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ORDFÖRANDENS RADER

Så har då den nyvalda styrelsen haft 
sitt första möte den 27 april. Vi var på 
Jönköpings brukshundklubb, och Angeli-
ta Nooni hade ordnat rum och mat till oss 
under hela dagen, stort tack! Vi kommer 
gärna tillbaka till Jönköpings fina klubb-
stuga om vi får!

Under god stämning jobbade vi oss ig-
enom en gedigen dagordning. Mötet bör-
jade med att var och en gjorde en pres-
entation av sig själva. Det är alldeles klart 
att det finns stor samlad hundkunskap 
och kompetens inom flera olika områden 
i styrelsen. 
Därefter pratade vi b.a. om kommunika-
tionsplan och vilka olika arbetsverktyg 
vi skall använda i styrelsearbetet. Arbetet 
sker ju till stor del genom mail och tel-
efon.  Vi fick vidare en genomgång av den 
nya lokala aktivitetspärmen med Kenneth 
Nicklasson. Gruppen som arbetat med 
detta har gjort ett gediget arbete! 

Vi gick också igenom dagordningen inför 
SBK´s kongress den 16-18 maj, för att ge 
klubbens delegat vägledning inför kom-
mande omröstningar på kongressen. En 
annan fråga styrelsen tog beslut om var 
kostnadsersättningar för styrelsen – ett 
uppdrag från årsmötet. 

Den punkt som tog mest tid under sty-
relsemötet var tillsättande av kommittéer 
och projektgrupper för kommande verk-
samhetsår och översyn av deras uppd-
ragsbeskrivningar. Mer information om 
detta finns längre fram i tidningen under 
NYHETER från SCK. 
Vi är ännu inte helt klara med alla namn, 
utan dessa kommer att publiceras på 
hemsidan så snart det är klart. Alla ni som 
arbetar i våra kommittéer eller projekt 
skall veta att ni är mycket viktiga för att 
SCK skall fungera ordentligt. 

Styrelseprotokollen kommer att läggas ut 
på hemsidan löpande efterhand de blir 
färdiga och där kan du läsa mer. Nästa 
styrelsemöte blir den 19 maj på telefon.

Längre fram i tidningen finns också ett re-
portage från Uppfödarträffen i Jönköping 
22 mars. På flera ställen i redovisningen 
av grupparbetena förekommer, apropå 
klimatet inom klubben, nyckelord som 
exempelvis: samarbete, samtal, öppenhet, 
respekt, ansvar, kunskap osv. Vi har en 
utmaning att bära med oss dessa nyck-
elord i arbetet för rasen och för klubben 
för att skapa ett klimat där alla känner sig 
välkomna.  Klubbens medlemmar kom-
mer aldrig att tycka precis lika, men det 

är väl just det som verkligen utvecklar oss 
och framförallt vår fina ras: Collien!

En del förslag från uppfödarträffen som 
att ge ett collieblad till alla nya valpköpare 
är redan klart och vi startar upp projek-
tet ”NY hemsida” för att göra den mer 
tillgänglig. 

Glädjande nog hör jag att vi fått många 
anmälningar till utställningen i Osby den 
10 maj, det vore kul om detta kunde hålla 
i sig till alla andra utställningar och aktiv-
iteter som vi ordnar under året. Anmäl dig 
till klubbens olika aktiviteter så kanske vi 
ses!
Alf
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NYHETER
Vill du veta mer om Mentalindex? 

Avel handlar om att välja rätt förälder, ju 
större säkerhet vi har vid avelsurvalet 
desto snabbare når vi målet. Mentalindex 
är ett av verktygen som kan hjälpa dig göra 

valet. Vill du vill veta mer om MI kommer vi 
gärna ut till er i LA-området och informerar. 

Kontakta projektgruppen via e-post projekt@sven-
skacollieklubben.se så samordnar vi det med någon 
med ditt lokala aktivitetsområde.  

Registrering av resultat på våra utställningar 
Resultat från våra utställningar läggs in elektroniskt 
hos SKK. Bifoga; Resultatlista i original + kopia, kata-
log i 2 ex samt ifyllda SRD-blanketter och skicka allt 
omgående till Linda de Beau, Svarttjärnsvägen 2, 824 
40 Hudiksvall. 

Registrera din e-postadress! 
SCK tänker börja med mailutskick till alla medlem-
mar och vi hämtar din e-postadress från SBK:s 
medlemsregister. Saknas det en e-postadress till dig 
så kan du lägga in den själv via Mina sidor på SBK:s 
hemsida. Strular det kan du få hjälp av vår medlem-
sansvariga Anders Svensson via e-post medlem@
svenskacollieklubben.se. Nyhet är att SBK numera 
mailar ut ditt medlemskap som en pdf-fil när din 
betalning är registrerad. På det sättet behöver du 
inte själv gå in och ladda ner ditt medlemskort och 
du får samtidigt en kvittens på att din betalning har 
kommit fram. 

Kommittéer och projektgrupper 2014  
Direkt efter varje årsmöte så ser man över kommit-
téernas och projektgruppernas uppdragsbeskrivn-
ingar och sammansättningar. Styrelsen vid denna 
tidningens tryck inte hunnit ända fram men här 
kommer en översiktlig beskrivning av läget. Så fort 
det blir helt klart så lägger vi ut listan på hemsidan. 

NYTT – Uppfödarkommitté  
En effekt av klubbens första Uppfödarträff är att det 
uppdagades vilken efterfrågan det är på kontakter 
uppfödare emellan. Därför har en helt ny kommitté 
bildats som har som sin uppgift att vara länken mel-
lan klubben och dess uppfödare, mellan uppfödare 
och skall även ansvara för att båda inspirera till, ar-
rangera och hålla årliga uppfödarträffar. Sammanka-
llande Angelita Nooni, Margaretha Carlsson, Kerstin 
Persson samt Ulla Bergh-Persson. 

Kommittéen för avelssamordning 
Den andra delen av gamla avels- och uppfödarkom-
mittéen som nu tar hand om avelsfrågor och 
veterinära frågor men också den gamla registerkom-
mittén.   
Till avelfrågor här även utvärderingen av avelsdjur 
enligt RAS varför det passar utmärkt att alla de per-
soner som arbetar med att ta fram underlag till vår 
uppföljning och utvärdering av RAS finns med här. 

Övriga kommittéer 
I PRIS-kommittéen ingår nu även PR-kommittéen.  LA-
kommittén är det nya namnet. Colliebladet är intakt. 
Webredaktionen skall förändras i samband med vår nya 

hemsida – se projekt ny hemsida. Prov- & Tävlingskom-
mitté består av ansvariga för mentalfrågor, utställning 
och prov & tävlingar. Projekt mentalt sund collie är 
pågående även under 2014. Projektet LA-pärmen är 
snart av klarad. Nytt projekt är NY Hemsida där Angel-
ica Eklund skall vara projektledare.  

Registrering av MH-resultat via SBK 
Tävling  
Sedan 1 januari 2014 ska samtliga resultat 
från mentalbeskrivning hund (MH) rapporte-
ras via SBK-tävling. Inrapportering av resultat 

i MH ska fortsättningsvis ske elektroniskt 
via SBK-tävling och SBK-prov. Förfarandet är 

detsamma som för bruks- och lydnadsresultat, så du 
som arrangör kommer att känna igen hanteringen eller 
kunna ta hjälp av tävlingsansvarig på klubben. Varje LA 
har en egen inloggning. Hör av er till styrelsen om du 
behöver få ditt LA.s lösen. 

Utskottet för Avel- och Hälsa 
Alla bruksraserna tillhör SBK som är vår specialklubb 
inom SKK. SBK är organiserat i 5 olika utskott och 
utskottet för avel- och hälsa är det utskott som vi som 
rasklubb har allra mest kontakt med. De hanterar alla 
de frågor som är viktiga för oss som exteriör, hälsa och 
mentalitet; arrangerar möten, utbildningar, konferenser 
osv. för oss rasklubbar.  
Ny sammankallande i utskottet för avel- och hälsa är 
Ulrika Paulin. 

Konferenser RAS/RUS-konferensen är helgen 8-9 
november. 

SBK tar över Lathunden  
Lathunden, som Per-Erik Sundgren är pappa till, är ett 
ypperligt verktyg för uppföljning och analys av avel för 
bruksraser. Nu har SBK tagit över Lathunden. Vi rasklub-
bar använder det för att få mer kunskap om och följa 
upp vår ras utifrån hälsa, exteriör och mentalitet. 

NYTT om anmälan till MH! 
Från och med 2014-01-01 så har Svenska Brukshundk-
lubben infört nya rutiner när det gäller såväl anmälnin-
gar som rapportering av MH. Deltagare som vill anmäla 
sin hund till MH ska numer göra det via SBK Tävling. För 
att göra det så behöver du som husse eller matte ha ett 
konto i SBK Tävling om du inte har det tidigare så finns 
det god hjälp genom en steg-för-steg film på Youtube. 
Konto i SBK Tävling gäller för alla prov- och tävlings-
former så när du ska gå vidare och eventuellt börja tävla 
så är kontot redan klart. 
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KONTAKTPERSONER - Lokalområden

Norrbotten
Piteå: Gunilla Nyberg, 0911-302 17, gunilla.nyberg@telia.com 
Umeå: Johan Nilsson, karljohan.nilsson@hotmail.se
Gällivare: Gunnel Strömberg, g.stromberg@telia.com,  

Mellersta Norra
Kontaktperson: Dag Gagner, dag.gagner@teila.com 
Sekreterare: Anita Braxenholm, anita.braxenholm@telia.com
Kassör: Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, Ann-Charlotte.SandelinJons-
son@svenskakyrkan.se 
Heléne Eliasson, Tel 060-58 04 48, heliasson@telia.com
Meta Carlsson, fancymore@swipnet.se
Linda de Beau, 070-322 21 26
Webmaster: Yvonne Westberg, yvonne.westberg@telia.com 
 
Norra Svealand
Kontaktperson: Maria Johansson, 0243-21 56 96,  
maria.johansson46@comhem.se 
Kassör: Håkan Dahlbom, hakandahlbom@hotmail.com 
Dalarna: Caroline Kax, caroline@smygens.se
Yvonne Ericsson, yericsson@telia.com 
Borlänge: Maria Johansson, 0243-21 56 96, maria.johansson46@
comhem.se 
Enköping: Karin Dahlbom, khdahlbom@telia.com 

Östra
Kontaktperson: Mia Pettersson, mar_pet@telia.com 
Kassör: Elisabeth Lindström, lindstrom.elisabeth@tele2.se
Sekreterare: Marie Karlsson, marie___karlsson@hotmail.com 
 Webmaster: Peter Backhoff, collie@backhoff.se
Kontaktperson MH: Jessica Sjöstrand,  
jessica.sjostrand@home.se 
  
Södra Svealand
Kontaktperson: Erica Svensson, erica.anna.svensson@telia.com 
Sekreterare & kontaktperson MH/MT: Marie-Louise Muhr,  
muhr.jungenas@comhem.se

Kassör: Annacarin Nykvist, info@annacarin.com
Närke: Ann Karlsson, ann.u.karlsson@gmail.com
Västmanland:  Jennifer Schiller, jenniferschiller@live.se
Värmland:  Annika Hedner, notabenesvamp@hotmail.com

Västra
Kontaktperson: Margareta Hawkins,Tel 0340-65 19 64, 
lolo.hawkins@telia.com
Sekreterare: Lisbeth Hägg, hagg.l@telia.com
Kassör: Stellan Tjernström, classtellan@hotmail.com

Sydöstra
Kontaktperson: Angelita Nooni, 070-931 8982
Sekreterare: Kenneth Niklasson, 073-324 0406
Kassör: Wanda Forsberg, 0491-921 99
Västra delen: Britt-Marie Elbe, unilines@gislaved.net
Östra delen: Wanda Forsberg, w.forsberg@telia.com
Norra delen: Jenny Jonsson, antiloop8@hotmail.com  

Södra
Kontaktperson: Bettan Bauer, elisabeth.bauer59@ystad.nu 
Sekreterare: Ingela Pettersson, ingela@zting.se
Kassör: Kirsten Wretstrand, kirsten.wretstrand@gmail.com
Halland: Marie Baaz, damaianus@telia.com
Nordväst: Camilla Nilsson, vimsanyran@gmail.com
Nordöst: Jeanette Hansson, ikkatorpet@telia.com
Söder: Bettan Bauer, elisabeth.bauer59@ystad.nu 

För hemsideadresser till lokalområdena,  
gå in på www.svenskacollieklubben.se och välj 
lokalområden. 
Om du undrar om något i ditt lokalområde, önskar någon aktiv-
itet eller bara vill träffa lite colliefolk, tveka inte att ta kontakt!
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Norra

Mellersta Norra

Lokala aktiviteter

Norra Svealand

Södra Svealand

Onsdag 14 maj kl 18.00-21.00 
Utställningsträning (preliminärt datum -kan komma 
att ändras) 
Örebro Hundsällskap BK

Söndag 1 juni kl 09.30. 
Prova på vallning i Nora.

