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ORDFÖRANDENS RADER

Ett händelserikt år är snart till ända. Per-
sonligen, har detta varit mitt första år 
som ordförande i klubben, och jag måste 
erkänna att mängden av olika sorters ut-
maningar som dykt upp har varit långt 
större än jag någonsin anade. Flödet av 
frågor, information m.m. från bland an-
nat SBK och SKK och internt i klubben, 
som kräver mina arbetsinsatser är stort.  
Jag vill också ha tid att lyssna. Lyssna på 
alla kloka hundmänniskor, som har my-
cket kunskap och spännande olika åsikter.

Att driva förändring i klubben är ett lång-
siktigt arbete som måste bedrivas med 
stor ödmjukhet! Vi har ett verksamhet-
smål som säger att vi skall utveckla SCK 
till en klubb för alla medlemmar, oavsett 
intresseområde. Jag är övertygad om att 
detta är möjligt, men det förutsätter att vi 
respekterar varandra. 

Apropå detta, tycker jag det är viktigt att 
vi agerar respektfullt på Facebook och an-
dra sociala medier. Det är helt ok med en 
hård debatt, men den får aldrig gå så långt 
att vi sårar våra medmänniskor.

Under november och början av decem-
ber har alla lokala aktivitetsområden (LA) 
haft sina årsavslut och diskussionsmöten 
runt MH-profilen är avklarade. Det skall 
bli intressant att få se en sammanfattning 
av dessa, och det är ju mycket viktigt att 
kopplingen till rasbeskrivningen blir kor-
rekt. 21-22 februari, 2015, blir det en 
konferens för de förtroendevalda i lokala 
aktivitetsområdena med många punkter 
på agendan, nya hemsidan och nya ”LA-
pärmen” kommer helt säkert med. Jag vill 
här passa på att tacka alla ute i LA-om-
rådena, ni är oerhört viktiga för att klub-
ben skall fungera på ett bra sätt ända ut till 
medlemmarna.

Uppfödarkonferens blir det igen den 14 
mars 2015 dagen innan årsmötet, och 
årsmöte är det då den 15 mars 2015. Vi 
kommer att hålla till i Örebro-trakten. Vi 
återkommer med agenda och plats. 

Även kommittén för avelssamordning 
kommer att ordna en Colliekonferens i 
oktober. Vi återkommer med agenda, tid 
och plats. Stort tack till er alla som jobbar 
i kommittéer och projekt för era insatser!

I klubben skall vi jobba med både hälsa, 
mentalitet och exteriör. Vi har instrument 
för detta med uppföljning av alla delarna. 
Du kan följa utvecklingen i RAS-doku-
ment på hemsidan, och nya uppdateringar 
publiceras även i Colliebladet.

Stort grattis vill jag säga till alla er collie-
ägare, som haft framgångar under året – 
på utställningar och i prov och tävlingar! 
Flera av er syns här längre fram i tidnin-
gen.

Till sist vill jag önska alla medlemmar en 
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR, 
och så hoppas jag att vi tillsammans får 
fortsätta att utveckla både klubben och 
världens bästa hundras; COLLIEN!
Alf  
 

LA-konferens - 22-23 februari 2015

Vi skall denna gången vara på vandrarhemmet 
Gimos Sportanläggning som ligger mellan Alunda 
och Östhammar, dvs nordost om Uppsala. 

Detta är collieklubbens största och viktigaste 
arbetsmöte och från och med 2015 blir denna 
konferens årlig.
En deltagare per LA-område betalas centralt 
men vi ser gärna att fler kommer.

Nytt för 2015 är att även sammankallande för 
vissa av kommittéerna kommer att deltaga.

Kallelse Årsmöte 2015
Söndag den 15 mars i Örebrotrakten
 
09:15-10:00  Registrering. Glöm inte att ha med giltigt medlemskort!
10:00  Årsmötesförhandlingarna börjar
Se www.svenskacollieklubben.se för mer information.
 

Inbjudan till uppfödarträff
I samband med årsmötet bjuder SCK in till 
en uppfödarträff 14 mars. Samma ställe där 
årsmötet hålls följande dag. 
Se hemsidan för mer information.

Inbjudan till Colliekonferens
Kommittén för avelssamordning inbjuder till 
Colliekonferens 10-11 oktober 2015.
Plats blir i Mellansverige och meddelas senare.
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Kommande rasspecialer:
Svenska Collieklubbens utställningar 2015
Söndag 31 maj Mälarö
Östra la, Göran Bodegård
Söndag 28 juni Borås
Västra la, Tuula-Maija Tammelin
Fredag 31 juli COLLIE-SM PITEÅ 
Norra la, Mr Brian Hawkins
Lördag 12 september Sandviken 
Norra Svealands la, Johan Andersson

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.

SRD har utvecklats till NKU  
(Nordisk Kennelunion) BSI
NKU tillsatte för två år sedan en arbetsgrupp med represent-
anter från alla nordiska länderna med uppgift att harmonisera 
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 Spe-
cific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs) 
som översatt till svenska blivit ”nya” SRD (särskilda rasspeci-
fika domaranvisningar).
På skk.se hittar du de nya SRD och NKU BSI-materialet.

För collie har inga förändringar skett utan det är fortsatt 
fokus på ögon, käke och bett samt mentalitet.

Vill du veta mer om Mentalindex?
Avel handlar om att välja rätt föräldrar, ju större säkerhet vi 
har vid avelsurvalet desto snabbare når vi målet. Mentalindex 
är ett av verktygen som kan hjälpa dig göra valet. Vill du vill 
veta mer om MI kommer vi gärna ut till er i LA-området och 
informerar.
Kontakta projektgruppen via e-post projekt@svenskacolliek-
lubben.se så samordnar vi det med ditt lokala aktivitetsom-
råde. 

Kommande konferenser
SBK:s organisationskonferens 31/1-1/2 - 2015
SBK:s kongress 9-10/5 - 2015
På fredagskvällen innan dessa båda konferenser har vi Bruk-
srasklubbar en rasklubbsträff. 

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 
har olika utskott påbörjat sin regelrevideringsprocess fast det 
känns som alldeles nyss som de nya reglerna började gälla den 
1 januari 2012. 
SCK har skrivit remissvar för bruksproven samt för MT. Du 
hittar dem på hemsidan. 

För bruksproven har redan regelreviderings-konferensen 
varit, vilket du kan läsa om på annan plats här i tidningen. På 
samma helg hade även lydnaden sin konferens, vilket du också 
kan läsa om här i tidningen. 
Sedan följer rallylydnaden och agilityn samt utställnings- och 
championatsreglerna.

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 tredje helgen i februari 2015.

Registrera din e-postadress!
SCK tänker börja med mailutskick till alla medlemmar och 
vi hämtar din e-postadress från SBK:s medlemsregister. Tit-
ta på baksidan av tidningen så ser du den e-postadress, som 
finns registrerad i medlemsregistret. Står det ”e-postadress 
saknas”, 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.
Under din e-postadress står det också vilket lokalt aktivitet-
sområde, som du bor inom.

Collie-SM framöver…
2015 - Nästa år skall vi vara i Piteå. Fredag 31/7 – söndag 
2/8 är det utställning, lydnad och bruksprov. 

2016 – Skall vi vara i Stockholm på Mälarö. Lydnad och 
utställning är bokat den 4 juni. 

2017 – Södra Svealand i samarbete med Västerås BK – 
Ett fullständigt Collie-SM med alla grenar den 28/7-30/7 2017.
 

NYHETER från SCK, SBK & SKK
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För att förbättra utvärderingen av colliens hälsa och mentalitet så är det bra om du som collieä-
gare bokar in en höftledsröntgen efter att din hund fyllt 12 månader samt en MH-beskrivning när 
hunden är mellan 12 och 18 månader gammal.

Börjar din valp bli STOR?

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

Vill du vara med och bidra till att 
ännu fler collies blir testade?

Grattis Per Arvelius 
till din doktorsexamen!
Svenska Collieklubben är stolt över att få vara en liten del i ditt arbete.
21 november var Projektgruppen för Mentalt sund collie inbjuden att 
närvara vid disputationen när Per Arvelius skulle försvara sina teorier om:

Genetic Evaluation of Behaviour in Dogs
A dog's behavioural characteristics are important for the dog, for 
the dog owner and for society as a whole. Behavioural traits can be 
changed by breeding, but to be effective when selecting breeding ani-
mals, good methods for measuring behaviour are essential. The aim of 
this thesis was to provide information on a number of dog behavioural 
measurement methods regarding their potential to be used for genetic 
evaluation: the Herding Trait Characterisation, the Swedish and Nor-
wegian English Setter field trials, the Swedish Armed Forces tempera-
ment test, the Dog Mentality Assessment, and an extended version of 
the Canine Behavioral Assessment and Research Questionnaire. The 
aim was also to advance our understanding of factors affecting the 
usefulness of behavioural measurements for breeding purposes. 
 

The thesis is available at: http://pub.epsilon.slu.se/11612/
Assoc. prof. Eldin Leighton from The Seeing Eye Inc., George Washington Univ. and Univ of Pennsylvania, USA, will be the 
external examiner (opponent).

Sammanfattningsvis så var det en väldigt intressant förmiddag där många kunniga personer samlats. Oerhört viktigt att man har 
gemensamma mål om man vill åstadkomma en förändring i någon riktning. Det budskap som förmedlades var att kunskap är en 
av de viktigaste bitarna för att nå de gemensamma målen och det uppnår man genom utbildningar och information. Det kan inte 
nog understrykas att det måste upprepas vid många tillfällen och att uppfödarna samlas och diskuterar över en lång period.

Meta Carlsson, Kerstin Persson och Elisabeth Landfors
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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 12 månaders ålder
2. MH-beskriva din hund vid 12-18 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  
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Ledamot/medlemsfrågor 
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hakandahlbom@hotmail.com 
 
Suppleant 
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Suppleant
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bermark90@hotmail.com 
 
Revisorer 
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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:  
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  

I skrivandets stund så har vi vårt diskussionsmöte/årsmöte 
framför oss. Nytt för i år är att vi har instiftat VPR i de olika 
tävlingsgrenar som finns. Skall bli kul att få dela ut dem till 
våra aktiva och framgångsrika medlemmar.

Vi står inför ett mycket aktivt nytt år. Programmet för våren 
ser ut som följer:
Besök på Hundalandet i Brösarp
Den 11/4 kl 10:00 har vi bokat Hundalandet i Brösarp. Vi 
planerar att tillbringa 3 timmar på deras aktiveringspark 
tillsammans med våra fyrbenta vänner. Priset för dessa 3 tim-
mar är totalt 450:- som delas mellan alla deltagare så ju fler 
vi är ju billigare blir det. Packa ryggsäcken med fika och gott 
humör så tillbringar vi en heldag i colliens tecken. Anmäl dig 
senast den 30/3 till Lisa Lindberg, lindberg429@gmail.com

Spår/Sökläger i Halen
Vi har bokat mark och vandrarhem på Halen i Olofström 
den 30/4-2/5. Vi tränar tillsammans utan instruktör och 
tänker prova med att ha en liten grupp med sökekipage 
detta år. Sista anmälningsdatum är den 30/1. Kontaktper-
son är Elisabeth Bauer elisabeth.bauer59@gmail.com eller 
telefonnummer 070-536 33 76. Alla prisuppgifter hittar du på 
vår hemsida http://scksodra.hundpoolen.nu

Officiell lydnadstävling klass 1-elit
Den 9/5 arrangerar vi vårt årliga lydnadsprov på Osby 
Brukshundsklubb. Du anmäler dig som vanligt på SBK-tävling 
senast tre veckor innan tävlingsdagen. Var med och tävla om 
VPR till Södras Bästa Lydnads Collie.

Collie SM i rallylydnad och Agility
Södra lokalområdet kommer att stå som arrangör för vårt 
rasmästerskap i rallylydnad den 30/5 och för agility den 31/5 
på Osby Brukshundklubb. 
Eftersom Piteå inte hade möjlighet att arrangera dessa täv-
lingar så ansökte vi om att arrangera dem istället. Boka dessa 
dagar eftersom vi vill att ni både kommer och tävlar och 
hjälper till som funktionärer. Du kan läsa mer om vårt Collie 
SM i separat annons här i Colliebladet och på vår hemsida 
http://scksodra.hundpoolen.nu

Vi håller också på att planera bl a föreläsning med Ulla 
Berg Persson om colliens historia och då göra detta till en 
aktiveringshelg med träning av rally/spår/sök ena dagen och 
föreläsning andra dagen. Denna helg kommer vi att arrangera 
tillsammans med sydöstra lokalområdet och placeringen 
kommer troligen att bli i Olofström på Halen.

Vi har under hösten träffat deltagare ur sydöstras styrelse 

och diskuterat om att hjälpas åt och samordna arrangemang 
i fortsättningen. Vi tror att det kommer att bli ett bra samar-
bete och ser fram emot att kunna vara fler som hjälps åt.
Önskar er alla en härlig vinter så ses vi till ett aktivt nytt 
collieår!
Vid pennan: Ingela Pettersson

SYDÖSTRA

3:e helgen i septem-
ber var det åter dags 
för den sedvanliga 
höstträffen hos Sonny 
och Lena i Lessebo på 
Lesseboortens Bruks-
hundklubb.
Vi var ca 10 personer 
som mötte upp på 
träffen i perfekt hund-
väder, vi tränade både sök och spår.

På bilden laddar husse 
Lennart och Zingo 12,5 
år. Zingo är redo att få 
ge sig iväg ut i skogen på 
sitt sökslag. Även våra 
gamla hundar kan.
Precis när vi hade slu-
tat för dagen kom reg-
net och vi tog skydd på 
altanen som även fick 
vara skydd för grillen 

där det serverades grillad korv och bröd.

Tack till alla som medverkade i Lessebo.

I nästa nummer av Colliebladet kan ni läsa om vårt planerade 
Smålandsläger 2015.

Kenneth Niklasson

VÄSTRA

Planerade aktiviteter 2015: 
28 mars, Prova på dag i Agility, Väröbacka
28 juni, Utställning, Elvborgs BHK
19-20 september, Läger, Tånga hed
22 november, Årsavslut, Kungsbacka BHK

 All info kommer på hemsidan.
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ÖSTRA

30 augusti hade vi en collieägarutbildning, beteende och 
mentalitet. Det var en heldag på Södertälje BK med 16 sty-
cken deltagare. Som kursledare hade vi Inga-Lill Larsson som 
är mentalbeskrivare MT domare.

25 oktober anordnade vi en exteriörbeskrivning det var 6 
stycken Collie som blev beskrivna och alla blev godkända, 
beskrivare var Yvonne Brink

9 november genomförde vi diskussions möte i vårt LA. Det 
var 21 deltagare och vi hade givande diskussioner mellan 
kl. 12.00-16.30. Elisabeth Landfors höll i mötet och Inga-Lill 
Larsson var med som MH beskrivare och behjälplig vid MH 
frågor.

Mia,  Östra

SÖDRA SVEALAND

Genomförda:
 22/11 Årsavslut och Diskussionsträff.  
5/10 Agility. Trevlig och uppskattad träff med stor uppslutning 
(11 collies)

Kommande aktiviteter:
24/1 Kick-Off med prisutdelning, 
Collieägarutbildning (juridik) samt
Exteriörbeskrivning (info finns på hemsidan)

Övriga kommentarer:
Planerad HtM-träff har inte blivit av, men vi försöker igen 
till våren. Då ska vi även försöka få till en träff med tema 
rallylydnad.

Hälsningar
Erica

NORRA SVEALAND

God jul och gott nytt år önskar Norra Svealands LA!

Vår Officiella Colliespecial var 14/9 i Gimo, domare Marga-
retha Carlsson
Resultat korthår
BIR-valp Mironiks´s Krizan
BIR o Cert Kari´Dahls Mario Mirado
BH-2 SEJ-12 Kari´Dahls Majo Maricano
BIM Kari´Dahls Maja Madrugada
BT-2 Kari´Dahls Madrina Manána

Resultat långhår
BIR-valp Country Of Love
BIR French Kisses Vom Adlerwappen
BT-2 Korad LPI SEUCH Mari-Mon´s Silver Sky samt BIR 
Veteran
BIM o Cert Speedycrown´s Black Sparkler
BH-2 R-Cert Skabona Show How

BIS-Valp Mironik´s Krizan
BIS-2 Country Of Love

BIS Veteran Korad LPI SEUCH Mari-Mon´s 
Silver Sky

BIS Uppfödare Kennel Kari´Dahls

BIS Kari´Dahls Mario Mirado
BIS-2 French Kisses Vom Adlerwappen
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MELLERSTA NORRA

Så har vi då tassat igenom ännu ett hundår. Ett år som vi ty-
cker har gått alldeles för fort.

Vad aktivitetskommittén har gjort i år finns att läsa på hem-
sidan som även under 2015 kommer att skötas av Yvonne 
Westberg, hon går och väntar på material och bilder att lägga 
in så var inte blyga, skicka in.

Den 16/11 var det  årsavslut i Härnösand, med glatt humör, 
gröt, skinka, klappar och prisutdelning.
Ny protokollsekreterare blev Anneli Hulten-Åkerlund.
När vi var mätta och belåtna körde vi igång med en diskus-
sion om vår MH profil, efter långa och ingående diskussioner 
lyckades vi enas om hur vi vill att den skall se ut.

Nu börjar vi planeringen inför nästa år, ett läger kommer att 
arrangeras om det finns intresse.

Prova på viltspår har vi möjlighet att ordna, är det dags med 
ett nytt kapitel av uppfödarutbildningen? 

Spontana aktiviteter har ni medlemmar möjlighet att ordna 
själva, hör av er så får ni hjälp med hur ni går tillväga,  ersät-
tning för korv mm fixar vi.
Har ni förslag på aktiviteter hör av er till någon i styrelsen.

MH och MT  ordnar vi för er uppfödare och valpköpare, hör 
av er i tid så planerar vi in .

Håll koll på hemsidan och aktivitetskalendern så att ni inte 
missar något, där hittar ni även kontaktuppgifter mm.

God Jul och Gott Nytt Hundår 
Styrelsen för Mellersta Norra la

NORRA

Norra arrangerar i år Collie-SM: Rasspecial, lydnad och 
bruks. Se annons i detta nummer. 
 
God Jul och Gott Nytt År önskas alla medlemmar!

Svenska Collieklubben vill 
tacka sin huvudsponsor

för ett gott samarbete!

Sommar, sol och fästingar...

Vill du veta när risken är störst för fästing-
bett just där du bor?
På www.fleatickrisk.com finns en 
riskbedömning för olika orter i världen.
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Catharina inledde med att tala om de 
vanligaste könsinfektionerna hos hund 
och gick sedan över till att tala om or-
saker till valpdöd.  

Könsinfektioner
Herpesvirus är en latent infektion hos 
hund och den går bara på hund. Den 
är inte särskilt smittsam eller aktiv och 
är väldigt spridd i hundpopulationen, 
i Sverige ca 40 – 80 procent. Smittan 
sprids genom luften eller vid parning 
men smittorisken är inte särskilt stor vid 
parning. Är tiken smittad så kan viru-
set aktiveras vid stress, t.ex. dräktighet. 
Herpes har ca en veckas inkubationstid 
och det är då först det visar sig på val-
parna, en vecka efter födseln. Om val-
parna dör tidigare är det ofta orsakat av 
bakterier. Diagnosen herpes ställs vid 
obduktion av valpen. Det går att vaccinera tiken, dels en gång 
under löpet och sedan före valpning, dag 52. Enligt Catharina så 
är herpesvirusinfektion inte en så vanlig orsak till valpdödlighet 
som man kan tro. I en finsk studie fann man att i 33 kennlar som 
hade reproduktionsproblem så hade 100 procent av hundarna 
herpes, medan i 61 kennlar utan reproduktionsproblem hade 65 
procent herpes. 

En mycket farlig bakterie är brucella canis, även kallad abort-
bakterie. Den smittade hunden måste avlivas då det inte finns 
någon behandling. Bakterien smittar genom mun-, ögon eller 
vaginalslemhinnan. Under senare år har det påträffats ett par fall 
av brucella även i Sverige. 

En annan sjukdom som kan smitta vid parning är TVT (Trans-
missible Veneral Tumor) en smittsam genitaltumör. Den kan 
behandlas och förekommer främst i Sydeuropa, USA och 
Sydamerika. Även Erlichia, Borelia och Leishmania spp kan spri-
das vid parning. 
När det gäller bakterier så är det helt normalt att friska hundar 
som föder normala valpar har bakterier och dessa kan variera 
beroende på tikens ras och löpstadier. 

Valpdödlighet
Den ”normala” valpdödligheten är 5 – 35 procent under de 
första fyra veckorna. Den mest riskabla tiden för valparna är 
den första veckan. Enligt en schweizisk studie så berodde ca en 
tredjedel av valpdödligheten på infektioner. Andra faktorer var 
missbildningar, syrebrist, dåliga modersegenskaper hos tiken 
och dålig miljö i valparnas omgivning. Orsaker till valpdödlighet 
kan även vara föräldradjurens genetiska egenskaper, tikens hälsa 
och uppfödarens oerfarenhet. 

Vid valpning sker en temperatursänkning när progesteronet går 
ned, men det kan variera mellan raser. Temperatursänkningen 
är mindre hos storvuxna raser. Om tiken har svaga och oregel-
bundna värkar kan man vänta 2-4 timmar men bör därefter kon-
takta veterinär. Om tiken har kraftiga värkar men inget händer 
bör man kontakta veterinär efter en halvtimme. 

Det finns få studier av vad som orsakar valpningsproblem. En 
uppfattning är att ca 75 procent beror på tiken (främst värks-
vaghet) och 25 procent på valparna. 
Valparna kan få problem både vid nedkylning och överhettning. 
Nedkylning medför stora problem och valpen behöver vara 
varm när den diar för att de inre organen ska fungera. Vid ned-
kylning är det viktigt att uppvärmningen sker långsamt. Man ska 
inte ge mat direkt utan värma valpen långsamt i en timme innan 
den får mat. 

Det är svårt att säga vilken viktökning som valpen ska ha, men 
den bör dubbla sin vikt på 10 – 12 dagar. Valpens normala vät-
skebehov är 10-15 procent av kroppsvikten och det bör ges i 
småportioner. Valpens normala kroppstemperatur är 35-37 
grader den första veckan. Om den understiger 34 grader före-
ligger hypothermi. Då ska valpen värmas mycket långsamt, un-
der loppet av flera timmar. Ge inte någon föda förrän valpen 
är varm igen. Börja sedan med 5-10-procentig glucoslösning  
(5-10 g druvsocker/dl + 0,5 g koksalt/dl). 
 

