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ORDFÖRANDENS RADER

Så har då årets Collie SM genomförts i 
Timrå i riktigt högsommarväder, lite tufft 
för hundarna med 30 grader i skuggan, 
men allt genomfördes under god stämn-
ing. Grattis till alla vinnare både i utställn-
ingen och i tävlingsgrenarna!  

Själv hade jag förmånen att få guida ut-
ställningsdomaren Bev White under 3 da-
gar, en mycket trevlig och kunnig hund-
människa som dessutom visade sig vara 
förtjust i Sverige (efter flera tidigare be-
sök). Eftersom jag var ny i Timråtrakten, 
fick vi hjälpas åt att hitta runt, och detta 
gjorde det hela ännu mer spännande.  

Stort tack vill jag rikta till Timrå bruks-
hundklubb som hjälpte oss att genomföra 
Collie SM, trots att deras flytt av klubb-
stuga och planer skulle ske redan veckan 
efter. 

På lördag eftermiddag hade vi en medlem-
sträff. Drygt 20 medlemmar var närvar-
ande. Styrelsen informerade om läget, 
bl a vad det gäller verksamhetsmålen och 
kommande regelrevideringar, (se mer om 
detta längre fram i tidningen), och även 
utfallet av RAS t o m juni, 2014. Tyvärr 
måste jag konstatera att utvecklingen av 
målen i RAS går åt fel håll. Färre rönt-
gar och ögonlyser sina hundar, och det 
har registrerats kullar efter föräldradjur 
med brutet MH, se vidare längre fram i 
tidningen. Vi ligger alltså långt ifrån det 
önskvärda läget enligt RAS! 

Personligen tror och hoppas jag att detta 
till en del beror på bristande informa-
tion/kunskap men vi måste kunna vända 
utvecklingen om vi jobbar tillsammans. 

Mycket information finns i våra listor för 
hälsa och mentalitet på hemsidan och yt-
terligare information som behövs i avel-
splaneringen finns i SKK’s avels- och hun-
ddatabaser. Vi ska inte heller underskatta 
att vi kan lära av varandra så ta vara på 
chansen att både medverka och påverka 
i höstens diskussionsträffar i ditt LA och 
håll utkik på nästa års uppfödarkonferens. 
Där hoppas jag att vi är många som ses.  

Jag är övertygad om att vi alla vill ha Col-
lies som både är vackra, friska och har en 
bra mentalitet!   

Ha en fortsatt bra sommar.

Alf  Oskarson

 

NYHETER från SCK, SBK & SKK

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

Ansök om utställningar 2017
Nu är det dags igen. Utställningsansvarig har skickat ut info 
till LA och sista datum är 31 augusti då ansökningarna skall 
vara Meta Carlsson tillhanda på fancymore.mc@gmail.com.

SRD har utvecklats till NKU (Nordisk Kennelunion) BSI
NKU tillsatte för två år sedan en arbetsgrupp med represen-
tanter från alla nordiska länderna med uppgift att harmo-
nisera de fyra ländernas ansatser att motverka rashundars 
exteriöra överdrifter som hotar hundars sundhet och hälsa.
Arbetet är nu slutfört och resultatet är NKU BSI (Breed 
Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree 
dogs) som översatt till svenska blivit ”nya” SRD (särskilda 
rasspecifika domaranvisningar).
På skk.se hittar du de nya SRD och NKU BSI-materialet.
För collie har inga förändringar skett utan det är fokus på 
ögon,  bett och mentalitet.

IPO-VM i Malmö 9-14 september
Vi efterlyser ett korthår och ett långhår som kan tänka sig 
gå med i rasparaden på invigningen till IPO-VM. Invigningen 
är på onsdagen den 10 september på Malmö Stadium. 
Är du intresserad kontakta sekreterare@svenskacollieklub-
ben.se.

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. Mentalin-
dex 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@svenskacol-
lieklubben.se så samordnar vi det med ditt lokala aktivitet-
sområde. 

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

Registrering av MH-resultat via SBK Tävling
Sedan 1 januari 2014 ska samtliga resultat från men-
talbeskrivning hund (MH) rapporteras via SBK-tävling.
Inrapportering av resultat från MH ska fortsättningsvis ske 
elektroniskt via SBK-tävling och SBK-prov. Förfarandet är 
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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 dig till styrelsen om 
du behöver få ditt LA:s lösen.

Regelrevideringarnas tidsålder är NU
Regelverk finns för det mesta inom SBK och dessa verkar 
i 5-årsperioder och de vi har nu gäller tom 2016-12-31. 
Därför är det hög tid att påbörja regelrevideringsprocessen 
fast det känns som alldeles nyss som de nya reglerna började 
gälla den 1 januari 2012. 
SCK brukar alltid skriva remissvar så det blir en hel del 
skrivande under det närmaste året.
Först ut är brukproven, lydnadsproven samt rallylydnaden – 
alla tillhörande SBK:s Utskott prov & tävling. Bruksproven är 
våra bruksrasers arbetsprov varför vi rasklubbar är delaktiga 
i revideringsprocessen.

Tidplan för bruksproven (2,5 år):
2014-09-30 Rasklubbar & distrikt lämnar in förslag till SBK
2014-11-15/16 Central regelrevideringskonferens
2014-12-15 Utskick av utfallet från konferensen
2015-01-15 Sista omgång synpunkter/frågor in till SBK 
2015-jan-feb Ytterligare behandling av regeltexter
2015-05-09 Förslag till nya regler upp på Kongressen 
2015-hösten Bearbetas och justeras texterna
2015-12-31 Sista inlämning till SKK/PtK
2016-juni Fastställer SKK/CS reglerna för bruksproven
2017-01-01 Börjar de nya reglerna att gälla
SCK har tillsatt en grupp som arbetar fram ett förslag som 
vi kommer att skicka in till kansliet.

Ansvarig är Kirsten Wretstrand. Har du synpunkter eller är 
nyfiken på innehåll och inriktning, hör av dig till sekreter-
are@svenskacollieklubben.se. Sista datum för detta är den 
sista augusti. Mer info finns på hemsidan.
För lydnaden är Alf Oskarson ansvarig (ordforande@sven-
skacollieklubben.se) och för Rallylydnaden är Anja Gramner 
ansvarig (a_gramner@hotmail.com). 

Inventering av mentalfunktionärer m.m. pågår
Eftersom klubben har som mål att öka andelen collies som 
MH-beskrivs så behöver vi kunna arrangera fler MH själva 
– eller i samarbete med olika lokalklubbar. Men läget ute i 
landet är något oklart varför ansvarig för mentalfrågor har 
skickat ut ett antal frågor till de lokala aktivitetsområdena. 
De skall skicka in sina svar till mentalansvarig Kirsten Wret-
strand, mental@svenskacollieklubben.se.
Bl.a. behöver vi få info om vilka banor vi använder samt 
hur det ser ut avseende mentalfunktionär och om det finns 
något utbildningsbehov.

Telefonmöten med LA 
Ett första telefonmöte har genomförts med den centrala LA-
kommittén och sådana möten planeras till cirka 2 ggr per år. 
Ett kommande arrangemang som kommittén planerar för är 
LA-konferensen som nu skall bli en årlig konferens och som 
nästa gång går av stapeln andra helgen i februari 2015, dvs. 
helgen efter SBK:s Organisationskonferens.

LA-kommittéer – nu återinförs ”ordförande” som 
kontaktperson mellan LA och den centrala styrelsen. Även 
posten sekreterare samt ledamöter kan åter användas. 
Kontaktpersoner är nu uteslutande personer inom re-
spektive LA som medlemmarna kan kontakta för info. 
Vår stadga från 2010 medför att vi inte längre kan använda 
beteckningen Lokalområde. Våra lokala aktivitetsområden 
är nämligen inga egna juridiska personer (har inga egna 
organisationsnummer och deklarerar inte var för sig) och 
SCK:s kassör tecknar även alla LA:s olika konton. Våra LA 
är därför att betrakta som kommittéer.

Registrera din e-postadress!
SCK tänker börja med mailutskick till alla medlemmar 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 medlemsansvariga 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.

Collie-SM framöver…
2015 - Nästa år skall vi vara i Piteå – 31/7 är det lydnad 
och utställning, helgen 1-2/8 är det bruksprov. 
2016 – Skall vi vara i Stockholm på Mälarö. Lydnad och 
utställning är bokat men inget mer…
2017 – Var skall vi vara? Vi måste ha en plats klar för an-
sökan av utställningen till i slutet av augusti.
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SYDÖSTRA:
Östergötland 
Boxholm  
Kinda 
Linköping 
Mjölby  
Norrköping   
Söderköping  
Vadstena 
Valdemarsvik 
Ydre  
Åtvidaberg  
Ödeshög 

SÖDRA SVEALAND:
Östergötland 
Finspång  
Motala 
 
Södermanland 
Eskilstuna  
Flen  
Katrineholm  
Vingåker  
 

Nu är vi åtta LA-kommittéer
LA Östergötland-Södermaland har länge varit vilande varför styrelsen tillsammans med våra åtta aktiva LA nu har beslutat att 
upplösa Östergötland-Södermaland och fördela de aktuella kommunerna (se kartan) mellan Östra LA (blå), Södra Svealands 
LA (röd samt Sydöstra LA (gul), se kartan här intill. 
Har du frågor om detta kontakta Jan Klerung, jan.klerung@gmail.com. Kartor kommer att uppdateras och läggas ut på hem-
sidan.

ÖSTRA: 
Södermanland 
Gnesta 
Nyköping  
Oxelösund 
Strängnäs  
Trosa
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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?

 LÅNGHÅRIG COLLIE  

HD-röntgen 
Fram till 2014-06-30 är 82 st HD-röntgade (230 st) 
Av dessa har 13 st dysplasi 16 % (17 %)   
Antalet HD-röntgade svenskägda hundar är 42 st färre än 
vid samma tidpunkt ifjol. Antal HD-röntgade med kända up-
pgifter på svenskfödda men boende i annat land 3 st, ingen 
belastad. 

ED-röntgen 
32 st är ED- röntgade under året (86 st)  Av dessa har 2 st 
ED i någon grad 6 % (8 %) 
Antal ED-röntgade med kända uppgifter på svenskfödda men 
boende i annat land 3 st, ingen belastad. 

Ögon omlysta vuxna 
2010 - 167 st 
2011 - 183 st 
2012 - 132 st 
2013 - 130 st 
2014 - 50 st 

KULLAR (Registrerade kullar hämtade från Avelsdata)  
36 svenskfödda lh kullar registrerats, 156 valpar.  
MENTALITET: Tre kullar har en far med brutet MH.  Två 
kullar har en mor med brutet MH och en kull har både en 
far och en mor med brutet MH, de saknar Index för N/O 
och Skott. Elva kullar har skattat Index 100 eller mer för 
N/O -  31 % . Åtta kullar har skattat Index 100 eller mer för 
Skott - 22 % 

KORTHÅRIG COLLIE  

HD-röntgen 
Fram till 2014-06-30 är 12 st HD-röntgade (29 st) 
Av dessa har 0 st dysplasi 0 % (3 %) 
Antalet HD-röntgade hundar är lika som vid samma tidpunkt 
ifjol. 

ED-röntgen 
7 st. är ED- röntgade under året. Av dessa har 2 st ED i 
någon grad 17 %  (13 %) 

Ögon omlysta vuxna 
2010 - 39 st 
2011 - 30 st 
2012 - 16 st 
2013 - 15 st 
2014 - 14 st 

KULLAR Tre kh kullar har registrerats (varav en kull har lh 
far), 19 valpar.  
MENTALITET: Inga kullar med föräldrar med brutet MH. En 
kull har skattat Index 100 eller mer för N/O -  33 % En kull 
har skattat Index 100 eller mer för Skott - 33 % 

Uppföljning av RAS (RasSpecifika Avelsstrategier för kort- och långhårig collie) 
För de 6 första månaderna, registrerat hos SKK tom 2014-06-30. (Förra årets siffor inom parantes)
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SCK är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för collie. Klubben har till uppgift att främja seriös avel av collie och att utveck-
la rasen. Collien är en aktiv och allsidig brukshund som återfinns inom både träning och tävling i många aktiviteter såsom 
lydnad, rallylydnad, spår och sök och agility m.m. Den ses även ofta i utställningsringen. 

Rasstandard Långhår och Korthår – www.skk.se/sv/hundraser - Collie hittar du i grupp 1.

Utställning –  www.skk.se/sv/utstallning - här hittar du info om utställningar och SKK:s utställningar.
SCK har egna utställningar även kallade Rasspecialer på cirka 5 olika platser varje år. Du hittar dem på hemsidan.

Hälsa - www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram - här kan du lära dig mer om HD (Höftledsdysplasi) samt ED (Arm-
bågsledsdysplasi) samt om Ögon och CEA på http://www.svenskacollieklubben.se/Om_collie/hälsa 

Mentalitet - www.brukshundklubben.se/hundar - här hittar du info om MH (Mentalbeskrivning Hund), MT (Mentaltest) 
samt Korning med Exteriörbeskrivning

Mentalindex - www.svenskacollieklubben.se/mentalindex - här hittar du listor Mentalindex för alla collies som genomfört 
ett MH.
 

Som medlem i SCK får du:

• Möjlighet att påverka och ta del av beslut som rör collierasens utveckling.

• Du är med i ett lokalt aktivitetsområde. Här arrangeras allt från anspråkslösa collieträffar, till arrangemang av MH-be  
 skrivningar och korningar, utställningar, träningsläger och tävlingar. 

• I Aktivitetskalendern på hemsidan finns allt som arrangeras inom SCK.

• Du får Colliebladet direkt hem i brevlådan 4 ggr per år där du som medlem har förmånliga priser för annonsering.

• På Årsmötet kan du som aktiv hundägare ansöka om diverse plaketter, hederspriser samt vandringspriser.

• Aktuella valpullar finns på hemsidan för de som letar valp 

• Det finns ett kennelregister på hemsidan med aktiva uppfödare av både kort- och långhårig collie.   
• Du kan ställa ut och tävla på Collie-SM som är årets stora arrangemang i  
 colliekretsar. Det tävlas i bruks, agility, lydnad samt ställs ut på en rasspecial. 
 SM- vinnare utses.

För att bidra till en sund utveckling av vår ras bör du som collieägare:
1. Höftledsröntga din hund vid efter 12 månaders ålder
2. MH-beskriva din hund vid 15-20 månaders ålder
3. Ställa ut den och /eller exteriörbeskriva din hund från 18 månaders ålder

Välkommen som medlem i SCK!