Alla aktiviteter går att läsa mer om på vår hemsida, 
i vår kalender.

Erica Svensson

Östra

Utställning på Mälarö BK den 7 juni. 
Domare Yvonne Brink:
Officiell lydnadstävling under dagen klass 1-3.   

För att få mer information om de olika träffarna vi 
planerar, håll utkik på vår hemsida http://www.sck-
ostralo.se/ eller anmäl er till vår maillista då skickar vi 
ut ett mail till er när något är på gång, er anmälan till 
listan skickar ni till Elisabeth Lindström  l
indstrom.elisabeth@tele2.se 

Ha det gott önskar 
Mia Pettersson Östra LO

  

Västra

LYDNADSLÄGER
20-21 september 2014, se separat annons s 8.

Utställning i Piteå - 4 juli 2014
Domare: Frank Christiansen

Anmälningsavgifter: Enl SBK 150/280/220
Sista anmälningsdatum & betalning 13 juni 2013
Vi beräknar att starta kl 17.00
Information  Gunilla Nyberg  0911-30217
Anmälan: www.sckbd.se eller
SKK’s 3-sidiga till  Tony Hedenstedt
Lillpitevägen 630, 94692 Lillpite.

Som förra året kommer utställning att vara en kvälls-
utställning på fredagen den 4 juli.
Plats:  Sjulnäs idrottsplan (samma som SKK
internationella). 

På söndag den 6 juli går Collie på den internationella 
utställningen med Natalia Skalin som domare.

I vår fokuserar vi på arrangemanget av Collie-SM 
tillsammans med styrelsen och Timrå BK.
Håll dock utkik på hemsidan om kommande 
aktiviteter. 
Har du förslag till aktiviteter? Skicka dom till:
dag.gagner@telia.com

Utställning i Alunda, 14 september.
Domare: Margaretha Carlsson

För mer info om aktiviteter: 
www.svenskacollieklubben.se 
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Sydöstra

Viltspår
Vi hade en fantastisk dag i Lenhovdaskogen tillsammans 
med ett glatt gäng där vi fick prova på viltspår med vår 
duktiga och goa Åse Adolfsson, Åse är instruktör och 
domare i viltspår.

Dagen bjöd på härligt väder med värme och solsken 
och givetvis stod grillning på schemat.
Det var en lärorik dag som vi sent skall glömma.

Ellenor Westin / aktivitetsgruppen

Smålandslägret, 7-10 augusti.  
Se separat annons s 8.

MH på Mönsterås BK 
Lördag 30 augusti 
Beskrivare är Gun Rooth Stål.

Pälsvård och utställningsträning, Ronneby Brunn
Söndag 7 september kl. 12.00–16.00
Annica Cederholm, A´palos kennel, som fött upp collie 
sedan 1977 ger tips och råd om pälsvård och utställn-
ing. Vi övar även ringträning. Om vädret tillåter avslutar 
vi med fika tillsammans med hundarna på Café Mandel-
tårtan.
Pris 25 KR
Samarr. Blekinge kennelklubb.
Anmälan senast 1 september till Karin Nilsson tel. 072- 
313 31 01
E-post karin@scksolo.se 

Det finns förslag om ytterligare aktiviteter som områ-
det planerar, vi återkommer om detta på vår hemsida.

Angelita Nooni. 

Södra

Officiell Rallylydnadstävling den 25 maj på Osby 
BK. Alla klasser. 

Lydnadsläger med Heidi Billkvam
Vi hade bokat in fem hela dagar tillsammans med 
Heidi. Någonting som vi sett fram emot under många 
månader. För er som inte känner till henne så är 
hon Vinnare i EM, Nordiska Mästerskapet, Norska 
Mästerskapet och 2:a i VM i Lydnad med sin bearded 
collie. Numera uppfödare av bordercollie under pre-
fixet Kronvallaren. En norska som flyttat till Värmland 
och som är otroligt kunnig och har en passion i att 
hjälpa andra.
Allt detta fick vi erfara under våra dagar då vi strå-
lade samman i Löddeköpinge i mitten av Mars.

Varje dag hade vi ett teoripass där vi gick igenom 
olika moment. De som ville fick sedan visa och träna 
på detta moment eller välja ett annat som man hade 
problem med. Vi fick 2x20 minuter / ekipage varje dag 
och genom att följa och titta på de andra ekipagens 
träning så lärde vi oss massor.
Vi skrattade så vi låg dubbla och fick både förare och 
hundar att utföra det nästintill omöjliga…
Heidis röst ekar fortfarande i huvudet… Vente … 
vente… vente … Å så full fest!

Många av oss har otroligt bråttom i belöningsfasen 
och nu efteråt så är det lätt att inse att hundarna 
ibland inte visste riktigt vad de blev belönade för. Vi 
lärde oss också att det finns olika typer av fester  = 
olika typer av belönings storlek.

Heidi både inspirerade och entusiasmerade oss till 
att utmana våra hundar och alla var jätteglada över 
att ha fått träffa henne. Solen strålade under tre av 
dagarna och att bli solbränd redan i mitten av Mars 
tillhör inte vanligheterna. Dag fyra och fem kom en 
storm infarandes över Skåne och vi fick god nytta av 
inomhushallen som vi hade hyrt.
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LYDNADSLÄGER
20-21 september 2014 på Tånga Hed, Vårgårda

Tävlingslydnad klass I till elit samt brukslydnad appell till elit. Instruktör Göran Andersson
(Lärare i Hundtjänst, coach, tjänstehundsutbildning. Tävlat lydnad samt bruksprov spår och sök i elitklass.)

Tävlingslydnad klass I till elit samt brukslydnad appell till elit. Instruktör Angelica Lunding 
(Tävlat lydnadsklass III med collie. SBK-instruktör. Hållit kurser i tävlings-, valp- och allmänlydnad med positiva inlärn-
ingsmetoder.)

Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybörjare. Instruktör Erica Svensson 
(Positiva inlärningsmetoder. Tävlar på elitnivå i bruks med collie. Tävlar även i lydnad, rallylydnad, utställning, viltspår 
samt heelwork to music.)

Rallylydnad. Instruktör Camilla Kaneflo
(Rallylydnads- och klickerinstruktör, hundterapeut, tävlat rallylydnad upp till avancerad klass. Jobbar helt efter mjuka 
metoder.)

Agility. Instruktör Angelica Eklund (Utbildad agilityinstruktör som sysslat med agility sedan 1993. Tävlat SM med 
korthårscollie.)

Avgifter: 1 400 kr för lägerdeltagare och 700 kr för medföljande. I priset ingår instruktör, frukost (lördag och söndag), 
lunch (lördag och söndag), middag (lördag) och fika (lördag och söndag).

Logi: Rum/campingplats bokar Du själv på 0322-62 43 11. Vill Du dela rum med en speciell person, var vänlig ange 
detta vid rumsbokningen. Kostnaden för logi betalas enligt följande: BG 5812-6202, Tånga Fritid AB, ange Ditt namn 
och ”Collieläger Tånga Hed”.

Information/anmälan: Anmälan görs via e-post till lager@sck-vastralo.se. För mer information ring 0340-65 19 64 eller 
070-573 25 96. Begränsat deltagarantal med max 5 deltagare/grupp! Avgiften betalas in på PG 889026-1, SCK västra 
LO. Sista anmälningsdag/betalningsdag är 20 augusti 2014.
Besök gärna vår hemsida (http://www.sck-vastralo.se). Varmt välkomna!

Våra hundar var otroligt duktiga och anpassade sig väl 
till både värme och plats. Vi fick ut det allra bästa av 
varje träningspass och jag ser fram emot att få träna 
ihop med Heidi igen! 

Tack till alla deltagarna som verkligen bjöd på sig själv 
och gjorde de här dagarna till en så lättsam och lärorik 
skrattfest. 
Tack till Eva som anordnat arrangemanget och till Bet-
tan som såg till så att vi hade mat o fika varje dag. 
Vi ses snart igen!

Ingela Pettersson
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Sydöstra Lo hälsar alla medlemmar varmt välkomna till det årliga 
träningslägret ”Nya Smålandslägret” f.d. Kostalägret.  

Plats: Stora Segerstads Naturbruksgymnasium i Reftele 
 

 

 
Grupper: 
Prova-på 

Appell-Lägrespår 
Högre-Elitspår 

Sökgrupp 
Agility 

 

Med reservation för förändringar 
 

”Nyhet” i år är även Agility (8-10 deltagare)  
Övriga max 6 deltagare per grupp. Gruppindelningen 
kan komma att ändras något beroende på antal  
anmälda till varje grupp. 
 
Mer information och anmälan gör du ”online” via vår 
hemsida www.scksolo.se  Under rubriken ”läger” 
 

 
Samling torsdag eftermiddag/kväll, träning 

fredag, lördag och halva söndagen! 
 

Torsdag och fredag kväll grillar vi, lördag kväll festmeny 
i matsalen. Fikakorg f.m och e.m 

 
Pris 2000 kr inkl. mat + boende, 

Medföljare utan hund 700 kr + boende  
 

Boende: Lakan, örngott och handduk medtages, 
                     Städning av rummen ingår i priset 
 
Vita huset:   200:- /säng och natt för rummen (2 personer)  
                    200:- / säng och natt i eget rum ( i mån av plats) 
 
Gula huset:  300:- / säng och natt för rummen (2 personer)      
                    400:- / säng och natt i eget rum ( i mån av plats) 
                                        
Husvagn:      150:- /per natt, tillgång till WC och duschar 
 

 
Upplysningar: 
Kenneth:  sekreterare@scksolo.se   tel: 073-324 04 06,  
Britt-Marie: britt-marie@scksolo.se  tel: 0371-51 18 36 
 

Sista anmälningsdag, inklusive betalning är den  
Endast en hund per förare i alla grupper!  
 
 
Anmälan kan även göras via telefon till Wanda Forsberg tel: 0491-921 99. 
eller: w.forsberg@telia.com  
Uppge: grupp och namn. Betalning sker till BG: 5616-8644. Glöm ej avsändare. 
 
Observera att anmälan är giltig först när betalningen inkommit 
— först till kvarn gäller!                                                   
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PROGRAM

Fredag 18 juli
Invigning
Rallylydnad - alla klasser 
Appellklass - spår och sök

Lördag 19 juli 
Agility - inofficiell
Bruks, lägre klass -  
elitklass spår och sök

Söndag 20 juli
Lydnad - alla klasser
Rasspecial kort- och långhår
Domare: Mrs Bev White 
 

Onlineanmälan utställning:  
www.mgevents.se
Scrolla ner till rätt datum. 
Upplysningar ang utställningen;  
Meta Carlsson  
070-6510034 
Sista anmälningsdag: 30 juni

Anmälning till bruks, rally, lydnad och agility görs 
via SBK Tävling.
PG till Collie-SM är 872417-1
Vid inbetalningar ange alltid ditt namn.
Upplysningar ang. övriga tävlingar;  
Heléne Eliasson 070-6488794 

Bruksklasserna är rasmästerskap för Collie vilket 
betyder att collie har förtur men att även andra 
raser kan få delta.
Huvudstyrelsen ansvarar för Collie-SM och samar-
betar med Timrå BHK. 
Huvudsponsor är Royal Canin.

Servering kommmer att finnas i klubbstugan under 
tävlingsdagarna. 
Alla som vill skänka priser eller pengar för inköp 
av priser, kontakta:  
sekreterare@svenskacollieklubben.se 

COLLIE-SM 2014
Timrå, 18-20 juli

Tips på boende
www.vivstavarvscamping.se
www.bergeforsparken.se
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Tydligen har Collieklubben aldrig (i 
modern tid i alla fall) haft någon upp-
födarträff  och efter den här dagen kunde 
vi alla konstatera – varför har vi inte gjort 
det här tidigare?
Styrelsen hade fixat och donat med allt 
vad en träff  för ca 40 deltagare innebär. 
Vår lokala arrangör Angelita Nooni har 
gjort ett enormt arbete med alla praktiska 
detaljer.

Moderator för dagen var Ancan Edoff, 
som visserligen har schäfer men som har 
bistått collieklubben i många samman-
hang. Programmet var fullspäckat och det 
hade nog egentligen behövts en dag till…

Dagen inleddes med att Elisabeth Land-
fors redovisade resultaten från de diskus-
sionsmöten som genomfördes ute i LA-
områdena under hösten/vintern 2013. 
På de här träffarna gällde det att få kläm 
på hur svårt det faktiskt kan vara att hitta 
en lämplig avelspartner, speciellt när man 
hade ett visst antal fiktiva hanar att välja 
bland med olika kombinationer av ”bris-
ter” på antingen hanen själv eller på kull-
syskonen. Vi får hoppas att verkligheten 
är mer gynnsam.