Nedtecknat av Kerstin Widmark
 

Valpning och valpdödlighet
Föredrag av professorn och veterinären Catharina Linde Forsberg 
2014-10-22 i Härnösand



12

Svenska Brukshundklubbens (SBK) policy består av en grundläg-
gande del med utgångspunkt i Svenska Kennelklubbens policy 
för relationen människa – hund då SBK som specialklubb or-
ganisatoriskt är underställd SKK. 
Ur denna policy vill Svenska Brukshundklubben lyfta fram och 
betona ett antal punkter och även framhålla nedanstående inom 
vår organisation väsentliga ståndpunkter och riktlinjer. 
Svenska Brukshundklubben vill också betona att det åligger var-
je hundägare att uppfostra och träna sin hund så att den fungerar 
väl i dagens samhälle tillsammans med dess innevånare och djur. 
Detta ska ske på ett för hunden lugnt och tryggt sätt. 

 HUNDEN 

• Relationen till våra hundar ska bygga på förtroende och tillit  
 mellan hund och förare. 

• Våra hundar är individer med olika nivåer på sina mentala  
 egenskaper. Detta gör att vi alltid måste anpassa vår  
 kommunikation, uppfostran och utbildning till varje individ  
 och situation. Kommunikation i uppfostrande syfte kan i  
 vissa fall innebära att föraren blir tvungen att lugnt men  
 bestämt ta tag i sin hund, eller att denne på ett väl balanser- 
 at sätt påverkar hunden med hjälp av koppel och halsband. 

• Våld mot hunden är förbjudet. Det är inte tillåtet att använ- 
 da metoder, hjälpmedel eller utrustning som orsakar otill- 
 börlig smärta eller starkt obehag. 

• Om hunden uppvisar för omgivningen direkt hotande/far- 
 liga beteenden, ska dessa omedelbart avbrytas och den  
 åtgärd som krävs måste anpassas efter situation och individ.  
 Så snart hundens hotande/farliga beteende har avbrutits  
 måste åtgärden omedelbart upphöra.

• Hunden har andra behov, tolkar situationer annorlunda och  
 har andra förutsättningar att hantera uppkomna situationer  
 än vi människor, något föraren alltid måste ta hänsyn till. 
 
 
 

 

 FÖRAREN 

• Föraren har gentemot sin hund och sin omgivning skyldig- 
 het att följa gällande lagar, såväl när det gäller omvårdnad  
 som hantering av och kontroll över hunden. 

• Förarens utbildning och träning av hunden ska alltid  
 genomföras med god planering på ett ansvarsfullt sätt och  
 vara baserad på kunskap och positiva metoder. 

• Behöver en förare tillrättavisa sin hund ska detta ske med  
 anpassning till individ, situation och händelse. En tillrät 
 tavisning får aldrig styras av förarens ilska eller brist på  
 självbehärskning. 

• Svenska Brukshundklubbens medlemmar ska genom sitt  
 agerande ge en positiv bild av vår organisation, samt vårt  
 sätt att umgås med och utbilda våra hundar. 
    

 
 EPILOG 

 Utbildning och träning av en hund ska bygga på en förtro- 
 endefull relation mellan hund och förare. En sådan rela- 
 tion är en förutsättning för framgångsrik utbildning och  
 grundläggs genom en god uppfostran. 

 En gammal bevingad devis lyder; 

 ”Där konsten slutar, tar våldet vid…” 

 Inom Svenska Brukshundklubben är konsten att umgås  
 med, träna och utbilda hundar under ständig utveckling och  
 i vår organisation tar denna konst aldrig slut…! 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har idag antagit en ny policy för hundhållning och relation till hunden vid uppfostran, utbildning och 
träning (140830). Den nya policyn, som ersätter den policy som tidigare funnits och som i dagligt tal kallats för Svenska Brukshundklubbens dressyr-
policy, hittar du på SBK:s hemsida. 

Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning och vår 
relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning
(ersätter tidigare dressyrpolicy)
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Ansökan om plaketter, vandrings-
pris och hederspris som delas ut vid 
SCK:s Årsmöte 15/3-2015

Vid Svenska Collieklubbens årsmöte delas plaketter, hederspriser och vandringspriser ut. Gemensamt för dessa 
plaketter och priser är att ni själva måste ansöka. Rätt att ansöka om och få priser, har medlemmar i Svenska Colliek-
lubben.

Plaketter 
Ni som har fått er hund publicerad i detta Collieblad (Handboken) som Korade och/eller Champion har därmed 
också ansökt om plakett. Ni som har fått er Kornings/Championtitel efter tidningens manusstopp (1 november) kan 
via hemsidan ansöka om plakett för aktuell titel. Ni ansöker då enbart om plaketten. För att hunden ska vara med i 
nästa års handbok måste ni skicka in uppgifterna till nästa års Colliebladet vilket först kan göras i oktober 2015. 

För ansökan om övriga priser
På SCK:s hemsida finns det ett formulär för varje pris. Ni fyller i och skickar in formuläret via hemsidan.
Var noga och fyll i alla aktuella uppgifter. Fyll i ett formulär för varje pris ni söker.
Tävlingsåret är from 1/1 – 2014 tom 31/12 -2014.
Era ansökningar ska vara inskickade senast 2015- 01- 31

Priser att ansöka om:

• Plaketter till Korad, Championtitel, Tjänstehundscert 

 (Ni som finns med i handboken har redan ansökt, övriga ansöker via hemsidan)

• Korningsdiplom till uppfödare

• Korningsdiplom till avelstik/avelshane 

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Brukshund

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Appellhund

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Lydnadshund

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Rallylydnadshund 

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Agilityhund

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Utställningshund, långhår

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Utställningshund, korthår

• Årets Allround Collie

• Årets Utställningscollie, kennel Steadlyn

• Årets Bästa Appellhund, till minne av Kikki Anerland

• Bästa Brukscollie, kennel Folias

• Bästa Lydnad/Bruks collie till minne av Zolo

• Astas Hederspris (vallning)

• Hederspris till uppfödare av vallanlagstestade Collie 

Statuterna för vandrings- och hederspriserna finner ni på hemsidan under resultat/priser - priser på årsmöten. 
www.svenskacollieklubben.se 
2014 är sista året som den tecknade tavlan är SCK:s Hederspris. 

Vid frågor kontakta priskommittén:
Erica Svensson, erica.anna.svensson@telia.com eller Elisabeth Pettersson, springmist@telia.com

Sista dag för ansökan är 31 januari 2015
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I höstas publicerade SKKs avelskom-
mitté en mycket bra och informativ text 
om genetiska tester. I sin helhet är do-
kumentet tio sidor, och Collieklubben 
har inte möjlighet att återge artikeln i sin 
helhet här. Den finns dock att läsa i sin 
helhet på vår hemsida.

AK har dock kommit med ett policyutta-
lande avseende tillämpningen av genetis-
ka tester i avelsarbetet, och den lyder som 
följer:

Genetiska tester är ett utmärkt verktyg i avel-
sarbetet för bättre hälsa hos våra hundar, förut-
satt att dessa tester är tillförlitliga, relevanta och 
används på ett klokt sätt. Uppfödare och hun-
dägare bör noggrant utvärdera nyttan med och 
konsekvenserna av ett genetiskt test innan detta 
utförs. Risken med ett ensidigt eller överdrivet 
fokus på DNA-testresultat är att andra viktiga 
åkommor eller egenskaper hamnar i skymundan. 
SKKs avelskommitté vill understryka vikten av 
att man i avelsarbetet utgår 
ifrån hur vanligt förekom-
mande och hur stort klini-
skt problem en sjukdom 
är, snarare än att utgå 
ifrån vilka tester som finns 
tillgängliga. Om en sjuk-
dom inte utgör ett kliniskt 
problem i rasen och/eller det 
DNA-test som erbjuds för 
denna åkomma inte anses 
tillförlitligt är det bättre 
att avstå från att testa sin 
hund. Risken är annars att 
avelsbasen begränsas på fe-
laktiga grunder, eftersom du 
som uppfödare är skyldig 
att ta hänsyn till testresulta-
tet i ditt avelsarbete. Det är 
viktigt att ha i åtanke att 
hundavel handlar om mycket mer än enstaka 
sjukdomar, och att genetiska tester, även om de 
idag är många, inte ger hela bilden.

Är du intresserad finns det mycket mer 
att läsa på SKKs hemsida; skk.se/sv/upp-
fodning/halsa/dna-tester/.

Vad är ett genetiskt test?
Syftet med ett genetiskt test är, att man 
vill ta reda på vilken variant av ett visst 
genetiskt anlag hunden bär på. I allmänhet 
är det ett sjukdomsanlag man letar efter 

och då vill man helst utesluta att hunden 
bär anlaget. Testet kan också visa om det 
finns någon risk, och i viss mån även hur 
stor den risken är, att hunden nedärver 
sjukdomsanlagen till sin avkomma. 

Hittills används genetiska tester i huvud-
sak för sjukdomar som styrs av en enda 
gen och där nedärvningen är vad man ka-
llar autosomalt recessivt. Det innebär att 
sjukdomen i fråga orsakas av en enskild 
mutation, som när den förekommer i 
dubbel uppsättning (dvs en från tiken och 
en från hanen) medför att hunden utveck-
lar sjukdomen. Det genetiska testet, el-
ler DNA-testet, ger svar på om hunden 
är helt fri från sjukdomsanlaget (ofta 
benämnd normal), om den är anlags-
bärare (det vill säga den har mutationen 
i ena kromosomparet men inte i det an-
dra) eller om den är genetiskt affekterad 
(dvs har mutationen i båda sina kromo-
sompar). En hund som är anlagsbärare 

kommer sannolikt inte själv att utveckla 
just den form av sjukdom som testet avs-
er, men kan nedärva mutationen till sina 
avkommor. En genetiskt affekterad hund 
kommer sannolikt utveckla den aktuella 
sjukdomen under sin livstid, och nedärver 
även mutationen till sina avkommor.

Det finns två typer av sjukdomsgenetiska 
tester. Det ena kallas mutationsspecifika 
tester och spårar en specifik mutation i 
en specifik gen. Det andra kallas markört-
est, där en markör eller en uppsättning 

markörer används för att definiera ett 
visst villkor. Markörtestet har lägre tillför-
litlighet än mutationsspecifika tester, och 
kan ge några procent felaktiga testresultat.

Vilka genetiska tester finns för  
collie?
Det finns några genetiska tester som är 
specifikt anpassade för collies, samt några 
som är mer generella. En del tillstånd är 
relevanta, andra är mer ovanliga och det 
finns egentligen ingen anledning att leta 
efter dem. Nedan presenteras ett urval: 

CEA/CH – Collie Eye Anomaly – är en 
mycket vanligt förekommande förändring 
i våra collies ögon. Det har länge debat-
terats hur denna sjukdom nedärvs, och 
även om alla strider inte lagt sig anses den 
specifikt sjukdomsalstrande mutationen 
nedärvas autosomalt recessivt. Testet är 
ett mutationsspecifikt test. Läs gärna mer 
om detta på Optigens hemsida; http://

www.optigen.com/opt9_
test_cea_ch.html (OBS! 
Engelska!)

MDR-1 – mutationen in-
nebär hos en genetiskt af-
fekterad hund, att den har 
en defekt i ett protein i 
blod-hjärnbarriären, vilken 
gör den känsligare för vissa 
typer av läkemedel. Muta-
tionen nedärvs autosomalt 
recessivt och testet är mu-
tationsspecifikt.

rcd2-PRA (rod cone dys-
plasia type 2), eller ”collie-
PRA”, är en typ av PRA 
som drabbar hunden i tidig 
ålder. Genetiskt affekterad 

hund är i allmänhet blind före ett års 
ålder. Sjukdomen nedärvs autosomalt re-
cessivt och är ett mutationsspecifikt test. 
Sjukdomen förekommer inte i Sverige.

Degenerativ myelopati är en neurolo-
gisk sjukdom som drabbar ryggmärgen 
och ger upphov till neurologiska symp-
tom som svårighet att samordna rörelser i 
bakbenen, svaghet i bakbenen och känsel-
bortfall. Symptomen är tilltagande men 
inte förknippade med smärta. Det finns 
genetiska tester för detta, men även om 

Information om genetiska tester i avelsarbetet
av Marie Baaz
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man hittat en mutation i en viss gen som 
verkar orsaka degenerativ myelopati i ett 
antal raser ser man också att inte alla hun-
dar som har den förändringen utvecklar 
sjukdomen. Vidare forskning pågår!

Grey collie syndrome eller Canine cyclic 
neutropenia är en sjukdom som nedärvs 
autosomalt recessivt och som drabbar 
stamcellerna i benmärgen. Valpar som 
föds med sjukdomen är ofta mindre och 
svagare än sina syskon, och de har en av-
vikande färg – ser grå ut och saknar ofta 
pigmentering i nosspegel och tanfärg. 
Mellan 8-12 v ålder utvecklar de kliniska 
symtom som feber, diarré, ledvärk el-
ler andra infektioner. Sjukdomen gör att 
stamcellerna i benmärgen blir abnorma. 
Då alla blodkroppar utvecklas i benmär-
gen blir resultatet en cyklisk variation i 
antalet blodceller. Med 10-12 dagars mel-
lanrum sjunker dessa dramatiskt, för att 
sedan öka igen. Dessa hundar är väldigt 
infektionskänsliga, och på grund av 
återkommande allvarliga infektioner blir 
de sällan äldre än 2-3 år. Vad vi vet före-
kommer inte sjukdomen i Sverige. 

OBSERVERA! Om du utför ett genetiskt 
test på din hund, är du skyldig att ta hän-
syn till testresultatet i ditt avelsarbete! 
Enligt avelsparagrafen i Jordbruksverkets 
föreskrifter och allmänna råd om hållande 
av hund och katt från 2008 (Saknr L102, 
kap 1, 24 §) får djur inte användas i avel 
om ”de är eller med stor sannolikhet är 
bärare av enkelt recessivt anlag för sjuk-
dom såvida inte parning sker med individ 
som är konstaterat fri från motsvarande 
anlag”.

Föredrag  
Molekylärgenetik och 
Hundavel
 
Torsdagen den 20 november bjöd UKK 
(SKK) tillsammans med bl a Agria in till 
uppfödarträff. Föreläsare var Nicolette 
Salmon Hillbertz och ämnet var Mole-
kylär-genetik och Hundavel.
Om du får chansen att gå på en föreläsn-
ing för "Nicki" så tveka inte! En mer en-
tusiastisk och medryckande föreläsare får 
man leta efter. Dessutom är hon oerhört 
kunnig och erfaren samt mycket pedago-
gisk.

Molekylärgenetik- 
Studier om hundars DNA
Sjukdomsgenetik- Vad finns det hos den 
sjuka som inte finns hos den friska?
Sjukdomarna är samma eller liknande hos 
människan. DNA finns överallt utom i 
röda blodkroppar
 
För att få alla att förstå gjorde Nicki den 
här liknelsen och efter det var det inga 
problem för någon att hänga med på vad 
hon pratade om:
- tänk er jorden som cellen
- landet som en kromosom
- stat (eller län) som kromo-  
 somfragment
- staden som en gen
- flickan med de orange ögonen   
 är själva mutationen
 
Vi är alla en mutation efter digerdöden, 
enligt Nicki. 
För att kunna hitta genen för sjukdom 
måste man jämföra rätt antal friska hun-
dar med rätt antal sjuka. Ibland kan det 
vara svårt beroende på att det inte finns 
tillräckligt antal sjuka hundar…  
 
Om Vita hundar…
Benämningen vit färg är fel. Avsaknaden 
av färg är felet. Det är avsaknaden av 
Melanin som ger upphov till avsaknaden 
av färg. Melaninet påverkar inte bara färg 
utan även utvecklingen av innerörat, där-
för förekommer mono eller dubbelsidig 
dövhet bland "vita" hundar.

Nicki berättade mycket om forskning, 
ibland hittar man inte det man söker men 
något helt annat som man har nytta av. T 
ex när man letat efter gen för kronisk al-
lergi hos islandshäst fann man genen för 
tölt!
 
Man har samlat in "hundprover" från hela 
världen och testat. Det visar sig att FCIs 
rasgrupper har stora sjok av arvsmassan 
gemensam! Helt fantastiskt, det stämmer 
verkligen på många, många raser. Jag hit-
tade inte collie på den schematiska bilden, 
men det kan bero på att jag satt långt bak 
i salen och inte såg så bra.
Basenji anses som den äldsta nu levande 
rasen och även mest besläktad med var-
gen.

Varför ska man då gentesta?
För att säkerställa:
- härstamning
- rätt hund
- ärftliga egenskaper
- ärftliga sjukdomar

Det är viktigt att veta att bara för att 
man hittat möjligheten att finna sjuk-
domsgenen hos en ras är det inte alls säk-
ert att det är samma gen hos en annan ras 
som orsakar samma eller liknande sjuk-
dom. Varje ras är ju en produkt av "ina-
vel", dvs att den genetiska variationen har 
minskat. Därför måste man också veta att 
eventuellt DNA-test är validerat för just 
min ras.
 
Man trodde ett tag att man hittat orsaken 
till PRA. Men idag vet man att det finns 
minst 13 mutationsvarianter, dvs. 13 är 
hittade men forskarna erkänner att det 
finns (många?) fler. 
 
Vad gör man då om man har t ex 
har en sjukdom som man vill ha 
bort från rasen?
Ja, man utesluter inte anlagsbärare ur 
aveln! Då blir avelsbasen för smal, den 
genetiska variationen ännu mindre och 
vid en mutation kanske hela rasen blir 
drabbad av en ny sjukdom. Ju mindre 
genetisk variation i rasen, ju mer koncen-
trerar vi sjukdomsanlag. Istället får man 
planera tio-tolv generationer framåt och 
tänka på att långsamt späda ut sjukdo-
men.
Även miljön påverkar utvecklingen av 
ärftliga sjukdomar!
 
Det finns många laboratorier som erb-
juder tester av alla de slag. Tro inte på allt. 
Vi måste vara säkra på att testet gäller för 
just vår ras. Det ska vara granskat och val-
iderat. Tänk också på vad det innebär att 
gentesta. Registrerar SKK just det resulta-
tet? Vet du om att DU måste ta ansvar 
för vad testet ger för resultat? Även om 
analysen är gjord med hänsyn till golden 
retriever och du har en tax?
I nuläget gäller endast blodprov för de 
tester som SKK registrerar men även 
swabb kommer att godkännas i fram-
tiden. Då förmodar jag att även dessa 
prover kommer att göras av veterinär, för 
att vara giltiga.
 
Sedan första veckan i november i år finns 
en ny databas. 
Här kommer länken. Enligt uppgift ska 
det laboratorium som står först vara den 
som hittade genen för sjukdomen
Canine and Feline Hereditary Disease 
(DNA) Testing Laboratories
http://reseach.vet.upenn.edu/Default.
aspx?Tabld=7620
 
Marianne Hansson
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...har gett alla oss collieuppfödare ett ut-
märkt verktyg till hjälp i vårt avelsarbete; 
Mentalindex. Kullarnas skattade index 
är också till stor hjälp för nya och gamla 
collieägare när de letar collie. Metoden 
som används för att räkna fram menta-
lindex, sk  BLUP index, används sedan 
länge med framgång inom t ex hästaveln. 
Indexet har utarbetats genom ett projekt i 
samarbete mellan Svenska Collieklubben, 
SCK, Svenska Kennelklubben, SKK och 
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 

Projektet är unikt i sitt slag och har nu 
pågått i ca 4,5 år. De första utarbetade 
listorna med de flesta men-
talbeskrivna collies menta-
lindex publicerades på SCKs 
hemsida våren 2012.  Vissa 
faktorer och parametrar har 
justerats under arbetets gång. 
Det är första gången den här 
typen av mentalindex görs 
och vi måste minnas att vi 
fortfarande befinner oss på 
projektstadiet. Förändrin-
garna görs utifrån analyser av 
forskarna, Katja Nilsson och 
Per Arvelius, på SLU med 
målet att skapa ett så säkert 
index som möjligt.

En del justeringar har orsakat 
oro i uppfödarleden bl a har 
det diskuterats en del kring "skott", här 
måste vi ha klart för oss att det bara är ett 
värde som ligger till grund för indexvär-
det för skott, inte flera som när det gäller 
de övriga värdena vilka bygger på en sam-
mavägning av flera olika moment på men-
talbeskrivningen.

Index för skott är en viktig parameter i 
avelsarbetet, men i de fall en hund inte 
genomfört momentet räknas inget index 
fram. Man kanske känner sig rätt säker på 
hur hunden skulle ha reagerat, men man 
vet inte och då blir det inget index. Man 
kan inte skatta ett värde utan att ha ett re-
sultat att utgå ifrån. Det framgår tydligt 
på indexlistorna vilka hundar det är som 
avstått skott, de får ett streck i kolumnen 
för skottindex. Vi vet då att hunden antin-
gen inte har genomfört momentet eller 
brutit tidigare under beskrivningen.

På den sammanlagda listan med både 
Mentalindex och Hälsa som är pub-
licerad på Svenska Collieklubbens hem-
sida, www.svenskacollieklubben.se, ligger 
kullarna samlade och där får vi en tydlig 
bild av statusen för skott i en kull då det 
syns direkt om flera individer i kullen sak-
nar index för skott.
Mentalindex bygger på inte bara hundens 
egen mentalbeskrivning utan också på 
dess släktingars resultat samt andra fak-
torer som t ex ålder, kön, tid på året, be-
skrivare och plats. De här avvägningarna 
kan vi inte göra själva hur bra vi än är på 
att tolka mh-protokoll och mh-spindlar!

Hur stor betydelse släktingars resultat 
har på den enskilda hundens mentalindex 
framgår väldigt tydligt när det gäller im-
porterade hundar eller hundar med mån-
ga obeskrivna individer i sin stamtavla, att 
det saknas eller finns väldigt lite informa-
tion om hundens släkt gör att framförallt 
medelfelet blir högre. En importerad 
hane får kanske ett index som upp-levs 
som lågt mot bakgrund av hans egen 
mentalbeskrivning, men detta kommer att 
förändras antingen uppåt eller neråt när 
hans avkomma blir beskrivna!

Mentalindex är ett utmärkt verktyg som 
ger oss möjlighet att se vad vi kan förvän-
ta oss av avkomman i en planerad kombi-
nation med avseende på mentala egenska-
per. För att uppnå resultat inom rasen på 
bred front krävs det dock att majoriteten 
av oss uppfödare använder avelsdjurens 

mentalindex vid val av partner till dem 
och att vi drar åt samma håll. Riktigt där 
befinner vi oss inte ännu. 

En majoritet av colliekullarna som fötts 
i Sverige under året har ett skattat men-
talindex på nyfikenhet/orädsla, N/O, och 
skott en bra bit under 100, vilket mots-
varar rasens aktuella medelvärde.