För den nyfikne: Allt du vill veta om…
Svenska Collieklubben del av Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Kennelklubben (SKK) 
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Ordförande  
Alf Oskarson 
ordforande@svenskacollieklubben.se 
 
Vice Ordförande 
Jan Klerung 
jan.klerung@gmail.com 
 
Kassör  
Stellan Tjernström 
kassor@svenskacollieklubben.se 
 
Sekreterare 
Kirsten Wretstrand 
sekreterare@svenskacollieklubben.se 
 
Ledamot/medlemsfrågor 
Anders Svensson 
medlem@svenskacollieklubben.se 

Ledamot/protokollsekreterare 
Angelica Eklund 
angelica@acania.se
 
Ledamot 
Håkan Dahlbom 
hakandahlbom@hotmail.com 
 
Suppleant 
Anja Gramner 
a_gramner(at)hotmail.com 
 
Suppleant
Ulla Bergh-Persson 
bermark90@hotmail.com 
 
Revisorer 
Per Lindblad 
Jörgen Norberg

STYRELSE 2014

Revisorssuppleanter
Eva McLaren
Britt-Marie Elbe

Norrbotten
Ordförande: Gunilla Nyberg, Tel 0911-302 17,   
gunilla.nyberg@telia.com 
Kassör: Maria Brännström,  maria.guldkotten@gmail.com 
Kontaktpersoner:   
UMEÅ:  Johan Nilsson, karljohan.nilsson@hotmail.se
GÄLLIVARE: Gunnel Strömberg, g.stromberg@telia.com  

Mellersta Norra
Ordförande: Dag Gagner, dag.gagner@teila.com 
Sekreterare:  Anita Braxenholm, anita.braxenholm@telia.com
Kassör: Ann-Charlotte Sandelin Jonsson,  
Ann-Charlotte.SandelinJonsson@svenskakyrkan.se 
Kontaktpersoner: 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
Ordförande: Karin Dahlbom, khdahlbom@telia.com  
Kassör: Håkan Dahlbom,  hakandahlbom@hotmail.com   
Kontaktpersoner: 
Dalarna: Caroline Kax,  cktrassel@hotmail.com 
Yvonne Ericsson, yericsson@telia.com 
Borlänge: Maria Johansson, 0243-21 56 96, mjvilyans@gmail.com
Enköping: Karin Dahlbom, khdahlbom@telia.com   

Östra (Strängnäs och Gotland)  
Ordförande: 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
Ordförande: Erica Svensson, erica.anna.svensson@telia.com 
Sekreterare & kontaktperson MH/MT: Marie-Louise Muhr,  
muhr.jungenas@comhem.se
Kassör: Annacarin Nykvist, info@ribbodamc.com
Kontaktpersoner: 
Närke:  Ann Karlsson, ann.u.karlsson@gmail.com
Västmanland: Jennifer Schiller, jenniferschiller@live.se
Värmland:  Annika Hedner, notabenesvamp@hotmail.com   

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

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

Södra
Ordförande: Bettan Bauer,  elisabeth.bauer59@ystad.nu  
Sekreterare: Ingela Pettersson, ingela@zting.se
Kassör: Kirsten Wretstrand, kirsten.wretstrand@gmail.com
Kontaktpersoner: 
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   

 

KONTAKTPERSONER - Lokala Aktivitetsområden

Följande e-postadresser finns:
ordforande@svenskacollieklubben.se
sekreterare@svenskacollieklubben.se
medlem@svenskacollieklubben.se
avelssamordning@svenskacollieklubben.se
tavling@svenskacollieklubben.se
uppfodarkommitten@svenskacollieklubben.se
projektet@svenskacollieklubben.se
kennel@svenskacollieklubben.se
mental@svenskacollieklubben.se 
valp@svenskacollieklubben.se
vallning@svenskacollieklubben.se

För hemsideadresser till lokala aktivitetsområden, gå in på www.svenskacollieklubben.se och välj Lokala aktivitetsområden.  
Om du undrar över något i ditt område, önskar en aktivitet eller bara vill träffa lite colliefolk - tveka inte att ta kontakt!
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Lokala aktiviteter
För mer info om aktiviteter: www.svenskacollieklubben.se

SÖDRA
Detta är de aktiviteter vi haft i vårt LA och samtliga har 
blivit genomförda.

12-16 mars Lydnadsläger med Heidi Billkvam, Lunds BK
5 april "Collie-walk" i slottsmiljö
1-3 maj Spårläger på Solhaga
10 maj Utställning och lydnad Osby BK
31 maj Rallylydnad Osby BK

SYDÖSTRA
Vi har arrangerat rallylydnads- och lydnadsträning samt 
Vallning. Se nästa sida.

VÄSTRA
Här kommer våra aktiviteter i V:a LA.
 
5/4  MH vilket blev inställt pga inga anmälningar.
27/4  ”Prova på dag” på Elfsborgs BK med spår, sök, up-
pletande, lydnad.
20-21/9  Lydnadsläger i Vårgårda.1 
8/10 MH, Kungsbacka BK
9/11  Anatomikurs Kungsbacka BK
23/11  Årsmöte Kungsbacka BK.
 

ÖSTRA
Vi har haft collieägarutbildning  juridikblocket samt RAS 
blocket, 3 stycken colliepromenader, en heldag med 
utställningsträning och grooming, 1 stycken MH, officiell 
utställning för lång och korthårig collie och officiell lyd-
nadstävling klass 1-3 i samband med utställningen.
Vi planerar att ha till hösten collieägarutbildningen 
beteende och mentalitet blocket den 30 augusti, 1 MH i 
september, colliepromenader och en exteriörbeskrivn-
ing. Om vi har möjlighet kommer vi att försöka få till en 
omgång till med collieägarutbildningen anatomiblocket 
under vintern.

SÖDRA SVEALAND
Planerade:
6/9: Prova-på vallning (flyttad från juni)
Datum ej bestämt - prova-på rapport.
Datum ej bestämt - Collieträff med HTM och Freestyle

Genomförda:
18/1 Collieträff/Kick-off med prisutdelning KM+LO-Collie 
2013 samt

diskussionsmöte inför LA-konferensen.
23/2 Collieträff med långpromenad och semlor
14/5 Collieträff med utställningsträning.

29/3 - MH Planerat och genomfört
30/3 - MH Planerat och genomfört
14/6 - MH Planerat och genomfört
15/6 - MH Planerat, men inställt
Vi planerar ytterligare två MH och eventuellt ett MT till 
hösten. Datum inte klara ännu.

Inställda arrangemang:
17/4 - Collieträff med HTM och Freestyle (nytt försök till 
hösten)
I skrivande stund har höstens aktiviteter ännu inte plan-
lagts helt.

NORRA SVEALAND
Norra Svealands La har inte haft några aktiviter.

Planerade
Utställning 14/9 2014

MELLERSTA NORRA
Har i år arrangerat Collie-SM

NORRA
18/4
”Långfredagsutställningen”, vår inofficiella utställning för 
alla raser på Noliaområdet i Piteå.
Vi hade 167 anmälda hundar, varav 2 korthårscollie och 
16 långhårscollie, fördelade på 3 domare.
 
18/5
Collieträff på Holmsunds BHK. Fyra hundar, varav tre 
collies, och fyra människor deltog. Det hade varit trevligt 
med några fler deltagare sa de som ordnade träffen, men 
förhoppningsvis gör de ett nytt försök längre fram.
 
Inga övriga planerade, men ej genomförda aktiviteter.

4/7
Norra LA:s officiella utställning i Sjulnäs, Piteå, med 1 
korthår och 38 långhår anmälda. Domare är Frank Chris-
tiansen från Norge. Se bilder längre fram.
 
8 och 9/7

Uppfödar-MH i Piteå på eftermiddag/kväll.
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Vallning Sydöstra
En liten berättelse då om vår dag i Nybro:

En härlig dag som bjöd på sol och värme och prova-på-vallning stod på schemat, vi var 
ett glatt litet gäng som fick prova på att valla med våra colliesar...som var riktigt duktiga!!
Vår instruktör Emmelie Lund berättade också mycket intressant om vallning, vi hade en 
fantastisk dag i trevligt sällskap och mysiga får ;) 
Dagen avslutades naturligtvis med grillning och lite inköp i gårdsshopen !
Vänliga hälsningar Ellenor J Westin/ Aktivitetsgruppen

Lydnad och rallylydnad
Den 3 maj träffades vi för att träna lydnad med instruktören Carina Lundin på ön 
Senoren i Karlskrona skärgård. Vi hade en härlig och inspirerade dag tillsammans med 
vår instruktör som även är domare och dessutom deltagit med flera egna hundar i SM i 
lydnad och bruks. 
Om solen strålade över vår träning på Senoren så öste regnet istället ner då vi tränade 
rallylydnad på Olofströms brukshundklubb den 18 maj. Vår instruktör där var Maj-Britt 
Berglin Svensson som bland annat tränar och tävlar rally med sin collie Turbo.
Vi blev alla - både hundar och människor totalt genomblöta - men vi hade väldigt trev-
ligt med träning, fika och mycket hundprat. 

Karin Nilsson

BIR och BIS Wicani Command Performance, äg. Saara Hakala
BIM Flambirds Blue Secret, äg. Siv-Marie Wallenius

Bästa uppfödarfrupp BIS Ever After Kennel, Tjeckien, 
äg. till hundarna Ann-Louise Oskarsson

Colliespecial - Piteå 4 juli

BIR och BIS Valp Fancymore Silver Explosion, äg. G. Nyberg 
BIM-valp Privat's Nordic Ski, äg. Heidi Ellefsen

BIR och BIR Champion NO UCH Fancymore Special Addiction
äg. Gunilla Nyberg
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Årets officiella lydnadsprov och utställning gick av stapeln på 
Osby BK den 10:e Maj. När anmälningstiden för utställningen 
gick ut blev vi lite oroliga eftersom vi hade väldigt få anmälning-
ar. Efter en massiv PR kampanj och en veckas förlängd anmäln-
ingstid kunde vi konstatera att vi fått in 47 stycken anmälningar 
vilket vi är mycket nöjda med. Glädjande var också att vi fick 
besök av många utställare som inte tidigare varit hos oss. 

Vi startade morgonen med vårt lydnads-prov där vi hade fått c:a 
15 stycken ekipage fördelade på klasserna 1-3. Dömde gjorde 
Leif  Prahl och resultaten blev följande:
Lydnad 1
Ikkatorpet’s Clara och Eva Skarp, 148,5 poäng
Lydnad 2
Mironik’s Elvis och Ingela Pettersson, 189 poäng
Mironik’s Bridge och Jeanette Hansson, 184,5 poäng
Mironik’s Zenoni och Emma Hult, 160 poäng
Mosstroper Jazz Harmony och Alf  Oscarsson, 150 poäng
Springmist’s Margaret The Queen, 142,5 poäng
Lydnad 3
Springmist’s Wild Furious Monster och Elisabeth Bauer, 200,5 
poäng

När lydnaden var slut var det dags för utställningen. Dömde 
gjorde Ulla Berg Persson som höll öppen kritik – vilket var både 
lärorikt och intressant.
Placeringen blev följande:

Korthår
BIS-2 valp, BIR, HP,  Carlitos Blushing Bernize, 
Äg: Anna Fogelström
BIS-2, BIR, Cert, Btkl-1, CK, Ökk1, Sandcastle’s Diva in Dis-
guise, Äg: Therése Hill
Btkl-2, Ökk2, CK, Mironik’s Zenoni, Äg: Emma Hult
Btkl-3, Ukk1, R-Cert, Jepnicks Against All Odds, 
Äg: Marie Rosengren

Långhår
BIS-1 valp, BIR, HP, Leozeda Greatest Hit, 
Äg: Bengt-Olof  Friberg

BIS-1, BIR, Btkl-1, CK, Vetkk1, Gatefields My Goldmine, 
Äg: Marianne Hansson
Btkl-2, CK, Vetkk2, Mari-Mon’s Silver Sky, 
Äg: Gunnel Hallström
Btkl-3, Cert, Ukk1, A’palos Wonderful Girl Emilou, 
Äg: Annica Cederholm
Btkl-4, R-Cert, Ökk1, Sapphiresky Out For Fun, 
Äg: Stephanie Burchard
BIM, Bhkl-1, Cert, Chkk1, Sapphiresky Gotta Brag, 
Äg: Stephanie Burchard
Bhkl-2, R-Cert, Ökk1, Coolhunt’s Flower Power, 
Äg: Sofie Bensner
Bhkl-3, CK, Ökk2, Mironik’s Cooper, Äg: Monica Johansson
Bhkl-4, CK, Ökk3, Cronys Sound of  Snow, Äg: Angelita Nooni

Vill slutligen tacka för en jättetrevlig dag tillsammans med både 
lydnadsekipage och utställare. Härligt att se så många trevliga 
och vackra collies hos oss i söder. Hjärtligt välkomna tillbaka!

Ingela Pettersson

Vinnare av VPR till Bästa Lydnadscollie gick till Ingela Pettersson och 
Mironik’s Elvis. 

Lydnadsprov och utställning i Osby
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Domarkommentarer 
till Utställningen i Osby, 10 maj 2014.

Vad underbart roligt det är att se att vi 
fortfarande har BRA collie i Sverige!
På denna utställning deltog 48 hundar, 
många av dem av yppersta kvalitet. Ingen 
var rädd, någon var lite ovan vid tillställ-
ningen. Man måste betänka som domare 
att det faktiskt finns hundar, som kom-
mer från rena rama bondvischan utan att 
dessförinnan träffat en massa främmande 
hundar och även en massa främmande 
människor. Det är skillnad mellan en ovan 
hund och en rädd hund, speciellt om hun-
den är ung. Visserligen kan man tycka att 
en hund ska tåla allt , som händer runt 
den men att stå i en utställningsring med 
en nervös och ovan matte/husse och med 
en granskande domare, som stirrar på den 
kan nog påverka den  lite negativt, tror ni 
inte det ?  Det tror åtminstone jag.

KORTHÅR
VALPKLASS. 
BIR med HP o BIS 2  valp  blev Carlitos 
Blushing Bernize,  en självsäker och tillta-
lande valp.

ÖPPEN KLASS.
Ökl tikar innehöll två härliga individer, 
som naturligtvis båda fick CK. Det läng-
sta strået denna dag med BIR och BIS 2 
drogs av Sandcastle Diva in Disquise före 
Mironiks Zenoni. Båda två mycket fram-
gångsrika i utställningsringarna, vilket är 
förståeligt. Härlig helhet, vacker siluett 
och snygga eleganta huvuden.