Vilket förde diskussionen till nästa punkt, 
den om hur vi kan bredda avelsbasen? 

Hur får man sina valpköpare att göra MH, 
röntgen och ögonlysning? En del upp-
födare har det som ett ”krav” när de säljer 
valpar medan vissa betalar kostnaden för 
MH eller hjälper till att hitta MH lokalt 
om valpköparen bor långt bort och ej 
har möjlighet att komma till det MH som 
uppfödaren anordnar. 
Det är viktigt att definiera målen och att 
informera valpköparna om vad och var-
för det är viktigt att utvärdera sina hundar. 
På vissa ställen i landet är det svårt att få 
plats på ett MH. 

SCK skulle behöva fler utbildade figurant-
er, testledare och beskrivare för att kunna 
höja andelen genomförda MH:n. Viktigt 
med information samt att uppfödarna 
träffas, samarbetar och samverkar efter-
som uppfödarna bedriver avel gemen-
samt. Man gör MH för rasens skull, inte 

Collieklubbens allra första 

UPPFÖDARTRÄFF i Jönköping 22 mars 2014

bara för individen och för sin egen upp-
födnings skull.

Diskussion uppkom om huruvida det 
råder olika behandling om man gör 
sitt MH på SBK eller SCK. Det fram-
kommer att en del upplever att de blivit 
dåligt bemötta då de kommit med en 
collie på ett MH. Meta kommer att ta 
med detta till beskrivar-konferensen 
senare i år, men det är även viktigt att 
de som upplever sig illa bemötta rap-
porterar in detta som en avvikelse.

Jan Klerung visade en fil om antal ED, 
HD och MH:ade hundar under perioden 
2006 till 2011.Filen visar de hundar som 
gjort MH där HD och ED är OK. Filen 
visar även att det finns ett stort antal hun-
dar där ED, HD och MH ej är gjord som 
skulle kunna användas i avel. Det finns 
alltså ett stort mörkertal och många hun-
dar som vi ej vet något om. 

Under dagen genomfördes två grup-
parbeten. Deltagarna var redan på 
förhand indelande i 4 mindre grupper 
och det tog inte lång tid förrän diskus-
sionerna var igång. Det var en helt orolig 
känsla att sitta och diskutera med andra 
uppfödare, våra kollegor, om våra gemen-
samma problem och tankar. Kreativiteten 
var hög och idéerna många… 

Redovisning av grupparbete 1: 
Hur ser antalet avelsdjur ut som kan 
användas i avel? Kan vi uppfödare 
påverka våra valpköpare att HD-rönt-
ga och göra MH? Vad kan vi ge till 
valpköparna?
Grupp 1: Samarbete mellan uppfödare, 
inte döma utan respektera varandra. Vara 
mer ödmjuka och samarbeta mer. Up-
plysning och kunskap, skapa ett klimat 
där alla vill vara med. Fånga upp nya valp-
köpare, ett slags ”register” och att nya 
valpköpare får ett collieblad hemskickat.  
Ettårsprenumeration för dem som gör 
MH, HD, ögonlysning oavsett resultat. 
En standardsida med information i col-
liebladet för nya valpköpare. Begränsa 
letandet av fel i valet av avelsdjur.

Grupp 2: Lättbegriplig information 
tillgänglig för både valpköpare och upp-
födare. Bygga om hemsidan så den blir 
lättare att hitta på. Belöning i form av 
rosett, diplom, lista på hemsidan för dem 
som gör MH, HD och ögonlysning. 

Grupp 3: Alla har ett ansvar att ge en pos-
itiv bild av rasen. Skicka ut information 
från SCK när valpen blir unghund om 
vikten av att göra MH, HD etc. Morot att 
man får ett gratis medlemskap. Underlätta 
officiella och inofficiella träffar. Underlät-
ta för valpköpare som bor långt bort.
Grupp 4: Uppfödaren bär största ans-
varet att skapa tillit och förklara vikten 
av att göra MH och HD-röntgen. Öppen 
relation, visa varandra respekt och öd-
mjukhet.
För klubben gäller det att enas om minsta 
gemensamma nämnare och att skapa ett 
klimat där alla är välkomna.

Redovisning av grupparbete 2: 
Hur utvecklas man som uppfödare?

Grupp 4: Lokala uppfödarträffar med an-
dra raser. Öppenhet, inte ifrågasätta men 
okey att fråga hur man tänkte med kom-
binationen. ”Hingstvisning” för hanhun-
dar. Föreläsningar på SKK, efterfråga sin 
länsklubb. Träffar med uppfödare, kom-
munikation, ödmjukhet, utvidgad ”hands 
on” (döma på inofficiella utställningar). 
Grupp 3: Samtala, forum, kommunika-
tion. Vi är beroende av alla andra, vi är ej 
solitärer. Inte vara rädda för att prata med 
varandra, inte vara så lättstött och tolka 
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allt negativt. Öppenhet för att komma 
framåt. Ta alla tillfällen i akt behöver inte 
alltid vara arrangerat. Våga fråga!

Grupp 2: Utbildning, öppna sina sinnen, 
ej köra fast i gamla hjulspår. Samarbeta, 
fråga och lära, passa på att fråga ”de gam-
la”. Tillit och förtroende för varandra. 
Utöva objektivitet och ett visst mått av 
självkritik. Dela och glädjas åt varandras 
framgångar, trösta och stötta i motgån-
gar. Arbeta med mer än en ras. Våga ta en 
chans ibland! 

Grupp 1: Uppfödarträffar, bra med grup-
parbeten och färdiga grupper. Våga fråga 
– hur tänkte du? Gå utanför subkulturer. 
Kan verka enkelt när man är ny och att 
allt är svart/vitt men det är inte så enkelt, 
ta hjälp av varandra. Hitta ekonomi för att 
mötas.

Uppföljning av RAS för 2013 
Kirsten Wretstrand gick igenom ma-
terialet som man i år valt att redovisa i 
berättande form. Dokumentet är mycket 
väl sammanställt och redovisat och sty-
relsen har av konferensen mandat att fort-
sätta presentera statistiken på liknande 
sätt. För dem som är intresserade att läsa 
mer om uppföljningen av RAS finns do-
kumentet att hämta på SCK:s hemsida 
och har man frågor går det bra att fråga 
ansvariga.

Vad är på gång med projekt 
mentalindex och kommande 
HD-index ?
Info från möte på SLU 2014-03-11 
angående projekt mentalindex; Hur går 
vi vidare, vad ska vi göra? Ett projekt för 
SCK:s aktivitetsområden med uppgift 
att kolla på och jämföra vår rasprofil= 
vad är en collie, hur ska den uppföra sig, 
ursprung, vad är den till för, hur ska vår 
MH-profil se ut? Efter det arbetet är klart 
kommer Per och Katja att kolla på detta 
och eventuellt kommer en ny enkät att 
skickas ut för att kunna göra MI-verktyget 
ännu mera finslipat. MI är ännu ett pro-
jekt. Balnd indexen har vi valt att inta ta 
fram en Aggressionslista, och så kommer 
det förbli. Fokus kommer att ligga på ny-
fikenhet och orädsla. Styrelsens vädjan är 
att fortsätta att fokusera på detta, vilket 
deltagarna vid uppfödarträffen tycker är 
ett bra beslut. Största hindret är det peda-
gogiska, hur får man alla att ta till sig MI, 
ta saker i små steg och hur ska vi kunna 
belysa att vi går i rätt riktning? Projektet 

mentalindex kommer avslutas 2015 -2016 
och tanken är att det sedan ska finnas med 
i avelsdata. MI-listorna uppdateras 2 ggr/
år. Projektets deltagare står till förfogande 
för att informera ute i de lokala aktiv-
itetsområdena. Vad det gäller HD-index 
kommer det tidigast 2015.

SKK och Köpa Hund – regelverk 
och SCK:s rekommendation 
ang. ögon
Enligt Helena Skarp, tjänsteman på SKK 
ska man ej avla på hundar med CRD el-
ler colobom pga djurskyddslagstiftningen 
vilket skiljer sig från SCK:s rekommenda-
tioner. På Köpa Hund får en hund med 
CRD som parats med en hund som också 
har CRD inte vara med, men om du däre-
mot väljer att inte ögonlysa föräldrad-
juren, ja då får du vara med… 
Ett möte med SKK har genomförts där 
SCK har framfört hur det ser ut för col-
lie och ställt frågan hur vi skall gå vidare 
då det verkar ha uppstått ett missförstånd 
här.   
Linda de Beau, registerkommittén

Kommentarer 
Innan den här träffen så fanns det hel del 
hanhundsägare som tyckte att de också 
borde vara välkomna till uppfödarträffen. 
Vi kan nu konstatera att det valet var helt 
rätt. Uppfödare sitter med hela ans-
varet, allt arbete med valparna samt skall 
hitta lämpliga valpköpare. Det är dessa 
persoer 
som vi som collieägare har så mycket 
att tacka för, utan uppfödare inga hun-
dar! Vi konstaterar helt krasst att upp-
födarna faktiskt behöver ett eget fo-
rum där de kan utbyta erfarenheter och 
hjälpa varandra. Så det här, det gör vi igen!

Under 2015 kommer SCK att hålla en 
Colliekonferens som handlar om avel och 
där fokus denna gång planeras handla om 

ögon. Till den konferensen är ALLA col-
lieägare och uppfödare välkomna!
Styrelsen 2013

Synpunkter på träffen från en 
ny uppfödare
Jag har blivit ombedd att skriva några 
rader om uppfödarträffen den 22 mars i 
Jönköping och det gör jag gärna. 

Som ny uppfödare av korthårig collie (har 
ännu inte haft min första kull) var jag my-
cket förväntansfull när jag och min man 
Bosse anmälde oss. Vi checkade in på 
hotell John Bauer redan på fredag efter-
middag för att slippa åka i gryningen till 
träffen som började 10:15 på lördag för-
middag med kaffe och kaka. 

Moderator under dagen var Ann-Chatrine 
Edoff  som gjorde en strålande insats. 
Men det som omedelbart slog mig var 
att vi bara var två! stycken som repre-
senterade korthårscollien. Jag som sett 
fram emot att få träffa andra korthårsupp-
födare att diskutera med och få goda råd 
av. Trots denna lilla besvikelse blev dagen 
både trevlig och lärorik. Jag kommer bara 
nämna några ämnen som diskuterades för 
det var så mycket intressant så vi t o m 
drog över tiden med en timme.

En frågeställning var hur man ska få fler 
valpköpare att MH-beskriva och HD-
röntga sina hundar och på så sätt kunna 
öka avelsbasen. Det är med all säkerhet 
många bra hanar som inte får chansen att 
gå i avel eftersom dom inte är testade och 
därmed inte syns i statistiken. Vad kan 
man som uppfödare göra för att få sina 
kullar utvärderade? 

Uppföljningen av RAS 2013 redovisades 
genom mycket överskådliga statistik-
bilder. Jag tycker det är beundransvärt 
vilket arbete klubben lägger ner för att vi 
ska få så lättfattlig statistik som möjligt, 
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allt blir så mycket enklare att förstå. Roligt 
är att registreringarna ökade något förra 
året men det är för tidigt att säga om det 
är en trend. 
Däremot är det oerhört sorgligt att col-
lien fortsätter att avvika kraftigt från ra-
sens rasprofil avseende moment som in-
nehåller Nyfikenhet/orädsla. Till hjälp för 
att vända denna tråkiga utveckling har vi 
nu mentalindex som jag personligen ty-
cker är ett förträffligthjälpmedel som man 
ska använda sig av.

Två ämnen som diskuterades i små grup-
per var hur man kan utvecklas som upp-
födare och vilka tankar man har om avel 
och om klubben. Idéerna som flödade 
skrevs ner på post-it-lappar som sedan re-
dovisades. Ett kul och annorlunda sätt att 
föra fram sina åsikter på. 

Klart är att fler uppfödarträffar önskas 
och att klubben ska vara till för alla. Några 
viktiga och rätt självklara synpunkter var 
att glädjas åt varandras framgångar och 
att respektera varandra. Och då komer jag 
osökt in på ett annat ämne: 
Etik och moral på sociala medier - får 
man skriva vad som helst? 
Det är så lätt att sitta framför datorn och 
framföra sina åsikter, ibland i mer eller 
mindre otrevlig ton. Men man ska tänka 
på att det ibland faktiskt kan jämföras 

med förtal och därmed vara straffbart. 
Ska vi inte kunna diskutera utan att såra 
och svartmåla varandra?  Vi har alla olika 
åsikter och det måste vi kunna respektera. 
Tänk om vi kunde se varandra som kol-
legor och inte som konkurrenter!