Hur ska vi uppfödare och kommande col-
lieägare ta till oss detta? Det finns i dag 
ca 3 453(lh) och 518 (kh) mentalbeskrivna 
collies och utvärderingen av dessa visar 
tydligt att rasens största svaghet med av-

seende på mentala egenskaper 
är just N/O och skott. Trots 
detta ser vi många kullar som 
föds, där mycket liten hänsyn 
har tagits till att förbättra de 
mentala egenskaperna.

Hur ska SCK förmedla kun-
skapen, så att alla förstår att 
vi med hjälp av det unika 
verktyget mentalindex på 
relativt kort tid kan utveckla 
rasen så att collien blir mer 
orädd och nyfiken?

Vår förhoppning är att vi alla med 
början 2015 och många år framåt 
ska ta gemensamt ansvar för col-
lieaveln i Sverige och hjälpas åt att 
stärka rasens svaga sidor, så väl 
som vi ska arbeta för att bevara 
och utveckla de starka.

Projektgruppen står till förfogande för er 
alla, såväl ute i Lokala Aktivitetsområdena 
som till er uppfödare och kommande col-
lieägare.

Vi önskar er alla God Jul & Gott Nytt 
År!

Projektgruppen mentalt sund collie
Meta Carlsson, Kerstin Persson, Elisabeth 
Landfors

Projekt
Mentalt Sund Collie...



17

Helgen den 15-16 november höll ut-
skottet prov & tävling en gemensam 
regelreviderings-konferens för lydnads- 
och bruksprov. Konferenserna hölls på 
samma hotell samtidigt men de olika 
provformerna hade egna sittningar.

 
BRUKSPROVEN
UGBruks (Utskottsgruppen Bruks) 
gav innan sommaren ut ett remissförs-
lag till alla distrikt och rasklubbar som 
SBK har avelsansvaret för. Svarstiden 
var satt till den 30 september och col-
lieklubben likt de flesta bruksrasklub-
bar har lämnat in ett remissvar (som 
du hittar på hemsidan). 
Collieklubben var representerad på 
regelrevideringskonferensen för bruk-
sproven.

Till konferensen kom delegater från alla 
distrikt och nästan alla rasklubbar. Vi 
tilldelades mentometrar (liten mojäng 
som man kan röstar via) och antalet 
röstetal baserades på samma fördeln-
ing av mandat som sker på kongressen. 
Denna baseras på antalet medlemmar 
vilket gör att collieklubben har 3 röster av 
totalt 248 röster vilket gör vår andel till 
1,2 %. Totalt har rasklubbarna 16 % av 
rösterna (48 röster) och distrikten således 
84 %. Distrikt Skåne ensamt har 31 röster 
eller 12,5 % av rösterna. En rasklubb har 
därför svårt att få igenom en fråga helt 
på egen hand utan här handlar det om 
att man måste få med sig fler röster. Som 
vanligt behöver man med andra ord både 
ha idéer om vad man vill, basera sitt förs-
lag på fakta och sen tala för varan.

Ett förslag som kommer från just colliek-
lubben klubbades faktiskt igenom på kon-
ferensen. Förslaget gäller att tävlingsle-
daren skall stoppa klockan när en domare 
bryter platsen. När hundarna läggs om 
fortsätter tiden att ticka från när platsen 
bröts och de avdrag hundarna fick på för-
sta delen, behåller de. Förhoppningen är 
att domarna får lite hjälp att bryta plats-
liggningen i ett tidigare skede när hundar 
är uppe och stör, även om störningen sker 
långt in i platsliggningen. Om nu en plats 
bryts efter 3 skott behöver inte hundarna 
ligga om en hel plats till utan bara den 
resterade delen som har ett 1 skott kvar.

Processen
Innan konferensen skickade UGBruks ut 
alla distriktens och rasklubbarnas remiss-
var till alla. Totalt fick vi 29 remissvar på 
sammanlagt 48 sidor!!! De skickade även 
med olika sammanställningar och revid-
erade förslag. Det är bra för alla som skall 
delta på konferensen att man har möj-
lighet att läsa på vad andra tycker innan, 
för någon annan kan ju ha tagit fram ett 
intressant förslag som vi inte har tänkt på. 
Men det är inte lätt att hitta någon röd 
tråd alla gånger för svaren spretar i många 
riktningar.

Många av rasklubbarna hade dock redan 
innan dess skickat sina remissförslag till 
alla de andra rasklubbarna för kännedom. 
Våra raser har en del olikheter men också 
många likheter och vi anser alla att bruk-
sproven är våra raseras arbetsprov. Att 
andra raser kan delta på bruksproven och 
att de kan lyckas är ingen motsättning till 
att bruksproven trots allt är våra rasers ar-
betsprov.

 Tidplan för bruksproven (2,5 år):
 2014-09-30 Rasklubbar & distrikt läm- 
 nar in förslag till SBK
 2014-11-15/16 Central regelreviderings- 
 konferens
 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

Eftersom den här tidningen trycks in-
nan vi har fått utfallet från konferensen 
på pränt, så är det som står i den här ar-
tikeln INTE samma sak som att det blir 
exakt så här 2017-01-01. Det finns dessu-
tom fortfarande utrymme för justerin-
gar. Konferensen är vägledande och har 
stor tyngd, men är inte helt avgörande. 
Det avgörande beslutet tas först på kon-
gressen.

Själva konferensen
Konferensen började med att vi pratade 
om allmänna bestämmelser samt koef-
ficientfördelning. Bruksproven är om-
fattande och det finns därför många de-
lar att avhandla. Koefficientfördelningen 
är det som sammanlänkar alla delar och 
där vi talar om vad och hur vi väger ihop 

Regelrevideringskonferens
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de olika delarna och vad som vi tycker är 
viktigast. Det var också på den delen som 
det blev mer omfattande diskussioner och 
vi drog kraftigt över den i programmet 
planerade tiden. 

I stort sett alla remissvar ville flytta koeffi-
cienter från lydnad till special. Många var 
också för att appellklassen måste fören-
klas för att vi skall kunna få in fler och nya 
personer till start. Slutmålet, elitklass, skall 
inte göras ”enklare” utan det är insteget 
och trappan till elitklass som många vill 
förändra. 

Därefter kom skyddet, spåren, söket, rap-
porten samt patrullhundarna. Här blev 
inte diskussionerna lika livliga utan tid 
kunde flyttas från dessa delar till just ko-

effeicientfördelningen.

Platsliggningen
Den i särklass mest kontroversiella än-
dringen som remissförslaget innehöll var 
att man skulle ta bort platsliggning med 
skott helt från bruksproven. Nu blev det 
inte så för det var trots allt en sak som 
många är eniga om – platsen skall vara 
kvar. Speciellt vi rasklubbar var väldigt 
tydliga med att vi vill ha platsen kvar och 
att skotten också skall vara kvar. Man skall 
även fortsättningsvis kunna avstå platsen. 
Detta hade framgått ur allas remissvar så 
UGBruks hade tagit fram ett reviderat 
förslag där plats med skott låg kvar. Dock 
hade de sänkt koefficienten avsevärt vilket 
även det blev föremål för diskussioner.

Vi delade upp beslutet så att vi först kom 
överens om hur platsliggningen skulle gå 
till. Många var av den åsikten att säkerhet-
en måste bli bättre för att försöka mini-
mera att hundarna kommer åt varandra. 
Samtidigt pratades det mycket om att den 
gedigna träningen av just platsliggning 
har minskat ute på våra klubbar. Det trä-

nas mindre och nya får inte lära sig skill-
naden med det här momentet mot i stort 
sett alla andra. 
Platsliggningen är ovillkorlig och en hund 
måste få lära sig det och att lämna sin 
plats, det gör man bara inte.  

Så här ser planen för platsliggning ut 
från ett enklare insteg i appellklass till 
samma nivå som idag i elitklass:
Appell, 7 m mellan hundarna,  
15 m till förarna
Lägre, 6 m mellan hundarna,  
30 m till förarna, 4 skott
Högre, 5 m mellan hundarna,  
50 m till förarna, 4 skott
Elit, 5 m mellan hundarna, dold förare,  
4 skott

Appellen
Här var det livliga 
diskussioner för att 
konferensen skulle 
kunna komma till ett 
beslut. Först beslutade 
vi att framförgåendet 
i appellklass enbart 
skall ske åt ena hållet. 
Därefter att hoppet 
skall utföras som i lyd-
nadsklass 1, dvs. en-
bart ett återhopp. När 
vi väl kom till koeffi-
cienterna så hade det 

arbetas fram ett förslag där apporteringen 
var ett moment som helt tagits bort. Or-
saken till det är viljan att göra appellyd-
naden enklare, allt för att vi skall kunna 
locka fler till att komma till start. 

 Så här blev koefficienterna till slut:
 Appellen:
 Linförighet  40
 Framförgående  20
 Läggande under gång 20
 Inkallning  20
 Hopp   20
 Platsliggning  40 
 Summa lydnad 160
 Minimikrav uppflytt 80

 Budföring  20
 Spår/Sök/Rapport 70
 Summa special 90
 Minimikrav uppflytt 63

 Total summa  250
 Uppflytt  175  

Platsliggningen tillsammans med lin-
förigheten blir de två moment i lydnaden 
som blir avgörande då de tillsammans står 

för 50 % av möjliga lydnadspoäng.
Uppflyttskravet är totalt 175 p vilket är 70 
% av 250 p.
Så nu blir det till att lära sig nya poäng-
gränser. Kravet för uppflytt i specialen 
har skärpts från 49 p idag till 63 p vilket 
betyder 9 eller 10 på spåret om du avstår 
budföringen.
Fortfarande är platsliggningen ett viktigt 
moment även poängmässigt. En bra plats 
med en bra special och du är nästan hem-
ma!

Lägre, högre och elitklass
I lägre klass fortsätter svängningen mot 
att specialen skall få en större tyngd. Idag 
har lydnad och special lika stor tyngd med 
300 p vardera. Nu blir det en flytt av 50 p 
!!!! från lydnad till special: lydnad får 250 
p och specialen 350 p. Det är en enorm 
skillnad!!!
I lydnaden blir det inte någon skillnad på 
momenten utan här kommer skillnaden 
bestå i att nivån i lägre klass är högre jäm-
fört med appellen. Så är det inte för lyd-
naden idag. Det är den här trappan, den 
stegvisa ökningen av svårigheter som man 
har velat få till stånd. 

 Lägre klass:
 Lydnad   250 p 
 varav platsliggning  40 p
 Budföring med skott  40 p
 Spår/Sök/Rapport  310 p
 Totalt   600 p 
 Krav för uppflytt 420 p (125 i lydnaden.)

Rent generellt bestämdes att linförighet/
fritt följ och platsliggning är de två vikti-
gast momenten och de skall ha högst ko-
efficient.
En hund som får fullt på spåret får nu 
ihop 310 p vilket medför att det bara är 
420-310=110 p kvar till uppflytt men du 
måste ha 125 p i lydnaden vilket betyder 
att du klarar uppflytt med snittbetyg 5,0 i 
lydnaden. Idag ligger kravet i lydnaden på 
196 p vilket motsvarar 6,5 p i snittbetyg. 

 Högre klass:
 Lydnad   240 p 
 varav platsliggning  30 p
 Uppletande   80 p
 Spår/Sök/Rapport  280 p
 Totalt   600 p 
 Krav för uppflytt  480 p 
 (144 i lydnaden.)
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I högre klass så skall framåtsändandet 
bara utföras åt ena hållet, för att i elitklass 
ske åt båda hållen. I övrigt är momenten 
sig lika där några av dem har fått en lägre 
koefficient. 
Även här sker en överflyttning från lydnad 
till special med totalt 40 p som tillsam-
mans med det lägre delkravet i lydnaden 
(snittbetyg 6,0) flyttar tyngpunkten mot 
specialen. 
Uppletandet får 20 p mer och spåret 
20 p mer.
Kravet på specialen är oförändrat, dvs. 
80 % men lydnadens kravnivå av upp-
flyttspoängen har sjunkit från 41 % till 30 
% och det är en stor skillnad.

 Elitklass
 Lydnad   270 p 
 varav platsliggning  20 p
 Uppletande   80 p
 Spår/Sök/Rapport  300 p
 Totalt   650 p 
 Krav för certpoäng 525 p 
 (144 i lydnaden.)
 Krav för garanticert 585 p

Totalt 30 p är flyttade från lydnaden till 
specialen. Det mest uppenbara är att plat-
sliggningen har fått minskad vikt, från 30 
till 20 p och att stegen höll på att åka ur, 
men är kvar med en minskad vikt från 20 
till 10 p.
I specialen har även här uppletandet ökat 
från 60 till 80 p och huvudmomentet har 
fått 10 fler poäng. 
Det blev i stort sett ingen diskussion om 
kravnivån för det som kallas för garan-
ticert som fortsättningsvis ligger kvar på 
585 p. 

Övriga förslag till ändringar:
Man får tävla kvar i sin klass även efter 
uppflyttning tills man är godkänd i klas-
sen över.
Karensen på 30 dagar innan man får 
starta i nästa klass vid uppflytt har tagits 
bort. Tävlande om inte är uppflyttade har 
givetvis förtur.

Lottningsförfarande i SBK Tävling för 
att omfördela antalet tävlingar per individ 
så att vissa inte ständigt blir bortlottade. I 
SBK Tävling skall arrangörerna få hjälp 
med lottningsförfarandet som då skall gå 
efter en prioriteringslista:

1. Där ej uppflyttade går först
2. Tävlande från egna klubben  
 (appell-högre)
3. Hur många tävlingar man har   
 genomfört 
4. Kvalresultat för DM och Ras-  
 klubbsmästerskap
5. Lottning
 

Stegen 
Stegen skall ha halkskydd, behandlas 
med halkskyddsfärg.

Spårtiderna 
förlängs 5 minuter (lägre-elit)

Tid för upptag 
i elitklass spår förlängs till 4 minuter (från 
3), dvs. en återgång.

Uppletande av föremål 
var uppe för införande redan i appel-
lklass eller i lägre klass, och då skulle 
budföringen utgå. Detta blev nedröstat.
Deltagande på SM i rapport begränsas 
till 15 deltagare.

I skyddset blev det stora förändringar 
då man antog det centrala förslaget med 
undantag för ett nytt utförande på mod-
provet, lite flyttningar av koefficienter 
mellan momenten samt att början och 
slut på avsök skall vara enligt elitklass 
sök.

Apportvikter och hinderhöjder 
Det har beslutats att införa en 3 kg ap-
port. Tyvärr har gränserna för vår ras 
hamnat lite snett för gränsen till 4 kg lig-
ger på 55 cm som medelmankhöjd per 
ras. Medelhöjden för vår ras är 56 cm…

Det finns dock möjlighet att mäta in sin 
collietik och är tiken under 55 cm (tikar 
51-55 cm) vilket de flesta är, så hamnar 
den enligt tabellen på 3 kg. Man kan dis-
kutera det här i all oändlighet men faktum 
kvarstår att i en del raser så skiljer det en 
hel del mellan tikar och hanar och det gör 
det i vår ras.

Följande frågor har UGBruks fått i upp-
drag att göra en utvärdering:

• Deltagande av löptikar 
• Auktorisation av domare/täv  
 lingsledare per gren (alltså spår  
 domare, sökdomare etc.)läggs   
 utanför regelverket och kan införas  
 oberoende av fastställt regelpaket
• Domare/tävlingsledare per gren   
 (alltså spårdomare, sökdomare etc.)
• Förändring av krav för uppflytt i  
 appell och lägre klass; möjligt dela  
 brukstävlingar dvs. man kan bli upp 
 flyttad i en del åt gången vid olika  
 tillfällen

Avslutningsvis; det var spännande att vara 
med om denna omtalade regelrevidering-
skonferens. Tid är en bristvara, för kort 
för att man skall hinna diskutera igenom 
alla delar av brukset på plats. En sådan 
här konferens är oerhört viktig, det är 
enda gången som alla intresserade träffas 
och har möjlighet att utbyta tankar och 
idéer. Synd att det bara inträffar en gång 
vart 5.e år…

Det går inte att komma med nytänk och 
andra idéer så här sent i processen och 
tro att man kan få mängden med sig. Det 
krävs mer omfattande analyser för det. 
Det behovs fler konferenser för att vi 
bruksmänniskor skall kunna samlas och 
utbyta idéer och förslag i alla fall om vi 
vill utveckla våra bruksprov.

Kirsten Wretstrand
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Jag blev nyfiken. Visserligen går det 
mycket bättre med ljudet nu när matte 
har lärt sig vissa grundläggande saker. 
Men man kan alltid lära sig något nytt 
och kursens upplägg och omfattning 
samt att det inte var alltför långt bort 
gjorde att jag anmälde mig.

Annika Woulo heter instruktören och 
det är sjätte gången hon håller den här 
kursen. Av någon anledning var jag inte 
den första collien… Hon håller fort-
farande på och utvecklar kursen då den 
har typer av kurs inte direkt ingår i bruks-
hundklubbarnas normala kursutbud. 
Därför är vi lite försökskaniner och en 
del av kursen går ut på att vi efter varje le-
ktion skall återkoppla via en webenkät för 
att Annika skall kunna följa hur vi 
reagerar på ett specifikt upplägg; 
vad vi tycker är bra och vad vi ty-
cker är mindre bra. Kursens fokus 
handlar om ljudande hundar och 
skall försöka ge dig som förare in-
sikt i varför just din hund ljudar 
och vad det är som får igång din 
hund. De flesta som anmäler sig 
till den här kursen tävlar, eller vill 
komma ut och tävla, men har fått 
erfara hur stora poängneddrag det 
blir av ljud på tävling. Trist, men 
det behöver inte vara kört.

Första tillfället bestod av enbart 
teori och Annika som tänker i bilder 
serverade oss ett flertal ”bilder” som 
skulle förmedla någon speciell känsla hos 
oss förare. För det handlar mycket om 
det, konsten att inte tänka ”nu kommer 
ljudet” ”när kommer ljudet?” och gå och 
bevaka hunden utan istället använda tank-
ens kraft till något positivt. Den ljudande 
hunden vill ofta vara 

Sen pratar hon mycket om triggers, de 
små saker som gör att hunden går igång. 
För ljudet bygger på att hunden är stres-
sad, att den lätt kommer upp i stress. Sen 
finns det både positiv och negativ stress 
och för aktiva arbetsvilliga hundar hand-
lar det oftast om en positiv stress, som är 
just positiv. Hunden vill så mycket vilket 
givetvis är bättre än att hunden inte vill. 
Och det är en av de saker hon vill att vi 
skall få med oss; det är bra att hunden 
vill vara med mig, vill hitta på saker, vill 

träna…  var helt enkelt glad för det!! 
Mycket av ljudet kan också bero på att den 
arbetsvilliga hunden inte riktigt förstår = 
stress…

Triggers – det finns många och olika hun-
dar har varianter och inte alla har hela 
skalan men ljudande hundarhar triggers 
och oftast rätt många. Det kan vara att 
jag tittar på hunden, när jag rör mig, när 
hunden kommer upp i fart, vid starter, att 
man går på ett visst sätt, att en tävlingsl-
edare kommenderar…

En av de bilder som Annika presenterade 
gav mig en insikt i hur viktigt det är att ha 
kolla på min hunds triggers.  

Nu när det är advent har de flesta av 
oss plockat fram adventsljustaken och 
sen kommer det där momentet när man 
skall tända den och hoppas att den lyser. 
Nu gör den sällan det och då måste man 
ta reda på vilken lampa det är som inte 
fungerar för så länge en enda lampa är 
sönder, så lyser inga. 

Annika har ett antal lappar där varje lapp 
står för en av de triggers som hennes hund 
har. Hon trär på en av dem på varje ljus 
och vips förstår man att om bara någon 
av dessa triggers inte är ”åtgärdade”, då 
går det inte att ”tända” hunden.
 
De efterföljande tre tillfällena har vi våra 
hundar med och så får vi var och en berät-
ta exakt när och hur hunden ljudar och så 
försöker vi hitta sätt att bryta den negativa 
spiral som man har hamnat i. 
När man har problem inom ett visst om-

råde/moment är det lätt att det blir ett 
”troll” av det – åter Annikas sätt att förk-
lara med bilder. Ett troll det är en del av 
ett moment som har blivit fel, på så sätt 
att hunden för knippar (minns) den delen 
med något annat än vad föraren har haft 
som avsikt. För att bryta den här förtroll-
ningen måste man först fatta vad det är 
hunden inte har förstått och sen försöka 
hitta en lösning som t.ex. att precis när 
hunden skall till och ljuda, så kastar man 
en godis. 

Nu kommer vi in på nästa del som är oer-
hört viktigt när man tränar – TAJMING! 
Har du taskig tajming är det svårt att bli 
duktig på att träna hund. Vissa männi-
skor har bättre tajming än andra, men vi 

kan alla bli bättre. För att få bra 
tajming måste man ha klart för sig 
exakt vad det är man tränar just 
nu. Är det snabbhet, är det attityd, 
är det fokus/koncentration, är det 
att göra något tyst osv. Är man 
mycket tydlig i sin träning gente-
mot hunden så blir det lättare för 
hunden att förstå vad vi vill.

Kirsten Wretstrand

 

Kurs om Ljudande hund på Eslövs BK
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Svenska collieklubbens RAS 

Ögonhälsa
 Som tidigare beskrivits har alla rasklubbar inom SKK en egen 
RAS – Rasspecifik Avels Strategi. I tidigare artiklar i CB har 
bakgrunden till Collieklubbens RAS beskrivits, samt informa-
tion kring höftledsdysplasi. Nu har turen kommit till ögon och 
ögonhälsa!

Inom collie har man under flera decennier ögon-speglat större 
delen av colliepopulationen och det man undersökt är framför 
allt förekomsten av CEA – Collie Eye Anomaly. De tecken man 
ser vid CEA delas in i primära och sekundära symtom, och de 
primära delas in i chorioretinal dysplasi (CRD), som graderas i 
tre olika svårighetsgrader, lindrig, måttlig och kraftig, och colo-
bom. Sekundära symtom, de som är följder av problemet, inde-
las i näthinne-avlossning och blödning i ögat. Av de förändrin-
gar som ses vid ögonspegling är CRD absolut vanligast med en 
frekvens om cirka 70 % av undersökta hundar.

CRD – chorioretinal dysplasi är en missbildning i åderhinnan 
(chorioidea) och näthinnan (retina). Ju yngre valpar man under-
söker, desto större chans har man att hitta CRD-förändringar 
- om de alls finns. 
Det finns dock vissa hinder mot att man ögonspeglar för unga 
valpar. Dels öppnar de inte ögonen förrän efter ett par veckor, 
och dels det tar tid innan hornhinnan klarnar såpass att man kan 
titta in i ögat och se ögonbottnen. Tidigare än fem veckors ålder 
brukar man inte vilja spegla ögonen på valpar, av ovan sagda 
anledningar. I takt med att valpen blir äldre ökar pigmenteringen 
av näthinnan, vilket döljer eventuella förändringar. Därför vill 
man inte dröja för länge heller för ögonspegling. 
CRD påverkar sannolikt hundens syn i någon mån, men efter-
som hunden har överlappande synfält kompenserar detta för-
modligen eventuella synnedsättningar i viss mån. 