LÅNGHÅR
VALPKLASS:
Bästa hanvalp  BIR och BIS valp blev 
Leozeda Tellus . En valp med ett under-
bart huvud och uttryck, naturligtvis inte 
färdig kroppsmässigt men med hög po-
tential. Glad och positiv i ringen och med 
stolt husse i snöret.

Valpklass tikar toppades av Skyelice Black 
Star Sapphire, BIM valp, före kullsystern 
Skyelice Premier Blue Diamond. Båda 
två tilltalande med utmärkta kroppar och 
stommar, goda rörelser  och med framåt 
temperament.

JUNIORKLASS:
Juniorklass hanar vanns av Amyfield Kil-
ling Me Softly, snyggt huvud och uttryck, 
lätta eleganta rörelser  före Glenoak Ball-
room Dancer , pampig hund med kropp 

och stomme , båda med CK. Detta var två 
till typen helt olika individer, vilket gjorde 
bedömningen mycket intressant för mig 
och också för ringsiders, antar jag. Det har 
ju förekommit en stor diskussion i media 
om engelsk typ contra amerikansk typ i 
collierasen. Vi har en FCI standard,som 
vi domare ska döma efter. Vad hundarna 
har för stamtavla eller från vilket land de 
kommer  har ingen som helst betydelse i 
mina ögon. Vad jag ser i ringen dömer jag, 
inget annat. Dessa två typer av collie har 
båda för-och nackdelar och då gäller det 
för uppfödare att vid avel söka ta till vara  
på fördelarna och söka undvika nackde-
larna, eller hur?

ÖPPEN KLASS.
I ÖKL deltog 4 hundar, alla med CK. Fyra 
hundar med maskulin outlook, kraftiga 
kroppar och stommar och sunda riktiga 
collierörelser. Prima temperament på alla.
Vinnare med res cert Colhunts Flower 
Power och sedan placerades de i ord-
ningen Korad Mironiks Cooper, Cronys 
Sound of  Snow och Kendrakes Ladykill-
er. En härlig klass.

CHAMPIONKLASS.
Chkl bestod av en hund, men en topp-
vinnare EE CH EEJ CH Sapphiresky 
Gotta Brag, mycket flott och iögonfal-
lande hund med utsökt blå färg och lätta 
eleganta rörelser. Han blev också BIM:

TIKAR.
JUNIORKLASS.
Tre med CK . Etta blev FI JV-13 Nord 
JV-13, SE JV-13 Gatefields I´m Over The 
Moon, en ljuvlig ung tik med underbart 
huvud och som med glädje rörde sig runt 
ringen, hon njöt verkligen att visa upp sig. 

Tvåa en mycket välutvecklad blå tik, Bal-
timoore River Deep Mountain High, här-
lig kropp och fin benstomme, vacker blm 
färg. Trea Brantastigs Björkö, lovande tik 
med  ett lätt och elegant steg , lite pälslös 
för dagen.

UNGHUNDSKLASS. 
En tik deltog i UKL  A´Palos Wonder-
ful Girl Emilou, som erövrade certet och 
blev BTKL 3. Förtjusande huvud och 
med det svårförklarade collieuttrycket, 
som är så önskvärt, dessutom lätta och 
eleganta rörelser. 

ÖPPEN KLASS:
Res Cert tiken deltog i ÖKL och hon var  
enda i den klassen, som fick CK. Sap-
phiresky Out For Fun, kullsyster till BIM 
vinnande hane, Också hon en tik med 
kvalitet, både i huvudet och kroppen , 
snygga rörelser därtill , vacker päls.

VETERANKLASS:
Nu kommer vi till dagens ” clou ”! Veter-
anklass tikar.
Där deltog två av mina absoluta favorit-
tikar. CIB DK UCH DK V-10 NO UCH 
NORD vv-13 SE V-13 ( ojojoj , (obs in-
gen titel) Gatefields My Goldmine och 
KORAD LP1 SE UCH Mari-Mon´s Sil-
ver Sky . Hur ägarna till dessa två tikar 
kan hålla dem i toppkondition år efter år 
är förnämligt. Heder åt dem. Varför kan 
man inte få ge 2 BIR?  Vid ett tillfälle som 
detta önskar nog de flesta domare att det 
skulle kunna få vara så. Men ett beslut 
måste tas till den enas eller den andras 
fördel. Denna dag vann Goldmine pga 
sina rörelser,och sin flotta kropp.
Sky har vunnit för mig förut och jag är 
väldigt förtjust i hennes helhet och huvud. 
Man önskar att det funnes fler av denna 
kaliber i ringarna idag!!
Uppfödarklassen vanns av Damaianus, 
Marie Baaz. Stora och rejäla collies med 
bra kroppar och prima temperament.

Tack alla som ställde ut era hundar och 
tog mina kommentarer om era hundar 
med gott mod. Tack också till utställn-
ingskommitten och till mina trevliga ring-
sekreterare Anna Hedenskog och Marie 
Kallert.

Ulla Bergh-Person

BIM, Bhkl-1, Cert, Chkk1
Sapphiresky Gotta Brag
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Den 31:e Maj anordnade vi i söder en officiell rallylydnads täv-
ling med c:a 80 starter. Glädjande var 14 stycken av dessa col-
lies som höll sig väl framme på prispallen i de olika klasserna.

Följande resultat gjordes under den soliga och varma rallyda-
gen:

Nybörjarklass
Gemdales Yolly Yulia, 95 poäng
Mironik’s Enya, 94 poäng
Damaianus Ursinus, 81 poäng
Legendens Stands With A Fist, 81 poäng

Fortsättningsklass
Mironik’s Smile, 100 poäng
Mironik’s Dias, 96 poäng
Legendens Kicking Bird, 96 poäng
Ullsåsas Helly Hansen, 88 poäng
Dreamwishes Eloise, 88 poäng
Mari-Mon’s Nice Jewel of  Fantasy, 81 poäng
Ikkatorpet’s Clara, 80 poäng
Mironik’s Egangelista, 69 poäng

Mästarklass
Ikkatorpet’s Cajza, 94 poäng
Dreamwishes Aroma, 66 poäng
VPR till Bästa Rallylydnadscollie 2014 gick till Jytte Sigsgaard 

och Mironik’s Smile som fick en full pott med 100 poäng och 
vann fortsättningsklassen.
Vi har ansökt om rallytävling även nästa år på Osby BK. Då 
hoppas vi att ännu fler collies kommer till start och tävlar. 
Stort grattis till alla fina resultat och lycka till med ert fort-
satta tävlande.

Ingela Pettersson

VPR till Bästa Rallylydnadscollie 2014 Jytte Sigsgaard och 
Mironik’s Smile

Bland skyltar och koner…
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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.)

Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybörjare
Instruktör Camilla Kaneflo 
(Rallylydnads- och klickerinstruktör samt  hundterapeut. Jobbar helt efter mjuka metoder.)

Rallylydnad. 
Instruktör Susanne Johansson
(Rallylydnadsinstruktör som hållit kurser för Mölndals hundsällskap i 3 år. Tävlat aktivt sedan 2009 och tävlar nu i 
mästarklass.)

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

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!
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Amerikanare

Det börjar nu komma ganska många 
collies från USA och övriga Nord- och 
Sydamerika till Sverige och Europa och 
det kan då vara av visst intresse att få veta 
lite om dessa hundars bakgrund. Trots 
den lite provokativa rubriken så är många 
överens om att den amerikanska collien 
i allmänhet är mentalt stabilare och har 
mera go än sin europeiska släkting. Hos 
den amerikanska allmänheten finns ingen 
uppfattning om att collien skulle vara dålig 
mentalt. Inte heller bland hundfolk anser 
man att collien har överdrivna rädslor el-
ler mentala problem. Jag har haft kontak-
ter i USA under många år men de senaste 
15 åren har det blivit mera regelbundet. 
Jag åker nästan varje år på ”the National”, 
den amerikanska motsvarigheten till SM 
med flera dagars utställningar och andra 
tävlingar. Jag vill poängtera att åsikterna 
i denna artikel är helt mina egna. Jag vet 
att det finns olika uppfattningar om den 
amerikanska collien och särskilt dess ex-
teriör, men i den här artikeln vill jag ta 
upp några saker som jag tycker vi kan 
fundera på och kanske lära av oavsett vad 
vi har för ideal vad gäller collietyp.  

Så till den ursprungliga frågan. Om vi ut-
går från att mitt påstående är rätt. Varför 
är den amerikanska collien bra, framför 
allt mentalt? Svaren börjar alla på S, dvs. 
Storlek, Samarbete och Stålar. Det vikti-
gaste är att det är ett stort land med stora 
resurser, många uppfödare och därmed 
möjlighet att få en vid spridning av olika 
typer och familjer av collie. Dessutom 
finns ett enastående samarbete trots att 
man kan ha olika uppfattning om vad 
som är en idealcollie. Slutligen har både 
uppfödarna och klubben haft stora ekon-
omiska resurser. 

Stålar 
Collie Club of  America, CCA, grundades 
1886 och i början dominerades collieaveln 
av några stora kennlar som importerade 
de bästa hundarna från England. Dessa 
kennlar var väldigt stora och hade resurs-
er att skapa distinkta linjer som än idag 
präglar den amerikanska collien. Ett an-

tal välbeställda personer ägde och födde 
upp collie. Bland dem den kände bank-
mannen J P Morgan, en av dåtidens ri-
kaste personer, som vid sekelskiftet 1900 
ägde många framgångsrika collies. Detta 
påminns man om vid utdelningen av van-
dringspriset till BIS vid nationalutställnin-
gen, den stora bucklan Morgan Trophy. 
Ett annat tecken på CCA:s betydelse är 
att klubben vid sitt 100-årsjubileum 1986 
fick gratulationsbrev från president Rea-
gan där han lyckönskar klubben och rasen 
collie. ”I congratulate you. For 100 years, 
you have worked to keep a beautiful and 
noble breed strong and healthy.” Han 
hade kanske en speciell känsla som gam-
mal skådis för en kollega i filmbranschen, 
Lassie. Klubben har haft stora resurser 
och kunnat ge collien en stark ställning 
i den amerikanska hundvärlden. Den 
amerikanska hundvärlden drabbades inte 
heller negativt av de båda världskrigen 
och import av bra hundar från England 
har fortsatt även efter andra världskriget. 
En av de senare var den utmärkte engel-
ske hanen EngCh Bririch Gold Emblem. 

CCA är som sagt en mycket gammal 
klubb. Den är nationell och har lokala dis-
trikt runt om i landet (motsvarande våra 
lokalområden). Styrelsen väljs av med-
lemmarna och varje distrikt leds av en 
direktor. Även de utländska medlemma-
rna bildar distrikt med en direktor, t.ex. 
för Europa, Australien, Japan. För att få 
bli medlem måste man ansöka och bli re-
kommenderad av sitt distrikt och av två 
övriga medlemmar. CCA är självständigt 
och inte underordnad American Kennel 
Club som i det svenska systemet, men 
man följer ändå AKC:s regelverk i stort 
vad gäller tävlingar, etiska regler m.m. 

Det är slående hur tongångarna liknar de 
svenska vad gäller klubbarbetet, hur få 
aktiva medlemmar, hur få demokratin att 
fungera, hur få ungdomar att bli aktiva, 
hur få människor att välja collie framför 
andra raser när de skaffar hund, hur nya 
livsmönster påverkar colliens och andra 
bruksrasers attraktionskraft. Liksom hos 
oss kommer nya raser som blir populära 
hos allmänheten. Glädjande är dock att 
trots att trenden är att bruksraserna tap-
par i popularitet även i USA så är collien 
den bruksras som tappar minst. Det finns 
också föreningar som inte är del av CCA 
men som samarbetar mycket nära. T.ex. 
Collie Health Foundation, som får många 
donationer och andra ekonomiska bidrag 
och delar ut stipendier till forskare och 
andra för veterinärmedicinsk forskning. 
American Working Collie Association ar-
betar för collien som en arbetande bruks-
hund och för bl.a. register över arbetstit-
lar för collies och delar ut utmärkelser av 
olika slag. 

Samarbete 
Något som är utmärkande för de ameri-
kanska uppfödarna är den respekt man 
har för rasens karaktär som den uttrycks 
i rasstandarden och hur denna vuxit fram 
genom åren. Detta tar sig uttryck i att 
man förstår att det tar lång tid att lära sig 
rasen, dess ursprung och utveckling och 
hur aveln har bedrivits genom åren och 
vad det finns att bygga vidare på. Därför 
har man oftast en (eller flera) mentor(er) 
när man börjar som uppfödare. Dessu-
tom studerar man den ganska omfattande 
litteratur som finns om collien och dess 
historia både i böcker och de många 
tidningar och tidskrifter som ges ut. 
Naturligtvis besöker man också utställn-
ingar och andra aktiviteter med collie. 
Det upplevs som självklart att det krävs 
omfattande och långvarig kunskap innan 
man själv kan börja sin avelsverksamhet. 

Det hålls uppfödarseminarier och andra 
typer av föreläsningar och sammankom-
ster där olika aspekter av collien diskute-

Varför är den amerikanska collien så bra – om den nu är det?

Deras synsätt är att vi har 
bra collies och jag ska 
göra mitt bästa för att 
behålla detta och om 
möjligt förbättra collien 
så gott jag kan.

''
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ras. Det kan vara allt från ämnen om 
hur man bevarar colliens vallegenskaper, 
bedömer olika exteriöra detaljer, hur kom-
ma till rätta med ogynnsamma tendenser 
inom något område. Det finns en dvd 
(rekommenderas) från en föreläsning där 
man visar skelett från ett antal colliehuvu-
den och där kan se hur benbitarna faktiskt 
ser ut under huden och vilka proportioner 
de har. Det går då att lättare förstå varför 
det tar sig olika fysiska uttryck på den le-
vande hunden. Det är även vanligt med 
möten och paneldebatter med erfarna 
uppfödare och rasspecialister som ger sin 
syn på utställningarnas påverkan, särskilt 
betydelsefulla avelsdjur och utvecklings-
tendenser genom åren. Det är slående hur 
väl man tar till vara alla erfarna personer 
och deras kunskap för att behålla och vi-
dareutveckla rasen. Jag tycker det skiljer 
från Sverige där vi numera sällan har sam-
lingar av erfarna colliemänniskor som får 
dela med sig av sin kunskap. 