Dagen avslutades med en trevlig middag 
och Angelita Nooni underhöll oss med 
sina vackra sånger.

Jag ser fram emot fler uppfödarträffar. 
Det är bra mycket trevligare att träffas 
och diskutera i verkligheten än på sociala 
medier. 

Dessutom är det lärorikt för mig som är 
nybörjare. Ni som har hållit på länge har 
mycket att lära ut. 
Men nästa gång hoppas jag på att få träffa 
fler korthårsuppfödare!

Marie Karlsson

Synpunkter på träffen från en 
mer erfaren uppfödare – tillika 
festfixare!
Så äntligen blev det möjlighet för oss 
uppfödare att få träffas under samma tak. 
En utopi blev verklighet. Visst vi var inte 
alla, men många bäckar små, så ett 25-tal 
uppfödare på samma plats är inte illa och 
det känns viktigt att vi får vårt luftrum 
för att konversera om själva intresset för 
aveln, det är ju det största vi har gemen-
samt. 

Att vara uppfödare är inte det alltid lätt 
och det är absolut inte enkelt. Många as-
pekter som man ska ha i åtanke och in-
gen sållar bort sig själv. Det är därför med 
stolthet man kan se med uppfödarkåren 
för Collie, vilken enorm kunskapsbank vi 
har tillsammans, och vilken trygghet för 
de nya uppfödarna att kunna få den hjälp 
och stöd de behöver. 

Dagen var enormt givande och matnyttig 
samtidigt som man kan resonera utifrån 
själva aveln med andra uppfödare. Det 
kändes dyrbart. Dagen blev så intensiv att 
vi nästan inte hade tid att pausa.

Till kvällen samlades vi för att äta middag 
ihop, lite lyx på kvällskvisten med mat 
och dryck. Själv tog jag mig lite frihet och 
sjöng lite sånger för mina kollegor. 

Alla lägger vi enorm tid och energi på att 
göra det bästa för Collien, så sådan här 
träffar är viktiga. Det kändes lite som 
om jag fick en chans att rå om er alla i 
Jönköping, och det gav mig enorm energi.
Ser fram emot kommande arrangemang, 
hoppas att vi ökar antalet ytterligare.
 
Väl Mött  
Angelita Nooni
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Kliniken är välutrustad med operationssalar, ultraljud, digitalröntgen, laboratorium och 
en rehabavdelning med simbassäng. Vi har även en tandavdelning med egen tandläkare. 

Veterinärer: Jörgen Junkergård, Helen Falkenström, Caroline Adamsson, Karin Agin, 
Caroline Gredmar, Thomas Hûtter, Åsa Lidman, Jennifer Nilsson, Lise Winberg-Olsen

Frögatan 4, 653 43 Karlstad, telefon 054-15 06 20, www.solstadenssmadjursklinik.se

sjuKVård 
frisKVård 
rehab 
hundsim

Vi erbjuder våra 
kunder en komplett 
smådjursanläggning

För att förbättra utvärderingen av colliens hälsa och mentalitet så är det bra om du som 
collieägare bokar in en höftledsröntgen efter att din hund fyllt 12 månader samt en MH-
beskrivning när hunden är runt 1,5 år gammal.

Börjar din valp bli STOR?

Idag MH-beskrivs ca 50% av våra hun-
dar och närmare 60% höftledsröntgas. 

Vill du vara med och bidra till att ännu 
fler collies blir testade?
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FRÅGA: Vad ska man använda sig av 
när man väljer avelsdjur – hundarnas 
egna MH-resultat eller deras MI? Det 
har tidigare varit mycket fokus på hun-
darnas egna MH-kryss, nu verkar det 
vara MI som gäller. Så hur ska man tänka 
- individens MH-kryss eller MI? 

När man ska välja avelsdjur är mentalin-
dex överlägset bättre för att förutse vilken 
mentalitet hunden kommer nedärva till 
eventuella avkommor jämfört med hun-
dens eget MH-resultat. Däremot ger en 
hunds eget MH-resultat ofta en bättre 
bild av hur hunden är mentalt i sig själv. 
MH-resultatet kan därför användas exem-
pelvis för att förstå en hunds mentalitet 
och för att förutsäga hur hunden kommer 
att fungera och reagera i olika situationer 
eller i olika typer av arbete. 

Om man vill avla för hundar som visar 
mer Nyfikenhet/Orädsla så är alltså det 
effektivaste att utgå från hundarnas in-
dex för denna egenskap. Det är till och 
med så, att man inte vinner något på 
att i tillägg till indexet titta på hundens 
eget resultat eller på kullsyskonens eller 
föräldrarnas resultat för egenskapen. Allt 
detta är nämligen redan sammanvägt i in-
dexet. Tvärtom riskerar man att minska 
avelsbasen i onödan om man utesluter 
hundar med dåliga MH-resultat trots att 
deras index är bra och de därför skulle ha 
varit en tillgång i aveln för bättre mental-

FRÅGOR & SVAR
om Mentalbeskrivning Hund (MH) och Mentalindex (MI)
Av Per Arvelius och Katja Nilsson

itet. (Ett undantag skulle kunna vara om 
många nära släktingar till en hund har 
brutna MH. Hundar som brutit bidrar 
nämligen inte med information till sina 
släktingar. Om man befarar att de bru-
tit på grund av starka rädslor finns alltså 
en risk att hunden man funderar på att 
använda i avel har sämre gener för Ny-
fikenhet/Orädsla än dess index antyder. 
Troligen är detta ett ovanligt fenomen, att 
en hund som är bättre än genomsnittet 
för Nyfikenhet/Orädsla skulle ha många 
nära släktingar som är så pass svaga att de 
brutit MH. Men om man som uppfödare 
ändå vill vara på den verkligt säkra sidan 
kan detta vara värt att undersöka.)

Varför är då indexet bättre när man väljer 
avelsdjur? Jo, om vi funderar på att an-
vända en hund i avel är det ju generna 
vi är intresserade av. Och om man tittar 
bara på hundens eget MH-resultat så är 
det svårt att veta hur mycket av dess pr-
estation som beror på generna och hur 
mycket som beror på vid vilken årstid be-
skrivningen skedde, hur hunden behand-
lats av sin mor, hur gammal den var då 
den beskrevs, vem som var beskrivare och 
så vidare. Det är dessa svårigheter som 
hanteras av indexet. Skillnaden mellan en 
hunds eget MH-resultat för en viss egen-
skap och dess index för samma egenskap 
är dels att vi i indexet tar hänsyn till flera 
sådana så kallade miljöfaktorer som kan 
påverka en hunds resultat på MH. Dels 

justeras indexet för hur hundens släktin-
gar presterat. Det är därför vi brukar säga 
att det är enkelt att använda index. Man 
behöver nämligen inte längre själv försö-
ka väga samman all information utan det 
är redan gjort på bästa möjliga sätt. Det 
är smidigare att bara behöva titta på in-

dexet i stället för att försöka klura ut hur 
mycket den egna prestationen betyder i 
förhållande till föräldrarnas, hur mycket 
syskonen ska vägas in, och så vidare. Allt 
detta har redan tagits hänsyn till i indexet!

Det är inte ovanligt att vi får kommentar-
en att man inte ska stirra sig blind på sif-
fror och statistik, och att mentalindexet är 
mer en pappersprodukt än något som hör 
hemma i verkligt avelsarbete. Vårt svar är 
att det tvärtom är mycket klokt att ta hjälp 
av siffror och statistik när de har något att 
tillföra – vilket de utan någon som helst 
tvekan har i fråga om mentalindex! Det 
säkraste sättet att förutsäga vad en hund 
kommer nedärva i fråga om MH-egen-
skapen Nyfikenhet/Orädsla är att titta på 
dess index för denna egenskap. Indexet 
är inte perfekt, men det är mycket säkrare 
än att titta på hundens eget MH-resultat, 
även om man på egen hand försöker ta 
hänsyn till kullsyskon och andra släktin-
gar. För just detta är något ”siffrorna” 
är bättre än oss på, att på bästa sätt väga 
samman stora mängder information.

Det är viktigt att ha klart för sig att in-
dexet är ett väldigt effektivt avelsverktyg – 
men bara om det används! Så om man vill 
förändra rasen, exempelvis i fråga om hur 
stabila och orädda hundarna är i gemen, 
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kan det faktiskt gå jämförelsevis snabbt 
med hjälp av de index som nu finns 
tillgängliga. Men, som sagt, bara under 
förutsättning att de verkligen tas hänsyn 
till vid valet av föräldradjur.

FRÅGA: Ska index vara över 100 för 
alla MH-egenskaper som finns med på 
hemsidan (Lekfullhet, Jaktintresse, So-
cialitet, Nyfikenhet/Orädsla och Skot-
trädsla)? 

De allra flesta är överens om att col-
lie har ett riktigt allvarligt problem som 
överskuggar de andra, nämligen olika 
former av rädslor, särskilt i icke-sociala 
situationer. Vi vet att den MH-egenskap 
som kallas Nyfikenhet/Orädsla är starkt 

genetiskt kopplad till icke-social rädsla i 
vardagen. Därför är Nyfikenhet/Orädsla 
absolut viktigast att ta hänsyn till i avel-
sarbetet. Även Skotträdsla tycker vi finns 
starka skäl att ta på allvar. 

När det gäller övriga egenskaper är det 
faktiskt inte självklart vad som är ön-
skvärt. Utifrån vår synpunkt vore det 
därför fel att för dessa ge lika kraftfulla 
och entydiga rekommendationer som när 
det gäller rädslor. Ju fler egenskaper man 
tar hänsyn när man väljer avelsdjur, desto 
långsammare blir avelsframsteget för var-
je enskild egenskap. 
Svaret på frågan måste alltså bli ”Nej, de 
enda egenskaper där kullens index ska 
vara över 100 är Nyfikenhet/Orädsla och 
Skotträdsla”. 

FRÅGA: Vi har haft MI i två år nu, var-
för kan man inte se någon förbättring i 
MH-spindeln? Rädslorna verkar ju inte 
minska.

Det hade varit jättekonstigt om man 
redan nu kunnat se någon förändring i 
den så kallade spindeln. Varje år MH-be-

skrivs omkring 300 långhårscollie. Även 
om dessa nybeskrivna hundar skulle vara i 
genomsnitt bättre än tidigare årskullar, så 
påverkar de ändå inte medelvärdet för de 
totalt över 3000 beskrivna hundarna sär-
skilt mycket. Det vill säga de åstadkom-
mer ingen större förändring i spindeln där 
alla beskrivna hundar ingår. (Särskilt inte 
som en hund kan beskrivas tidigast vid ett 
års ålder. Indexen publicerades för första 
gången i februari 2012. Det betyder att nu 
– våren 2014 – har bara en årskull födda 
efter att index infördes MH-beskrivits. 
Dessa i sammanhanget fåtalet hundar kan 
inte ha någon större inverkan på medel-
talet för alla beskrivna hundar.)
Man måste också ha klart för sig att avel 
tar tid. Det har inte ens gått en genera-
tion sedan index infördes, och man måste 
ge sig till tåls minst ett par generationer 
innan man kan förvänta sig att se ett re-
sultat. I detta sammanhang är det också 
viktigt att ånyo påpeka att indexen i sig 
inte räcker för att åstadkomma ett avels-
framsteg. Indexen måste användas för att 
något ska hända! En förutsättning för att 
vi ska kunna förvänta oss att något hin-
ner hända inom en 10-årsperiod, är att alla 
uppfödare gemensamt drar åt samma håll. 
En mycket stor majoritet av de kullar som 
produceras måste ha ett index över 100 
för att vi såpass snart ska se en förbät-
tring. Hittills har användandet av index 
varit helt frivilligt. Vi hoppas och tror att 
det kan fortsätta på detta sätt, att de sven-
ska collieuppfödarna tar den här chansen 
att verkligen åstadkomma en förbättring 
av de rädsleproblem rasen så länge brot-
tats med.

FRÅGA: Varför förbjuder man inte 
att hundar med index för Nyfikenhet/
Orädsla under 100 används i avel?

Det är aldrig oproblematiskt att införa 
restriktioner. Ofta medför de negativa 
effekter som överstiger det positiva man 
hoppades uppnå. Om man ändå ska tänka 
i termer av restriktioner så är inte bara den 
ena förälderns index särskilt intressant. 
Det som har betydelse är kullens förvän-
tade index, det vill säga medelvärdet av 
båda föräldrarnas index. En av poängerna 
med index är ju att man faktiskt kan an-
vända en mentalt svagare hund som kan-
ske har stora kvaliteter att tillföra när det 
gäller hälsa eller något annat, så länge den 
paras med en hund som är väldigt stark 
mentalt.  
När det gäller collie ska medelvärdet av 
hanens och tikens index som vi ser det 
absolut vara minst 100 för Nyfikenhet/
Orädsla för i princip alla parningar som 
görs. 