Colobom är en onormal grop i eller alldeles i anslutning till syn-
nerven och bildas tidigt under ögats tillväxt. Colobomet kan 
variera i storlek, och även ändra sig i takt med att valpen växer. 
Det kan vara svårt att se colobom i ett litet valpöga. 
Eftersom såväl synnerv som ett eventuellt colobom kan ändra 
utseende under uppväxten, både till det sämre och till det bättre, 
rekommenderas det att även vuxna djur ögonspeglas – i synner-
het om man planerar att avla på dem. Colobom påverkar utan 
tvekan hundens syn.

SCKs avelsmål - Ögonhälsa 
I våra avelsmål för collie anges det avseende ögon att 

a.  Att inom giltighetstiden få minst 98 % av valparna ögon 
 speglade per årskull.
b.  Att samtliga avelsdjur ögonspeglas i vuxen ålder.
c.  Att inom giltighetstiden helt utesluta hundar med diag- 
 noserna näthinneavlossning, blödning i ögat och colobom  
 från avel.

Att nå uppsatta mål
Hur ska vi då kunna nå uppsatta mål? SCK har angett de medel 
som anses behövas för att uppnå målen. En del är relativt lätta, 
andra är lite svårare.
• Valpar skall ögonspeglas före 10 veckors ålder med 
 officiella resultat.
 I målet anges att 98 % av valparna ska ögonspeglas. Varför  
 har man inte som mål att 100 % av valparna ska ögonspe 
 glas? Jo, för det kan vara ett ouppnåeligt mål Det händer  
 ibland att valpar avlider mellan registrering och leverans,  
 och alltså inte hinner ögonspeglas. De allra flesta collie- 
 valparna ögonspeglas, så detta mål når vi. Jättebra!

• Avelsdjuren skall omspeglas efter 12 månaders ålder  
 med officiella resultat. 
 Däremot ögonspeglas inte samtliga avelsdjur i vuxen ålder,  
 här har vi en bit kvar att nå upp till vårt mål. Varför ska då  
 avelshunden ögonspeglas? Dels är det för att ha kontroll på  
 förekomsten av colobom, men även att kunna upptäcka  
 eventuella andra ögonsjukdomar. 

• Hundar med näthinneavlossning skall ej användas i  
 avel 
• Hundar med colobom bör undvikas. 
• Hundar med CRD kan användas i avel.  
 Uppfödare skall dock vara medvetna om att alla former av  
 CEA är en defekt, och bör därför i görligaste mån försöka  
 minska frekvensen CEA genom att använda så lite behäfta- 
 de avelsdjur som möjligt. 

På senare år har endast någon enstaka hund med diagnos näthin-
neavlossning, blödning i ögat eller colobom gått i avel, så här är 
vi nära att uppfylla våra mål. Även hundar med diagnosen kraftig 
CRD som går i avel är få till antalet. 

OBSERVERA att SKK har avelsrekommendationer avseende 
CEA som inte riktigt överensstämmer med vårt egna RAS!

Klipp från 
SKK:Avelsrekommendationer är som följer:
Hund med colobom, näthinneavlossning eller blödning i ögat som följd av 
CEA ska inte användas i avel.
Avel på hundar med CRD bör begränsas till hundar med mindre om-
fattande förändringar. Hundar med kraftig CRD ska inte användas i avel. 
Rasspecifika rekommendationer kan dock förekomma där hänsyn tagits till 
rådande situation inom rasen.
Man bör inte para två hundar som har CEA med varandra. En stor 
förändring väger mer negativt för en avelshund än en liten. Inskränknin-
garna bör ta hänsyn till övrig sjuklighet i rasen och till rasens funktion.

SCK och SKK har haft möten om denna fråga och den är inte 
helt slutdiskuterad.
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Att CEA är en sjukdom som är ärftlig är alla ense om. Däremot 
finns det olika uppfattningar om hur det hela nedärvs. Optigen, 
ett amerikanskt bolag bildat just för att tillhandaha DNA-base-
rade diagnoser och information om ärftliga (ögon-)sjukdomar 
hos hundar, hävdar att de har hittat genen som orsakar CEA 
– eller mer korrekt CRD – hos collies, och erbjuder ett vad Op-
tigen anser är ett mutations-specifikt genetiskt test för detta. 
SKK med sina experter, å andra sidan, anser att detta genetiska 
test inte är mutationsspecifikt utan ett markörtest, om än att 
markören ligger väldigt nära den eller de sjukdomsframkallande 
generna. En svaghet med testet, enligt SKK, är att det genetiska 
testet inte kan skilja på lindriga fall av CRD från allvarliga. 
En genomgång av SKK-data för långhårig collie som publicer-
ats i form av två vetenskapliga artiklar visar bättre överensstäm-
melse med en polygen arvsgång. Optigen, å sin sida, hävdar att 
just graderingen av CRD beror på att det finns andra gener som 
modifierar hur grava ”fel” i ögonbottnen det blir. Genom att 
selektionen genom åren har varit att man avlar på så lindriga 
förändringar som möjligt, har dessa modifierande gener som 
gör felet lindrigare blivit vanligare, och därför är fallen kraftig 
CRD eller colobom färre. För att komplicera det hela ytterligare 
kanske colobom dessutom har en helt annan nedärvning, då det 
finns hundraser som har colobom men inte de andra symtomen 
man ser vid CEA. Man har också sett, att kullstorleken minskar 
i de kullar där ena föräldern har colobom.

Vem har rätt och vem har fel? Ja, inte nödvändigtvis någon av 
dem! Denna fråga kommer att ventileras och diskuteras mer på 
Colliekonferensen hösten 2015. Väl mött!!

Vill du veta mer? 
Här kan du läsa vad SKK skriver om CEA: www.skk.se/sv/
uppfodning/halsa/halsoprogram/ogon/cea-collie-eye-
anomaly/ 
och här vad Optigen skriver (OBS! Engelska!): www.optigen.
com/opt9_test_cea_ch.html.
Här finns även allmän information om CEA: www.svenskacol-
lieklubben.se/halsa_ogon.htm

Marie Baaz
Kommittén för avelssamordning, leg. Veterinär

UPPFÖLJNING AV RAS FÖR COLLIE LH+KH  
2014-01-01 – 2014-11-23

Ögon omlysta vuxna:
Långhår: 95 st  KH: 16 st

Mål för andelen röntgade i RAS är 50 % av varje årskull. 
Målet har uppnåtts tom registreringsår 2011 för både lång- och 
korthår. Dysplasierna för långhåren är något högre i år. 

Dysplasi 2014: 
LH: 153 är HD röntgade varav 30 har dysplasi, 20 %
(totalt 2013: 230 st, 17 % dysplasi )
46 är ED röntgade, varav 5 har ED i någon grad, 11 % (9.5 % 
under 2013)
KH: 37 är HD röntgade varav 1 har dysplasi, ca 3 % (totalt 2013: 
29 st, 3 % dysplasi) 
21 är ED- röntgade varav 2 har ED i någon grad, 10 % (13 % 
under 2013)

Mål för andelen MH-beskrivna är också 50 % men för lång-
håren går det sämre med det sämre med att nå målet medan 
korthåren klarar det med bra marginal.
Fullständiga resultat för 2014 presenteras i Colliebladet nr 1, 
2015.

Agneta Qvarnström, Lena Ögren och Kirsten Wretstrand 
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Hälsoenkät - collie

Enkäten är framtagen med hjälp av SBK och många av bruk-
sraserna använder sig av denna. Enkätens första del är allmän 
för alla raser, men därefter kunde varje raskubb ställa mer 
rasspecifika frågor. Information om enkäten finns på SCKs 
hemsida, och det har även informerats om den via Facebook. 
För närvarande är enkätformuläret stängt, men länken finns 
kvar på hemsidan och kan öppnas igen vid behov!
När man granskar svaren från en enkät finns det vissa 
frågeställningar man behöver ta ställning till. Först, vilka har 
enkäten nått ut till? Vilka har svarat? Vilka collieägare är mest 
benägna att svara på en enkät? Nedan görs en redovisning av 
de svar som hittills inkommit. Observera att det är faktiskta tal 
som redovisas, inte procent!

Utfall tom 2014-06-05
Vi har fått in totalt 134 svara varav 81 är fullständiga, dvs alla 
frågor är besvarade. Totalt är det 101 hundar i enkäten, där 
42 är hanar och 59 tikar. Det är en blandning av långhår och 
korthår.

Först ställs frågor om vad du använder din hund till?

Kommentarer:
De flesta av våra collies är sällskapshundar. 95 anger 
att hunden är sällskapshund. Den vanligaste aktiv-
iteten i denna grupp är därefter utställning (63 st), 
lydnad (52 st), avel och bruksprov (båda 39 st) och 
rallylydnad (25 st). Det är vanligt förekomande att 
man angett två eller fler användningsområden.

De här svaren skvallrar om att det är en aktiv grupp 
enkätbesvarare; man gör något aktivt med sin hund. 
Det är en stor andel av de som svarat som ägnar sig 
åt avel; denna grupp är sannolikt något överrepre-
senterad i det stora hela.

Så till frågan vilket försäkringsbolag är din hund försäkrad i?

Kommentarer:
De flesta collies är försäkrade i Agria, vilket också är 
det största bolaget på marknaden med ungefär 60 % 
av alla införsäkrade hundar. 
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Är du nöjd med din ras? 
JA: 96 %
Kan du tänka dig skaffa en collie igen?  
JA: 94 %
Anser du att din hund uppför sig som du förväntade dig att en 
collie skulle göra?  
JA: 88 % 
Därefter får man själv göra en bedömning av ens hunds 
allmäntillstånd.

Så till några JA/NEJ frågor: 

Kommentarer:
Detta är ju naturligtvis mycket glädjande, att många är 
nöjda med sitt rasval, kan tänka sig att välja rasen igen 
och anser att sin hund dessutom mår mycket bra!
Det som är lite mindre glädjande är att var tionde 
enkätbesvarare inte tycker deras collie uppför sig så 
som de förväntade sig att en collie ska göra. 

När man tolkar dessa svar får man återigen ställa sig 
frågan om vilka det är som hittills har besvarat enkäten. 
Det är sannolikt ganska engagerade collieägare, som 
väl känner till collieklubben och som är aktiva med 
sin hund som i första hand har besvarat enkäten. Tit-
tar man på svaren är det ingen som angett att de inte 
kunde tänka sig att skaffa collie igen, medan 6 % anger 
sig som osäker. 

Kommentarer:
Likt de våra MH-resultat så uppvisar de flesta collies 
liten aggressivitet, och de ägare som uppger sådana 
problem anger att andra hundar är en orsak. Det syns 
även på antalet hundar som lätt blir distraherade i sam-
band med träning, vilket 24 % av hundägarna upplever 
att hunden gör. Ägarna uppger nämligen att det ofta är 
andra hundar som är orsaken till distraktionen.
Collien upplevs i övrigt som okomplicerad, lyhörd, är 
kontaktvillig och reagerar bra vid tillrättavisning. Den 
har även relativt lätt att koppla av när inget händer.
Däremot så har vi åter en tydlig koppling till MH-re-
sultatet när det handlar om olika rädslor. Cirka 15-20 
% av hundarna i enkäten uppvisar någon typ av räd-
sla i samband med okända personer, okända hundar, 
plötsliga ljud i vardagen (ej skott) samt olika typer av 
underlags- och golvrädslor.

Så till några frågor om hur hunden är vid träning och i vardagen:
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Och till sist, några utvalda hälsofrågor:

I denna statistik toppas listan av livmoderinflam-
mationer, men i enkätsvaren finns inga belägg för 
detta. Däremot ser man att urinvägsinfektion är den 
vanligast förekommande åkomman i denna enkät, 
vilket kan vara lite intressant då en urinvägsinfek-
tion i sig ofta är en åkomma som inte blir veter-
inärvårdsmässigt särskilt dyr, men har ett litet sam-
band med utvecklingen av livmoderinflammation i 
senare skeden. 

Den näst vanligaste åkomman är matsmältnings- 
eller tarmproblem tillsammans med hudproblem. 
Matsmältnings- och/eller tarmproblem är också 
ett område där collie är lite avvikande i Agria Breed 
Profile, men även från den enkät som genomfördes 
i början av 2000-talet. 

Sex enkätsvarare har angett att hunden har haft 
hudproblem eller klåda, men av dessa är det bara 
en som angett att de sökt veterinär för problemen. 
Hudproblem är generellt inte colliens problem, men 
klåda kan ha många orsaker.

Slutsatser

Kan man dra några slutsatser från denna enkät? 
I stort så följer enkäten och enkätsvaren det vi tidigare känner till 
om vår ras, både vad gäller mentalitet och hälsa. Collie upplevs 
vara en okomplicerad, lättlärd och frisk hund, som dock har en 
viss benägenhet för rädslor. När det gäller hälsodelen följer re-
sultaten i denna enkät i stort det som tidigare varit känt i andra 
tidigare enkätundersökningar och i Agria Breed Profile.

De som hittills har svarat på enkäten är sannolikt något mer ak-
tiva collieägare, det vill säga de är engagerade i sin rasklubb och i 
sitt hundägande genom att de gör olika aktiviteter med sin hund 
– även om den mestadels ”bara” är en sällskapshund.

Är det då viktigt att ha en enkät av det här slaget? 
Absolut! 
Genom att med jämna tillfällen erbjuda en enkät och genom att 
så många som möjligt, även de som kanske normalt inte svarar 
på enkäter gör så, får rasklubben tidigt fingervisning om prob-
lem som kan uppstå längs vägen – oavsett om det gäller hälsa 
eller mentalitet. 

Om du inte tidigare har gjort enkäten, besvara den! Det är 
värdefullt för vår älskade collie, nu och i framtiden!

Kommentarer:
Frågan som ställdes var om hunden hade haft någon av dessa 
sjukdomar och/eller behövt söka veterinärvård för detta.
Det finns undersökningar från försäkringsbolagen, Agria Breed 
Profile, där man kan få ta del av vilka diagnoser som är vanligast 
för collieägare att få ersättning för, det vill säga vilka åkommor 
collies får där veterinärvårdsersättning utgår. 



26

En frågeställning har uppkommit kring vilken betydelse och 
vilket inflytande olika mentala egenskaper har i dagens men-
taltest, jämfört med vår tidigare test som gällde fram till 2007. 
En bakgrund i frågeställningen var den känsla många mental-
domare gett uttryck för; ”att det idag godkänns hundar som 
inte hade varit godkända i vår tidigare mentaltest”…

I den tidigare mentaltesten hade vi 9 egenskaper med samman-
lagt 100 i koefficientsumma.
Det var därigenom enkelt att se att egenskapen nervkonstitu-
tion som hade koefficienten 35, också därigenom hade 35 % 
inflytande på slutsumma och resultatet av testen. De båda kam-
plustrelaterade egenskaperna jaktkamplust och social kamplust 
med koefficienterna 8 + 6 fick på samma sätt 14 % inflytande på 
resultatet. På motsvarande sätt var det också med övriga egen-
skaper i den tidigare testen.

I den nya mentaltesten som började gälla 2007 och reviderades 
något 2012 har många egenskaper i den gamla mentaltesten de-
lats upp i mindre egenskaper (delar av sådana) och/eller döpts 
om. Några ”nya” egenskaper har också uppkommit. Totalt finns 
nu 22 egenskaper som betygssätts och två egenskaper som inte 
betygssätts, men som kan ha diskvalificerande verkan ”om krys-
sen sitter fel”. De 22 betygsatta egenskaperna har en samman-
lagd koefficientsumma på 120. 
För att kunna studera hur olika egenskaper i det nya testet som 
påverkar slutresultatet gjordes två saker. Med utgångspunkt från 
egenskaperna i det tidigare testet ”drogs trådar” till de egenska-
per i det nya testet som det fanns kopplingar till. Härigenom 
identifierades de nya egenskaper som kunde sammankopplas och 
jämföras med den tidigare mentaltestens egenskaper. Därefter 
räknades de nya egenskapernas koefficienter ihop gruppvis, 

kopplat till de egenskaperna i den tidigare testen de hör samman 
med. Slutligen omräknades koefficientsummorna till procenttal 
för att kunna jämföras med den tidigare testen.
Nu visar det sig att som ovan nämnts hade nervkonstitutionen 
35 % inflytande på slutresultatet i vår tidigare mentaltest, medan 
samma egenskap bara har 15,8 % påverkan på slutsumman i den 
nya mentaltesten. På motsvarande sätt hade kamplusten 14 % 
påverkan på resultatet i den tidigare testen, medan de egenskaper 
i vår nya mentaltest som kopplar till kamplusten nu påverkar 
slutresultatet med 35 %. Jämförelsen visas egenskap för egen-
skap i bifogat diagram.

Självklart kan man ha någon synpunkt på vilka nya egenskaper 
som ska kopplas till vilken egenskap i den tidigare testen o.s.v. 
Men resultatet ovan visar på så stora och mycket tydliga förän-
dringar att även om vissa justeringar beträffande dessa kopplin-
gar skulle göras, så kommer detta inte att resultera i mer än mar-
ginella förändringar i procenttalen ovan. 

Nervernas och kamplustens betydelse för slutresultatet i mentaltesten har 
alltså i princip bytt plats. 
-  Vi prioriterar och belönar sålunda i dagens test i högre grad än  
 tidigare att våra hundar har motorer och drivande krafter, framför  
 att de har trygghet och förmåga att styra sina handlingar korrekt.

- Var det detta vi ville uppnå med vår nya mentaltest och är det så vi  
 vill ha våra hundar?

Utskottet för avel och hälsa

En jämförelse av vår nya mentaltest (MT) mot vår tidigare vad 
gäller egenskapernas poäng och inflytande på uppnått resultat

SBK’s årliga RAS/RUS-konferens hölls i år på hotell Arlandia 
i Stockholm. Totalt deltog ca 60 personer, varav ca 25 från 
rasklubbarna, 25 från SBK’s distrikt och 10 från utskott och 
förbundsstyrelse. Deltagare från Collieklubben var Anja Gram-
nér och Alf  Oskarson.

På fredag kväll hade rasklubbarna en egen träff  där det bland 
annat diskuterades våra rasers utveckling (18 raser var repre-
senterade). Vi diskuterade bruksproven, där de flesta tyckte att 
dessa kan ses som våra rasers funktionsprov, och att det därför 
är viktigt att man vid den regelrevidering som nu sker ser till 
att man får fram moment som testar och speglar de egenskaper 
som man vill ha hos hundarna. Ett exempel är att det är ett 
starkt önskemål att själva bruksdelen får ett relativt sett högre 
värde än lydnaden. Även utställningsreglerna diskuterades. I 
flera brukshundraser delas ju cert ut enbart i bruksklass (gäller 
ju inte Collie) och många här menade att exteriören i några 
raser har blivit lidande då man inte kunnat dela ut cert till den 
snyggaste hunden i bästa hane respektive tik.  Några av dessa 

klubbar ville ändra till detta senare sätt. Vi diskuterade även 
mentalitet och många av rasklubbarna ville att SBK som 
specialklubb skall begära av SKK att avelsdjur skall ha kryss 
i alla rutor på MH för att valpar skall kunna registreras, idag 
gäller enbart känd mental status, vilket ju innebär att avelsdjur 
med brutna MH kan få valpar registrerade. Kryss i alla rutor 
behöver inte betyda att hunden är skottfast, om man t ex avstår 
skotten skrivs automatiskt en 5:a in, och man har kryss i alla 
rutor. 

Överhuvudtaget var det många av rasklubbarna som ville se 
ett utökat samarbete, och chansen till att få gehör för sina krav 
ökar helt säkert om klubbarna inom SBK kan ha en gemensam 
linje och driver denna mot SKK.

På lördag förmiddag fick varje rasklubb göra en presenta-
tion. Kort om rasen och klubben och om vilka fokusområden 
klubben jobbar med. Jag kan konstatera att väldigt mycket 
känns igen! De större klubbarna brottas alla med vikande 

RAS/RUS-konferens 7-9 november, Arlanda  
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medlemsantal, medan nya (både raser och klubbar) ökar sina 
medlemssiffror. Man har också problem (i lite varierande grad) 
att få hundarna till utställning, MH, ögon-, höftleds- och arm-
bågsundersökningar.

Efter lunch anslöt distrikten, och första föreläsningen hölls av 
Meta Carlsson och Katja Nilsson (SLU) och handlade om men-
talindex. Mottogs mycket väl och intresset bland övriga klubbar 
för detta sätt att beskriva hundar är stort och podiet fick många 
frågor. 

Därefter hölls en föreläsning om borreliavaccin och fäst-
ingmedel av en representant från Merial som tillverkar 
Frontline.  Föredraget var lärorikt, men jag noterade också 
hur hemska varelser fästingar är när man förstorar upp skalan 
ordentligt, vi fick veta att en fästing var förlaga till monstret i 
Alien-filmerna! 

Därefter redovisade status hittills när det gäller Oacceptabelt 
beteende. Det finns ju numera en skyldighet att detta skall 
rapporteras in om det inträffar vid någon aktivitet i SBK eller 
SKK. Ganska få fall fanns hittills, men det var ändå intressant 
att höra hur man går vidare, då 2 av de ”seniora” mental-
domare som finns utsedda att eventuellt testa ”farliga hundar” 
fanns med. Diskussionerna blev rejält livliga under detta pass… 

Därefter vi en genomgång av exteriöraktuellt av Bo Wiberg 
och Yvonne Brink, bägge exteriördomare och medlemmar i ut-
skottet – exteriör. Utvecklingen ser lite olika ut vad gäller olika 
raser. Man diskuterade bland annat om hur certifikat delas ut, 
i vilken klass, men också en del om exteriöra överdrifter som 
inte får prioriteras. Man ville också gärna se att kritiklappar fylls 
i ordentligt, ibland går det inte att tolka dem överhuvudtaget. 

Efter middagen på lördag kväll var det ett gemensamt grup-
parbete runt ”Skottfasthet – behöver brukshundar vara 
skottfasta i dagens samhälle”.  
Gruppredovisningen skedde sedan på söndag morgon och alla 
var helt överens om att svaret var JA på frågan.

Nästa punkt handlade om digital rapportering av MH 
(i SBK Tävling), som för många har varit ett stort problem. De 
som har viss datorvana och använt SBK Tävling verkade ha 
mindre problem, men det upplevs som trögt att jobba med och 
det är lite lurigt att man inte alltid kan lämna ut protokoll på 
plats till deltagarna, vilket ökar risken för att mänskliga faktorn 
kommer in. Man jobbar vidare på att förbättra och förenkla.