Storlek 
Det stora antalet hundar gör att man kan 
bilda olika familjer som har tillräcklig nu-
meraär för att befästa en egen typ. Man 
bedriver tidvis hård linjeavel men går 
ändå ut med jämna mellanrum och tar in 
relativt obesläktade individer. Det är här 
antalet kommer in då man inte får ina-
velns negativa konsekvenser då det finns 
en tillräckligt stor avelsbas. Några prob-
lem med kullstorlekar eller fertilitet kan 
inte märkas. Uppfödare med likartad typ 

samarbetar och använder ofta varandras 
hundar. De amerikanska registreringsre-
glerna gynnar också samarbete då flera 
personer kan vara uppfödare till en kull. 

Bidragande är också det amerikanska ut-
ställningssystemet som premierar showiga 
hundar med stark personlighet. För att 
bli framgångsrik och nå långt krävs av 
hunden att den förutom god exteriör 
har en mental stabilitet som klarar långa 
dagar och långvarigt kampanjande. Hun-
den måste också ha tillräcklig vilja och 
framåtanda och lust att vara med under 
långa dagar med långa väntetider. Det är 
roligt att se hur handlers busar och leker 
med hundarna i ringen när de väntar på 
sin tur. Hunden hoppar och leker med sin 
leksak men när det blir allvar att visa upp 
sig sker det exemplariskt. Det är härligt att 
se hur tjugotals hanar kan trängas på nå-
gra kvadratmeter vid insläppet till ringen 
och bara vifta på svansen och visa vänligt 
intresse för varandra. Hundaggressivitet 
eller aggressiva tendenser är oerhört säll-
synt. I motsats till i Sverige så vinner collie 
inte sällan grupper och BIS på ”all breed” 
utställningar . Det händer flera gånger 
varje år. Detta kräver inte bara mental 
uthållighet utan också fysisk styrka och 
korrekt byggnad för att orka med allt täv-
lande. En handler som visat hundar i fem-
tio år berättade för mig att de bästa collies 
kan utmana alla andra raser för Best In 
Show-vinster. Han har genom åren visat 
mycket framgångsrika schäfrar, akitor och 
spaniels, bl.a. till titeln årets hund i Nor-

damerika och även visat hundar i Europa. 
I USA är det vanligt att använda lång- 
och korthårig collie i praktisk vallning 
ute på gårdarna och rancherna. Där an-
vänds de till alla sorters djur som får, 
ankor, gäss och nötboskap som kor och 
ungtjurar. En farmare som även är känd 
vallprovsdomare och vallinstruktör svar-
ade i en spalt i en tidning på frågan hur 
hon valde täckhund till sin collietik. Hon 
sa att för att få de bästa arbetsegenska-
perna valde hon bland de mest framgång-
srika utställningshanarna. Dessa hade inte 
bara den korrekta fysionomin utan också 
den bästa arbetslusten och uthålligheten 
att klara arbetet på gården. Hon föredrog 
också de som varit med några år så att de 
visat att de höll länge utan skador. 

Det är även intressant är att i tidningsin-
tervjuer läsa om olika uppfödares av-
elsstrategier. För det första så är det ful-
lkomligt naturligt att man som uppfödare 
ska ha en sådan och kunna uttrycka den 
detaljerat och begripligt. Det räcker alltså 
inte att i största allmänhet säga att man 
vill ha fysiskt och psykiskt sunda hundar 
eller att få så bra hundar som möjligt. 
Det krävs (och man kan formulera) 
genomtänkta strategier och uttalade mål. 
Man tvekar inte att berätta om att man 
ibland misslyckats och vad man tror detta 
berodde på och hur man sedan gick vi-
dare. 

Det sker också en stor korsavel mellan 
lång- och korthår och i de flesta hundars 
stamtavlor finns både lång- och korthår 
representerade. Detta har inneburit att 
den korthåriga collien har en stark ställn-
ing och en stor numerär. På detta sätt 
tar man även till vara all den genetiska 
variation som finns och har skapat star-
ka linjer av både lång- och korthår. Det 
finns invändningar om att både kort- och 
långhårspälsarna därigenom skulle bli 
felaktiga men standarden föreskriver att 
korthåren ska ha ordentlig underull. En 
erfaren europeisk colliedomare som även 
är uppfödare är av uppfattningen att de 
amerikanska korthåren är mer i överens-
stämmelse med standarden vad gäller 
pälsar då de europeiska korthåren börjat 
förlora sin dubbla päls och ofta saknar 
tillräcklig underull. Även om det blir en 
del problem vad gäller pälsarna får man 
göra en avvägning av vad som är bäst. 
Vara mindre strikt vad gäller pälsar och 
få en livskraftig stam eller riskera att av-
elsbasen blir för snäv. I verkligheten får 
man kompromissa. Vad gäller korthåren 
har det varit en stor påverkan från de en-CH Fantasy’s Bronze Talisman, ROM.
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gelska hundarna i början av 1900-talet. 
En särskilt stor betydelse hade den helt 
magnifika tiken Ch Laund Lynne, vilken 
genom senare släktingars export till USA 
betydde mycket för korthårsaveln. I sen-
are generationer importerades släktingar 
tillbaka till England och därigenom har 
korthårsaveln förstärkts på båda håll. 
(Se Smooth Collie Club of  Great Britain: 
Silver Jubilee Anniversary Handbook, 
Collie Expression nr 3/2013).

Slutsats 
En konklusion kan vara att den ameri-
kanska approachen till hur man får en bra 
collie är att utgå från det som är bra och 
försöka bibehålla detta och justera be-
roende på de problem som man stöter på. 
Man har alltså inte en felfinnarinställning 
utan är i största allmänhet positiv med ett 
självförtroende att kunna lösa de prob-
lem som kan uppstå. Detta kontrasterar 
lite till den svenska mentaliteten som inte 
bara kan märkas vid collieavel utan rent 
generellt gäller oss svenskar. Jag läste 
nyligen om en studie om hur ideella or-
ganisationer tog sig an problem. En som 
forskat på detta sa att organisationerna 
ofta blir så uppfyllda av att vara expert 
på problemen att de blir ointresserade 
av att lösa dem. ”Sluta älska problemen” 
manade denne forskare och underströk 
att när möten handlar om att man bara 
går på om hur eländigt allt är, måste man 
tvingas vidare till diskussion om hur man 
löser problemen. Att i stället för att börja 
i det kända problemet, styra tanken till de 
innovationer som man skulle önska fanns 

och snabbt pröva nyheter för att se vad 
som fungerar och inte. Eftersom världen 
ständigt förändras finns det aldrig någon 
perfekt lösning, så utmaningen är snarare 
att fundera på vad som går att prova redan 
idag. Och att utvärdera, lära och generöst 
dela erfarenheter – särskilt misstag man 
gör. Inte direkt beteenden vi skulle kalla 
svenska, enligt artikelförfattaren. Så är det 
något jag skulle vilja lyfta fram från den 
amerikanska collievärlden så är det deras 
inställnigen till collien och aveln. Deras 
synsätt är att vi har bra collies och jag ska 
göra mitt bästa för att behålla detta och 
om möjligt förbättra collien så gott jag 
kan. Jag kan alltid lära mig mer. Jag kon-
centrerar mig på det jag själv kan påverka, 
dvs. hur jag själv avlar och undviker att 
negativt kommentera vad alla andra gör. 

Är det någon amerikansk uppfödare som 
man bör känna till så är det Steve Field 
(1910 – 2001), även kallad Mr Collie, 
kennel Parader och hans Paraderhun-
dar. Dessa hundar har haft ett enormt 
inflytande på de flesta amerikanska upp-
födare och alla talar oerhört respektfullt 
om Steve Field och hans tankar kring col-
lieavel. Det som utmärker Parader är den 
genuina helheten, harmonin i såväl kropp 
som huvud och avsaknaden av alla över-
drifter och extremer. Han betonade sam-
bandet mellan de två viktigaste faktorerna 
för en bra collie, temperament och sund 
exteriör. Utan ett utmärkt temperament 
kan en collie aldrig få den utstrålning och 
harmoni som standarden föreskriver. 

Ett annat namn att känna till är CH Fan-
tasy’s Bronze Talisman, ROM. Han är den 
hanhund som genom tiderna lämnat flest 
championavkommor, 168 stycken. Han är 
bl.a. far till CH Tartanside Allegiance som 
ligger bakom många av de amerikanska 
hundarna som de senaste åren tagits in till 
Europa och Sverige. Brandon, som han 
kallas, var en hane med en otrolig har-
moni i kropp och huvud och som behöll 
sina lätta vägvinnande rörelser långt upp 
i åren. 

Jag rekommenderar alla som är intresse-
rade av hundvärlden och collie att någon 
gång åka på en av CCAs årliga Nation-
als. Alltså rasklubbens årliga veckolånga 
tävlings- och utställningsarrangemang. 
De brukar gå av stapeln månadsskiftet 
mars/april. I senaste numret av Hund-
sport (juni) skriver Bo Bengtson om des-
sa amerikanska evenemang, rasspecialer, 
som han anser vara de bästa i världen. 
Han hänvisar i den artikeln också till just 
colliens dominans i USA och dess höga 
deltagarsiffror. Oavsett vad man anser 
om den amerikanska collien så ger dessa 
evenemang så många intryck och tillfällen 
att lära sig olika saker, att alla har något att 
hämta. Om man är ute i god tid behöver 
inte heller kostnaden bli så stor. 

*ROM efter hundens namn betyder att en 
hane har lämnat 20 championavkommor 
och en tik 7 stycken. 

Kerstin Widmark
colliefantast oavsett nationalitet
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K9 Nose work är en ny hundsport, som 
startades 2006 i USA. K9 som i canine, 
hund på engelska.  Hunden ska känna 
igen olika lukter och markera när den hit-
tat rätt lukt, precis som en narkotikahund 
eller mögelhund. Man måste självklart 
inte tävla utan det är ett perfekt sätt att ak-
tivera sin hund både fysiskt och mentalt. 
Förutom att man har roligt tillsammans 
med sin hund så får hunden göra det som 
den är bäst på - nämligen att använda sin 
nos. K9 Nose work kan tränas året om, 
var som helst och alla kan göra det oavsett 
ras och storlek.  

K9 Nose work innebär att hunden ska 
kunna hitta tre olika dofter. I Sverige an-
vänds eukalyptus, lagerblad och lavendel. 
Sporten är uppdelad i tre klasser med sti-
gande svårighetsgrad och introduktion av 
en ny doft i varje klass. 

Det finns fyra olika moment: lådsök, in-
omhussök, utomhussök och fordonssök. 

Lådsök – hunden söker igenom 10-12 lå-
dor i olika storlekar för att hitta doften/
dofterna som är gömd. 

Inomhussök – hunden söker igenom 
ett avgränsat område i en byggnad för att 
hitta doften/dofterna. 

Utomhussök – söket sker på en begrän-
sad yta utomhus där doften/dofterna 
finns gömd. 

Fordonssök – söket sker på parkerade 
fordon där doften/dofterna finns gömd 
någonstans på utsidan av fordonet. 

Hunden söker i koppel eller lina.  K9 
Nose work är ännu inte godkänd som 
tävlingsform i Sverige men den första 
inofficiella tävlingen kommer att hållas i 
september i Borlänge. 

Collin och jag har gått en kurs i K9 Nose 
work. Första lektionen började med att 
få hundarna intresserade av att söka. Vi 
började med pizzakartonger som innehöll 

hundgodis. Har du en hund som är van 
vid klicker är detta ett utmärkt hjälpmedel 
vid inlärningen.  
Vi fortsatte med att lära hundarna att 
söka efter eukalyptus-doften, som drop-
pas på exempelvis en tops eller möbeltass. 
När hundarna förstått vilken doft som är 
de ska leta efter, så provade vi på lådsök. 
Detta kan exempelvis bestå av ett antal 
plastlådor med lock i olika storlekar, med 
små hål. I en av lådorna läggs doften, 
och hunden får lukta sig igenom lådorna 
för att hitta rätt låda. Markeringen görs 
genom att hunden visar med nosen. När 
hundarna blir mer erfarna ska de ”frysa” 
nosen mot lukten. I början gäller det att 
hinna se vart hundarna markerar eftersom 
de ofta vänder sig mot föraren för att få 
belöning. Som alltid i hundträning gäller 
att belöna i rätt ögonblick och att ta täta 
pauser. 

Det var väldigt intressant att se hur 
snabbt hundarna fattade vad som gällde.  
När de hade lärt sig grunderna fick de 
göra svårare saker som att söka igenom 
ett rum, där doften exempelvis kunde 
sitta gömd under en bokhylla.  Redan från 
början fick vi lära oss vikten av variation, 
så att hundarna lär sig att söka överallt. 
Desto svårare doften var att hitta, desto 
roligare tyckte Collin det var. 
Jag tycker K9 Nose work är en mycket ro-
lig aktivitet att göra tillsammans med sin 
hund. Här är det verkligen hunden som 
har huvudrollen och som förare får man 
träna sig att läsa sin hund.  Nu när Collin 
har tränat på att använda nosen och att 
arbeta i olika miljöer så tänkte jag få lite 
praktisk nytta av honom.  Kantarellsäson-
gen närmar sig så vi planerar att träna in 
en ny doft så att vi kan skörda skogens 
guld så fort det börjar växa i skogarna.

Anita Ahlqvist och Ikkatorpets Collin 

Vid inomhussök gömmer man doftprovet  exempelvis i en bokhylla. 
Här har Collin hittat doften i ett fotoalbum.

K9 Nose work  – en ny hundsport som passar alla!
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Ett stort och varmt TACK till Lolo Hawkins, kennel Seamist

På bilden ICE (SE UCH DK UCH Seamist Snowstar)

Ice är 11 år och älskar uppletande av föremål
Foto: Elke Amft

Vi som deltog på ditt kennelläger
(de allra flesta förstås valpköpare, men även några andra fanns med)

vill med denna annons tacka för allt arbete du lagt ner på lägret.

Boende, mat, instruktörer. Ja, allt var av högsta klass.

Alla är vi mer än nöjda med arrangemanget.

STORT TACK

från

Alla lägerdeltagare
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Mötet ska ledas av en person väl insatt i MH, dessutom ska en 
beskrivare delta/vara närvarande. Mötet inleds med att bakgr-
und och anledning till diskussionerna klargörs. 
Resultatet av dessa diskussioner kommer att utgöra en del av 
underlaget till Per Arvelius och Katja Nilssons fortsatta fördju-
pade arbete med mentalindex.
Generellt gäller att diskussionerna rör lång-och korthårig collie 
gemensamt.
Efter inledning delas deltagarna upp i lämpligt antal mindre 
grupper.
Grupperna får sedan diskutera runt frågeställningarna 1, 2, 
3. En fråga i taget, lämplig diskussionstid är ca 20 min/fråga. 
Efter varje fråga redovisar gruppen sina synpunkter genom 
beskrivande ord på post-it lappar.
Dessa sammanställs sedan för hela mötet av diskussions-ledar-
en för redovisning till styrelsen.