FRÅGA: Varför uppdateras indexen 
bara två gånger per år?

Projekt Mentalt sund collie är fortfarande 
under utveckling. Det innebär bland an-
nat att det inte upprättats någon automa-
tiserad rutinmässig skattning av nya index 
ännu, liknande som för till exempel HD 
och ED för några raser som ju uppdateras 
väldigt ofta. När det gäller mentalindexen 
sitter vi fortfarande och gör jobbet med 
ett ganska stort mått av ”handpåläggn-
ing”. Detta är bakgrunden till att det inte 
sker oftare än en gång per halvår. Tanken 
är att det ska bli betydligt tätare intervaller 
i framtiden.

Det kan såklart vara problematiskt om 
man har en hund man vill använda i avel 
som nyligen gjort MH men som ännu inte 
hunnit få sitt index. Om man inte vill vän-
ta torde det bästa man kan åstadkomma i 
det läget vara att göra som man gjorde in-
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nan indexen fanns: titta på hundens eget 
resultat och på släktingars resultat. Detta 
resulterar i en sämre förutsägbarhet om 
hur valparna kommer att bli jämfört med 
om man kan vänta tills man har ett index 
att utgå ifrån, men det är samtidigt bät-
tre än att inte ta hänsyn till MH-resultatet 
över huvud taget. Att till avel använda 
hundar som saknar index på grund av att 
de själva har brutet MH gynnar inte rasen. 

FRÅGA: Riskerar jag förstöra min 
hanes index om jag parar honom 
med en dålig tik?

Det ska inte spela någon roll för din 
hanes index om du använder honom till-
sammans med tikar med bra eller dåligt 
index. Om man bestämmer en hanes av-
elsvärde bara som ett genomsnitt av val-
parnas MH-resultat så spelar naturligtvis 
tiken stor roll – bra tikar gör ju att hanens 
avkommor i genomsnitt får bättre MH-
resultat än om dåliga tikar används. Men 
med index fungerar det annorlunda efter-
som man där tar hänsyn till all informa-
tion man har tillgång till. Om man känner 
till att en tik inte är jättelysande (till exem-
pel genom hennes eget resultat, föräldrars 
och syskons resultat eller kanske tidigare 
avkommors resultat) så tas detta hänsyn 
till när de gemensamma avkommorna 
inkluderas vid beräkning av hanens index. 
Det vill säga, hanhundens index påverkas 
inte negativt av att han paras med en tik 
med dåligt index trots att det sannolikt in-
nebär att valparna blir sämre än om han 
parats med en bra tik. 

Om valparnas MH-resultat blir som 
förväntat givet föräldrarnas index borde 
hanens index bli säkrare, det vill säga det 

så kallade ”medelfelet” minskar. Om val-
parna blir sämre än förväntat borde både 
hanens och tikens index sjunka, om de 
blir bättre än förväntat borde bådas index 
öka. Nycklordet är ”förväntan”: Med en 
dålig tik förväntar vi oss ju sämre valpar 
än med en bra tik. Och om valparna prest-
erar som förväntat (vare sig vi förväntar 
oss något bra eller något dåligt) utifrån 
vilka index föräldrarna har så kommer 
föräldrarnas index alltså inte att vare sig 
öka eller minska.
Den enda gången vi kan se att en hanes 
index riskerar ”dras ner” av att den an-
vänds med en dålig tik är om tiken har 
väldigt lite information som grund för sitt 
index, eller kanske inte ens har något in-
dex. I så fall kommer hon vid indexberäk-
ningen att betraktas som en ”medelhund” 
även om hon i själva verket skulle vara 
sämre än så. Därigenom riskerar man att 

valparnas dåliga resultat delvis kommer 
belasta hanens index. 

FRÅGA: Jag har läst någonstans att om 
vi lyckas bra med vår avel och minskar 
rädslorna i rasen, så kommer en och 
samma hunds index att sjunka för varje 
år. Men jag förstår inte, om jag använder 
samma hund i dag eller om fem år så 
har den ju samma gener och borde vara 
lika bra!?

Om alla uppfödare tar sitt ansvar och drar 
åt rätt håll och ser till att rasen blir bät-
tre och bättre när det gäller Nyfikenhet/
Orädsla, så kommer ju en hund som i dag 
är genomsnittlig att om fem år vara sämre 
än genomsnittet. Om vi då vill fortsätta 
förbättra rasen ska vi inte använda den då 
jämförelsevis ”dåliga” hunden (om den 
inte paras med en hund som är väldigt bra 
vill säga), för i så fall kommer den suc-
cessiva förbättringen att avstanna. Det 
vill säga, hunden A har givetvis samma 
gener om fem år som den har i dag. Men 
om rasen som helhet blivit bättre som 
en följd av ett framgångsrikt avelsarbete 
så kommer hunden A däremot att vara 
sämre jämfört med rasen som helhet. 
En hund som är precis på medel jämfört 
med rasen som helhet vid en viss tidpunkt 
kommer att ha ett index på 100. Eftersom 
en hunds index bestäms av hur den är i 
förhållande till rasen som helhet, kommer 
hundens index sjunka i takt med att rasen 
blir bättre.
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Söndag den 23 mars samlades medlem-
mar i Svenska Collieklubben för att regis-
trera sig som röstberättigade på årsmötet 
som i år var på Tenstaskolan utanför 
Jönköping. Totalt blev det 111 röstberät-
tigade. 
Ordförande Margaretha Carlsson öpp-
nade mötet och hälsade alla varmt 
välkomna. Ordförande tackade aktivitets-
områdena för deras engagemang och för 
alla aktiviteter som arrangeras där. 
Ordförande pratade vidare om mental-
index och sociala medier och hur andras 
åsikter sprider sig snabbt över nätet, på 
både gott och ont. Vi har alla ett gemen-
samt intresse i collien och bör behandla 
varandra med respekt. 

Därefter blev det, som alltid, dags för ut-
delning av priser och som vanligt fanns 
ett dignande prisbord uppställt. Priskom-
mittéen består av Mia Pettersson och 
Elisabeth Landfors och de har för 2013 
tagit emot många ansökningar. 

Följande priser delades ut:
Korningsplaketter – 22 plaketter delades 
ut varav de flesta återfinns i Handboken 
2013 med bild och resultat.

Korningsdiplom – tik med fem korade 
avkommor, Gatefield’s Good Ol’Days, 
Marianne Hansson

RallylydnadsMästare 
Mironik’s Veni, Ann Karlsson
Reedham Black’N Running, Helén Eimar
Springmist’s Fiddle-Faddler, Åsa Haglund

Viltspårchampion 
Skyelice Abington Reef, 
Ann-Britt Karlsson
Amyfiled Of  The Tiger, 
Monica Pettersson/Ewa Kjellberg

Fornborgens Helylle Heidi, 
Britta Hammarström
Fornborgens Häftiga Häxa, 
Marianne Kvist

Tjänstehundsplaketter 
Cinnaberry’s Almost An Angel, 
Kristina Javue
Baltimoore La Vida Loca, Sofie Benser
Baltimore Mull Of  Kentycky, 
Victoria Kulborg
Steadwyn Backdate In The Classics, 
Angelita Nooni

Championplaketter 
Fem stycken Se Uch
Gatefileds Sweet Georgia, Kerstin Flodén
Runnerway Atlas, Chatarina Näslund
Runnerway Bailey’s, Susanne Karlsson
Chattering’s Grace, Britt Mattsson
Cinnaberry’s Almost An Angel,  
Kristina Javue

Nord Uch:
Mironik-s Viktor, C Persson Näslund

Fem C:I:B: 
Gatefields Smart Guy, Marianne Hansson
Sammen’s Born To Be Wild, 
Adriana Sammens Thorin
Sammen’s Blue Wueen Of  Spades, 
A. Sammens Thorin
Amyfiled Born To Be 
Wild, Monica Petersson
Mironik’s Viktor, 
Carina Persson Näslund

(Komplett redovisning 
finns på hemsidan) 
 

Vandringspriser
Årets Allround Collie: Fem sökande
Kennel Steadlyns vandringspris till årets 
utställnings Collie Långhår: En sökande
Bästa brukscollie till minne av Elisabeth 
Persson kennel Folias: Två sökande
Bästa lydnad/brukscollie (lh)till minne av 
Zolo: Fem sökande
Årets bästa appellhund till minne av Kicki 
Anerland: Två sökande

Hederspris till vallanlagstestade Collie 
skänkt av Marianne Hansson, delades i år 
ut till Kennel Lillkråkans, Maria Petters-
son. 

SCK:s Hederspriser 
HP till Bästa Brukshund: fyra sökande
HP till Bästa Appellhund: fem sökande
HP till Bästa Lydnadshund: tre sökande
HP till Bästa Rallylydnadshund: åtta 
sökande
HP till Bästa Agilityhund: fyra sökande
HP till Bästa Utställningshund långhår: 
fyra sökande
HP till Bästa Utställningshund korthår: 
två sökande
(Vinnarna av VP och HP redovisas längre 
fram i tidningen.)

Sista årgången av fem för denna variant av SCK:s hederspris. Nästa 
år blir det ett nytt pris!



19

Rolex Minne 
Kennel Seamist, Lolo Hawkins (se separat 
redovisning). Detta pris sökes inte utan 
det är kullens MI-resultat som avgör. 

Förtjänsttecken

Nio brons och tre guld delades ut.
Brons; Johan Nilsson, Elisabeth Bauer, 
Eva Hammarlund, Eva Skarp, Anna-Car-
in Nykvist, Hans Jungenäs, Ann Karlsson 
och Jennifer Schiller.
Guld; Marie Edlund, Erica Svensson och 
Anders Svensson

Efter den omfattande prisutdelningen 
kom vi till § 3 där Per Inge Johansson ut-
sågs till mötesordförande med Anne Cha-
terine Edoff  som bisittare. Styrelsen hade 
utsett Caroline Kax till mötessekreterare 
och mötet valde Erika Jonsson och Marie 
Edlund Thunberg till justerare och tillika 
rösträknare. 
Enligt dagordningen så gicks verksam-
hetsberättelsen igenom för 2013. Vi 
kunde konstatera att året varit ett händel-
serikt år med följande axplock som min-
nesbilder:

• 874 medlemmar varav 756 är or d- 
 inarie (+ 2 %)
• Korthåren med i Mentalindex  
 listorna i juni 2013
• I februari 2013 genomfördes en  
 Colliekonferens
• Tagit fram en kommunikations-  
 plan
• Tagit fram en rapport för utvärd- 
 ering av RAS 
• Etablerat projekt LA-pärm
• Genomfört diskussionsmöten i   
 LA under hösten
• 5 officiella utställningar med to-  
 talt 311 collies
• Genomfört ett Collie-SM med   
 alla grenar
• SCK har genomfört 17 MH-  
 beskrivningar
• 4 nummer av Colliebladet

Ekonomin i SCK är god och utvecklin-
gen är fortfarande mycket positiv, årets 
vinst (24 225 :-) är större gentemot bu-
det (7 000:-) vilket beror delvis på min-
skade interna styrelsekostnader, ökande 
medlemsintäkter och intäkter via utställ-
ningar samt en bra kapitalplacering gör  
att finansiella intäkter, som inte budgeter-
ats, ökar. Resultatet för de lokala aktivitet-
sområdena uppgår till 20 726:-

Under upplupna skulder i balansräknin-
gen finner vi 88 976:- för projekt mentalt 
sund collie som ännu inte fakturerats från 
SKK. Vissa delar av projektet som skulle 
genomföras under 2012 har flyttats fram 
till 2013/2014.
SCK har även ett sparkonto där det finns 
ca 300 000 kr. 

Efter genomgång av mål för 2014 och 
inriktning för 2015, budget för 2014 och 
2015 så var det dags för motion 1 som 
handlade om att motionärerna ville åter-
införa krav på valphänvisning på hemsi-
dan. Efter givande diskussioner så var det 
dags att rösta. Efter rötning med slutna 
valsedlar blev utfallet 64 för avslag av mo-
tionen och 36 för bifall. 
Vid val av styrelse gick alla valen till sluten 
omröstning. För 2014 ser styrelsen ut så 
här:

Ordförande Alf  Oskarsson
Vice ordförande Jan Klerung
Sekreterare Kirsten Wretstrand
Kassör Stellan Tjernström
Ledamot/medlem Anders Svensson

Ledamot/prot.sekr. Angelica Eklund
Ledamot Håkan Dahlbom
Suppleant 1 Anja Gramner
Suppleant 2 Ulla Bergh-Persson

Revisorerna och revisorssuppleanterna 
blev; Per Lindblad och Jörgen Norberg 
samt Eva Mc Laren och Britt-Marie Elbe. 
Till valberedning för 2014 valdes:
Eva Schömer - sammankallande - 1 år 
Ida Wilkensson - Ledamot - 1 år  
Marie-Louise Muhr - Ledamot - 2 år 
Avslutningsvis justerades valen och 
mötet avslutades genom att den nya ord-
föranden Alf  Oskarsson tackade för del-
tagandet vid årsmötet. 