Översynsgruppen MT var nästa på programmet, och här blev 
det många och heta diskussioner. Men de flesta tyckte nog att 
det var för mycket fokus på kamplust i nuvarande testreglerna, 
medan man dragit ner på moment som testar nervkonstitu-
tionen hos hunden. Nervernas och kamplustens betydelse för 
slutresultatet i mentaltesten har i princip bytt plats. Se mer 
om detta i bilagan här intill!  Blev mycket debatt om hur fort 
reglerna eventuellt skulle kunna ändras (och olika åsikter runt 
detta).
Därefter vidtog nya grupparbeten där rasklubbarna fick dis-
kutera hur verksamheten funkar ute i distrikten (där sådana 
finns) och svårigheter och problem som rasklubbarna har att 
ordna MH.
Distrikten hade parallellt diskussioner om det mentala arbetet 
i distrikten, samarbetet med rasklubbarna och synen på privata 
banor.
Vid redovisningen framkom att en del klubbar ser problem 
med att samma beskrivare beskriver alltför många hundar, och 
detta kan vara olyckligt om hen tenderar att beskriva alltför 
”eget”. Flera tyckte att en och samma beskrivare borde inte 
få lov att beskriva mer än 10% av raspopulationen som testas 
under ett år. Likaså tyckte de flesta att det är ett problem med 
privata banor, och i vart fall att kontrollen från centralt håll 
måste skärpas till om MH skall bli så korrekt som möjligt oav-
sett bana och beskrivare.

Vid tangentbordet
Alf  Oskarson
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En spännande inbjudan 
kom om att döma långhårig 
collie i Moskva. Efter mycket 
papper så blev visumet klart 
och den 8 maj åkte jag över 
och anlände sent på kvällen.  
Den 9 maj mötte en guide 

upp mig på hotellet och skulle 
visa mig runt lite i staden. Just 

den dagen är en stor helgdag i hela Ryss-
land och man firar den tyska kapitulationen, slutet 

på andra världskriget. Massor av människor samlas för att se på 
de stora paraderna av tillresta förband från hela Ryssland. Det är 
flyguppvisningar och pansarvagnsparader. Krigsveteraner sam-
las och hedras.

Jag hann med att se det många andra säkert inte hinner med 
att se. En alldeles egen guide som var jätteentusiastisk och ville 
verkligen visa allt. Vi var till Kreml, den äldsta delen av Moskva, 
murarna och de nitton tornen byggdes redan under 1400 talet. 
Röda torget, där militärparaderna var.
Vi slank in på GUM, ett stort shoppingcentrum bredvid Röda 
torget, där var det” windowshopping”.
Raskt promenerade vi vidare mot Bolsjojteatern, i träden utanför 
hängde små glasbitar, som glittrade i alla möjliga färger när ljuset 
bröt igenom. Vi passerade statyn av den kända poeten Pusjkin, 
KGB, Duman samt besökte en liten matvarubutik, som hade en 
fantastisk inredning som bestod av gigantisk kristallkrona i taket, 
överväldigande målningar och utsmyckningar. Den hade jag nog 
missat om inte guiden stannade till.
Moskvas tunnelbanesystem består av 195 stationer, den är 
världskänd för sina utsmyckade stationer, med kristallkronor, 
mosaik och bronsstatyer. Jag förvånades av att allt var så välbev-
arat och rent och snyggt. 

Dagen började gå mot kväll och vi var ganska trötta i fötterna, 
då sa hon ” Do You have some more energy? I want to show 

You something.” Klart man hade mer ork! Det visade sig att 
nästan utanför mitt hotell så låg en park som heter All Russian 
Exhibition center, det är en stor parkanläggning med paviljonger 
från olika republiker i Sovjet. Fantastisk att det har bevarats, en 
del håller på att restaureras. Fantastiska fontäner och skulpturer, 
där stannade vi till och åt en glass innan vi gick tillbaka till hotel-
let, då var det rätt sent…

Morgonen därpå bar det iväg mot 
parken där utställningsplatsen låg, 75 
långhåriga collie var anmäld och det pir-
rade lite i magen. Det var många andra 
raser som hade sin utställning på samma 
plats, hann med att se lite snygga belgis-
ka vallhundar och schäfer, både sådana 
som vi har och en rysk variant, den var 
gigantisk. Gårdagens guide visade sig 
att vara min tolk, väldigt praktiskt då vi 
hade blivit bekanta dagen innan.

En mycket välordnad utställning, många 
fina priser och rosetter till alla klassvin-
nare, men mitt under bedömningen så 
börjar det skjutas…ok, vad är det här? 
Det visade sig inte vara som min fan-
tasi trodde, var ju början på det spända 
läget med Ukraina... utan man skjuter 

På uppdrag i ssland
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för vissa raser under bedömningen, bl.a. schäfer. Det visade sig 
även i min ring att några hundar inte var bekväm men andra inte 
brydde sig, ett höghastigehts tåg passerade flera gånger under 
dagen och det dånade verkligen eftersom det var ca 20 meter 
från ringen, tursamt nog ett stängsel emellan.

Min Best In Show var en helt ljuvlig trefärgad hane; Niksend 
Optimal Choice, kom från workingclass, utstrålning, top line  
och fantastiska rörelser.  
Bästa tik den sobelfärgade Fridens Revelation från winner class, 
Visserligen var hon i sommarpäls, men helt perfekt och rörde sig 
med lätthet i ringen, precis som det ska vara.

Bästa valp blev den ungerska hanvalpen Castle´s Queen Dodge 
Viper, honom lär vi nog kunna följa i framtiden.  

Det fanns naturligtvis hundar som tilldelades både good och 
very good, samma problem som finns överlag hos våra hundar: 
kohasiga, trånga rörelser, överviktiga som ger rullande tunga 
rörelser. Förvånande så var det inte trånga bett med felställda 
tänder.

Ett minne för livet att få förmånen att resa, möta andra män-
niskor och deras kultur och hundar.

Meta Carlsson
 

Mynta och...      ...Rallylydnaden
Mynta – LDN RLDF RLDA RLDM SEVCH Seamist Spiced 
Ice – är idag 5 år. Vi tävlar både i lydnad och i bruks. 
När jag för några år sedan första gången hörde talas om Rally-
lydnad kändes det som detta kunde vara något för Mynta o mig.  
Något som kunde vara ett komplement till lydnaden. Rallylyd-
naden är lite mer lättsamt, det händer något hela tiden. 
Klubben hade en prova på-kväll, vi testade och det verkade kul. 
Jag köpte mig en bok, plockade ut regler och skyltar från inter-
net, som jag plastade in. Rune hittade gamla pärmar på jobbet 
som jag har som skylthållare. Sen började vi träna.

Jag anmälde till en tävling och var övertygad om att detta var 
ingen konst. Vi blev inte godkända. När man tävlar rally är det 
ingen som säger vad man ska göra, det gäller att lära sig banan 
och skyltarna sen får man klara sig själv. Det gäller att vara fullt 
koncentrerad, det finns ingen tid att stanna och tänka. Det är 3-5 
meter mellan varje skylt. Man börjar på 100 poäng och får sedan 
1, 3, 5 eller 10 poängs avdrag för olika fel.

Mynta gör som jag säger och visar, blir det fel är det oftast på 
grund av mig. Det är lätt att få 10 minuspoäng, att inte vara tydlig 
nog så det blir fel moment vid skyltarna. Ett sitt för myc-ket eller 
för lite. En snurr åt fel håll. Mynta tittar på mig hela tiden och 
vi har haft problem med att hon har sprungit rätt in i hindret. 
Därför ville jag en gång vara övertydlig och verkligen visa henne 
med armar och röst vad som skulle hända, Mynta trodde jag 
visade en snurr och hon snurrade rätt in i hindret, 10 minus.  Fel 
skylt tog vi också en gång i nybörjarklassen och blev diskade.
Det blev hela sex tävlingar i nybörjarklassen innan vi blev upp-
flyttade. I fortsättningsklassen var vi mer fokuserade och klarade 
den klassen på tre tävlingar, avslutade med 100 poäng.

När vi började med rally så var målet nybörjarklass och fortsät-
tningsklass. Att lära alla momenten även på höger sida kändes 
omöjligt för mig. Stegförflyttningar på höger sida, vändningar på 
stället på höger sida – det kommer aldrig att fungera. Men detta 
var ju så roligt och vi var färdiga med två klasser. Vi började så 
smått att träna alla momenten på höger sida och Mynta svarade 
direkt, inga problem. Vi tog även avancerad klass på tre tävlingar 
med bra poäng och goda vitsord.

I mästarklassen ingår alla skyltarna, drygt 70 st. Alla ska kunna 
göras både på höger och vänster sida. De flesta skyltarna ska 
kunna göras i långsamt tempo, normalt tempo och i språng . I 
avancerad och mästarklass ingår även honnören. I mästarklass 
skall hunden stå, sitta eller ligga framför eller på höger eller vän-
ster sida i 1,5 min. Sitt och ligg är inga problem. Min fasa var ett 
stående, framför allt på höger sida. Detta hände på två tävlingar, 
vi klarade det båda gångerna.  Även denna klass klarade vi på tre 
tävlingar och vi avslutade med 98 poäng.

Det som är mest spännande med rallyn är att man vet aldrig hur 
banan kommer att se ut. Man måste träna på allt inför en tävling. 
Det är en utmaning. Vi har nu tagit alla titlarna och lagt rallyn på 
hyllan. Nu skall jag helt fokusera på lydnad och bruks.
För ett tag sedan läste jag att collie SM skall ha rallylydnad i 
Skåne, kanske vi ändå ska…
                                                                                                                            
Marie och Mynta
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Världens vackraste hund stod det i Sundsvalls Tidning. Ja, det 
kan vi absolut hålla med om men givetvis ska det vara världens 
vackraste Collie. Reportern som ringde visste nog inte ens att det 
hade varit en världsutställning för hundar innan han fick upp-
draget. Men det visste vi och världsutställningen i Helsingfors 
var något vi hade sett fram emot länge.

Dagen för avfärd var bilen fullpackad och vi var förväntansfulla. 
Rykten, spekulationer om vem som skulle vinna hade cirkulerat. 
Vi hade fått höra många säkra vinnare. Dömer han så vinner 
han/hon osv. Ja, ni vet nog alla hur detta fungerar. Givetvis hade 
vi våra tankar också, men må bästa hund vinna tänkte vi. 

Första anhalten blev Siljaterminalen. Vi körde ombord packn-
ing och hundar, gick genom bildäcket, kö till hissen, in i hissen, 
många hundar var det. Väl i hytten kunde vi andas ut. Ja, inte 
våra äventyrare. De stod på bakbenen och tittade ut genom fön-
stret och undrade vad händer nu? Tanken var att de skulle vila i 
hytten men på något underligt sätt så lämnade vi hytten alla fyra. 
Upp på däck för att släcka törsten och hitta en plats i skuggan. 
Väl framme i Finland så var det raka spåret till stugbyn. Vilket 
inte kunde bli en bättre plats för oss. Underbart område, fint 
väder, stor stuga och en altan med plats för trimbord, fön, borste 
nr. 1, borste nr. 2 etc. Underbara grannar från Sverige, Danmark, 
Australien, Brasilien och alla älskar Collie!

Utställningsdagen: 
Första målet var att det skulle gå bra i respektive klass och bli 
placerad. Att sedan både Sissel och Skipper vann sina klasser 
gjorde att vi kunde andas ut och det kändes som vi nu kunde åka 
hem med något i bagaget. Vilket skulle visa sig bara var början. 

Efter ett tag började det bli stressigt för Seabound’s handler som 
fick springa mellan ringarna. Skipper som slutade på andra plats 
och blev "Reserv World Winner-2014" efter Steadwyn Majestic 
Classical ”Royal” kändes som ett fantastiskt resultat och mer än 
vi kunde drömma om. Att vi sedan skulle gå hela vägen med 
Sissel och bli bästa tik, World Winner 2014 och BIR var helt 
ofattbart. 

Känslorna kunde vi inte länge styra över. Tårarna rann och grat-
ulationer kom från alla håll. Kärleken visste inga begränsningar 
och vi skålade i champagne. Tror ni att det var slut nu? Nej, nu 
var det dags för gruppfinal. Ännu en upplevelse som slutade 
med att vi blev utplockade bland dem 8 bästa i en grupp med 
över 50 hundar. Vi var så lyckliga, äntligen fick vi åka hem och 
mysa i stugan med våra fantastiska hundar! Grattis till alla vin-
nare dagen till ära.

Micael, Fredrik, Sissel & Skipper Seabound’s 

World Dog Show  - Helsingfors 2014
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Detta är Royals och min resa till värld-
sutställningen i Helsingfors 2014.
Planeringen inför World Dog Show bör-
jar 1 år innan, då man måste boka hotell 
och färja, vara ledig från jobbet, etc. Se-
dan när det närmar sig så börjar pälsvård 
med mera pälsvård, mycket motion, cykla 
och simma. Spänningen bygger upp ju 
närmare dagen vi ska åka. Sista månaden 
är då det börjar riktigt kännas att vi ska 
iväg. Världsutställningen 2014 var den 
10 Augusti i Finlands huvudstad, vilket 
skulle bli extra kul då detta skulle bli min 
första gång där.

Men så bara några veckor innan så får 
mitt resesällskap förhinder att följa med, 
och då börjar sökandet efter alternativ. 
Det blir bestämt att vi, Royal och jag, ska 
själva ta oss dit utan bil med all packning. 
Så jag börjar höra 
av mig till finska 
collievänner om 
någon har en bur 
att låna ut till mig, 
då jag inte känner 
för att släppa runt 
på en. Två veckor 
innan så löser sig 
buren och jag blir 
så glad och tacksam 
för Mari som tar 
med sig en till mig! 
Även själva resan 
börjar ta form med 
Google maps, SJ 
och andra resealter-
nativ.

Så den 8 augusti börjar vår resa, från Al-
ingsås station. Vi ska ta X2000 till Stock-
holm, och som tur är är tåget i tid. Vi går 
ombord och jag lägger undan mina väskor 
medan Royal, kungligheten som han är, 
tar fönsterplatsen (ja, han låg i sättet hela 
resan). Många beundrande blickar fick 
han, och de som inte kunde motstå fick 
så klart klappa kungen. Och jag berättade 
gladeligen att vi ska på världsutställningen 
i Finland och de alla önskar oss lycka till. 
Resan tar tre timmar, och från Stock-
holms central ska vi ta oss med tunnel-
bana till Gärdet för att ta Finlandsfärjan 
på 17 timmar till Helsingfors. Vi gick lite 
fel för att hitta tunnelbanan, men vad gör 
det tänkte vi eftersom vi får sträcka lite 
på benen innan nästa resa. Tunnelbanan 
tar bara 10 minuter, sedan var det ca 10 
minuter promenad så kom vi till färjan. 

Vi checkar in och väntar på att få gå på. 
Sedan tillsammans med ca 100 andra 
människor köar vi för att komma ombord 
på färjan. 
Vi får ett trevligt mottagande av Mumin, 
personalen, och människor på styltor. Vi 
letar oss upp till hytten, där Royal med en 
gång hoppar upp och lägger sig till rätta i 
sängen och ser väldigt belåten ut. Medan 
Royal vilar går jag och ser mig omkring på 
färjan. På kvällen möter jag upp Fredrik 
och Micael som också har collie, vackra 
Sissel med sin son Skipper. Vi äter och 
pratar mycket hund och har det hur trev-
ligt som helst. Det är verkligen så kul att 
möta människor och hundar, vilket är en 
av anledningarna till jag tycker om att resa 
och komma ut på utställningar. Vi rastar 
hundarna på däcket och sedan är den här 
dagen slut.

Nästa morgon vid kl 10 kommer vi fram 
till Helsingfors och då kommer mobilen 
upp tillsammans med Google maps. Jag 
letar upp vägen vi ska gå för att ta oss till 
spårvagnen som tar oss till bussterminal-
en där vi ska ta buss till stugan där vi ska 
sova. 
Nu börjar resan till fots mot spårvagnen, 
vilken vi hittar rätt fort, men när vi ska 
gå på kommer jag på att jag har inte tagit 
ut några pengar. Jag frågar då snällt var 
närmaste bankomat finns, och chauffören 
svarar att det bara är två hållplatser bort. 
Vad bra tänker jag, då följer vi bara spåret 
så ska vi nog hitta, vilket vi gör. Jag tar ut 
pengarna och kollar av mobilen igen så vi 
tar rätt spårvagn. 
Vi kommer lite fel och går runt lite i Hels-
ingfors, men det gör inget då vi har hela 

dagen på oss att komma fram eftersom 
utställningen inte är förrän på söndag. Vi 
hittar rätt till slut och kommer fram till 
bussterminalen som ligger i ett shopping-
centrum. Men det står Metro så vi går in 
och följer skyltar, och några hissturer sen-
are har vi kommit fram. Men nu går bus-
sen snart och vi måste hitta rätt buss. Vi 
ska till terminal 16 vilket är en våning ner, 
men vi ser ingen hiss utan bara en rull-
trappa, så jag ser till att Royal står i mit-
ten så inte han ska fastna. Vi hinner med 
bussen och Royal får åka med, vilken tur!
 
Han tar såklart fönsterplatsen igen. 
Bussresan ska ta ca 45 minuter och jag 
tittar på mobilen ca 40 hållplatser, men 
bussen stannar bara om man trycker på 
stoppknappen och ingenstans står det vad 
nästa hållplats heter. Så vi håller ett bra 

öga på mobilen 
och klockan för 
vi vill ju inte åka 
för långt. Då när 
det börjar närmar 
sig 45 minuter så 
trycker någon för 
att gå av, jag kol-
lar vad hållplatsen 
heter och ser att 
det är hållplatsen 
innan min, vilken 
tur vi har! Så när 
bussen har åkt 
trycker jag så vi 
går av, mitt ute i 
ingenstans. Men 
med mobilen och 
Google maps i 

hand börjar vi gå. Vi kommer efter en 
stund fram till stället vi ska bo på och 
möter Fredrik och Micael, och de talar 
snällt om i vilken stuga jag ska sova i. Vi 
hittar den och flera andra svenska col-
liemänniskor. De jag ska dela stugan med 
är borta hela dagen på collieklubbens ut-
ställning så vi har den för oss själva i några 
timmar. Detta känns skönt då vi är trötta 
och jag har gått och blivit riktigt sjuk. Vi 
installerar oss, och lägger oss för att vila 
lite i soffan. 

Senare på kvällen kommer mina stug-
kompisar: två från Danmark, en från Bra-
silien och en från Australien. Och så jag 
med Royal. Vilken härlig blandning med 
colliemänniskor världen över! Royal är 
enda hunden i vår stuga så han har lagt 
beslag på soffan. På kvällen gör jag i ordn-

Från tågluffarhund till - världsvinnare!
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ing Royal innan vi går och lägger oss, så vi 
är förberedda inför morgondagens stora 
dag.

Micael och Fredrik var väldigt snälla och 
körde oss till utställningen. Så gav vi oss 
iväg, jag med Royal i knät, Sissel och Skip-
per där bak, och Miceal och Fredrik fram. 
Pirriga och glada åker vi till utställningen.

Vi kommer fram i bra tid och då letar jag 
upp Mia Ejerstad, Anja Ejerstads dotter. 
Anja är Royals uppfödare. Mia ville gärna 
visa en collie från hennes mammas upp-
födning för collie håller henne varmt om 
hjärtat och nu när hon skulle vara 
på utställning och hennes mamma 
med, så frågade de mig om hon 
fick visa Royal. Mia bor i Italien 
har gjort det sedan 80-talet. Jag 
tyckte det var helt okej att Mia 
skulle få visa Royal då jag har visat 
Royal på alla hans övriga utställn-
ingar, så detta skulle bli första och 
ända gången som någon annan 
skulle göra det. Detta tyckte jag 
var roligt och då skulle jag ha mer 
tid till att titta på utställningen och 
inte bli lika nervös. 
Men så fel jag hade! 
Det visade sig vara 100 gånger 
jobbigare att stå bredvid och titta 
på medan sin hund är inne i ringen. Jag 
kunde inte stå stilla, utan var så nervös 
att jag gick fram och tillbaka bakom alla 
som stod och kollade. Men det gick hur 
bra som helst, Mia och Royal såg så fina 
ut tillsammans.

Så var det Royals tur in i ringen med 32 
andra champion-hanar. Det var hög kval-
itet och så kul att få se många av hanarna 
live även om jag inte kunde fokusera my-
cket då det snart var Royals tur. Han fick 
excellent (inga ck delas ut på wds). 
JA!, tänker jag, och hoppas att han åtmin-
stone placerar sig bland de 4 bästa. 

Så springer de runt i ringen och domaren 
ska placera fyra av alla dessa fina hundar. 
Tiden tycks stå helt still men så blir han 
ETTA! Han blir bästa champion-hane, jag 
blir så glad! 
Så nu efter veteranerna har varit inne ska 
alla klassvinnare in och tävla om världs-
vinnartiteln, CACIB och CERT, och des-
sa måste domaren inte dela ut till samma 
hund. De ställer upp och börjar springa 
runt, mitt hjärta bultar hårt och jag kan 
inte stå stilla för att det är så spännande. 
Hoppas, hoppas, tänk om han vinner, 
tänk om han vinner! Efter vad som känns 
som flera timmar så räcker domaren fram 
rosetten till ROYAL! JA, ROYAL ÄR NU 
VÄLDSVINNARE 2014! 

Jag kan inte förstå det, helt otroligt att 
min fyraåriga golden boy vann. Han vann 
och fick allt, CACIB, CERT och världs-
vinnare 2014! Och inte nog med det, 
eftersom han redan är internationell (som 
nu heter C.I.B), norsk, dansk och est-
nisk Champion blev han även finsk och 
nordisk Champion! Vilken lycka! Så när 
bedömningen är över och fotona är tagna 
så rusar jag fram till min golden boy och 
kramas och pussas, vi är så lyckliga!

Det roliga för svenskarna slutar inte där, 
Micael och Fredriks hane Skipper blev 
bästa öppenklass hane och reservvärlds-
vinnare med r-CERT och R-CACIB (de 
har inte bästa han- respektive bästa tik-
placeringar på wds) och i och med att 
Royal redan är C.I.B så får Skipper CACI-
BET. 

Men det är inte slut där heller, Micaels och 
Fredriks tik, Sissel Skippers mamma, och 
som är släkt med Royal blev också världs-
vinnare 2014 med CERT och CACIB! 
Jättegrattis Micael och Fredrik, vilken 
lycka för er! Grädden på moset var att 
Royals moster, också Anjas uppfödning, 
blev veteranvärldsvinnare 2014 och hon 

var redan världsvinnare 2009. Jättegrat-
tis ägare Ann-Marie och uppfödare Anja 
Ejerstad. 