Därefter görs en genomgång av ett MH-protokoll och delta-
garnas synpunkter på var kryss i rutorna bör placeras för collie 
noteras.
Som underlag för diskussionen runt MH-protokollet ska varje 
deltagare ha ett protokoll med baksida, samt den sammanställn-
ing som SCK har tagit fram för MH (Rasprofil). 
Vid frågor kontakta Meta Carlsson, fancymore.mc@gmail.com, 
070-65 100 34.

Alla mötena skall vara genomförda till den sista november 
vilket medför att man kan samordna det med de lokala årsavs-
luten. Som medlem kan man delta på vilket LA:s möte man vill 
men om man inte har möjlighet att delta så kan man ändå få 
lämna synpunkter till Meta Carlsson på fancymore.mc@gmail.
com. 

 

Diskussionsmöten i LA i höst
Nu är det dags för nästa omgång av diskussionsmöten ute i LA-områdena. Projektgruppen för Mentalt Sund Collie har tagit fram 
ett underlag som bifogas här. 

Diskussionsunderlag till LA-områden gällande MH-profil för Collie

Anledning till diskussionerna är att SCK ska se över rasprofilen för MH gällande collie (diskussionerna gäller generellt 
lång-och korthår gemensamt) för att det är länge sedan den togs fram och det kan vara aktuellt med en revidering. Det 
man bör tänka på i samband med diskussionerna är att rasprofilen i huvudsak avser hundar mellan 12-18 månaders 
ålder då det är det åldersspann där hundarna helst ska beskrivas för att vara så lite påverkade av miljö och träning som 
möjligt. 
En viktig utgångspunkt vid alla diskussioner gällande collie är rasstandarden. 
Citat ut rasstandarden:
”Bakgrund/Ändamål
Den långhåriga collien är en något förfinad version av den skotska fåraherdens ursprungliga arbetscollie från vilken den har valts ut under 
åtminstone hundra år. Många långhåriga collie kan fortfarande arbeta tillfredsställande om de ges chansen. Grundbudskapet är att även om 
collien är vacker, är den en arbetande hund.
Uppförande/Karaktär
Rasen ska vara vänlig till sinnelaget utan spår av nervositet eller aggressivitet. Den är en utmärkt sällskapshund, vänlig, glad och aktiv, 
som passar bra ihop med andra hundar och barn.”

Diskussionsfrågor
1) Vad är minsta gemensamma nämnare för att hunden ska fungera i dagens samhälle?
2) Vad är minsta gemensamma nämnare för att hunden ska fungera i tävlingsverksamhet?
3) Vad är viktigast i en collies beteende?

Utifrån MH-protokollet sätt ett kryss för varje delmoment där ni tycker att idealet för en collie är. Känns det osäkert 
med texten i de olika rutorna, beskriv hur ni tycker att hunden ska agera/reagera. Vid flera synpunkter redogör för 
samtliga.

På hemsidan hittar du den rasprofil som hänvisas till i underlaget här ovan. Ligger under Om Collie och Mentalitet.  

Anvisningar till LA vid arrangering av diskussionsmöten om MH-profilen
 

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



21
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



22

SM-Vinnare Korthår
IB,NO,DK,LT,LV,EE,NLCh,CEC, WW-10-11, EUW-11,

NORDV-09-11 NV-08-09-10-11,SV-10 
Clingstone's No Doubt 

Ägare:  Jessica Stens  

Svenska Colliemästare 2014

SM-Vinnare Rally
LPI RLD A RLD F RLD M RLD N SE VCH  

Springmist’s The Rednex
Ägare: Marie-Louise Muhr

SM-Vinnare Agility
Puckolinas Eiko

Ägare: Ronnie Eriksson

SM-Vinnare Långhår
Seabound's The Spectacular 

Ägare: Micael Johansson
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INVIGNING AV COLLIE-SM
Fredag kl. 15 invigdes Collie-SM av vår ordförande Alf  Oskar-
son och SM Generalen Helene Eliasson från Timrå BHK som 
står som värd för årets Collie-SM.  Timrå BHK är ansvarig för 
tävlingarna medan styrelsen har ansvaret för årets utställning 
men givetvis krävs det ett tajt samarbete för att ro allt i land. 
Timrå BHK är en klubb som är under flytt. I september går flytt-
lasset till en annan tomt i Timrå varför stugan står på plintar. 

 
 Ordförande Alf  Oskarson inviger Collie-SM.

När tävlingarna var igång kunde arbetet med att fördela alla pris-
er och packa upp alla rosetter påbörjas på allvar. Det är mycket 
arbete med att fördela priser och beställa rosetter till Collie-SM. 
Diverse företag skänker priser till oss och vår huvudsponsor 
Royal Canin skänker en hel del foder och andra hundprylar. I år 
fick vi t.ex. 20 agilitytunnlar att fördela. 
Alla tävlingar förutom agilityn är officiella och i både lydnaden 
och rallyn finns det alltid startande med andra raser än collie 
varför vi har dubbla prisutdelningar. En officiell prisutdelning 
och sen den stora Collie-prisutdelningen där alla priser och stor 
rosetter delas ut. 

APPELLKLASS SPÅR
I appellklass kom till sist 3 collieekipage till start och alla tre 
genomförde tävlingen. Här är prispallen för appellen:

1. Ann-Lis Brorsson, Damaianus Zealing Zanchia, 
 164p och gk
2. Yvonne Ericsson, Dantos Othello, 131,5p
3. Åke Olofsson, Fornborgens Kaxiga kaxa, 66p

Appellmästaren 
För ett år sedan införskaffade jag mej min första collie (om nu 
inte man räknar husses collie) ifrån Marie Baaz kennel Dama-
ianus i Kvibille. Jag har även en 9-års goldentik som jag även har 
tävlat med lite grann i sök hkl. Zacha är en glad o arbetsvillig tjej 
och min plan var att kunna delta i collie-sm i Timrå.

Vi kom upp på torsdags morgon med husvagn som vi ställde på 
Vivstavars camping rätt så nära Timrås Brukshundklubb, hade 
det inte varit så varmt så var det en lagom promenad.
Det var Zachas första gång som campare i husvagn men det 
fixade hon, lite ovan vid alla som passerade så många fick veta 
att hon fanns där.
Egentligen så var hon inte riktigt klar för att tävla appell spår 
men vadå vi tar det som en träning samt miljöträning och som 
en semestertripp.
Jag måste ju säg att jag var förvånad att det gick som det gick 
med den lilla skatungen. Det var varmt och jag lite nervös med 
svetten rinnande lite överallt så låg hon på platsen trots att en 
vovve gick fram till henne, ja jo också med lite påverkan från mej 
ska jag väl ärligt erkänna 0-7 fick vi. Men om jag förstod saken 
rätt så var Zacha den enda av brukshundarna som låg på platsen 
gissa vad det kändes i hjärtetrakten.
Lydnaden gick så där men jag var nöjd med henne.

Spåren gick ute på fält någon mil från Timrå och vi fick spår 
nummer 2. Zacha tuffade på efter påsläppet lite hit och lite dit 
men första pinnen tog hon och sedan vidare. Första vinkeln var 
lite marig eftersom den låg ganska nära en stor väg men hon 
löste det också. Alla pinnarna plockade vi hem och vi möttes av 
domaren som ville se pinnarna. Stolt som hönsmamma började 
jag plocka fram pinnarna ur ryggfickan men där var bara två 
pinnar snacka om att jag blev kall men efter mycket letande i alla 
dessa fickor hittade jag till slut den tredje. Vi fick 8-9 på spåret.

Att gå ett helt spår och ta alla pinnar och sedan gå och tappa 
dem, det är en mardröm.
Att vi skulle bli collie-mästare i appell hade jag ingen tanke på 
men vi klapp det med 164p.
Jag är så stolt över min lilla tjej att hon kunde prestera det hon 
gjorde. Hon har aldrig gått ett lydnadsprogram tävlingsmässigt 
och definitivt inte på en helt ny plats. Hon är 13 mån så hon är 
väldigt ung. 
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Jag ångrar inte en dag att vi ställde upp och tävlade.
På söndagen ställde jag även ut henne och fick excellent med 
certifikatkvalitet, så hon är inte bara duktig hon är grann också 
min lilla skatunge.

Ann-Lis Brorsson med Zacha

Yvonne och Troy i spåret
Juli månad och dags för Collie-SM, som i år var på Timrå BK. 
Invigning på fredag em och därefter var det dags för appell-
klasserna. Tre ekipage anmälda/startande i spårgruppen, men 
tyvärr inga till söket.  

Ett av ekipagen var Troy (Dantos Othello) och jag. Eftersom jag 
tycker om att åka till Collie-SM för att träffa andra collieägare 
(som man oftast bara träffar en gång om året) hade jag bestämt 
mig för att Troy skulle göra sin tävlingsdebut där. 

Den debuten gick inte så bra… nästan allt som kunde gå snett, 
gick snett. Före platsliggningen blev han jättekär i en söt trefär-
gad tjej och det visade sig att han skulle ligga plats bredvid henne. 
Gick bra ca två minuter, sedan reser han sig och går fram till 
henne. Aj aj… inte bra! Ingen av oss tre fick betyg på platsligg-
ningen. En hund följde efter sin husse direkt, när vi gick ifrån.  

När vi skulle göra lydnaden hade jag svårt för att få kontakt med 
Troy och den gick så där. Betyg på allting, men mindre bra betyg. 
Budföringen, som han är jätteduktig på, avslutade han med att 
springa till tävlingsledaren. Flera dubbelkommandon för att få 
honom till mig. En stor miss att inte ha haft folk bakom ryggen 
vid träning. 

Efter drygt en och en halv timme var det dags att åka ut till 
spåren och då var dagen ”fullbordad”! Det visade sig att spåren 
gick på vall och det är något som vi inte haft möjlighet att träna 
på. Troy blev jätteglad när jag selade på och följde glatt med ut 
på vallen. När jag kommenderade spår, vrider han på huvudet 
och tittar upp på mig och ser ut som ”men matte, var är sko-
gen?” Försökte få honom att ta spåret, men såg att han bara blev 
förvirrad och jag beslöt att bryta där. 

Till min stora förvåning (och samtidigt glädje) blev vi tvåa och 
fick en fin rosett i alla fall.  Segrade gjorde Troy’s stora kärlek, 
som för övrigt är en släkting till honom.  
Dagen var mycket varm, men började faktiskt med lite åska och 
regn.  

På tal om att saker går snett… När jag skulle åka till klubben och 
backade ut bilen från stugan där vi sovit, hör jag plötsligt ett sk-
rapande ljud vid passagerarsidan. Stannar, tittar till höger och får 
se en stor tall alldeles utanför passagerarfönstret! Hur kan man 
missa en stor tall? Tack och lov blev det bara lite skrapmärken 
på bilen. 

 Ja, debuten gick inte så bra, men hur är det man säger… ”det är 
bara att bryta ihop och komma igen” :-)   

Yvonne Ericsson och Dantos Othello (Troy) 

Troy på språng!
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RALLYLYDNAD av Åsa Haglund  Min första start i fortsättningsklassen
Det var med 
pirr i magen jag 
anmälde till rally-
lydnaden på Col-
lie SM. Mer pirr 
blev det då Frida 
och jag tävlade 
sista maj och då 
fick rallytiteln i 
nybörjarklass. Jag 
trodde nämligen 
att man måste då 
vidare och tävla 
nästa klass (så är 
det inte men det 
var min tro då). 
Det innebar i 
mitt huvud att skulle Frida och jag tävla rally under collie SM så 
skulle det vara i fortsättningsklass. Så det var i den klassen hon 
blev anmäld. 

Tiden var knapp att träna in alla de nya momenten och det 
kändes inte lättare genom att hela banan i fortsättningsklass ska 
genomföras med hunden okopplad. Frida är som Pippi Lång-
strump väldigt snäll men också full av bus för att få tillvaron 
maximalt rolig så det gäller att inte vara stel och tråkig!  
Men jag gav mig sjutton på att vi skulle fixa det. Så det blev ett 
intensivt tränande med fot i sidled, stegförflyttningar, snurr och 
allt annat som hör fortsättningsklass till. Korta sekvenser. Oftast 
på någon minut flera gånger om dagen. 
Jag tog alla tillfällen i akt för att träna just när Frida hade full 
koncentration och optimalt fokus. 

Jag hade inte tränat in någon bakdelskontroll på en tunna med 
klicker som är så inne (det verkade tråkigt och tiden hade jag inte 
heller) utan jag tränade in hela momentet oftast i köket när Frida 
var som mest koncentrerad när jag skulle ta något ur kylen för 
att laga middag eller fika etc.… hon kunde göra om hur många 
gånger som helst för att få det som jag för tillfället hade i handen. 
Speciellt när husets andra hund trängdes bredvid… 

Sådana situationer kunde också vara då jag stannade bilen och 
gick in på Statoil och köpte en korv och stod utanför hundburen 
och åt. När en liten bit av korven var kvar så tog jag ut Frida och 
körde stegförflyttning i sidled, till höger och vänster som var 
vår största utmaning. Frida var taggad till max och provade och 
provade tills hon gjorde rätt och fick då korv biten och MAS-
SOR med beröm. 
Sedan när vi tränar på en plan eller på klubben så går vi delar el-
ler hela banor själva inlärningen av ett moment gör jag i sådana 
situationer och liknande som jag nämnt. Vår träning handlar om 
att hunden ska ha superkul och att jag ska ha superkul och mitt 
mål är att vår glädje ska synas på tävlingsbanan sedan! Något an-
nat är jag inte intresserad av.  

Vill också nämna Cross ( schnauzern) har också haft en stor del i 
vår träning. Ett sätt att få Frida peppad till max och också Cross 
är att låta den ena hunden sitta och titta då jag tränar och busar 
med den andra. När det är deras tur har de tänt motorn rejält.  
Jag tränade med Cross samtidigt som Frida för meningen var att 

Årets upplaga av collie-SM rivstartade på fredag eftermiddag 
med rallylydnad och appell. Båda grenarna var officiella och i ral-
lylydnaden var det totalt 51 startande fördelat på de fyra klasser-
na. Alla deltagare var inte collieekipage. 
Nybörjarklassen hade samling först och den skedde 15.15. Jag 
hann inte se speciellt mycket av nybörjarklassen för medan ny-
börjarna körde var det banvandring och sedan startade mästark-
lassen. Domare var Viktoria Norman och antalet deltagare var 
23 st. Av dessa var tre ekipage collie.