Alla handlingar för Årsmötet ligger kvar 
på hemsidan tills årsmötesprotokollet 
blivit justerat. Handlingarna flyttas då och 
blir bilagor till protokollet som du därefter 
hittar på bland de övriga protokollen. Där 
finner du även kontaktinfo till alla i den 
styrelsen för 2014-2015.

Kirsten Wretstrand

Styrelsen 2014: Ulla Bergh-Persson, Anders Svensson, Håkan Dahlbom, Kirsten Wretstrand, 
Alf  Oskarson, Jan Klerung, Stellan Tjernström. (På bilden saknas Anja Gramner och 
Angelica Eklund)
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Medlem i vår Breeder Club? 
Besök vår hemsida och läs mer.

Stora hundar
med unika egenskaper 

och särskilda behov

Alla hundar från 26 till 44 kg

MAXI för alla hundar 26-44 kg

Health Nutrition – för alla stadier i livet
MAXI Adult 5+ och MAXI Ageing 8+ ger den vuxna och åldrande hunden de bästa 
förutsättningarna för två olika stadier i livet, från 5 år och från 8 år och framåt.

MAXI Adult Body Condition är anpassat för storvuxna raser med kraftfull och 
muskulös kroppstyp och hjälper till att bibehålla muskulatur och en vacker päls. 

MAXI sortimentet består av 11 individuellt anpassade foder för alla olika stadier 
i livet. Läs mer på www.royalcanin.se

MAXI

NY-MAXI_äldre_CollieA4_2012.indd   1 2012-03-12   13:06:34
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Heders- ocH vandringspriser 2013

- Årets allroundcollie 
- Bästa brukscollie, till minne av Elisabeth  
 Persson - Folias kennel
- SCK:s HP till bästa brukshund

KORAD LP1 LP2 
RLD-N RLD-F RLD-A 
Sph3 Seamist Sheriff  Star 
(Spader) och Erica Svensson

2013 skulle visa sig bli det 
sista året när vi tävlade 
bruks, Spader och jag. 
Vilket år det skulle visa 

sig bli. Det blev ett år när vi pendlade mellan hopp och fört-
vivlan. Målsättningen var förstås ett brukscert, eller åtminstone 
certpoäng. Men ödet ville annorlunda. Trots ihärdig träning med 
stegen skulle den gamla skadan göra sig gällande. Resultatet av 
detta gjorde att jag inte vågade köra momentet fullt ut. Spad-
ers välbefinnande är otroligt mycket mer värt än resultat och 
poäng. Några andra gamla problem gjorde sig också påminda, 
och drömmen om certpoäng fick gå i graven.

Trots detta lyckades vi under vårt sista år bli historiska i rasen 
genom att vinna vår tredje collie-SM titel i elitklass. Och även 
om vi inte nådde fram till vår målsättning så känns det som att vi 
får vara nöjda med vår framfart på tävlingsbanorna Med brukset 
försvann en stor del av vår motivation. Eller snarare min moti-
vation - Spader tycker att det mesta är roligt. Vi har ändå tävlat 
vidare i några andra grenar.

Vid årsmötet 2014 fick jag så ta emot SCK:s HP till Bästa Bruks-
hund 2013 samt vandringspriserna Bästa Bruks Collie till minne 
av Elisabeth Persson Folias Kennel 2013 och Bästa Allround 
Collie 2013. Gissa om jag känner mig stolt!!!!

Allround! Ja, det kan man verkligen säga att Spader är. Han är 
godkänd på elitnivå i bruksprov (spår), startad i lydnadsklass 3, 
uppflyttad till mästarklass i rallylydnad, har godkänt anlagsprov i 
viltspår, och är även startad i Heelwork to Music (HTM). Dessu-
tom har han CK och R-Cert på utställning, det sista när han var 
nästan nio år gammal. Under 2014 satsar vi på att erövra ett 
viltspårschampionat samt fortsätta med HTM.

Jag vill slutligen rikta ett oändligt stort tack till Lolo Hawkins, 
kennel Seamist, som med målmedveten avel gång på gång tar 
fram collies av Spaders kaliber. Utan hennes avelsarbete hade 
våra framgångar knappast varit möjliga. Det är en stor ynnest 
att få äga och tävla med en sådan värdig representant för rasen.
 

SCK:s HP till bästa lydnadshund

Yvonne Westberg & Fach-
ings Morningbeam in the 
Rainbow

Jag har tävlat med mina 
colliehundar sedan 
80-talet, men väldigt säl-
lan har jag ansökt om 
collieklubbens priser, i år 
ändrade jag mina sedvän-
jor och skickade in våra 
resultat. Jag fick en glad 
överraskning på årsmötet 
när Bella tilldelades 

SCK:s hederspriset för årets bästa lydnadshund 2013.

2013 var vårt första tävlingsår med 6 starter lydnadsklass I, 3 
starter 192 p, 185,5 p. och 190 p, apellklass sök uppflyttad och 
två lägreklass sök varav en uppflyttning. Ett av fjolårets mål var 
att åka genom halva Sverige för att tävla på collie-sm, ett löp 
fördärvade planen så vi fick nöjas oss med tävlingar på hem-
maplan. 

Bella är en mycket arbetsvillig och en härlig hund, hon är positiv 
och ställer gladeligen upp på den träning som jag hittar på, det 
är fantastiskt roligt att träna med henne. Bella har också testat 
på spår, viltspår och vallning. Kommande säsong satsar vi på 
lydnadsklass II samt sök i högreklass.

Bästa lydnadscollie, till minne av Zolo

Jeanette Andersson och 
Wilma, Korad Lp1 Lp2 
Dustless Amazing Wilma
 
Jag tänkte presentera min 
collietik Wilma, eller som 
hon egentligen heter: 
Korad Lp1 Lp2 Dustless 
Amazing Wilma. 
Wilma är från min egna 
uppfödning och har hun-
nit bli 3 år.

Wilma kommer ur min andra och senaste kull och redan när 
hon var mycket liten hade jag bestämt mig för att behålla henne, 
vilket jag inte ångrar en sekund. Hon är en jättetrevlig tik som 
älskar människor och är superstabil och så är hon så lättsam att 
ha i vardagen. Hon är mycket arbetsvillig, lättlärd och följsam. 

Medlem i vår Breeder Club? 
Besök vår hemsida och läs mer.

Stora hundar
med unika egenskaper 

och särskilda behov

Alla hundar från 26 till 44 kg

MAXI för alla hundar 26-44 kg

Health Nutrition – för alla stadier i livet
MAXI Adult 5+ och MAXI Ageing 8+ ger den vuxna och åldrande hunden de bästa 
förutsättningarna för två olika stadier i livet, från 5 år och från 8 år och framåt.

MAXI Adult Body Condition är anpassat för storvuxna raser med kraftfull och 
muskulös kroppstyp och hjälper till att bibehålla muskulatur och en vacker päls. 

MAXI sortimentet består av 11 individuellt anpassade foder för alla olika stadier 
i livet. Läs mer på www.royalcanin.se

MAXI

NY-MAXI_äldre_CollieA4_2012.indd   1 2012-03-12   13:06:34
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Trots sin relativt låga ålder har vi hunnit med en del. Vi har tävlat 
lydnad och har tre 1:a priser i både lydnadsklass 1 och 2.
I brukset, som är det roligaste jag vet, har vi blivit uppflyttade 
till högre klass i både sök och spår. Det roligaste är att vi endast 
tävlat appellen en gång, lägre spår en gång och lägre sök en gång. 
Vi har alltså blivit uppflyttade på första försöket samtliga gånger, 
dessutom med väldigt bra poäng. 

Lägre söket vann vi på 508,75 poäng och slog många andra 
bruksraser, vilket alltid är extra skoj. 
På lägre spåret blev vi tvåa av elva hundar med 518,25 poäng.
Wilma är även Korad med 400 poäng. 

Nu pågår träningen av högre klass momenten för fullt och i bör-
jan på maj sker debuten i högre klass sök. Därefter ska vi nog 
börja träna in lydnadsklass 3. Sedan får vi se hur mycket vi hin-
ner med innan hon troligtvis ska få bli mamma. Jag är så tacksam 
och glad över min fantastiska Wilma som ställer upp och alltid 
gör sitt bästa. 

Jag blev så himla glad och samtidigt lite överraskad när jag på 
Collieklubbens årsmöte i Jönköping fick ta emot det fina priset, 
Vandringspriset för bästa bruks/lydnadscollie till minne av Zolo

Astas HP, skänkt 
av Kennel Gate-
fields

På bilden Lillkråkans 
Aislinn, L. Alisse och L. 
Andy, tre av de fem hun-
dar från Lillkråkans ken-
nel som blev godkända 
på vallanlagstest 2013, de övriga två  var L. Alex och L. Archy. 

Roligt att göra testet och se att det finns vallinstinkt kvar i våra 
collie, ännu roligare blev det när kenneln fick motta  kennel 
Gatefields HP till uppfödare av  vallanlagstestade Collie, på 
årsmötet i Jönköping. 
Mia Pettersson Lillkråkans kennel

Kennel Stedlyns 
VP till årets ut-
ställingscollie

CIB NOUCH DKUCH 
EEUCH LVVCH SE 
W-13 DK W-10 NO 
VW-12 Helsinki VW-13 
NORD VW-13 FI WV 
-13 
GATEFIELDS MY 
GOLDMINE 
e Gatefields Gaytime 
u Gatefields Midget 
Madonna

Asta bland sina vänner och bekanta.

2013 fyllde Asta 10 år och kan se tillbaka på ett ganska hän-
delserikt liv. Mycket duktig vallhund, framgångsrik utställnings-
hund, bortskämd familjehund, viktig Lady som vet sitt värde....
Hon är berest, hon har varit i 6 länder och vunnit Bäst I Rasen 
i samtliga. 
Hon har minst 15 cert, jag har inte riktigt koll på det längre och 
10 CACIB. Antalet BIR vinster vore kul att veta men jag har tap-
pat räkningen. Väldigt väldigt många är de i alla fall.
Hon debuterad på valputställnnig med 156 anmälsda valpar med 
att vinna BIS och sedan har det liksom bara fortsatt under årens 
lopp.

Största framgångarna är nog att placera sig i grupperna så många 
gånger som hon gjort, det är ganska stort att t ex vid 10 års ålder 
placera sig BIS 4a på Nationell Kennelklubbsutställning. BIG 
placerad 1-3 i Norge, Danmark, Finland, Lettland och Sverige, 
BIS vinnande veteran SKK och i andra länder vid kennelklubb-
sutställningar o grupputställningar, BIS veteran SBK o SCK, 
BIS vinnare SBK o SCK osv.

Jag vet att det krävs "det lilla extra" rent mentalt för att en hund 
gång på gång ska hålla sig framme i stora gruppsammanhang 
och det där extra, det har Asta. Självförtroende och uthållighet 
och mycket "framåtbjudning" och vilja att arbeta.
Asta har vunnit för en stor mängd domare, bl a samtliga  våra 
svenska rasspecialister som hon visats för, de har sett och upp-
skattat hennes kvaliteer.

Asta är en arbetande vallhund till vardags. Precis som rasen ska 
vara är hon mycket duktig, uthållig och lättlärd. Hon trivs ab-
solut bäst i fårhagen under arbete men jag lovar att hon gillar 
att visa upp sig och få uppskattning av publik och domare på 
utställningar lika mycket.

Vid ett tillfälle på en utställning utomlands uppstod lite förvir-
ring, vår hane "Sixten" skulle möta Asta i BIR o BIM... Vem 
kunde visa Asta? Husse ryckte in, trots att han svurit på att aldrig 
gå in i en utställningsring. Tappert höll han i änden på Astas kop-
pel och såg stolt ut. Domaren log och sade vänligt "She needs no 
handler" och räckte över BIR-rosetten till en lättad husse. Det 
beskriver Astas showande , hon behöver faktiskt ingen handler! 
Ve den som drar i hennes koppel eller flyttar på hennes fötter, 
då kan man glömma showandet, hon vet nämligen bäst själv hur 
hon vill stå och springa. För övrigt vet hon det mesta bäst, vad 
det än gäller om du frågar henne.
 Det fina vandringspriset hon nu vunnit kräver resultat enbart 
från Norden och även från en SCK-utställning. Fem utställnin-
gar ska räknas med.
Asta vann på Stora Stockholm vid Svensk Vinnarutställning över 
ett relativt stort antal anmälda hundar, hon placerade sig mycket 
bra i Finland helgen efter vid Nordiska och Finska vinnarut-
ställningarna där anmälningssiffrorna översteg 100 collie. BIR 
på Åland och i Avesta, jag måste räkna med en av dessa samt 
en blygsam 3e Bästa Tik på SCK som måste räknas med. Ja det 
visade sig att det blev tillräckligt med poäng.