Jag är evigt tacksam till allt jobb Anja har 
lagt ner i över 40 år med denna fantas-
tiska ras där hon har fött upp runt sju 
världsvinnare, där den senaste är min 
golden boy Royal, tack Anja för honom 
och mina andra älsklingar och för all din 
kunskap om rasen och avel. Vill också 
tacka alla som på utställningen kom fram 
och gratulerade och kramade om mig och 
på FB för all gratulationer, ett STORT 
hjärtligt tack!

Så till slut åkte en glad bil hem från ut-
ställningen med två världsvinnare. Vilken 
lycka! Det blev till att fira med en varm 
kopp te då jag bara blev sjukare under re-
san. Men vad gör det att man är sjuk när 
man har en världsvinnare i knät?

Resan hem började nästa dag på måndag, 
denna gång med mera packning då vi fick 
fina priser, väska mm, plus så hade jag 
shoppat flera saker med världsutställning-
stryck på. Man vill ju ha något att minnas 
från denna dag, ännu mera så eftersom 
det var min första världsutställning där 

min hund ställdes ut som jag var 
på. 

Hemresan såg likadan ut med 
buss, spårvagn, färja, tunnelbana 
och till sist X2000. Skillnaden nu 
var att jag hade lärt mig och inte 
gick fel och att jag åkte hem med 
en världsvinnare! Jag var så glad, 
vilket jag såklart talade om för alla 
som ville hälsa på Royal, att vi pre-
cis har varit på världsutställningen 
och att han vann. Väl hemma igen 
blev det till att fira med familjen, 
sedan lägga sig i soffan och vila 
ut för nu var vi väldigt trötta men 

samtidigt så glada. Dagarna efter så fick vi 
blombud samt telefonsamtal med gratu-
lationer, något som var väldigt roligt.

Vilken helt underbar resa detta var! Att få 
vara så mycket med min golden boy, som 
är en fröjd att resa med, och även då att 
vinna titeln världsvinnare 2014. Det har 
ännu inte riktigt satt sig att han gjorde det!
Royals fullständiga namn är nu WW-14 
C.I.B NORD FI DK NO EE CH Stead-
wyn Majestic Classical, uppfödare Anja 
Ejerstad.

Tack och hej för mig,
Stephanie Burchard, Sapphiresky Kennel
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Årets Collie-SM delas i år med Piteå 

Officiell Rallylydnadstävling  30 maj 
Inofficiell Agilitytävling 31 maj

Välkommen med din anmälan till rallylydnaden via 
SBK-tävling precis som vanligt. 
Kontaktperson är Jeanette Hansson: 
ikkatorpet@telia.com

Du anmäler dig till agilitytävlingen hos 
Ingrid Persson: norrskog@telia.com

Hjärtligt välkommen till 
Collie-SM i Rallylydnad & Agility

på Osby BK den 30-31 maj 2015!

Boende med husvagn och husbil kan ske på Osby 
BK men vi kan inte erbjuda el.
Anmäl till: ikkatorpet@telia.com
Boende i Osby stugbyn: www.bergakungen.nu
Vi är väldigt glada över att det även år 2015 kom-
mer koras en Svensk Collie-mästare i dessa grenar.

Välkomna till Skåne!
Södra Lokalaktivitetsområdet
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Tävlingarna kommer att hållas på Piteå BK. 
Bruks- och lydnadstävlingar arrangeras i samarbete med Piteå BK och deras Stora Paltprovet-
tävling.

Tips på boende: Piteå Havsbad, Mohems Camping och Fårön Stugby.

Mer information kommer att finnas på SCK:s hemsida.

COLLIE -SM 2015 i Piteå 
31 juli – 2 augusti

PROGRAM

Fredag 31 juli
Invigning
Rasspecial för kort- och långhår
Lydnad – samtliga klasser

Lördag 1 augusti
Bruks – spår (appell, elit)
Bruks – sök (appell)
Bruks – skydd (lägre, högre, elit)

Söndag 2 augusti
Bruks – spår (lägre, högre)
Bruks – sök (lägre, högre, elit)
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Så var Sveriges första Collie Classic Camp över! 
Vissa av oss hade långt att resa så för oss började lägret redan 
på måndagskvällen. Vi hade bokat boende på vackra Solhaga 
strax utanför Markaryd. På tisdagen kl.10.00 startade träningen 
på Markaryds BK. Instruktören var Jan Egil Eide, som är från 
Norge. Han har bl.a. tävlat för norska landslaget med Malinois/
Belgisk Vallhund.  Vi började dagen med presentation, som 
förutom fem colliehundar (fyra långhåriga och en korthårig) be-
stod av en Bostonterrier, en Whippet, en Mellanpudel, en Bor-
der Collie, en Tervueren och en Groendael.
Efter presetationen drog vi igång med att bygga en bana som Jan 
Egil hade ritat, han är även domare i agility.
Vi fick gå och lära oss banan samt fundera på hur vi skulle göra 
för att styra hunden dit vi vill.
När vi hade funderat en stund själva gick vi igenom med Jan Egil 
hela banan och alla olika alternativ.

Jan Egil påpekade att olika alternativ fungerar olika bra på olika 
hundar och det är därför viktigt att pröva sig fram. Banan som 
han hade gett oss var från den högsta klassen i agility, klass 3. 

Collie Classic Camp

Vi var alla på olika kunskapsnivåer och Jan Egil anpassade trä-
ningen till varje ekipage.
Under dagen servade Markaryds BK med fika & lunch, så vi 
behövde inte gå hungriga!

Vid fem-tiden avrundade vi träningen och begav oss tillbaka till 
Solhaga för att slappna av innan det var dags för middagen.  Sol-
haga bjöd på en god middag och vi hade väldigt trevligt men då 
många var trötta så blev det en tidig kväll för de flesta. 
På onsdagsmorgonen började vi med en god frukost och sen 
begav vi oss till klubben. Vi byggde upp en ny bana med nya 
utmaningar. Vi gjorde samma grej som dagen innan. Vi alla hade 
lite olika saker att jobba på och vi fick bra tips från Jan Egil. 
Dagen rullade på i snabbt takt och vips så var dagen slut, vi 
avslutade fika och frågestund. Vi tackade Jan Egil för två trevliga 
dagar och sen begav vi oss hemåt.
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Medlem i vår Breeder Club? 
Besök vår hemsida och läs mer.

Stora hundar
med unika egenskaper 

och särskilda behov

Alla hundar från 26 till 44 kg

MAXI för alla hundar 26-44 kg

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

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

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

MAXI

NY-MAXI_äldre_CollieA4_2012.indd   1 2012-03-12   13:06:34
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Smålandslägret 2014… 

Årets stora händelse i Sydöstra La är naturligtvis Smålandsläg-
ret som under de senaste två åren varit förlagt till Stora Segers-
tad Lantbruksgymnasium i början på augusti månad.
Stora Segerstad ligger i fantastisk miljö som är beläget ca 6 mil 
väster om Värnamo och 2,5 km söder om samhället Reftele. Nå-
gra av kommentarerna från deltagarna; ”Mycket bra plats, Fina 
skogar, Trevlig miljö och bra marker, Omgivningarna är väldigt 
bra, jättebra placering på lägret ” 

I år var vi nästan 50 personer som var på plats under hela lägret 
som började på torsdagskvällen med grillning, en av nyheterna i 
år var att vi hade ändrat om menyn till grillning av hamburgare, 
korv med massa tillbehör bl.a. gjorde en dressing comeback 
efter 20 år, den har en gång i tiden även varit med på rikslägret. 
Vi kan bekräfta att dressingen hade en strykande åtgång och till 
nästa år får vi dubbla mängden om den skall räcka till hela lägret.

På fredagsmorgonen efter att ha avnjutit en ordentlig frukost 
begav sig deltagarna med sina grupper ut i skogen för att träna 
spår, sök, uppletande etc. Dock fanns det ett gäng som stannade 
kvar på Segerstad och det var rallylydnadsgänget som tränade 
bara runt hörnet.

En av deltagarna berättar:
Mitt första spårläger
"Min vän och min hunds uppfödare föreslog att vi skulle åka 
till Collieklubbens spårläger i Stora Segerstad den 7-10 augusti 
2014.

Jag tyckte att det lät intressant och spännande eftersom jag har 
lagt en del spår som aktivering till min nu 4-åriga hund Sally och 
jag kände att jag gärna ville lära mig mer.
I appellgruppen som jag anmält mig till, hade vi en mycket kun-
nig, inspirerande och rolig instruktör. De i gruppen som hade 
mer erfarenhet delade gärna med sig av sina kunskaper.
Miljön, boendet och maten på anläggningen var fantastisk.
Vi åkte hem nöjda, inspirerade, med många glada minnen och 
med stor lust att återkomma.

Iréne och Sally"

På fredagskvällen 
kom åter grillarna 
– som i år var helt 
splitternya – fram 
och även här hade 
vi gjort ändringar i 
menyn. 
I år grillades mari-
nerade fläskkotletter 
med tillbehör, kväl-
len avslutades med kaffe.

Lördagskvällens middag hade vi i år lagt ut till Segerstads kök 
och de frågade oss vad har ni för önskemål om mat?
Vi sa: - Överraska oss! Och det blev något vi sent kommer att 
glömma, vilken mat!
Här är några av deltagarnas kommentarer till kvällens mat.
”Maten jättegod - tack till kokerskan; Maten helt fantastisk; God 
och mycket mat”

På lördagskvällen var Sonny Bäckman & Lena Hjärtfors inbjud-
na till lägret. Sonny och Lena som har varit med som instruk-
törer i över 20 år i rad, valde i år att inte vara med. Båda har varit 
en ryggrad bland instruktörerna på lägret genom tiderna.

Kvällen till ära hade Maria Karlsson, Jörgen Norberg m.fl. grävt 
djupt i arkiven och hittat bilder och även några gamla filmer 
som var från de första lägren i början på 90-talet då man var 
på Ölands Brukshundklubb. Många gamla ansikten kändes igen. 
Man hade bl.a. hittat en gammal film där Sonny tävlade lydnad-
sklass III med sin ”Peppe”. Sonny hade själv aldrig sett filmen 
och känslorna svallade. 
För oinvigda; Peppe var trippelchampion och hette 
SE BCH SE LCH SE UCH SPEEDLINES BLACK PEPPER, 
född 1984-09-07. 
Resultat:
Bruksmästare i spår 1995, 11 år gammal
Brukschampion i spår - 4 CERT, gk elit sök
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Sydöstra LA överräckte en korg med massa godsaker i till dem 
och hundarna. I korgen fanns även filmsnuttarna och en 40 
minuters film som gjordes på 2013 års läger av Eje Elbe.
Söndagen efter lunch avslutades lägret med en gemensam sam-
ling och utvärdering.
Tack till alla som kom på vårt läger och vi syns igen 6-9 augusti 
2015!

Lägergruppen Sö La
 

… med nostalgitripp

Inför vårt andra träningsläger visste vi att två av våra allra fliti-
gaste instruktörer som har ställt upp flest gånger, inte längre 
skulle delta på Smålandslägret. Det var andra året som vi skulle 
befinna oss på Stora Segerstads Naturbruksgymnasium vilket 
inte kommer vara det sista då det är en fantastisk miljö och som 
personligen måste upplevas! Vi var rörande överrens om att vi 
vill bjuda in dem till lägret för att kunna tacka dem för allt de har 
gjort för Smålandslägret. 

För att göra den avtackningen rättvis, eftersom de har deltagit 
på 20 stycken läger, började sökandet efter foton i de berömda 
albumen som till en början fotades flitigt till. Första lägret anor-
dnades tillsammans med Boxerklubben och initiativtagarna var 
Ingela Fridlund som tillsammans med sin bror Lars-Erik plan-
erade och genomförde lägret på Ölands BK 1991. Lägret var 
kvar några år tills att de Öländska skogarna inte räckte till för ett 
snabbt växande antal deltagare. Vi förflyttade oss då till Kosta 
skjutövningsområde, i de småländska skogarna, vilket också var 
hemmamarker för instruktörerna. 

Vi skulle kunna ha haft frågesport på var grind nr 19 finns och 
få ett exakt svar hur man skulle köra till den! 
Under avtackningen visades ett bildspel från start och de var 
många som kände igen sig som deltagare och instruktör. Vi vi-
sade en film från en lydnadstävling, filmad i början av 1990 talet 
då högsta klass var klass III vilket ekipaget/instruktören visades 

klara galant då de tills slut blev trippelchampion!
Men få personer har inspirerat så många som dessa två har på 
alla våra läger. De har bidragit med sin hundkunskap i allmänhet 
och förmedlat olika träningsmöjligheter för collie i synnerhet. 
Tänk att alltid möta varje person och hund med samma respekt 
och intresse, det är en del av era personligheter som har upp-
skattats av oss colliemänniskor (visst låter ordet colliemänniskor 
vackert!)  
Vi försökte förmedla vår tacksamhet och det sades mycket under 
kvällen men det var inte bara ord – det kom från hjärtat från oss 
alla.

Så därför vill vi återigen rikta ett stort TACK till Sonny Bäckman 
och Lena Hjärtfors, ni vet att ni alltid är välkomna till Smålands-
lägret om så för en liten stund.
 
Maria Karlsson
Sydöstra lokala aktivitetsområde

Sonny och Lena instruerar lägerdeltagare under ett läger i början 
av 1990-talet.
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SCK Västra LA höll sitt årliga lydnad-
släger på Tånga Hed den 20-21 september 
2014. I år hade vi två tävlingslydnadsgrup-
per, två allmänlydnads-/valpgrupper, en 
rallylydnadsgrupp och en agilitygrupp. 
Varje grupp bestod av 4-5 deltagare. Mer-
parten av hundarna var långhåriga collies, 
men även en labrador, en aussie, två shel-
ties och en norsk lundehund trivdes bra 
bland sina lurviga kompisar.

Stort tack till alla deltagare, instruktörer 
och övriga som gjorde det möjligt att ord-
na detta läger för 15:e gången. Att få möj-
lighet att träna sin hund tillsammans med 
likasinnade är det viktigaste vi kan bidra 
med i vårt lokala aktivitetsområde. Stort 
tack också till de deltagare som har skrivit 
några rader om hur de hade det på lägret. 
Välkomna till lägret 2015!

SCK Västra LA:s styrelse genom Anita Ahlqvist

Nyss hemkommen från Västra La:s lydnadsläger i Tånga Hed 
vill jag skriva några rader om hur vi har haft det. Några av delta-
garna kom redan på fredag kväll där vi samlades i mässen för lite 
samvaro och mycket prat. 
Efter frukost på lördagen hade vi gemensam samling och de-
lades in i grupper. Sedan var det träning hela dagen med avbrott 
för mat och fika och på kvällen samlades vi för bål, mingel, os-
tbricka, kaffe med kaka och lotteri. God stämning och alla fick 
med sig något från prisbordet. Upp tidigt på söndagen och fort-
satt träning till kl 15,00 för avslut samt avtackning av våra fina 
instruktörer.

Vi var fem ekipage i min grupp som leddes av instruktör Bea-
trice Borgstrand, en härligt entusiasmerande person med stort 
engagemang och många kluriga sätt att lösa diverse problem 
som vi ville ha hjälp med. Alla deltagarna var engagerade och 
vi hjälptes åt med träningen och diskuterade våra hundar. Man 
lär sig mycket av att titta på andra! Det jag framför allt fick med 
mig var hennes synsätt på attityd. Om du inte tror att du lyckas 
så lyckas du naturligtvis inte. Så på med din snyggaste baddräkt, 
sträck på dig och visa alla andra hur duktiga du och din hund är! 
Jag tror att jag kan tala för alla i gruppen att vi hade jätteroligt 
och fick en extra kick i motivationen för fortsatt träning.

Det är roligt att se att så många kommer tillbaka år efter år, det 
är ett gott betyg för vårt läger. Jag hoppas att vi ses nästa år igen, 
båda gamla och nya vänner!

Ingela Ansehn

LYDNADSLÄGER - Tånga Hed 2015

Glada lägerdeltagare!

Ingela och Douglas

Tävlingslydnadsgrupp med Beatrice Borgstrand
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Vår grupp bestod av fem långhåriga collies, fyra blue merle och 
en trefärgad, i 3-5 års åldern. Angelica började med att gå ig-
enom vad vi hade för förväntningar på kursen, om vi hade några 
speciella problem etc. Vi tränade individuellt med de moment vi 
ville fokusera på. På lördag eftermiddag tränade vi även grupp-
momenten. 

Angelica gav många tips på hur man kan anpassa träningen uti-
från varje hund. Det var väldigt intressant att diskutera skillnad-
erna mellan de olika individerna. Trots att alla i vår grupp hade 
collies var de väldigt olika i lynnet. 

Vi fick också träna på att planera ett träningspass: vilket 
moment (eller del av moment) ska du träna och hur/
när ska du belöna. Vi utvärderade, diskuterade och lärde 
oss mycket både av Angelica men även av varandra.  
Angelica är en mycket duktig instruktör, som ser vad som passar 
bäst för de olika individerna (både hund och förare) och lägger 
upp träningen därefter. 
Vi hade mycket intressanta och lärorika dagar, och jag tror inte 
bara hundarna var trötta när vi kom hem!

Anita Ahlqvist

Vi samlades i mässen kl 08:00 och Erica Svensson, vår instruk-
tör, lät oss presentera oss för varandra och berätta om våra hun-
dar och vilka förväntningar vi hade av helgens kurs. Hundarnas 
ålder var från 4½ mån till ca 3 år. 

Under lördag förmiddag fick varje ekipage individuell träning
efter egna önskemål och behov. Efter en god lunch fortsatte Eri-
ca med att inspirera oss med olika praktiska övningar varvat med 
teori. Hon har en förmåga att förklara och dela upp momenten 
i små delar, inspirera till samspelet mellan förare och hund samt 
förklara hur träningen ska leda framåt för att bli färdiga moment. 
Vi hade en varm och skön höstdag med sol.

Dagen efter repeterade vi lördagens övningar och tränade på att 
visa upp vårt resultat för varandra. Vi fortsatte med individuell 
träning av nya moment och teori. Efter lunch fick vi pröva på 
uppletande efter önskemål av kursdeltagare, precis då alla delta-
gare prövat så kom åska och regn så vi gick inomhus och hade 
en otroligt bra sammanfattning och reflektion av vår kurs och 
vad vi lärt oss, Erica var en otroligt pedagogisk och ambitiös 
kursledare. 

Jag hade gärna stannat en dag till på kursen då den kändes så 
givande att man gärna skulle vilja lära sig mera. Men min 4½ 
månaders lilla Cherie var mer än nöjd då vi åkte hem på efter-
middagen. 

Carina Karlsson

Carina och Cherie

Alf  tränar framförgående med Mollie

Tävlingslydnadsgrupp med Angelica Lunding

Allmänlydnad/grundlynad för valpar och nybörjare med Erica Svensson
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Äntligen dags för läger igen på Tån-
gahed. I år var nybörjar-/valpgruppen 
så populär att vi blev två grupper. Vår 
grupp fick möjligheten att träna med 
Camilla och det var en blandad grupp 
med både vuxna och barn. Hundarna 
var collies, shelties och en labrador. 

Det blev en fullspäckad träningshelg 
där vi tränade mycket inkallningar, lin-
förighet och lek med hundarna.  Vi fick 
goda råd om belöningsteknik och hjälp 
med starka, ivriga unghundar som drar i 
kopplet för att komma fort fram. 
Camilla gav oss möjlighet att välja vad 
vi ville träna på som grupp och en-
skilt och gjorde träningen rolig och 
begriplig för tvåbenta och fyrbenta.  
En skicklig instruktör med förmågan att instruera alla från barn 
till farmor och hundar oavsett ras. 

Tack till Collieklubben Västra LA för en intensiv, rolig och 
givande träningshelg, med god mat och gemenskap.

Hannah, Tess, Ionie, Luisa och Annica med hundar

Collieläger på Tånga Hed, den gamla militärförläggningen, 
är något jag och min man ser fram emot med stor glädje och 
förväntan. I år samlades vi som vanligt på fredagskvällen för 
att umgås, även om de flesta kom på lördagsmorgonen då allt 
startar. Det är alltid lika roligt och spännande att träffa gamla 
och nya collievänner. 
Den grupp jag anmält mig till i år var ”Rally”. Ganska nytt för 
min del. Undran fanns vilka fler som valt den gruppen. Vi blev 
tre: Rex, en collie på 2 år, Samantha, en australian shepherd på 
3 år samt min collie Chica, 2,5 år. Rallylydnadsinstruktör var 
Susanne Johansson.

Det tog fart direkt efter viss genomgång och presentation. Skyl-
tarna på plats och gå med hunden för att visa vilka förkunskaper 
man hade. Min vana med Rally var mycket begränsad. De två 
andra hade mer vana, med lydnadstävling som grund. Susanne 
såg genast vad varje ekipage behövde träna på och övertygade 
oss att ingenting är omöjligt (en stor tröst för mig). Därefter 
började ”jobbet”. 

Vi fick gå olika banor med olika svårighets-grad, vi tränade på 
speciella moment, vi övade på fokusering (både för hund och 
förare), vi dansade träningsbanor och inte minst så  skrattade vi 
mycket för vi hade så roligt. 
Susanne bjöd verkligen på sig själv och inspirerade oss, samti-

Camilla med sin grupp

Rallylydnadsgruppen

Allmänlydnad/grundlynad för valpar och nybörjare med Camilla Kaneflo

digt som hon gav oss massor av råd, tips och trix. Nu får man 
träna hemma och hoppas att man kommer ihåg det mesta av allt 
man lärde sig.
Ett stort tack till Susanne, som var jätteduktig som ledare och 
min härliga grupp. Tack för en mycket trevlig och givande helg. 
Tack för att ni organiserar collielägret varje år. Vi har redan plan-
erat in nästa års läger. Det vill vi inte missa!

Carina Ranagården

Rallylydnad med Susanne Johansson
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Tack igen Angelica för två så inspirerande dagar för både hun-
darna och oss förare!!

Lisbeth (Mimmi) Hägg

Angelica Eklund, vår instruktör, började med att inventera var 
våra hundar befann sig i sin agilitykarriär. 
Eva Pretkelis norska lunnehund Yior och Thina Mellebys collie 
Gandalf  hade mer erfarenheter än Lillemor Stridhs collie Jamie 
och Mimmi (Lisbeth) Häggs collie Zanto, som båda var nybör-
jare och spralliga unghundar. Skicklig som Angelica är, fick hon 
oss att sätta ihop banor som triggade både oss som förare och 
våra hundar. 

Träningen gick mycket ut på att baklängeskedja för att få hun-
darna att fokusera på hindren framför sig i banan. Sedan slet 
Angelica hårt med att få oss förare att befinna oss på rätt ställe 
och visa våra hundar vart de skulle, så att de kunde koncentrera 
sig på att komma framåt bland hindrena!