Springmist's Spooky Wild Thing med Kent Haglund 95p
Fornborgens Kaxiga Kaxa med Åke Olofsson  92p
Lawless Stormy Africa Queen med Kerstin Widmark 81p

Även fortsättningsklassen dömdes av Viktoria och i denna klass 
deltog 12 ekipage varav 3 var collies. Jag har dessvärre inte heller 
sett mycket av denna klass men resultaten talar för sig själv.
Damaianus Gnistra med Yvonne Westberg  97p 
Fancymore Crazy In Love med Anette Nyström 93p 
Dreamwishes Eloise med Ingrid Persson  78p
I avancerad klass deltog 8 ekipage och där representerades collie 
av Gemdales Unforgettable Uncle  Zam med Ingela Pettersson. 
De gjorde en mycket snygg runda men dessvärre blev de diskade 
då honörsvakten ansåg att Ingela hade tagit i hunden när de gick 
in i honörsrutan. Domare i avancerad klass var Eva Christensen. 
I klasserna nybörjare till avancerad korades rasmästaren. Ras-
mästare blev Yvonne Westberg med Damaianus Gnistra.

Rasmästare: 
1. Yvonne Westberg, Damaianus Gnistra med 97p
2. Kent Haglund, Springmist's Spooky Wild Thing med 95p
3. Anette Nyström,Fancymore Crazy In Love med 93p 

I mästarklassen deltog två collies bland de sju startande. Även 
i denna klass var Eva Christensen domare. Bägge hundarna i 
mästarklassen fyllde 10 år i mars. Marie-Louise gjorde en mycket 
snygg runda och enligt mig förtjänade hon mer poäng än vad 
hon fick.
Springmist's The Rednex med Marie-Louise Muhr 71p
Springmist's Fiddle-Faddler med Åsa Haglund  70p
I mästarklassen korades även SM-vinnaren och det blev Marie-
Louise Muhr och Springmist's The Rednex.
Alla collieekipage gjorde fina rundor på banorna på den stekheta 
planen. Snyggt jobbat allihopa och ett stort grattis till SM-vin-
naren och rasmästaren.

Rasmästare Yvonne Westberg, Damaianus Gnistra med 99p.  
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man märkt det själv (t.ex. rört hunden). 
Tiden kröp fram… men tillslut så skulle prisutdelningen för ras-
mästerskapet på Collie SM vara. Åh, så spännande det var!  
Skulle vi bli diskade… Skulle vi uppnå kvalificerande poäng i 
fortsättningsklass..?  
När placeringar i rasmästare på Collie SM tas ut så gör det 
ifrån samtliga klasser dvs. Nybörjarklass, fortsättningsklass och 
avancerad klass tävlar mot varandra och poängen avgör placer-
ingen. Jag blir så glad och förvånad så jag hör mitt namn och 
Fridas ropas ut som 3 a i rasmästerskapet i rally!  
Och vilken fin rosett vi fick! Jag tror det är den finaste jag någon-
sin vunnit!  

Det som var grädden på moset och det som ändock gjorde mig 
gladast och stoltast var när domaren kommer fram till mig och 
säger ” det var så härligt att se er, ni har sådant samarbete, glädje 
och sådan positiv energi, det är just det rally handlar om!”  
Det var så hon sedan hade skrivit i bedömningsprotokollet ock-
så. Poängen då? Vi fick 93 poäng. 
I vanlig ordning så står jag för avdragen denna gång så hade jag 
inte fört ihop fötterna som avslutning på två av momenten och 
vi fick ett poängs avdrag för Fridas sneda läggande. 

Det är fortfarande en del skeptiker runt rallylydnaden… ja, inte 
bland de som kan grenen… utan bland de som inte kan den och 
inte utövar den. Det är tråkigt tycker jag… 
Skulle jag få säga något GENERELLT om svårhetsgraden så 
skulle jag säga att det krävs lika mycket träning för en otränad 
hund att kunna prestera i nybörjarklass i rally som lydnadsklass 
1. 
Om man sedan har en hund som har tränat, tävlat mycket i lyd-
nad och sedan går över till rally så har man generellt ett försprång 
man har ju övat upp kontakten och linförigheten. Likadant med 
de som tränat och tävlat mycket rally har ett försprång före de 
otränade hundarna om de börjar träna lydnad. 

Jag har fått en nytändning i hundträningen sedan jag började 
med rallyträningen. Jag tränar ofta (men korta sekvenser) för att 
det är så roligt! Så här mycket har jag aldrig tränat lydnad.  
Jag var ärligt talat döless på momenten och dess träning i lydnad-
klass efter jag tränat detta i 25 år… Nu tränar vi lydnadsmoment 
blandat med rallymoment och det blir aldrig tråkigt. Enligt min 
mening har dessa grenars träning massor att ge till varandra!  

han också skulle vara med på rallytävlingen men tyvärr blev han 
sjuk och fick karens så jag fick motvilligt stryka honom.  
Så kommer dagen före tävlingen och jag kommer plötsligt på 
att jag inte har tränat en bana med hinder i utan enbart tränat 
hinder separat… och vi befinner oss i vår stuga en bra bit ifrån 
de möjligheterna… Hjälp hur gör jag nu? 
Då kommer min snälla sambo till räddning och snickrar på några 
minuter ihop ett hinder till oss. Så sedan var det att snabbt hitta 
en plan och bygga in hinder i banan och sedan köra på.  
Frida brukar ge max om jag drar i gång henne rejält före genom 
genom att kampa med henne före och som sagt träna Cross så 
hon får se på. 

Så kom då den stora dagen… tävlingsdagen…! 
Cross är som vanligt med och jag har tagit med mig bästa lek-
saken och har massor med fjärilar i magen!  
Det var väldigt roligt att se andra collies tävla och tillsammans 
med sin matte och eller husse eller sitta bredvid och titta på täv-
lingarna. Många collies på en och samma plats hör inte till van-
ligheterna på klubbarna häromkring i alla fall inte om det inte är 
utställning. 
Det var trevligt att få se och kunna heja på andra colliemänni-
skor som jag är vän med på facebook men aldrig sett i ”real life”.  

I fortsättningsklass kan banbyggaren välja på 48 olika moment 
(30 från nybörjarklass och 18 från fortsättningsklass) så det är 
alltid spännande att hämta ut banritningen.  

Jag tittar på ritningen och tycker att den känns bra… tills jag ser 
den i verkligheten och ser att de i åttans frestelse lagt ut köttb-
ullar och kopia av Fridas favvoleksak. Dessa frestelser skulle vi 
sedan runda ett par gånger… 

Jag fick lite ont i magen och min livliga fantasi tog över och 
jag tänkte att i nästkommande collieblad skulle det stå om de 
lyckade tävlingarna men det var tråkigt med collien som hade 
förstört genom att under tävling springa fram och ta en leksak 
och sedan springa runt runt i minst en timme med en förare och 
ägare som saknade kontroll… hjälp, vad har jag gett mig in på… 
vi hade inte övat åttans frestelser speciellt… och är det något 
som Frida inte kan motstå så är det köttbullar och hennes favorit 
leksaker. Hade varit intressant att ta pulsen och blodtryck på mig 
före start… 

Banvandringen var åtta minuter och jag använde dem fullt ut. 
Tränade speciellt på tempoväxling som brukar vara mitt gissel 
och att ta rätt antal steg och så gick jag och åttans frestelse lite 
extra. 
Så var det snart vår tur. Vi gjorde som vi alltid brukar. Jag kam-
pade och tränade med Cross framför Frida och tog sedan ut 
henne och tog något moment och gav korv och kampade sedan 
tills hon kändes supertaggad! Fast det är en balansgång detta 
att sluta i tid… för drar jag upp henne för mycket så kan hon 
vid varje stopp göra sitt, plats o stå på eget initiativ före jag ens 
reagerat… 

Ärligt talat så minns jag inte mycket av vår runda förutom att vi 
hade roligt och gott samarbete och Frida hade 100 proc. fokus. 
Efteråt så kändes det som det gått väldigt bra. Förutom att Frida 
vid ett tillfälle lade sig lite snett. Jag hade så tur så jag hade en 
vän som filmade med min telefon så jag kunde se. Och det gick 
i raskt tempo. Men jag hade ingen aning om slutresultatet för jag 
är långt ifrån någon expert i rally och man kan bli diskad utan att 
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Jag uppmuntrar alla andra collieägare att delta i nästa års Collie 
SM oavsett vilken gren man är intresserad av utställning, bruks, 
agility, lydnad och eller rally. För det är speciellt detta med att få 
träffa andra collieägare och tävla tillsammans med flera collies. 

Nu kommer jag att använda hösten till att träna rally och lydnad 
med både Cross och Frida och min förhoppning är att jag har 
möjlighet att starta i nästa års Collie SM i både rallylydnad och 
lydnad. 

Anette Nyström  

SM-vinnaren i Rally 
Collie-SM för mig och Rex – SE VCH, LP1, RDLN, RLDF, 
RLDA, RLDM Springmist´s The Rednex.

Jag var länge i valet och kvalet om jag skulle anmäla mig och Rex 
till Collie-SM i Rallylydnad. Men till slut så beslöt jag mig för att 
göra det. Rex är ju 10,5 år och det kan ju vara sista chansen att 
tävla med honom på Collie-SM.
Tack vara att jag fick ta över en bokning på ett vandrarhem hade 
jag dessutom boendet fixat. Jag och min dotter Johanna åkte upp 
till Timrå på torsdagen. Vi skulle ju tävla på fredag eftermiddag.

Rallyn började inte förrän 16.00 på eftermiddagen och det var 
bra i värmen som var. Vi hade sista startnumret och jag var gan-
ska nervös vilket visade sig vid första skylten där jag räknade fel. 
Men efter det kändes det jättebra. Rex gjorde ett islag vid sista 
hindret men vad gjorde det. Känslan var toppen och det visade 
sig ju att vi vann.

Marie-Louise och Rex

Åsa Haglund med Springmist's Fiddler-Faddler i Mästarklass

Rasmästare i Rallylydnad. Yvonne Westberg, Kent Haglund och Anette Nyström.

SM-mästare i Rallylydnad - Marie-Louise Muhr och Rex
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BRUKS LÄGRE -HÖGRE -ELITKLASS
Lördag morgon var det samling redan kl. 8:00 med lottning av 
de 6 startande colliehundarna i spår klasser lägre till elit och de 
4 startande i sök klasser lägre och högre.  

Platsliggning med skott och budföring med skott genomfördes 
på klubben innan alla högre och elithundar begav sig till den 
näraliggande skogen för uppletande. En fin ruta med inte alltför 
tät vegetation men det var redan ganska varmt och inte så my-
cket vind. Rutan var utslagsgivande med resultat från 5p till 8,5p.
Efter uppletandet åkte spårhundarna till spårskogen medan sök-
hundarna väntade ett tag till på klubben innan de åkte iväg till 
sin sökruta.

Första påsläpp var en elithund som tyvärr fick bryta nästan med 
en gång då ett jordgetingbo kom i vägen… Därefter följde 3 
spårhundar i högre klass som alla kom runt med alla pinnar men 
med varierande framgång i upptagsrutan. Alla 3 var rejält varma 
och svettiga efter ca 30 minuters spårning i den timråska terrän-
gen; upp och ner över myr och häll, vatten och ris. 

Därefter följde elithund nr 2 som också bröt men på det mest 
snöpliga sättet – de fann inget slut! Sista spårhund var i lägre 
klass och det ekipaget bröt också vilket medförde att det fanns 
tre spårhundar kvar till lydnaden.

I söket fick alla ekipage glädjande nog betyg och totalt kom där-
för 7 hundar till start i lydnaden. 
Vid 15-tiden kunde då till sist lydnaden sätta igång och det var 
rejält varmt på plan. Först ut var de 2 lägre sökhundarna, därefter 
de 3 högre spår och sist de 2 högre sök. Den ena sökhunden i 
högre klass bröt här tävlingen.

Bruksprov är en mångkampstävling där det på slutet av tävlings-
dagen märks om hundarna har vad som krävs för att orka med 
ett lydnadsprogram. Det behövs en hel del motor och arbetsvilja 
i hunden för att orka det där sista…

Av olika anledningar så gick lydnaden bättre för vissa än för 
andra och till slut kunde vi summera ihop dagen och dela ut 
priserna för årets Rasmästare i Bruks. 
Tyvärr blev det ingen SM-vinnare i bruks i år då ingen av elit-
hundarna genomförde tävlingen. 
 

Prisutdelning Rasmästare i högre-lägre
1: Yvonne Westberg med Fachings Morningbeam In The Rainbow,  högre sök  449p
2: Bettan Bauer med Springsmist’s Wild Furios Monster,  högre spår  425,5p
3: Linda Fahlen med Gemdales Åtnjutande Århild,  lägre sök  425p
4: Yvonne Johansson med Vilda-Meduza Busiga Bella  lägre sök  388p
5: Kirsten Wretstrand med Fancymore Angel Of  Diamonds  högre spår  376p
6: Margaretha Carlsson med Fancymore Guardian Angel  högre spår  364,5 p.
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Jag har förmånen att få ha sålt två hun-
dar till Kirsten, som bor i Kivik. Avstån-
det gör det lite svårare att kunna träna och 
träffas, men eftersom jag vet att Kirsten 
är en träningsnarkoman och hundarna är 
genomtränade så varför inte testa att täv-
la. Jag är ju dessutom aldrig nervös utan 
tar det för en kul grej. Det viktiga är ju 
inte att vinna utan delta :-)

Eftersom både mor och dotter är uppflyt-
tade till hkl spår, så erbjöd jag mig att tävla 
med en av hundarna, ”Välj vem du vill ha, 
jag tar den som blir över.” 
Det blev Signe. Vi har tävlat en gång ti-
digare i appellklass på Collie-SM i Oskar-
shamn, och då blev vi godkända.  

Hur som helst, nu var det högreklass som 
jag inte har tävlat i sen min Robin blev 
uppflyttad 1993. Många år sedan, vilka 
moment ingår nu? Kirsten fick förklara 
via telefon och mailade sedan lite om hur 
hon brukar göra och vilka kommandon 
hon använder. Även uttal och betoning 
har sin betydelse om man ska tävla någon 
annans hund. 
På onsdag före sm-helgen anlände ett 
gäng valpar och det gjorde inte att för-
beredelserna blev bättre. Torsdag innan 
SM körde vi ner alla priser till klubbstu-
gan och jag passade på att ”träna” framåt-
sändande med stolar och targets, kryp 
(fungerade ju superbra) och hoppet (sis-
ådär). Signe (hunden) är nämligen en dam 
som vill prata både högt och ofta, vilket 
medför poängavdrag i skarpt läge. 