Under året har Asta visats mest utomlands, men de få tillfällena 
i Sverige o Finland var tillräckligt framgångsrika!
Som avslutning på säsongen vann Asta UKKs tävland om Upp-
lands Bästa Veteran och blev reserv (2a) som Upplandsmästare.
Asta har totalt 6 avkommor varav 4 har cert eller championat 
och två av dem har använts i avel. Dessa två har i sin tur lämnat 
flera  utställningschampions och certvinnare och fn 6 Korade 
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avkommor. Ett gott avelsresultat.
 Jag vill tacka alla  domare som under årens lopp sett Astas förde-
lar och premierat dessa. Det är en ynnest att få ha en hund som 
henne och jag är förvånad över att det förunnats mig. Förvånad, 
glad och oerhört tacksam!
De som undrar när Asta ska sluta ställas ut får inget svar nu. 
Hon kanske inte kommer att visas mer, eller så får hon vara med 
några gånger till eftersom hon tycker att det är så roligt. Hur det 
blir får framtidan utvisa.
 
Tack till Kennel Steadlyn som skänkt det fina vandringspriset 
som nu återigen finns här hemma.
Marianne Hansson, kennel Gatefields

-  Årets bästa appellhund, till minne av  
 Kicki Anerland
 -  SCK:s HP till Bästa Appellhund 2013

Oneway´s Motörhead  
och jag gjorde våran 
tävlingsdebut i 1/6-
13. Vi startade apel-
lklass sök på Piteå bk 
och tävlingsdagen var 
lyckad för oss. Resulta-
tet blev uppflytt, klass-
vinst, bästa apellhund 
den tävlingsdagen och 
fina 300,5 poäng. 
Åsa Lindgren

SCK:s HP till bästa rallylydnadshund

Ingela Pettersson och 
Gemdales Unforgettable 
Uncle Zam

Zammy var verkligen på 
topp i både bruks och 
lydnad när det plötsligt 
hände en dag… Han ska-
dade sig så illa under en 
träning att han inte län-
gre kunde röra sig på ett 
naturligt sätt. 

Tyvärr tog det lång tid för veterinärerna att fastställa skadans art 
och under tiden felbelastade han sina båda bakben så pass att 
han inte länge kunde vara en aktiv tävlingshund. Ett sorgligt slut 
på hans karriär i högre klass spår och lydnadsklass tre.   

Det gick ett helt år med rehab träning när jag började att titta 
lite extra på rallylydnaden. Inga höga hopp eller frestande kryp.
Tänk om vi skulle prova! Zammy blev eld och lågor när vi bör-
jade att damma av lite lätt lydnadsträning och vi kunde köra 
igång på ett mjukt sätt. Det tog ganska lång tid innan jag vågade 
prova på en tävling. Var mest rädd för att jag skulle röra till det 
för honom bland skyltarna.
Det var en härlig känsla att få lov att komma ut och tävla tillsam-

mans! Plötsligt var vi ett team igen och det gick så bra…
Under året som gick var höjdpunkten på Collie SM i Laholm där 
vi fick ihop full pott på 100 poäng i fortsättningsklassen. Våra re-
sultat räckte också till att vinna HP till Bästa Rallylydnads Collie. 
En vinst som jag är väldigt stolt över. Zammy har tidigare vunnit 
likadana HP tavlor för både Bästa Appell Collie 2009 och Bästa 
Lydnads Collie 2010. 

På tavlan är Zammys pappa Zolo avtecknad med apport i 
munnen. Han viftar nog på sin svans åt sonen där uppe i hund-
himlen och själv blir jag alldeles varm i hjärtat när jag tittar på 
den!
Nu har vi nya utmaningar som står framför oss… Zammy är 
mycket skeptiskt till att plötsligt gå på höger sida när han under 
de senaste 6 åren gått fot på vänster sida. Jag hoppas att vi får 
behålla hälsan både han o jag så att vi kan fortsätta vårt äventyr i 
rallyns värld tillsammans.
Ingela Pettersson

SCK:s HP till bästa agilityhund 

Anette Hjelmström och ”Tes-
sie”, Star Hatch Betty-Boop 

Vi började vår karriär på 
agilityplan 2012.
Detta efter att ha gått en 
nybörjarkurs 2009, sen 
blev det ett uppehåll på 
ett par år tills vi gick en 
fortsättningskurs. Hade 

ingen tanke på att börja tävla, nä det klarar inte jag …
Men det behövdes bara en start på en liten inofficiell tävling för 
att bli fast!
Säsongen 2012 tog vi vår första pinne, sen rullade det på. När jag 
på en tävling i Aneby maj 2013 i hällregn lyckades med att ta 4 
pinnar på 4 starter jag då trodde jag knappt på det själv.
Collien är ju inte den mest representerade i agility sammanhang, 
så det är extra kul när det går bra.

På hösten räknade ihop mina poäng som vi tagit under året och 
hade vi fått ihop 42 poäng.  När jag satt på årsmötet och fick 
höra våra namn ropas upp så gissa om jag blev överraskad.
Trodde inte att jag hörde rätt. Är mycket stolt över detta fina Hp.

SCK:s HP till bästa utställningshund - KH

Therése Hill och Sandcastle's 
Diva In Disguise. 

Jag importerade min an-
dra korthåriga collie ifrån 
Kennel Sandcastle's un-
der 2012. Hon kom till 
mig sommaren 2012 och 
heter Sandcastle's Diva 
In Disguise. Dizzan som 
hon kallas började sin of-
ficiella utställningskarriär 
några dagar innan hon 
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fyllde 1 år med bravur. Under 2013 så lyckades vi med att ta 12 
CERT för 12 olika domare, 2 CACIB, 9 BIR och 3 BIM. Diz-
zan har flertalet BIS placeringar och hon blev BIS 1 på SM i 
Mantorp och det är ett härligt minne som jag alltid kommer att 
minnas.
Det känns jätteroligt att vi lyckades vinna SCK:S VP då Dizzan 
ännu inte fyllt 2 år. Ett jättefint pris som nu pryder väggen här 
hemma hos oss.Våra planer för 2014 är många, MH, kennelläger 
och åka utomlands och ställa ut henne.

Vi önskar alla collieägare stort lycka till under 2014.

SCK:s HP till bästa utställningshund - LH

Mikaela Berg och French 
Kisses Vom Adlerwappen 

Den dagen när jag fick 
köpa våran vackra Dol-
ly - French Kisses Vom 
Adlerwappen, var en lyck-
ans dag för oss.

Vi fick en tjej som är full av bus och hyss och hon är den bästa 
kattjagaren i vårt villaområde.
Vårat år 2013 började med att vi for ner till Göteborg och årets 
MyDog. Då det var bland de första officiella utställningar vi varit 
på så hade vi inte allt för stora förhoppningar då vi trots allt var 
43 anmälda långhårscollien. Men ojojoj vad vi blev förvånade 
när Dolly först vann sin klass, sen bästa tik och till sist Bäst i Ras. 
Vi var så otroligt glada och stolta och nog lite smått chockade att 
denna underbara tjej faktiskt är vår.

Året fortsatte i samma tecken, när Dolly kom ut i utställningsrin-
gen så gick det oftast väldigt bra och totalt kammande hon hem 
2 CERT och 4 cacib  och flertalet BIR.
 Året 2014 kommer att vara ett uppehålls år för Dolly då vi hop-
pas att hon ska ligga i valplådan med hennes förhoppningsvis 
lika vackra valpar.

Vi vill passa på att tacka Dollys Uppfödare Sylvia Shulze för den 
stora äran att få köpa denna underbara tik!

Kull född 11-03-23
E: VPGIII Charles Vom Bopparder Hamm, äg. Gerhard Freitag, Tyskland.
U: SE U.Ch. DK U.Ch. Seamist Snowstar

Kullens indexvärden
Nyfikenhet/Orädsla 120,5
Skott 112,5 

Rolex Minne är ett vandringspris skänkt av Anette Nyström. Priset delas ut till den 
uppfödare som under aktuellt år (kull född 2 år innan), har fött upp den kull som har 
högst medel på MH gällande nyfikenhet/orädsla. Statuterna ändrades fr.o.m. 2013 
till att istället baseras på kullens MI, mentalindex värden, gällande nyfikenhet/orädsla 
samt skott.

VP Rolex Minne 2013  - tilldelades Kennel Seamist, äg. Margareta Hawkins.

Collie Classic 2014
Håller du på med agility med din collie? 

Boka då 4-9 augusti!

SCK arrangerar ett agilityläger samt en 
inofficiell agilitytävling.
Lägret & tävlingen är även öppna för 
ekipage utanför Sverige. 

Läs mer på: http://collieclassic.acania.se
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Redan i slutet av 2012 började planen 
ta form - planen att kvalificera ett par av 
våra egenuppfödda hundar till CRUFTS 
2014. 
Visst har vi tidigare både haft kval-
ificerade hundar och själva besökt Crufts 
som publik, denna världens största hun-
dutställning, men nu var planen att delta 
med ett par egna hundar och samtidigt 
fira min födelsedag och att det var 30 år 
sedan vi fick vårt kennelnamn godkänt av 
FCI & SKK.
Som en födelsedagspresent av våra vuxna 
barn hade jag önskat mig och fått, hjälp 
med våra övriga hundar som skulle bli 
kvar hemma, en förutsättning för att hela 
resan skulle kunna bli av.

Det började bra med att Molly (Törnsko-
gens Queen Of  Diamonds) blev placerad 
som bästa juniortik båda dagarna på My-
Dog2013 i Göteborg och därmed hade vi 
en Crufts kvalificering till henne.
Bosse (Törnskogens Boss In Motion) 
som vi också tänkt ta med oss, skulle vi 
kvala in som Internationell Champion, 
och han blev klar med sitt C.I.B genom 
sina placeringar i Herning på Danska 
Kennelklubbens stora utställning i no-
vember.

Domaren som gav Bosse det sista utländ-
ska CACIB han behövde och förutom 
det även ett danskt CERT och BIR i god 

konkurrens, visade sig sedan också vara 
den som skulle döma på CRUFTS 2014 - 
men det hade vi ingen aning om då.

För att få tävla med en utländsk hund i 
England måste man också ha ett godkänt 
ATC-bevis (Authority To Compete) och 
till den ansökan ska bifogas både det ena 
och andra intyget plus bevis på de kvali-
fikationer som gör att hunden överhu-
vudtaget ska få delta på Crufts.
Allt kostar givetvis pengar och tar tid, 
men till slut hade vi allt, inklusive det 
som behövdes med vaccinationer m.m. i 
hundarnas pass, så vi kunde skicka in och 
betala för anmälningarna.
På samma gång som man betalar anmäln-
ingsavgifterna betalar man för eventuellt 
inträde (bara den registrerade ägaren får 
gå in med hund utan att betala extra), 
katalog, parkering och för en "drop-off-
biljett" om man vill ha möjlighet att köra 
upp till ingången och lasta ur bilen.

När sedan alla papper och PM för själva 
utställningen kommer från England får 
man en "hel karta" med 
biljetter och till och med 
en biljett tillhörande 
varje deltagande hund, 
en biljett som man ska 
lämna till en vakt på ut-
ställningsdagen när man 
lämnar utställningsområ-
det. Det är en säkerhet-
såtgärd för att ingen ska 
kunna stjäla eller lämna 
utställningen med en 
hund som inte är deras. 
Allt kollas mycket noga. 
Eftersom hundar som 
införs till England måste 
vara avmaskade och ha 
det infört i passet med 
preparatets namn, num-
mer, datum och klock-
slag (det är giltigt mellan 
1-5 dygn) så var vår vet-
erinär snäll och kom hem 
till oss samma helg som 
vi skulle starta vår resa 
med husbilen eftersom 

jag gärna ville ha lite marginal i tid så vi 
inte skulle stå där på tröskeln till England 
och inte bli insläppta om något oförutsett 
skulle inträffa som gjort att vi skulle bli 
försenade.
Första etappen på resan från Sala gick till 
Trelleborg där vi parkerade husbilen och 
sov i närheten av en park där det var fint 
att rasta hundarna. Det gäller ju att de är 
ordentligt rastade innan båtresan, så tidigt 
på morgonen innan vi skulle åka var jag 
ute och gick en rejäl runda innan vi körde 
ombord på Stena Lines färja till Sassnitz i 
Tyskland. Hundar får följa med upp från 
bildäck till en liten begränsad area om-
bord om man vill men vi lämnade dem i 
bilen där de känner sig hemma och trivs 
bra eftersom det var en lugn resa i vackert 
lugnt väder.
Om man vill kan man alltid be någon i 
besättningen att få gå ned till bildäck och 
titta till hundarna men det har inte varit 
nödvändigt för oss.