Jag tror att Angelica blev lite nöjd med sina ansträngningar, för 
vi lyckades hinna med att träna alla olika hinder som förekom-
mer på en agilitybana. Sedan blev det hela inte sämre av att Thina 
så hjälpsamt delade med sig av sitt mirakelgodis till våra hundar. 
GRILLAD KYCKLING!! Alla hundarna slog knut på sig för att 
få den belöningen.  Lillemors Jamie försökte t.o.m. stjäla lite mer 
ur Thinas ficka...

Agility med Angelica Eklund

Agility med Thina, Gandalf  och Angelica

IPO-VM i Malmö
Jag var en av de som fick chans att gå i rasparaden på invigningen 
till IPO VM i Malmö och visa min ras.  Det var 35
länder som deltog o tävlade. Vi samlades utanför arenan för kort 
information och gemensam marsch in. Västar fick vi låna att ha 
på oss. Jag o Anna-Carin representera långhåren och  Kristina  o 
Lisa representera korthårscollierna. 

En hane och en tik från alla bruksraserna visades upp. 
Det blev en mycket lång väntan. Vi fick stå på en lång rad och 
vänta  innan de deltagande länderna kom in land för land. 

Efter invigningstal så var det dags för rasparaden. Varje ras blev 
presenterade när vi gick runt. Det var jättekul att få vara med 
om ett så stort arrangemang och våra hundar var jätteduktiga 
och sansade.
Det var verkligen mäktigt att få vara med om detta!

Ingrid Persson 
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När jag ombads skriva till senaste numret av Colliebladet kon-
staterade jag att ett av våra stora mål för den här tävlingssäsongen 
var ungdoms-SM. U-SM arrangerades i år av Uppsala Hundung-
dom och genomfördes på Ultuna utanför Uppsala. Totalt hade 
arrangemanget nästan 300 starter under helgen, som bjöd på 
lydnad, agility, freestyle, HTM, bruks, handling och rally. Många 
av de tävlande startade i flera grenar vilket gav arrangörerna en 
ordentlig utmaning vad gäller tidschemat. Jag och Mihx skulle 
tävla båda agility och lydnad under helgen och båda grenarna 
kördes både lördag och söndag.

Fredagen
Arrangemanget inleddes under fredagen den 8 augusti då vi fick 
infinna oss för veterinärbesiktning. När det var avklarat för egen 
del ägnade vi eftermiddagen åt att kika på området och tävling-
splanerna. På kvällen hölls invigning.

Lördagen
Agilityn var först ut för mig och Mihx med start på lördag för-
middag i form av hoppklass 3. Redan under banvandringen 
förstod jag att vi skulle få det svårt då det var en riktigt tajt bana 
av det slag som inte passar min ovanligt stora hund på något 

optimalt sätt. När det blev vår tur kom problemen redan vid 
andra hindret – en tunnel i skarp vinkel. Mihx sprang snabbt in i 
tunneln men den höga farten gjorde att det tog stopp för honom 
i vinkeln och det tog lite tid för honom att komma igenom. När 
han kom ut hade jag hunnit för långt fram på banan, han blev 
stressad att hinna ikapp och missförstod min styrning vilket 
slutade med att han tog fel hinder och vi blev diskade. Ingen 
vidare bra början på tävlingen men Mihx sprang klart banan fint, 
och sedan började vi uppladdningen för eftermiddagens lydnad.

Lydnaden gick däremot över förväntan. Mihx var riktigt på och 
vi hade mycket bra känsla genom hela fria följet, som är det 
moment vi jobbat mest på att förbättra. Lydnadsklass 3 kördes 
under stekande sol på eftermiddagen, vi tog oss igenom ungefär 
halva programmet innan jag började känna mig svimfärdig och 
började längta av plan, jag kan bara tänka mig hur det var för 
hundarna. Under sådana omständigheter känns det extra bra att 
ha en hund som håller ihop hela programmet, även om kval-
iteten sjönk mot slutet.

Allra roligast var att domaren kom fram till oss efteråt och förk-
larade hur imponerad hon var av min hund, framförallt hans 
arbetsvilja. Hon anmärkte på att det inte är så ofta man ser collie 
på tävlingsbanorna. Som utvecklingsområde påpekade hon att 
Mihx har mycket ljud och gnäll på planen vilket jag vet om sedan 
tidigare och jobbar aktivt med. Tyvärr blir det värre ju tröttare 
han blir och värmen på planen i kombination med förmiddagens 
agility gjorde att han var extra trött så att vi fick extra mycket ljud 
och tappade viktiga poäng. Vi gick dock in på tredje plats efter 
lördagens lydnadsinsats.

Söndagen
På söndagen startade agilityklass 3 och lydnadsklass 3 båda di-
rekt på morgonen och vi fick välja vilken gren vi skulle vara 
med i. Då vi diskat oss i agilityn dagen innan var vi redan borta 
i sammanställningen där så valet var ganska enkelt. I lydnaden 
låg vi ju bra till, även om jag inte trodde att vi skulle lyckas hål-
la tredjeplatsen i den hårda konkurrensen. Att tävla direkt på 
morgonen passar oss utmärkt och vädret var betydligt svalare 
på söndagsmorgonen. Mihx tyckte det var lite jobbigt med två 

Ungdoms-SM



44

Äntligen Nordic Style!
Nordic Style är en ny gren inom Svenska Brukshundklubben och är en internationell variant av nordiskt bruksarbete och 
tävlingsformen blev officiell 2012.

Tävlingsmomentet
Nordic Style skiljer sig från svenskbrukset genom att hu-
vudmomenten för rapport-, spår- och sökhundar sker över 
två dagar. För skyddshundarna är planskyddet nedkortat 
och lydnads-programmet är betydligt kortare. Platsliggning 
sker i grupp utan skott, med dolda förare och under tre 
minuter.

Regler för Nordic Style
Reglerna baseras på de regler som gäller för Nordiska 
mästerskapen. Det innebär att alla FCI-anslutna länder kan 
arrangera tävlingsformen officiellt och att internationellt 
Cert (CACIT) delas ut (om tävlingen är internationell).
Du behöver vara godkänd i svenskbruksets högre klass för att kunna starta i Nordic Style. 
Gå in på burkshundklubbens hemsida där hittar du både information, regelverk samt tävlingar för 2015.

 Tävlingar 2015
 2015-04-25 Romelandas, Schäferhundklubben Västra Distriktet  spår, sök och skydds

 2015-05-16 Roslagens BK      spår och sök

 2015-09-26 Södertälje BK      spår

 2015-10-03 Sölvesborg BK      spår, sök och skydds

 Vem blir första collie i Nordic Style?

Anmälan till tävling
För tävlande som vill anmäla sig till tävling finns det en separat tävlingskalender för prov i Nordic Style. För mer information 
och anmälan kontaktar den tävlande arrangörens kontaktperson.
Länk till finns på brukshundklubbens hemsida. 
Nordic Style administreras inte via SBK Tävling.

dagars tävlande och vi fick en hel del frustrationsljud under pro-
grammet. Jag var därför ganska säker på att vi skulle åka ned till 
fjärde plats efter att ha sett övriga tävlande göra sina program. 
Men när resultatlistan till slut publicerades visade det sig att vi 
klarat tredje plats. Lördagens tvåa slutade fyra och lördagens fyra 
slutade tvåa, men vi höll oss kvar på bronsplats.

Efter avklarad tävling kunde vi äntligen slappna av helt, vila 
och kika på elitlydnad, brukslydnad och agility. Prisutdelnin-
gen hölls sedan på eftermiddagen när alla tävlingsgrenar avs-
lutats.  

Hanna och Mihx
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2014 har varit ett härligt 
tränings- och tävlingsår för 
mig och mina fyra collies Tan-
ja, Chippen, Ella och Bamse. 
Jag som skriver denna artikel 
heter Margaretha Nilsson bor 
i Skåne. Tre av mina collier 
kommer från Cordylines ken-
nel i Piteå och en från Privat`s 
kennel i Evenes, Nordnorge. 
Jag fick min första collie när 
jag var 12 år och har med an-
dra ord haft collie i 42 år. Un-
der dessa år har jag tävlat lite 
i bruks, lydnad, agility (mest 
mina barn) och ställt ut mina 
hundar. I bruks har jag tävlat 
i appellklass spår, haft en tjän-
stehund i Hemvärnet, ett par 
lydnadsdiplom och ett antal ck 
och cert på utställningar. Men 
framför allt har de varit fan-
tastiska familjemedlemmar, 
som varit med mig och övriga 
familjen överallt. 

Min önskan har varit under dessa år, att när barnen inte bor 
hemma mer då ska jag tävla mer. 2012 kom jag i kontakt med 
rallylydnad för första gången. Chippen var då tre år och nere i en 
svacka pga av sjukdom. Men han ville gärna jobba med mycket 
positiv träning och inte så mycket fysisk träning, för det klarade 
han inte av. För mig blev det en nytändning till all träning med 
mina hundar. 2012 avslutades med mina två första godkända 
resultat i rallylydnad. 2013 var ett år med ett antal godkända re-
sultat i rallylydnad men även i bruks och lydnad. 

Mina mål för 2014 var att jag tillsammans med mina hundar 
skulle få en titel till på dem var och att vi tillsammans skulle få 
en positiv attityd i träning och tävling. Men framför allt, vi skulle 
ha roligt och lära känna många nya vänner. Resultaten skulle inte 
vara det viktigaste utan attityden och samarbetet mellan oss som 
ekipage.

Tanja 7,5 år (RLD-N Cordylines Tapioca) och är en omplac-
eringshund från Gunilla Nyberg (Cordylines kennel). Tanja har 
varit hos mig i snart tre år. När hon kom så var hon allt annat 
än bra. Hon åt inte, lekte inte, rädd för allt och att gå i koppel 
ordentligt, det kunde hon inte. Hon hade bott hos ett äldre par 
som tyvärr hade drabbats av olika ålderssjukdomar.  Men det var 
bara att börja träna henne i allt som man gör med en valp. I år 
har jag startat henne i rallylydnad nybörjarklass (84p, 74p, 77p, 
86p, resp. 89p och med dessa resultat titeln RLD-N) och tävlar 
nu i fortsättningsklass och där har hon ett godkänt resultat på 
83p. Vi har startat fem gånger till i fortsättningsklass men vi har 
inte nått godkänt resultat på grund av att nu älskar hon livet och 
berättar det gärna både med skall och bus.  

Chippen 5,5 år (RLD-N, 
RLD-F LP1 Cordylines As 
You Like It) har under detta år 
blivit en mer harmonisk hund 
efter att under 1,5 år haft både 
borrelios och anaplasmos. 
Men även en massa hormoner 
som hösten 2013 gjorde att 
han hade svårt med fokus på 
mig och stanna kvar vid min 
sida på tävling. 2014 började 
med att han stannade kvar hos 
mig, men i stället började han 
skälla i all träning och i tävling. 
Fick då kontakt med en tjej på 
Eslövs Bk som skulle hålla en 
kurs i ”Ljudande hund i trän-
ing och tävling”. Under denna 
kurs fick jag många tips men 
hon fick mig också att tänka 
på ett annorlunda sätt runt 
att träna hund. Detta fick mig 
att ändra mig i min träning 
väldigt mycket. Resultatet har 

blivit att nu kan vi både träna, 
tävla utan skall och samtidigt ha 

en härlig attityd och arbetsglädje. Han har nu i höst fått två god-
kända resultat i avancerad klass (85p och 87p). Vi har även varit 
i Danmark och tävlat för första gången i Begynderklass rally och 
där fick han 93p. Samma dag tävlade vi även i Lydighetsklass 1 
och där fick han 153p (med förstapris). 

Ett år med härliga resultat!

Sittande Tanja. Liggande från vänster Chippen, Ella och Bamse.

Chippen (RLD-N, RLD-F LP1 Cordylines  As You Like It)
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Att tävla i Danmark är stor skillnad mot i Sverige. Attityden är 
så positiv runt tävlingsbanan och även hos domarna. I rallylyd-
naden har du domaren gående inne på banan under hela din 
bana. I lydnaden kommenderade domaren själv och moment-
en var annorlunda. Det var tandvisning (du som förare visade 
tänderna själv på din hund), linförighet (normalt tempo, snabbt 
tempo i sitt och svängar, backa två steg bakåt med sitt och sedan 
två steg framåt med sitt), ställande under gång (du ställer hun-
den går ifrån ca tre meter och inväntar att på domarens kom-
mando gå tillbaka till din hund, väntan är ca 15 sek), inkallande, 
fjärrdirigering (ligg, sitt, ligg), hopp över hinder (du följer med 
hunden i hoppet och gör ett snabbt sättande utan kommando 
efter hindret), vittringsapportering, platsliggning (2 min ensam 
hund) och helhetsintryck. Under hela tiden har du domaren nära 
dig och mellan varje moment får du gå till en anvisad plats, med 
kopplad hund, där du får ge din hund beröm och godis. Max-
poängen är 180p i denna klass. 
Chippen nollade vittringsapporteringen som kan ge 20p. Om 
man får ett förstapris (över 150p) så får man LP1 titel och upp-
flyttad direkt till Lydighetsklass 2. Inte nog med han har arbetat 
så bra tillsammans med mig och vi har uppnått dessa resultat 
på lydnadsplanen. Så har han i utställningsringen på Danska 
Collieklubbens utställning i Roskilde fått cert, bästa hane, bästa 
trefärgad och avslutade med att bli BIM (domare Peggy Bailey 
England).

Ella 3,5 år (RLD-N, RLD-F, RLD-A LP1 Cordylines Cinderella 
In Gold) är en tik med en arbetsglädje och följsamhet som är 
fantastisk. 

Detta har resulterat i att hon har fått titeln RLD-A i år, har fått 
164,5p i lydnadsklass 1, startade henne i Danmark i Begynderk-
lass 98p, i lydighetsklass 1 fick hon 168,5p (av 180p) och LP1 
titel. Med dessa resultat i Danmark blev hon andre bästa hund i 
Begynderklass med 2 sekunders skillnad mot ettan. I Danmark 
har man tidtagning på rundan. Tiden har betydelse vid samma 
poäng. Men allra bäst var det att detta var Danska Collieklub-
bens tävling så vi var många collier som deltog och Ella blev 
bästa hund i Lydighetsklass 1. Med domarens kommentar; ”en 
fornöjelse at se på som dommer”.

Bamse 1 år och 4 mån (RLD-N, RLD-F Privat´s Mr Arnold). 
En liten ”gutt” från Norge som har visat att han gärna vill arbeta 
med mig och vara duktig. Men ibland blir det för nära och då 
sitter man på mattes fot. Denna lilla kille fick sin första rallytitel 
två dagar innan han fyllde ett år (RLD-N) och sin andra när han 
var 16 månader (RLD-F).  

Jag hade som 
mål att ta fyra 
nya titlar. Men 
nu har jag tagit 
sex titlar och året 
är inte slut. Har 
möjlighet att ta 
ytterligare två ral-
lytitlar i Sverige 
och tre rallytitlar 
i Danmark. Vilka 
mål jag kommer att ha till nästa år får vi se. En mästare hoppas 
att jag att det blir. Men det viktigaste målet för mig är att mina 
hundar tillsammans med mig tycker det är roligt att arbeta och 
visar glädje. Jag hoppas att jag även kan locka fler som läser detta 
till att ge sig ut och tävla. Att tävla är inte bara att nå ett bra re-
sultat utan att man tillsammans med sin hund gör något som är 
roligt och träffar andra trevliga ekipage på tävlingsbanan. Men 
även att man gör något tillsammans med sin hund som den får 
visa sin glädje i.

Margaretha Nilsson

Ella (RLD-N, RLD-F, RLD-A, LP1 
Cordylines Cinderella In Gold)
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ten. På morgonen vreds tröjan ur or-
dentligt och vätskan hälldes upp på en 
tvåliters petflaska. Jag gjorde ett hål i en 
extra kork för att sen kunna byta kork när 
det blev dags att lägga spåren.

Det finns ju som alltid olika sätt att lära 
in saker och ting, men kursen jag gick där 
använde vi oss inte av spårkommando när 
vi började.
Vi började med småspår lagda på asfalt, 
cirka 20-50 meter långa. Vi la ut flera på 
en gång. Därefter gick vi med kort koppel 
fäst i selen fram mot spåret, vi hade vinden 
mot oss vid de första spåren. Klicker och 
godis fanns i den högra handen. I samma 
ögonblick Icie tog ner nosen i spårkärnan 
klickade jag och la ner en godbit exakt i 
spårkärnan. Sen blev jag passiv igen och 
så fort Icie doppade ner nosen i spåret – 
klick och belöningsbit i spåret. 
 
Efter ett antal sådana belöningar så blev 
självklart Icies beteende följande: Ner 
med nosen/titta upp/ner med nosen/tit-
ta upp... Alla hundarna gjorde samma sak, 
men genom att vi endast stod helt stilla 
och väntade ut dom så blev det ganska 
fort så att det spårades längre och längre 

innan klick och belöning kom.
Som ni förstår så är det su-
perviktigt att hela tiden exakt 
veta vart spåret går! Sprutar 
man på asfalt, grus, snö osv. 
så syns ju spårkärnan tydligt 
om man inte låter det ligga för 
länge i gassande sol. Det är just 
för att man ska kunna placera 
godbitarna exakt i spårkärnan. 
När hunden förstått konceptet 
så lägger man sig vinn om att 
lägga spåret i tex naturliga 
sprickor, kanter, målade ytor 
och annat man kan komma 
på just för att det inte ska bli 
uppenbart för dom att följa de 
blöta linjerna.
 
Efter att vi sen förlängde 
spåren upp till x antal hundra 
meter, och bytade ut koppel till 
vanlig spårlina, så började vi 
endast droppa ut vår spårvät-
ska med ojämna mellanrum. 
Även liggetiden förlängdes. Vi 
la även ut spåren över allt fler 
olika underlag, asfalt, sand, 

gräs, grus, jord, snö, osv. Vi la dom allt 
från morgonen till sena kvällar i mörker. 
Vi la dom även tvärs över torget i vär-
sta rusningstid, alltså i vår lilla by där vi 
tränade (Svalöv) kunde det kanske röra 

Jag fick för ett par år sen möjligheten 
att prova på SIAB-spår med min tik Icie, 
(Runnerway Amber), hade även med min 
andra hund Zaiko.
Nu kan man ju undra varför i herrans 
namn man ska behöva att hälla vittringen 
av oss själva på en flaska (!) när hundar 
spårat helt av sig själva sedan tidernas 
begynnelse? Människan har tränat hundar 
att spåra i hundratals år utan 
att ha haft dofterna på spray-
flaskor och det har gått allde-
les ypperligt.

Svaret på det är att vi egentli-
gen aldrig till fullo kan förstå 
exakt vad det är hundarna 
följer för dofter. Alla ni som 
någon gång gått bakom er 
hund med spårlinan i handen 
vet ju hur svårt det är att vara 
100% säker på vad det är hun-
den spårar, eller hur?
Så...vi behöver alltså något 
som ger oss jämnare villkor!
Det här kommer från USA, 
som så mycket annat, och 
utövas på så kallade hårda un-
derlag, till att börja med. Te x 
asfalt, grus och betong.

Som ni säkert förstår så lät ju 
detta väldigt spännande, spe-
ciellt eftersom jag upplevde 
det som ett problem att Icie’s 
spårteknik innebar att spåra 
med väldigt hög nos. 

Så vi började med förberedelsen att få 
ihop ett antal flaskor med doft av mig. 
Detta gjordes genom att dubbla lager trö-
jor togs på, varav den allra innersta var 

tvättad utan både tvättmedel och 
sköljmedel, och sen en extra tjock jacka, 
sen bar det ut i backarna här där vi bor... 
Jag tillhör tyvärr inte de människor som 
har lätt för att bli varm och svettig, så det 
var rena träningspassen i branta backar 
för att bli svettig trots alla kläder, men... 
till slut så blev det allt lite värme där in-
nanför! 

Väl hemma igen stoppades innertröjan 
ner i en spann och vi hällde två liter des-
tillerat vatten ovanpå. För bästa avfällning 
av alla partiklar så var det rekomenderat 
att det skulle ligga i blöt minst över nat-
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Vi erbjuder våra 
kunder en komplett 
smådjursanläggning

sig om ca 200-500 personer som klampat 
omkring under eftermiddagen.
Till att börja med så jobbade vi ihop två 
och två, vi la varandras spår och följde all-
tid med bakom när den andre gick spåren. 

När någon annan lägger spåret så läggs 
det med deras egen spårvätska. Mycket 
interessant att se olika hundar jobba! Ju 
fler man har möjlighet att titta på dessto 

mer lär man sig och 
får följdaktligen en 
större förståelse 
för andra sätt att 
spåra på. 
Det är inte helt 
fel att emellanåt 
ta med sig lite 
spårvätska ut även 
i skogsspåren för 
att träna hundarna 
i att ta svängarna 
i spårkärnan, och 
även för att öka 
noggrannheten i 
spåret.

När man lägger 
dessa roliga SIAB-spår är det bara fan-
tasin som sätter stopp för hur dom kan 
läggas. Var inte rädda för att utmana och 
prova er fram! Det här är även ett sätt att 
kunna utöva spårning tillsammans med 
sina hundar även om man har svårigheter 
med att ta sig fram över stock och sten i 
skog och mark. Glädjen stod alltid högt i 
tak varje gång vi provade på någon ny yta 
att spåra på och det lyckades! Och, som 

alltid, var kaffetermosarna och mackorna 
nerpackade i ryggorna för att avnjutas 
efteråt eller medans spåren låg till sig. 
Lite ”konstiga blickar” från folk som 
inte alls förstod vad vi sysslade med när 
vi gick omkring lätt nerböjda, med våra 
petflaskor och sprutade...tja, det får man 
på köpet. Men vad gör väl det om 100 år, 
huvudsaken är väl att vi har roligt tillsam-
mans och vårt underbara samarbete med 
våra älskade colliebollar!

Hoppas ni blir lite nyfikna nu på detta sätt 
att spåra och hör med era klubbar, eller 
läser er till mer information på nätet om 
det här sättet att spåra!

Eva Malmeskog
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Eftersom Spader är en hund som inte alls skulle uppskatta ett 
lugnt och stillsamt pensionärsliv, så har jag försökt hitta något 
som skulle kunna få både honom och mig att få en utmaning när 
han pensionerades från bruks- och lydnadstävlandet. Vi provade 
på rallylydnad, men det föll inte riktigt på läppen (på mig ska 
tilläggas - Spader gillade det), och slutligen fastnade vi för Heel-
work to Music (HtM).

HtM (Heelwork to Music) och Freestyle är relativt nya sporter 
inom hunderiet. Det gemensamma för dessa grenar är att alla 
ekipage genomför egenkomponerade program, och inte agerar 
utifrån ett fastställt regelverk som beskriver hur det ska se ut. 
Men självklart finns det regler.