Så till tävlingsdagen. Vi fort tidigt till 
klubben för att checka i. 3 ekipage i hö-
greklass, Kirsten, Bettan Bauer och jag. 
Plats-liggning först på klubben, sedan up-
pletande. Jag och Signe skulle starta efter 
hennes matte och Rutan. Signe for ut och 
hämtade sitt första föremål. Vad händer? 
Jo, hon får vittring på sin matte och tänk-
er springa iväg till henne med föremålet i 
munnen. Fick köra med hela min verbala 
förmåga och lite till, för att hon skulle lev-
erera till mig… 3 föremål hämtades men 
med olydnad (som det stod i protokollet) 
betyg 5 och 6.

Spåret nästa. Vi lottades som att gå ut 
som nummer fyra. Värmen började bli 
olidlig samt att hur många broms som 
helst försökte att kalasa både på mig och 
hunden. Spårlinan lades ut vid vägkanten 
och selen sattes på, väntan var lång, ja 

Signe på spårtävling med uppfödarmatte

jättelång. När domarna kommer är det 
FIKApaus!!! OK, drack en cola zero för 
att svalka av mig, sen helt plötsligt var det 
dags! 

Vårt spår låg en bit ner från vägen och se-
dan blev vi visade alla hörn och påsläpps-
punkten. Signe for fram och tillbaka, ett 
tag så var hon rätt men ångrade sig. Helt 
plötsligt hör jag ”bakspår-tillbaka till ru-
tan”. Vevade in linan igen och kommend-
erade henne att leta spår och japp, då bar 
det iväg. 
Första pinnen markeras och jag gör pre-
cis som det står i mitt mail, lek och kasta 
den bakåt så honfår springa, hämta och 
kampa lite. Skickar i väg henne igen och 
plask så blir jag blöt om fötterna, ner i ett 
myrhål och sedan uppför ett litet berg och 
sen nerför, tankarna går i riktning mot 
att kan man verkligen lägga ett spår här? 
Ja tydligen, för nu så markerade hon en 
pinne till. 

Nu är både jag och hunden trött, vi le-
ker inte så mycket. Spåret fortsätter i 
en fruktansvärd terräng och jag tror att 
hon nästan har tappat bort sig, ingen 
pinne på länge. Tänker att hon har säk-
ert tappat bort spåret i riset. Plötsligt står 

hon där och både jag och hunden är helt 
slut. Nu leker vi inte alls utan jag stoppar 
bort den. 

Hjärnan börjar bli överhettad och nu 
bryr jag mig inte om att varken räkna el-
ler leka… spåret fortsätter i samma j-la 
terräng upp och ner över vindfäller och 
små bäckar, en skogsbilväg, men nu är vi 
nog helt ”lost”, men Signe jobbar på och 
eftersom hennes näsa fungerar så släpar 
jag mig efter. Pinnar hittar hon vartefter, 
jag hinner tänkal, ”är spåret 200 meter 
längre nu, ja då dör jag. De får ge både 
syrgas och hämta ambulans”, men se där 
ligger den där lite extra långa pinnen och 
vi är framme!
En spårmottagare frågar om det gått bra, 
kan ju nästan inte andas och är lika röd i 
ansiktet som en solmogen tomat, får fram 
mina pinnar och det är ju alla sju + en. 
Duktig hund :-) 

Kirsten ansluter och det visar sig att både 
hon och Bettan också har gått runt sina 
spår men att elithundarna och lägrehun-
den har brutit. Då söket skall gå efter 
spåren så far vi ner till älven för att låta 
hundarna svalka av sig. 
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Då var det dags för sista momentet - 
lydnaden. 
Jag skall starta efter Rutan med en hund 
emellan. Fick instruktioner att se till att 
Signe skulle vara tyst medan Rutan var 
på planen. Hur lätt är det på en skala? 
Med godisfulla fickor la jag upp en taktik; 
fotgående bland bilarna ca 3 steg åt gån-
gen och belönade vid varje halt med en 
godis. Ni kan ju själva räkna ut hur många 
godisbitar hon fick i sig… För varje gång 
hennes matte belönade Rutan och ropade 
kommandon, så var hon på en annan 
planet. 

Så var det då vår tur. Försökte gå in på 
planen från ett annat håll bara för att Signe 
skulle slippa vittringen från sin matte. 
Fritt följ; vilket dumt moment att börja 
med när hunden vill vara någon annan-
stans… fick betyg i alla fall av en domare, 
den andra hörde nog när jag lät som Sir 
Väs.  

Inkallande med ställande. 
Typiskt, hunden skulle sitta precis där 
matte hade lämnat planen. Kommend-
erade stanna kvar och lämnade… Signe 
satt kvar men med huvudet bak-o-fram. 
Gick ju bra i alla fall då hon stannade fint; 
betyg 8,5.  Tyckte att nu börjar hunden 
känna igen momenten och det gick rätt 
skapligt. Fick fråga tävlingsledaren vid ett 
tillfälle om vilket som var nästa moment. 
Totalt fick vi ihop 364,5 p och godkänd.
Vann gjorde Bettan Bauer med sin Bailey 
på 425,5 p, Kirsten och Rutan 376 p (de 
debuterade i klassen) och vi på en tredje 
plats och vi fick en fin grön rosett vid 
prisutdelningen.

Tack till Kirsten som har fantastiska spår-
flickor och som tordes låna ut en av dem 
till uppfödarmatte. Tack också till Timrå 
BK med funktionärer som hjälpte col-

lieklubben att genomföra Collie-SM samt 
ett extra tack till spårläggarna för de mest 
kluriga och skitjobbiga spåren. Vad är väl 
ett gympass jämfört med ett Timrå-spår?

Margaretha Carlsson med Signe

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
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Mitt Collie-SM, 2014

Så var det dags för Collie-SM 2014! Jag 
och min korthårstik Alba var anmälda till 
lägre klass sök och det här var första gån-
gen vi ställde upp i ett rasmästerskap. Lite 
tävlingsnerver blir det ju alltid men vid 
det här tävlingstillfället fanns det också en 
trevlig förväntan i att få se duktiga collies 
i arbete, vilket dämpade tävlingsnerverna 
i alla fall en aning. 

Vi träffades klockan 08.00 på Timrå BHK 
och tävlingen började med platsliggning 
och budföring. Platsen gick fint, Alba låg 
lugnt och tryggt. Efter det var det dags 
för budföring och här blev det minsann 
lite bus. Albas tankar låg tydligen kvar på 
den externbelöning vi använt inför plats-
liggningen och hon drog därför av plan 
för att kolla om den låg kvar… Hmm… 
När hon konstaterat att den inte fanns 
kvar fullföljde hon resten av budföringen. 

Medan domarlaget åkte ut för att bedöma 
spårupptag och uppletande så fick vi en 
liten paus. Här fanns det tid för lite trev-
ligt collieprat! Så otroligt roligt att få träffa 
andra som är aktiva med rasen och att få 
ansikten på dem som man mest haft koll 
på med hjälp av hemsidor och bloggar.

Efter en stunds väntan blev det dags för 
söket. Vid det här laget stekte verkligen 
solen och termometern visade 28 grader. 
Pust! 

Uppe vid sökrutan möttes jag och Alba 
av en ganska varm men dock väldigt posi-
tiv tävlingsledare. All heder till arrangör-
erna denna stekheta dag! Första skicket 
ut i sökrutan blev en aning grunt. Jag be-
stämde mig för att inte skicka ut på sam-
ma sida direkt igen utan vände istället och 

skickade åt det andra hållet. Det slaget 
fungerade bättre och på tredje skicket 
koncentrerade jag mig på att skicka Alba 
lite diagonalt ut mot hörnet, för att på så 
vis få med en del av det hon missat. Även 
detta slag blev en aning grunt men med 
tanke på värmen bestämde jag mig för 
att inte pressa ut henne på samma ställe 
igen. Vi jobbade oss framåt i rutan och 
hittade två figgar men konstaterade att 
vi missat en figurant i det första hörnet. 
Jäklar också! Trots missad figurant kände 
jag mig väldigt nöjd med Alba. Det var 
verkligen stekhett och inte lätt för varken 
hundar eller förare. 

Vi åkte tillbaka till klubben och det blev 
ganska omgående dags för lydnadsdelen. 
Med tanke på vår missade figurant var 
jag inte helt säker på om vi skulle köra 
lydnaden. Om vi varit på en vanlig bruk-
stävling hade vi nog inte kört den men 
med tanke på att vi deltog i ett rasmäster-
skap så var det ändå lite roligt att göra ett 
försök. När jag plockade ut Alba ur bilen 
var hon pigg och ville jobba. 
Vi gick in på plan och körde en riktigt bra 

lydnadsdel med fin atti-
tyd. Fantastiskt kul! Det 
är verkligen viktigt att ta 
hand om sin hund i vär-
men men man kan också 
konstatera att hundarna 
orkar mer än vad man 
tror! Nu var det dags att 
pusta ut och efter att jag 
tagit hand om Alba fanns 
chansen att titta på andra 
tävlande. 

Man blir onekligen lite 
varm om hjärtat när man 
ser collies arbeta och att 
få se att flera ekipage 

gjorde trevliga lydnadsprogram med fina 
detaljer gör en om möjligt ännu mer stolt 
över vår ras. 

Sammantaget var det, trots att uppflyt-
ten inte kom, en väldigt trevlig tävlings-
dag. Runt lydnadsringen var stämningen 
hög och fina moment applåderades och 
hurrades. När jag och Alba vände kosan 
hemåt var det nog jag som var mest trött 
av oss två. Hon hängde med husse och de 
andra hundarna på promenad medan jag 
kraschade i soffan… 

Vi tackar arrangörerna och alla medtäv-
lare för en trevlig dag! 

Linda Fahlén och Alba (Gemdales Åt-
njutande Århild) 
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hanterat de tidig-
are banorna. Då 
hände det som 
inte får hända, 
Hanna och Mihx 
blev diskade pga 
att Mihx hop-
pade ett hinder 
från fel håll vid 
en lite knixig pas-
sage. De andra 
två ekipagen tog 
sig runt banan.  

Det rådde viss 
förvirring vid re-
sultatredovisnin-
gen på plats och 
vi fick ingen klar-
het i vilket eki-
page som vann 
finalklassen. 
Till sist stod det klart att Ronnie Eriksson vunnit och senare på 
kvällen mottog de sina priser. 

SM-Vinnare i Agility - final i agilityklass 
1: Ronnie Eriksson med Puckolinas Eiko 
2: Thomas Strand med Springmist’s Princess Perfekt
3: Hanna Rösth med Blue Petipas Asseb Albatross

AGILITY av Åsa Haglund

Klockan 10 på lördag förmiddag var det samling för deltagarna 
i agility på årets collie-SM. Vädret var sol från klarblå himmel 
och det var väldigt varmt på agilityplanen redan vid samlingen. 
Dessvärre var uppslutningen till agilityn lite skral, fem collieeki-
page var anmälda varav tre stycken kom till start. Domarens 
namn uppfattade jag tyvärr aldrig men från min plats såg ba-
norna väldigt trevliga ut. 

Tävlingen började med hoppklassen och det var en klass 1 bana. 
Startnummer ett hade Ronnie Eriksson med Puckolinas Eiko, 
”Eiko”. Den andra startande var Thomas Strand med Spring-
mist's Princess Perfekt ”Leia” och sist ut var Hanna Rösth med 
Blue Petipa's Asseb Albatross ”Mihx”. Alla ekipage kom runt 
banan utan diskningar. Hanna och Mihx var helt överlägsna med 
0 fel och en snabb tid. Efter att collieekipagen kört sina lopp 
var det en handfull ekipage från Timrå BK som startade. Det 
var bra med tanke på värmen och att hundarna fick vila sig lite 
i skuggan inför nästa lopp. Efter ombyggnad var det dags för 
agilityklassen. Även den var en klass 1 bana. Först ut denna gång 
var Hanna och Mihx, därefter Thomas och Leia och allra sist 
Ronnie och Eiko. Även denna klass vanns av Hanna och Mihx 
dock med 10 fel pga två rivningar. 

Alla tre ekipage kvalade in till finalen. I finalen fanns bara plats 
för fem ekipage. Det var inte ett problem men de ekipage som 
kvalade in skulle även ha resultat i bägge föregående klasserna, 
dvs ekipagen fick inte ha diskat sig i någon klass. Finalen gick i 
en agilityklass med en svårighetsgrad av en klass 2 bana. Final-
banan var med andra ord något svårare än de tidigare banorna. 
Hanna och Mihx var storfavoriter med tanke på hur snyggt de 

Vårt första SM
Årets collie-sm var det första då vi faktiskt var med och tävlade. 
Förväntningarna var så klart skyhöga. Vi blev inte besvikna vad 
det gällde arrangemanget, det blev en riktigt trevlig tävling trots 
få anmälda. 

Vår uppladdning för collie-sm lämnade däremot en del i övrigt 
att önska, med alldeles för lite träning bland annat på grund av 
flytt. Tur man är bortskämd och har en hund som ställer upp 
i alla lägen och klarar att tävla utan egentliga förberedelser!  

Mihx (Blue Petipa’s Asseb Albatross) och jag hade både agility 
och lydnad på schemat under helgen. Frågar man Mihx skulle 
han nog svara att collie-sm var den roligaste tävling han gjort på 
länge, åtminstone vad gäller agilityn. Riktigt fartiga och flytiga 
banor gjorde att han kunde röja för fullt på agilityplanen och 
den chansen försatt han inte. Fullt ös och riktigt bra tider blev 
resultatet, en lätt avhängd matte fick kämpa för att hinna med i 
loppen. Jag hängde med tillräckligt för att vi skulle vinna båda 
kvalloppen, men på den något svårare finalbanan blev farten helt 
enkelt för hög och Mihx tog ett hinder från fel håll vilket result-
erade i diskning. Surt efter två så fina kvallopp. Men vad gör 
man inte när matten drar benen efter sig, tyckte Mihx som också 
pasade på att ta några extra hinder på vägen in i mål.
 