I Tyskland och i det vackra Rügen som 
vi kom till först, var det vår med blom-
mor, kvittrande lärkor och gröna fält med 

Rapport från en lite längre utställningsresa
av Evama Thörnvall
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många flockar flyttfåglar som nog var på 
resa upp till våra breddgrader i Sverige.
Resan genom Tyskland kändes lång och 
oändliga var de dubbla filer med långtra-
dare som likt långa tåg körde på autobahn. 

Vi upplevde det lätt att komma ut i na-
turen, hundvänligt, välordnat och rent.
Ingen tull/passkontroll var det vare sig 
när vi åkte in i Tyskland eller Holland. 
Även i Holland är det lätt och trevligt att 
resa med hund. Man är också mer liberal 
när det gäller att ha hunden med på olika 
ställen - på de flesta restauranger kan man 
ha hunden med sig liggande under bordet 
eller vid stolen. Ofta får den en godbit i 
en påse från köket.

I Hoek Van Holland, som ligger nära Rot-
terdam, trodde vi att vår GPS krånglade 
och när vi skulle till färjeläget så frågade vi 
oss fram vilket visade sig vara ödesdigert 
då Stena Line har två färjeterminaler i sta-
den med avgångar till England. 
Vi blev visade till fel och när vi upptäckte 
det vid incheckningen var det för sent att 
hinna till rätt båt då den skulle hinna avgå 
innan vi skulle kunna vara där... DÅ kände 
jag vilken tur det var att jag varit förut-
seende att ha god marginal i passen för 
tiden som gällde avmaskningen för inför-
sel till England!!
Den vänliga per-
sonalen vid ter-
minalerna tog väl 
hand om oss och 
när vi till slut kom-
mit fram till rätt 
ställe hade de ord-
nat allt för oss på 
bästa sätt och t.o.m 
ritat en karta på var 
vi kunde rasta hun-
darna på stränder-
na efter havet och 
lämpliga restau-
ranger att fördriva 
väntetiden på. 
Det kan man kalla 
service. De hade 
även ordnat plats 
i kennelrum på båten med webbkamera 
kopplat till hytten om vi ville ta ut hunda-
rna ur husbilen men vi tyckte de hade det 
bättre i den miljö de känner istället för att 
ligga i en bur i ett rum bland många främ-
mande hundar på natten.

När vi körde ombord på Stena Britanica 
blev vi ordentligt checkade, man räknade 
efter och kollade noga alla uppgifter i 

hundarnas pass. Deras chip scannades. Vi 
fick en skylt att sätta i framrutan som up-
plyste att det fanns två hundar i bilen samt 
deras chipnummer och vårt hyttnummer.
Sedan delade de ut varsitt tuggben till alla 
hundar som kom ombord - det var c:a 50 
som skulle till Crufts bara på denna över-
resa. Det var lite gulligt och bidrog verkli-
gen till fin "goodwill".
Efter en lugn natt både för hundarna och 
oss körde vi i land i Harwich för att på 
nytt kollas och checkas av tullpersonalen. 
De tog till och med tester i vår dieseltank 
för att se att vi körde på rätt slags diesel 
och inte hade oskattad röd diesel i tanken!!
Efter att ha klarat av att passera detta 
nålsöga, att komma in i Storbritannien, 
så väntade oss nästa utmaning - vänster-
trafik - inte så bra vägar och trafikanter 
som körde fort och ofta väldigt oförsik-
tigt. En pärs, speciellt i alla rondeller och 
inne i städerna. 

Väl framme i Birmingham och en Cara-
van Club camping jag bokat plats på, 
kunde vi ta en skön långpromenad med 
hundarna i vårsolen på en härlig van-
dringsled som gick genom det verkligt 
engelskt kuperade landskapet, som direkt 
hämtat ur en sagobok, med fina porlande 
bäckar, kålfält med massor av kaniner för 

att inte tala om mängder av fasaner som 
flög upp titt som tätt överallt.
Så kom då äntligen dagen U. Utställnings-
dagen som var målet för resan sedan så 
lång tid!
För att inte hamna i den enorma rusning-
strafiken var vi uppe och på väg tidigt men 
ändå var det mycket trafik och köer och vi 
passerade precis när en otäck olycka in-
träffat alldeles innan vi skulle köra av mot 
the NEC (National Exibition Center) där 

man har CRUFTs – vilket bidrog till att 
vi kände oss lite skakis. Väl vid utställn-
ingsområdet fanns det mycket personal 
som på engelsmännens trivsamma sätt 
visade folk tillrätta med stort tålamod och 
humor.
Långa avstånd att gå och trängas bland 
karavaner av människor med mycket pac-
kning, burar, kärror och hundar, stressade 
situationer, oväntade händelser, trånga 
passager, höga ljud, gångtunnlar med 
blinkande färgat ljus och väldigt förstärkta 
ljud - och många envist skällande hundar.  
Ja, listan kan göras lång på allt som hun-
darna får uppleva och ska klara av och 
jag kände mig så stolt över hur våra två 
uppförde sig i detta verkliga kaos som var 
innan man kommit fram, funnit sin plats 
i en av de stora i hallarna och kunde fälla 
upp en bur eller lägga en fäll i en av de 
gammaldags träbänkar med skiljeväggar 
av plåt som man fortfarande har här (när 
jag var liten tjej och ställde mina hundar 
för 50 år sedan hade vi sådana "antika" 
utställningsbås i Sverige). 
Långt ifrån alla hundar var så lugna och 
duktiga som våra.

Nummerlapparna står på kanten vid ens 
bås/bänk och katalogen får man vid up-
pvisande av kvittot man tidigare fått hem-

skickat. Så gällde 
det att förstå i 
vilken ordning och 
när vi skulle in i 
ringen!
Det är lite annor-
lunda än vad vi är 
vana vid och man 
börjar med veter-
anerna, därefter 
special puppy, spe-
cial junior, post 
graduate, Limit, 
Open class (den 
klass som vi ställde 
i) och en klass som 
heter Good Citi-
zen Scheme.
De har inga spe-
ciella champion-

klasser. Inte heller BIM utan de delar ut 
ett BIR, Bäst i rasen, och ett  Reserv bäst i 
rasen, som då är som vårt BIM. 
Man får inte heller någon enskild skriftlig 
kritik på Crufts. 

Det var många fina hundar i år, nästan 
samtliga var engelska och kvaliteten var 
mer jämn än jag tidigare sett på Crufts - 
det var glädjande nog inte heller så många 
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hundar denna gång som visade rädslor 
men några gillade inte alls att springa på 
golvet, golvet som jag för övrigt tyckte var 
väldigt bra. Domaren delar ut fem Dip-
lom/pris och de övriga får ett tack och 
lämna ringen. Det var 74 korthårscollies 
som ställdes ut. 

Bosse (Törnskogens Boss In Motion) 
som domaren, Carole M Smedley gav 
BIR i Danmark, fick gå som sista hane 
utanför placering när hanarna valdes för 
Diplom, men i motiveringen domaren 
senare skrev om valen och placeringarna 
på utställningsdagen stod att läsa att hon 
"tyvärr inte denna gång kunde placera en 
utländsk hund av toppkvalite som hon 
tidigare valt att ge högsta pris, för att de 
engelska hundarna denna gången var av 
så god kvalitet...". 

Molly (Törnskogens Queen Of  Dia-
monds) var som en liten Duracell-kanin 
när hon först kom in i ringen men lug-
nade sig snabbt och förstod dagens allvar. 
Hon stod, rörde sig och uppförde sig bra 
och kom på en hedrande 4:e plats med 
Diplom!
De två engelska hundar som vann BIR & 
reserve BIR (BIM) var fina men av en lite 
annan typ än de vi oftast är vana att se här 
hos oss i de nordiska länderna.

Efter en lång dag på Crufts med alla intry-
ck, möten med vänner och bekanta, alla 
hundar, ett jättelikt tillbehörsutbud i flera 
hallar, uppvisningar, rasmontrar och allt 
övrigt i hundsportsväg som tänkas kan, så 
blir man helt matt och trött så när klockan 
passerat fyra med råge - klockslaget man 
fick lämna utställningsområdet om man 
ville - så packade vi ihop våra saker och 

åkte vidare till den gamla, lilla 
pittoreska staden Hertford, en 
halvtimmes väg från London, 
där två exporterade Field Span-
iels från vår uppfödning bor 
med sin matte och husse på 
Kennel Rayway.
En plats på en fin och trevlig 
camping väntade i Hertford 
och ett par sommarvarma dagar 
med sightseeing, shopping, lång-
promenader i frodig grönska 
med vackert blommande träd, 
buskar och rabatter och ännu 
fler kaniner skuttande i gräset. Det var 
skönt att få vila och ta det lugnt nu ett par 
dagar både för hundarna och för oss.

Det var också väldigt roligt att träffa våra 
fina fieldkillar och på Crufts på söndagen 
vann Javelin (Törnskogens Buck Owens) 
sin klass med förstapris Diplom och hans 
onkel Titan blev tredje bästa veteran så 
av fyra deltagande hundar från vår kennel 
blev tre placerade på Crufts detta år.
Vistelsen i England avslutades med att se 
Crufts finalen i direktsändning på TV in-
nan vi körde ombord på båten som skulle 
ta oss tillbaks till Holland. 
En svart storpudel blev årets Best In 
Show vinnare på Crufts. Tjugotvå tusen 
(22 000) hundar deltog.

Efter ännu en lugn överfart körde vi av 
båten tidigt på morgonen och hundarna 
fick en uppfriskande skön långpromenad 
efter havet i gnistrande sol. De lekte och 
sprang så det yrde i sand och vatten.
En timmes bilfärd bort väntade därefter 
våra goda vänner på Kennel Mabinogion i 
Dordrecht som vi haft ett samarbete med 
under de senaste åtta åren. 
En härlig lunch ute i solen i trädgården 
under blommande magnoliaträd tillsam-
mans med alla kennelns trevliga fina hun-
dar kändes underbart. 

Solomon, NL Champion Amsterdam 
Winner 2010 Törnskogens Oscar De La 
Renta, kände så småningom igen oss efter 
fyra år och blev så glad då att han ville 
vara riktigt nära hela tiden. Extra roligt 
var att träffa hans fina dotter Sookie som 
även hon nu är Champion.  
Solomon är uppskattad av många och har 
flera avkommor som visat sig bli fram-
gångsrika på olika sätt i Nederländerna 
och dess grannländer.

Efter ett par mycket trivsamma varma 
dagar med hundprat, promenader, fo-
tografering, god mat och besök av andra 
korthårscollievänner som bor i närheten 
startade vi husbilen och reste vidare upp 
genom Tyskland igen efter att ha passerat 
ännu en Hollandsexporterad hund; Tin-
dra med familj som bor nära gränsen.
Tyskland bjöd också på sol men med lite 
svalare vindar nu så det blev att ta på jack-
an när vi gick på promenad. Hundarna 
älskar det lika mycket som jag - detta att 
komma till nya platser, upptäcka ny natur 
och känna nya spännande dofter. För oss 
som bor där det inte växer så mycket skog 
med lövträd kändes det extra härligt att 
vandra i de stora bokskogarna som finns. 

Vi stannade ett par dagar i Tyskland och 
upplevde landsbygden och lite mindre 
samhällen och städer.
Sista båtresan för denna gång gick lika bra 
och lätt som de övriga och ingen tull ville 
kolla något så vi körde bara direkt ut på 
den skånska slätten och rastade hundarna 
innan vi fann oss en plats att parkera på 
för natten. 
På väderlekstjänsten varnade de för något 
så ovanligt (för oss) som snö och hårda 
vindar i södra Sverige. Det fick oss att 
bestämma oss för att köra hem till Sala 
ganska så omgående. 

Efter två fina veckor i vår- och försom-
marväder, ett oförglömligt reseäventyr 
med härliga minnen och nya erfarenheter 
kändes det skönt att komma hem till ett 
nystädat hus, glada hemmahundar och att 
få sova i sin egen säng. På morgonen var 
det 5 cm snö utanför i trädgården.
Vår Crufts-resa var över och lyckligt 
genomförd för denna gång.
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