Collie-sm bjöd också på lydnadstävling. I strålande väder. Lite 
för strålande skulle nog många av hundarna säga, värmen tog ut 
sin rätt och i alla fall Mihx (och jag med för den delen) hade svårt 

SM-vinnare Agility 
Ronnie Eriksson med Puckolinas Eiko 

med koncentrationen. Poängen blev därför inget att hurra för, 
men vi fick ihop till en andraplats i klass tre i alla fall. 
Nu ser vi fram emot u-sm i Uppsala, där vi också ska tävla i 
både agility och lydnad. Vi ska också försöka få den sista upp-
flyttningspinnen i hoppklass 2. Uppflytten till agilityklass 3 kom 
redan under förra året men den där sista uppflyttningspinnen 
i hoppklass låter fortfarande vänta på sig. Kan vi lyckas få till 
uppflytten i hoppklass också så kan vi gå vidare och klura ut nya 
mål till nästa säsong!

Hanna Rösth
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LYDNAD
Lydnaden genomfördes i två ringar samtidigt med utställningen. 
I år fanns det ingen hund som både skulle tävla i lydnad samt 
ställas ut. Arrangörerna kallade ändå lydnadsfolket till samling 
kl. 8:00 för att klara av gruppmomenten innan alla utställare 
skulle börja anmälda vid 9-tiden.
Vädret var soligt och redan på morgonen rätt varmt… inte helt 
perfekt för lydnadstävling. Vissa av hundarna hade dessutom 
tävlat dagarna innan.

Det fanns anmälda collies i alla klasserna förutom i elit så inte i 
år heller fick vi kora en SM-vinnare i lydnad.
Rasmästare i lydnad delas ut till bästa ekipage i lydnadsklasserna 
I-III. Rasmästaren kom i år från lydnadsklass II vilket även 2:e 
placerad gjorde.  

Rasmästare i lydnadsklass I-III
Lydnadsklass 1 (maxpoäng 200p)
7. Dantos Othello  Yvonne Eriksson,  122,5p
9. Shim´s Give Me One Star  Linnea Karlsson,  98p
 
Lydnadsklass 2: (maxpoäng 200p)
6. Puckolinas Kiros  Åsa Haglund,  143p 
1. Fachings Morningbeam In The Rainbow  Yvonne Westberg,  176p
2. Mironik´s Elvis  Ingela Pettersson,  167,5p 
5. Gemdales Åtnjutande Århild  Linda Fahlen,  145p
4. Vilyans Dreams Of  Blossom  Maria Johansson,  145,5p 

Lydnadsklass 3: (maxpoäng 320p)
3. Springmist´s Wild Furious Monster  Elisabeth Bauer,  209p 
8. Blue Petipa´s Asseb Albatross  Hanna Rösth,  188,5p 
10. Mironik´s Zola  Caroline Kax,  162p 

Rasmästaren i Lydnad klass I-III Yvonne Westberg, klass II. 

2:e placerad Ingela Pettersson i klass II 

3:e placerad Bettan Bauer i klass III

Linnéa Karlsson i Lydnadsklass I

Linda Fahlen i Lydnadsklass II



35

UTSTÄLLNING 
Långhår
Det fanns 35 vuxna långhår och två valpar anmälda till årets 
utställning. De två största klasserna var hanar öppen med 8 
hundar respektive tikar öppen med 10 hundar.  

Bästa Valp blev tikvalpen Wicani Switched On och Bästa Junior 
blev hanen Fancymore Silver Senstation och det var även han 
som fick Certet och som blev BIS Junior. Bäst i bruksklass 
blev tiken Fancymore Angel Of  Diamonds som även blev BIS 
Bruks. Bästa Veteran blev 12-åriga Fancymore Morning Angel.
Bästa Hane blev Seabound’s The Spectacular som även blev 
BIS-1.
R-Certet bland hanarna gick till Fancymore Magic Treasure.
Bästa tik blev Amyfield Fancy Me som även fick Certet. 
R-Certet gick till Carnoustie’s Aquamarine.

Bästa hane:
1. Seabound’s The Spectacular  - BIR – BIS-1
2. Danfrebek Design De Luxe
3. Amyfield Born To Be Wild
4. Fancymore Magic Performance

UTSTÄLLNING 
Korthår
Dagens utställning började som alltid med korthåren dit 7 
hanar och 4 tikar hade anmälts, inga valpar.
Bästa Veteran blev Rowvale River Raider som även blev BIS 
Veteran. Bästa Brukklass tik och korthår totalt blev likt förra 
året i Laholm, Oneway’s Natascha Yar. 
Bland hanarna delades Certet ut till Timona Arcane As Agent, 
medan Limebrook’s Over The Moon fick Rerserv-cert.

Bästa hane:
1. Clingstone’s No Doubt - BIR
2. Rowvale River Raider – Bästa Veteran
3. Timona Arcane As Agent - Cert
4. Limebrook’s Over The Moon – R-cert

BIS Veteran Rowvale River Raider, äg. Susanne Nilsson Ottosson 

Övriga med ck:
Oneway’s Guld-Ivar Flinthjärta
Kari’Dahls Majo Maricano

Bästa tik:
1. Kari’Dahls Maja Madrugada
2. Oneway’s Natascha Yar
3. Kari’Dahls Madrina Manana

Inget Cert eller R-cert delades ut ibland tikarna eftersom de är 
fullcertade.

Övriga med ck:
Fancymore Magic Treasure
Fancymore Silver Sensation
Sammen’s Mr Blue Sky
Seabound’s The Tremendous

Bästa tik:
1. Amyfield Fancy Me – Cert
2. Fancymore Morning Angel – Bästa Veteran
3. Carnoustie’s Aquamarine – R-Cert
4. Fancymore Angel Of  Diamonds – BIS Bruks

Övriga med ck:
Damaianus Zealing Zanchia
Fancymore Guardian Angel
Sammen’s Blue Queen Of  Spades
Fancymore Angel Of  Love

BIR Clingstone’s No Doubt äg. Jessica Stens
BIM Kari’Dahls Maja Madrugada äg. Karin Dalbohm
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Bästa Tik med Cert Amyfiled Fancy Me äg. Monica Petersson.

Bästa Junior med Cert (till vänster) Fancymore Silver Sensation 
äg. Meta Carlsson.

Championklass med 1:Danfrebek Design De Luxe äg. Meta 
Carlsson samt 
2:Amyfield Born To Be Wild äg. Monica Petersson.

Veteranklass hanar med 1:
Cordylines Still High Commander, äg. Anne Carlsson
2: Fancymore Touch Of  Inspiration, äg. A-C Sandelin Jonsson

BIR Seabound’s The Spectacular äg. Micael Johansson samt 
BIM Amyfield Fancy Me äg. Monica Petersson. 

 

Redaktionen vill tacka alla som 
fotograferat under SM!

Bettan Bauer 
Anita Braxenholm
Kenneth Brorsson
Åsa Haglund
Maria Johansson
Elin Nordström
Ingrid Persson
Kirsten Wretstrand
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BIS-1 och SM-vinnare långhår Seabound’s The Spectacular, uppf._ och äg. Micael Johansson.
Vinnare av följande priser:
Carramars VP till BIR långhår
Mosshills VP till BIS-1
Norska Collieklubbens VP till BIS-1 till BIS-1 på Svenska Collieklubbens huvudutställning.
VP till minne av Barbro Björklund, Fairlines kennel (skänkt av Kennel Top-Fashion),
priset går till uppfödaren av BIS-hunden. 
Hederspris skänkt av från International Collie Society till BIS-1 (keramikcollie).

Att vinna BIS på Collie-SM

land ska döma. Just då visste vi inte att det skulle blir Skip-
per men nu var han i bästa pälskondition och dem övriga i 
familjen hade lite mindre än önskvärt. 
När sen dagen för utställning kom så var det en varm dag, 
en väldigt varm dag. Vilket vi alla vet inte är optimalt för 
våra hundar. Men vi hittade en bra plasts i skuggan ba-
kom några träd en bit från ringen. En varm och solig dag 
avslutades med värme och solljus i våra hjärtan. Vår lilla 
”dräng” gjorde dagen! 

Tack för en fin utställning och för alla gratulationer! 

Micael Johansson & Fredrik Hägglund - Seabound’s

Årets Collie-SM blev något helt enastående för kennel 
Seabound’s. Att gå hela vägen och vinna bästa hane, BIR 
och sedan BEST IN SHOW kändes magiskt. 

Skipper är för oss en väldigt speciell hund. Vilket givetvis 
alla våra hundar är och det är vi nog inte ensamma att säga 
om våra hundar. Fast jag tror att alla som har haft hundar 
och uppfödning en längre tid så blir vissa hundar unika. 
Att Skipper har vunnit på en del utställningar är givetvis 
fantastiskt men för oss är det viktigaste hur hunden fun-
gerar hemma och i samvaro med övriga hundar och män-
niskor. Där är Skipper helt sagolik. 

Tillbaka till Collie-SM. När vi läste att Bev White skulle 
döma så kände vi direkt att vi ville ställa för henne. Något 
speciellt är det ändå när en rasspecialist från Colliens hem-
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It was a great honour to be invited to 
judge at the Swedish Collie Club’s show 
in Timrå. A wonderfully warm and sunny 
welcome awaited all those who ventured 
north (or south!) for this really enjoyable 
show. 
I enjoyed watching some of  the working 
activities organised by the Brukshundclub 
and I was really impressed by the versa-
tility of  our breed. I very much admire 
those collie owners who put the time and 
energy into making the most of  the col-
lie’s willingness to please. Our breed has 
a fine brain and physique to enable it to 
turn it's paw to many activities. 

Sunday dawned hot and sunny and I 
was pleased to see that all the collies had 
brought their tents to the show. I tried to 
make their time in the ring short so that 
they wouldn't suffer in the heat too much. 

First in the ring were the Smooth Collies. 
I found the quality to be quite good. A 
common problem was lack of  chest and 
too steep upper arm.  Type was very var-
ied as was size. Movement was ok but 
front movement was lacking extension 
because of  the upper arm problem. Tem-
peraments were excellent.

Best of  Breed was the Finnish bred Cling-
stones No Doubt. A strongly made dog 
who is well constructed with correct col-
lie balance, correct length and balance of  
head. A big dog I would like him a little 
more refined and to move a little slower. 
His movement has the desired reach in 
front and drive from the rear. 

Best dog 2 and Best Veteran was the Eng-
lish bred Rowvale River Raider. A small-
er dog but he is very well balanced. His 
head is pleasing and his movement very 
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sound. He did not have the presence of  
No Doubt but he is still a very worthy 
champion. 

Best bitch was Kari’Dahl’s Maja Madru-
gada and 2nd Best Bitch was Oneway’s 
Natasha Yar. Both these girls have very 
good conformation and movement. Maja 
Madrugada won with her better expres-
sion but it was very close decision. 

The Rough Collies were more numerous 
and better quality. The two open classes 
were fantastic!  Most of  the Roughs had 
correctly balanced heads – by that I mean 
that there were only a few that lacked the 
correct length of  backskull. Of  course 
when the collie lacks backskull the ears 
are then too wide set and this really makes 
the expression totally wrong. Try to im-
agine the same fault in a smooth collie so 
that you are not fooled by the coat hiding 
the fault!  Not very pretty I think you'll 
agree! 

A lot of  the roughs had a stop that was 
too low and there were some with stops 
that were too deep. Usually a too deep 
stop accompanies an incorrect backskull. 
Quite a few Roughs needed more neck 
and almost all had too short tail. So – that 
is my opinion – I am only one judge of  
course!

Best of  Breed Rough and Best in Show 
was Seabound's the Spectacular. When I 
saw this dog come into the ring I thought 
wow!  Now this for me is a real collie!  He 
has the presence, elegance and dignity 
that a collie should have. His construc-
tion is fantastic and this is proved by his 
wonderful floating movement around the 
ring. I could write a hundred words about 
why I loved him so much but I will just 
sum these up by saying ‘this is a proper 
Rough Collie’.

Best dog 2 was the English bred Dan-
frebek Design De Luxe. A very nice dog 
with very good construction and another 
who moved really well because of  this. I 
preferred the longer head type of  Spec-
tacular but Design has a very pleasing 
head and expression. 

Best Bitch was Amyfield Fancy Me. A 
very feminine bitch with a lovely neck 
and length of  back. She also had a very 

well balanced head and very pleasing ex-
pression. She moved really well due to her 
lovely construction. 

Best Bitch 2 was the 12 year old Fancy-
more Morning Angel. A high quality bitch 
who still retains her excellent breed type. 
She was not bothered by the heat and 
showed the youngsters how to move!  Still 
has all her teeth and they were in won-
derful condition. She was really enjoying 
her day out and I really enjoyed judging 
her. She must have been quite something 
when she was younger!  

Best junior was the Rough  Fancymore 
Silver Sensation. Beautiful Blue Merle col-
ouring with an exquisite head and expres-
sion. He shows a lot of  promise. 

Best Puppy was the Rough Wicani 
Switched On. Another from England - I 
was not surprised when I saw her breed-
ing and think she is one of  the best from 
this kennel.  Lovely head, neck and con-
struction. Shows a lot of  promise. 

Best Veteran was the Smooth River Raid-
er. 

Avelsklass winners were the progeny of  
Lawless Storm African Queen. All of  
good quality and improved in type from 
their mother. 

Breeders class was won by the Fancymore 
kennel. 4 combinations shown and all of  
excellent quality and similar type. Well 
done. 

I would like to thank the Swedish Collie 
Club for their very kind invitation and 
hospitality. Thank you too to Alf  Oskar-
son for showing me around the area, for 
your excellent company and looking after 
me so well. But most of  all, thank you to 
the exhibitors for entering under me – I 
know some of  you drove a very long way. 
Thank you very much. 

Bev White (judge)



39

BIS-finaler

BIS-1 VALP Wicani Switched On, äg. Lena Ögren
BIS-1 JUNIOR Fancymore Silver Sensation äg. Meta Carlsson

BIS-1 Veteran Rowvale River Raider  
äg. Susanne Nilsson Ottosson 
BIS-2 Fancymore Morgning Angel äg Meta Carlsson. BIS-1 BRUKS  Fancymore Angel Of  Diamonds   

äg. Kirstesn Wretstrand 
BIS-2 Oneway’s Natashca Yar äg. Ing Marie Toftler.

BIS-1 Seabound’s The Spectacular äg. Micael Johansson och 
BIS-2 Clingstone’s No Doubt äg. Jessica Stens

BIS-1 Uppfödarklass Kennel Fancymore med hp.
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Returadress:
Svenska Collieklubben
Alf Oskarson 
Lygneviksvägen 15  
43972 FJÄRÅS

B
FÖRENINGSBREV

Öppet nästan jämt.

August Barks gata 8, Västra Frölunda Tel 031-45 07 00  
www.vastradjursjukhuset.se Vardag 07.00 –21.00 Helg 08.00 –20.00