HtM bygger på Heelwork (fotgående) i tio olika positioner, och 
hunden ska vara i någon av positionerna minst 75% av tiden. 
Position 1 (fot) var väl ingen större svårighet för en lydnads-
grundad hund, och i och med att vi kört rally var väl högersidan 
(position 5) inte helt omöjlig heller, men sedan blev det svårare...

Precis som i alla andra discipliner stegras svårighetsgraden klass-
vis, men till skillnad från bruks, lydnad och rallylydnad är det 
helt och hållet upp till föraren (inom vissa fastslagna regler) hur 
programmet ska utformas. Ju högre klass, desto fler positioner 
(och gärna visa att hunden kan gå i sidled och bakåt samt hitta in 
i positionerna själv) och längre program. Man väljer musik och 
koreografi helt själv. Kan man sedan arbeta in ett tema och själv 
klä sig passande så ökar poängen. Totalt bedöms man i tre olika 
kategorier:

• Precision och samarbete kan kort beskrivas som hur väl  
 hundens rörelser utförs, samt hur väl samarbete mellan  
 hund och förare är genom programmet.
• Innehåll bedömer moment, kombinationer av rörelser, te 
 knisk och koreografisk svårighet samt hur väl programmet  
 har utformats efter ekipagets förutsättningar. 
• Tolkning till musik är kategorin där man bedömer pro- 
 gram met i relation till musiken – hur väl rörelserna är taj- 
 made och hur rytm och frasering uttrycks i programmet.

I var och en av kategorierna kan man få maximalt 10 poäng, och 
för att få gå vidare upp till nästa klass krävs det att man får minst 
7,5 poäng i alla tre kategorierna.

Vår första start gjorde vi "i blindo". Jag hade aldrig sett en tävling 
och bara läst reglerna. Det visade sig inte vara riktigt optimalt, 
men otroligt roligt. Resultatet blev att jag hade satt ihop ett lite 
för avancerat program (som jag själv inte kunde hålla i huvudet), 
vilket gjorde att koncentrationen svek. Vi var inte alltför långt 
ifrån uppklassningspoäng ändå, och vi hade fått blodad tand. 
Kamratskapet bland de tävlande gick verkligen att ta på och-
stämningen var på topp. Vi fick med oss massor av tips och idéer 
hem, och efter det gjorde jag om koreografin och bytte musik.

Ny tävling utsågs och vi gick in mer helhjärtat för att försöka 
få till ett program som skulle räcka till uppklassning. Mera up-
pmärksamhet till min klädsel, och fokus på vad som passade 
Spader i takt och rörelsemönster. Musiken vi fastnade för blev 
"The Way You Make Me Feel" med Michael Jackson. Klädsel 
till det gick dessutom ganska lätt att ordna. Som extra grädde på 
moset hade jag sådan tur att en elitförare i HtM är klubbkamrat 
med mig i min nya klubb, och med lite coachning och tips från 
henne kunde vi få ihop ett bra program. Slutligen var det dags 
att köra i skarpt läge. Fjärilarna dansade runt i magen i vanlig 
ordning när det drar ihop sig till tävling, men både Spader och 
jag höll ihop hela vägen och jobbade oss till en femteplacering 
och uppklassning.

HtM och Freestyle har samma system som lydnadsklasserna. Tre 
godkända resultat i samma klass ger en titel, men man får flytta 
upp till nästa klass om man vill. Jag och Spader väljer att stanna 
kvar i klass 1 under hösten (vi har några fler tävlingar inplaner-
ade) för att försöka oss på den lägsta klassens titel, samtidigt som 
vi jobbar in lite nya positioner och tricks, och satsar på att starta 
i klass 2 nästa år.

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

 – Let's Dance med hundH t M
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Att lyckas på tävling, hur gör man det?
Den frågan tror jag att det är många som ställer sig. Själv har jag 
inte alls så stor erfarenhet av det här med tävlingar, framför allt 
inte lydnad. 
Jag såg den allra första lydnadstävlingen en höst för några år 
sedan, då var min Bamze, Cool Lines Call Of  Duty inte ens 
påtänkt. Jag tyckte allt att det såg lite kul 
ut och jag blev otroligt imponerad av hur 
förarna lyckades få sina hundar att utföra 
alla dessa moment.
Jag for hem och började träna lite smått 
med min då 2-årige Diezel, Mild Kachi-
nas Black Eagel. Vi gjorde så gott vi 
kunde på egen hand, men ingen av oss 
tyckte det kändes sådär jättekul så vi lade 
lydnadstankarna på hyllan och gick ut och 
vallade får istället.

Vintern gick och våren kom, en vack-
er dag lyckades jag bli ”medlurad” till 
Västerås för att titta på Diezels pappas 
senaste kull med valpar. Titta ja… Hur 
kan man åka med och tro att man bara 
ska titta?  Hela vägen från Örebro satt 
jag och intalade mig själv: Du ska inte ha 
någon valp, du ska inte ha nån valp, du 
ska absolut inte ha någon valp!!
Väl framme möttes jag av världens un-
derbaraste tik i dörren, hon stal verkligen 
mitt hjärta vid första ögonkastet. Hon 
var så himla go, glad, social och framåt 
samtidigt som hon hade ett så ljuvligt mjukt och fint sätt. En 
obeskrivlig känsla uppstod och hade uppfödaren sagt att hon var 
till salu hade jag tagit med henne hem utan att blinka.

I nästa ögonblick möttes 
min blick av en hög med 
helt bedårande, fem 
veckor gamla valpar. En 
av valparna utmärkte sig 
lite mer än alla de andra. 
Det var den där valpen 
som jag först tyckte såg 
lite småkonstig ut, efter-
som han inte hade den 
där ”riktiga collie-kra-
gen”. Under de tre tim-
marna vi var där så höll 

sig den där lilla kraglösa godingen sig i närheten av mig. Det 
kändes som att han gång på gång kom och pockade på min up-
pmärksamhet. I takt med att han hela tiden sökte upp mig så 
började en ny tanke ta form i mitt huvud: – Kan jag verkligen 
missa en valp ur den här kombinationen, med den här underbara 
tiken som mamma och samma pappa som till Diezel?

På hemvägen snurrade tankarna i helt andra banor och jag fun-
derade på hur jag skulle kunna övertala husse om att skaffa en 
valp. När jag kom hem sa jag: – Vi måste nog åka till Västerås 
tillsammans och titta på en valp. Han var mer lättövertalad än 
jag trodde och veckan efter när vi var framme i Västerås igen så 

skötte den där kraglösa lilla killen resten 
av övertalningen.

Den 24 maj 2011 kom alltså denna lilla 
pärla in i vårt liv och han lyckades verk-
ligen ta våra hjärtan med storm. Han 
visade sig vara en riktig gosegroda och 
glädjespridare, nyfiken som få och det 
mesta i livet tas med en klackspark, dessu-
tom älskar han allt och alla som kommer 
i hans väg.
Nu fick matte en grabb att jobba med!
Direkt när han kom hem som nioveck-
orsvalp så började vi med lite kontak-
tövningar och det första kommandot han 
lärde sig var sitt. Han kom farandes som 
en virvelvind när jag kallade på honom 
och han var så otroligt söt när han sat-
te sig på rumpan fortare än blixten och 
sökte ögonkontakt med sina underbara 
små mörka ögon. Därefter började den 
långa vägen med plats-liggningsträning i 
små, små steg för att få den befäst, både 
inför jobbet på gården i fårhagen och in-
för eventuella kommande tävlingar.

Ganska tidigt bestämde jag mig för att om jag någon gång i mitt 
liv skulle tävla med en hund så skulle jag göra det med Bamze. 
Frågan var ju bara hur det skulle gå med dessa tävlingsnerver? 
Åren började gå och vi testade lite av varje, både på egen hand 
och med hjälp av lite kurser i bland annat rally och en lydnad-
skurs på nybörjarnivå.

År 2013 satte jag upp ett mål, att vi skulle ta oss ut på vår allra 
första tävling. Mest för att jag faktiskt skulle få prova på själva 
tävlingssituationen, men också för att se vart vi stod i vår träning. 
Jag anmälde både Bamze och Diezel till en rallytävling i Fagersta 
i början av februari och vi lyckades att komma med, utan att bli 
bortlottade.

När tävlingsdagen kom mådde jag riktigt, riktigt illa, men jag 
hade svårt att säga om det var på grund av gravidhormonerna 
eller tävlingsnerverna. Vi kom i alla fall i riktigt god tid till tävlin-
gen. Jag gick banvand-ringen många varv och försökte verkligen 
att memorera banan. 
När vi väl stod vid startskylten så trodde jag att jag skulle vara 
betydligt mer nervös. Domaren frågade om vi var redo. Jag tog 
ett djupt andetag och svarade JA. Sen hamnade jag som i en 
stor såpbubbla, det var precis som att det inte fanns något annat 
än Bamze och jag i hela världen. Vi gick banan och det kändes 

Att råka bli med valp 
och vägen fram till Lydnadsdebuten
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riktigt bra. Dagen blev verkligen hur kul som helst, det bästa var 
att jag fick bevisat för mig att vi faktiskt kunde det här och att 
vi dessutom var tävlingsklara. Bamze slutade på delad 2:a plats, 
med 98 poäng av 100 möjliga. Diezel klarade sig riktigt bra han 
också, 10:e plats med 83 poäng trots 10 poängs avdrag på en 
skylt.
Efter den helgen fick matte så klart blodad tand. I takt med att 
min mage växte så anmälde jag oss till fler rallytävlingar. När 
sommaren började gå mot sitt slut och det var dags för männi-
skovalpen att komma till världen hade Diezel genomfört sex täv-
lingar och Bamze sju, och båda två kunde nu titulera sig RLD-N 
och RLD-F.  Poängen som Bamze skrapade ihop räckte till att 
bli årets 2:a bästa rallylydnadscollie i Fortsättningsklass i vårt 
lokalområde, vi kom även på retliga 2:a plats när vi ansökte om 
SCK:s HP till Bästa Rallylydnadshund 2013 med våra 485 poäg.
Hösten kom och det blev en naturlig paus i hundträningen när 
vår lilla son Noel föddes. Pausen blev dock betydligt längre än 
vad jag hade täkt mig och först nu i höst började vi så smått att 
komma igång med lite hundträning igen.
Trots att vissa moment inte kändes helt färdiga, så anmälde jag 
oss i alla fall till vår allra första lydnadstävling. Det blev lite i sista 
minuten genom en efteranmälan. Oj vad nervös jag blev! Det var 
ju över ett år sedan vi tävlade sist och då var det ju rally, på något 
sätt hade jag en känsla av att lydnaden skulle vara så mycket mer 
strikt. Jag kunde knappt sova på natten trots att det var över två 
veckor kvar till tävlingsstart.

Men jag hade en himla tur. 13 dagar innan tävlingen skulle gå 
av stapeln så var det ett gäng från klubben som skulle på en 
föreläsning om tävlingspsykologi och mental träning med Niina 
Svartberg. Jag hakade på. En kanonbra föreläsning som jag hade 
enorm nytta av inför vår debut.
Under kommande dagar fram till tävlingen försökte jag verkli-
gen att memorera min tolkning av föreläsningen och det som jag 
tyckte kändes allra viktigast: 

• Uppgiftsmål istället för resultatmål. Vi skulle alltså sikta in  
 oss på vår uppgift när vi genomförde vår allra första lydnad 
 stävling. Uppgiftsmålet jag satte upp var att vi skulle ha kul  
 och få till en så bra känsla som möjligt på vår lydnadsdebut.
• Tankens kraft. Det andra viktiga var att komma ihåg att det  
 är VI som styr VÅRA tankar. Ge inte plats åt det som du  
 inte vill ha med i dina tankar.                                                              
• Du äger planen. Ta dig den tid du behöver. Den stunden  
 du tävlar är det du som äger planen, du har ju faktiskt  
 betalat för att få vara där.
• Om din hund kunde prata. Vad vill du att din hund ska  
 säga  till dig när ni går av planen efter tävlingen?

Helt plötsligt var dagen här…
Vår debut skulle ske på hemmaplan där även klubbens KM skulle 
avgöras. Den första frågan jag fick när jag kom till klubben var: 
HUR KÄNNS DET?
Då tänkte jag på föreläsnigen och tankens kraft...
Trots att fjärilarna fladdrade runt som i en orkan i magen så 
drog jag på med världens största leende och svarade självsäkert: 
SKITBRA!! Vi samlades i klubbstugan och jag fick välja först 
på lottningen. Nr 8!! Det kändes riktigt bra, då skulle jag hinna 
värma upp Bamze och även hinna se lite hur tävlingen gick till. 
 – Ekipage nr 8 välkomna in på planen!!
Vi gjorde en ”backa-övning” från rallyn, jag gav honom en godis, 
tog ett djupt andetag och gick in på planen med inställningen 
att vi ägde den. Jag gjorde allt för att ha så kul som möjligt. Jag 
försökte vara så tydlig jag kunde och i varje moment litade jag på 
att Bamze skulle göra sin del så bra som han kunde. Mellan mo-
menten fick min pärla massor av beröm och jag hörde att det ap-
plåderades, men jag tänkte inte så mycket på det eftersom Eliten 
tävlade på planen bredvid. Känslan var i alla fall helt underbar!! 
Och jag kan nästan höra Bamzes ord till mig när vi går av planen: 
Tack för din tid matte, det här var verklige skitkul! Äntligen gör 
vi något riktigt roligt ihop igen!

Jag känner mig så otroligt glad över att vi uppfyllde mitt mål: 
Att genomföra vår allra första lydnadstävling och få med oss en 
så bra känsla som möjligt! 
Hur gick det då?  Svaret är: Det gick verkligen så bra som det 
bara kunde! 
Det är med stor stolthet jag berättar att lägsta betygssiffran vi 
plockade var 8 och att vi fick ihop hela 177,5 poäng, som räckte 
till en delad 2:a placering.
Att sedan klubbens KM gick av stapeln under denna tävling och 
att det var VI, alltså BAMZE & JAG som lyckades kammade 
hem klubbmästartiteln och får ha den fina vandringspokalen här 
hemma under året, var verkligen pricken över i:et. 

Tänk att VI gjorde det! Det känns faktiskt helt overkligt! Jag har 
nypt mig i armen flera gånger för att inse att detta inte bara är 
en dröm. Jag känner mig så otroligt lycklig över att just jag har 
förmånen att få äga denna underbara hund. Tänk att min pärla 
alltid ställer upp och att han faktiskt vill träna och tävla tillsam-
mans med mig. 
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Jag trodde aldrig att JAG skulle komma ut på en tävlingsplan, 
framför allt inte bli ”en sån där” som tävlar. Men tänk så det kan 
gå. Vi har fått blodad tand och nu tror jag att jag är fast. 

Detta var mitt recept för att lyckas på vår allra första lydnadstäv-
ling. Jag hoppas att detta kommer att kunna hjälpa någon mer 
med sina tävlingsnerver och framför allt så hoppas jag att jag 
kommer att kunna plocka fram det här receptet till nästa tävling 
och till nästa…

Ida med de underbara colliepojkarna Diezel och Bamze

Borstar och saxar
På bilden nedan syns följande:
 -  olika vanliga saxar 
 -  en effileringssax (som även syns på egen bild) 
 -  liten karda för hasor och öron
 -  stor karda för kroppen
 -  rund borste med längre piggar för den längre
  pälsen på bringa, svans, fanor
 -  klotång
 -  bredtandad kam för att reda ut knutor t.ex.
  bakom öronen, fanorna
 -  sprayflaska med vatten
 -  sprayflaska med spraybalsam ell spray med
   minkolja för utredning av knutor i ullen

 

Saxar kan kosta allt från under 100 kr till flera hundra kro-
nor. Det man bör veta är att sandig och/eller smutsig päls 
gör saxen slö, så om man köper en riktigt dyr sax bör man 
även ha en billigare som man använder i vardagen. Den 
dyra bör bara användas i nytvättad päls.

Förutom en vanlig sax behövs en effileringssax. 
En effileringssax fungerar uttunnande då den är tandad. 
Det är viktigt att saxen inte är för grovtandad för då syns 
”klippen”. Den finns även som dubbeltandad men det 
brukar räcka med en enkeltandad. 
Det man oftast klipper på en collie är tassarna och det 
finns speciella saxar för tassar för de som är osäkra på 
handen, som har trubbig spets. 

Framtassar och fanor
Tassarna klipps undertill mellan trampdynorna och runt 
om. En välklippt collietass drar in mindre sand och grus 
och torkar fortare. 

 

Därefter skall man även snygga till tassen på sidorna och 
ovanpå. En collie kan ha olika mycket päls på tassarna inkl. 
ovanpå. Fanornas fyllighet varierar också kraftigt. Pälsen 
på en collie förändras då den blir vuxen vid 2-3 årsåldern 
och brukar bli mer fyllig just på fanor och hasor. 
När fanorna nertill övergår i tassen bör man klippa så att 
det blir en mjuk övergång. 

 

Hur man sköter  
en Colliepäls
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På frambenen har collien sporrar som brukar ha en extra 
tuss päls kring sig. Tunna bort pälsen runt sporren med en 
effileringssax.

 

När man har klippt klart undersidan och runt sporrarna 
och fixat övergången från fana till tass så skall man fixa 
ovansidan av tassen. Ta den lilla kardan och borsta upp 
pälsen på ovansidan tassen. Därefter använder man effiler-
ingssaxen för att forma tassen som man vill ha den. 

 

Baktassar och hasor
Baktassarna genomgår samma friklippning som framtas-
sarna…
...men sen är det dags för en av de lite svårare sakerna att 
klippa på en collie – en korrekt och bra hasklippning. 

Börja med att reda ut haspälsen med den lilla kardan samt 
med den bredtandade kammen. Se till att pälsen är jämn 
innan du börjar klippa. Här lönar det sig att inför en ut-
ställning använda den dyra saxen. Man klipper uppifrån 
ner och skapar en mjuk båge likt bilden här nedan. 
 

Front och bakdel
Här måste man vara noga med att fukta pälsen speciellt 
om pälsen är torr och sträv. På unga hundar över året som 
håller på och byter ut sin päls kan man behöva använda sig 
av spraybalsam.
Fronten borstar du bäst stående med hunden mellan dina 
ben så du kan få tag i hela pälsen på fronten. Arbeta dig 
igenom lager efter lager, nerifrån upp. Kragen kan framtill 
vara väldigt tät så gå inte för fort fram.
 

När du tar bakdelen bör hanhundsägare tänka på att hålla 
för ”kulorna” när du far fram med borste och sax. Använd 
aldrig, aldrig en kam här utan bara bortsar och kardor. Här 
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är det en ung hane som håller på och byta päls och han 
har lite knutar i pälsen som måste redas ut. Använd ef-
fileringssaxen för att få bort den gamla pälsen. Glöm inte 
sprayen. 

Kastratpäls
Vissa kastrater kan få en tunnare och finare päls som i 
den längre strävare pälsen lätt filtrar ihop sig.  Dessutom 
slutar inte ullen att växa vilket medför en enorm päls 
efter ett tag. Ullen har även svårt att släppa. Här får man 
använda sig av spraybalsam som fungerar superbra, samt 
tunna med effileringssax. Ibland får man ta till en grövre 
hårdare borste för att få bort död gammal ull.    

Och till sist - öronen…
FÖRE - här ser du en helt ofixad collie 

Börja med att få bort eventuella knutar bakom öronen 
med bredtandad kam och eventuellt även med effiler-
ingssax.
Därefter kan du börja forma öronen. Effilera bort lång 
hårstrån som liksom hänger ut över ovansidan av öro-
nen. Den här hunden har långa testar runt öronen, både 
på ovansidan samt framför och i öronen.

 
 

 

Sen tunnar du med effileringssaxen på insidan och runt 
örat framtill. Och jämnar till kanten på örat med effiler-
ingssaxen så att inga långa testar finns kvar.
Kolla av ditt arbete då och då så du inte tar för mycket. 
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EFTER - här är höger öra helt fixat 

Avslutningsvis…
Ta för vana att klippa klorna en gång i veckan t.ex. på lörd-
ag-arna. Klipp tassarna i första hand undertill men även 
gärna på ovansidan då tassarna blir så mycket snyggare 
då. Det behöver man inte göra varje vecka men varannan 
eller var tredje. Då kan man även borsta igenom pälsen 
och snygga till hasorna lite. Om du skall ställa ut så klipp 
inte hasorna för korta innan, utan spara dessa den sista 
månaden. 

Använd aldrig annat än borstar i pälsen till att borsta med 
– kammar är svartlistade. Även den på senare tid populära 
furminatorn passar inte för colliepäls.

En collie har en dubbel päls med kraftigare täckhår som 
skyddar mot väta samt en tät kortare ull som både värmer 
när det är kallt och isolerar mot värmen när det är varmt. 
Klipp därför aldrig en collie. Vissa individer är dock precis 
om vi människor känsligare mot värme. 

Bada din collie vid behov. Vi fällning som inträffar 1-2 ggr 
per år kan man skynda på fällningen med ett bad. Använd 
ett schampo för hundar. Inför utställning skall men helst 
inte bada hunden dagarna innan utan förslagsvis helgen 
innan. 

Svenska collieklubben (SCK) är en av Svenska Brukshund-
klubbens alla rasklubbar. Klubben  har till uppgift att främja 
seriös avel av collie och att utveckla  rasen. 

Collien är en brukshund som inte bara duger för de klas-
siska bruksgrenarna som spår, sök och rapport. Rasen tillhör 
gruppen vallhundar, där hundarna är aktiva och lättlärda och 
älskar att jobba. Den har visat goda resultat inom bruks, 
lydnad, agility, viltspår, rallylydnad och som servicehund. Col-
lien är också en populär utställningshund. Det är en mycket 
allsidig hund som trivs när den får känna sig delaktig med sin 
flock.

Om du vill vara med och påverka utvecklingen av rasen, 
styrelsens inriktning på sitt arbete, medlemstidningens ”Col-
liebladets” fokus, eller kanske bara vara med och bidra med 
goda råd och dåd inom klubben? Alla bidrag, om än det kan 
kännas litet så är det viktigt. I så fall får du gärna höra av dig 
till Valberedningen för Svenska Collieklubben. 

Eva Schömer, valberedningens sammankallande 
(collieeva@hotmail.com)

Intresserad av att påverka arbetet 
med och om colliehundarna?



 

 

 

KORAD 
BRONZE LEAF MIGHTY MURRAY 
SE54122/2010 Född: 2010-07-31 Trefärgad Hane LH 
e: Takanja's It's Showtime 
u: Bronze Leaf Hedda of Coolbreeze 
Ägare: Anne Randerz 

Mentaltestad i Örebro 2014-05-24 av 
Martti Keskinen & Sven-Einar Holmsten  
Poäng del 1: 65 Poäng del 2: 252 Totalpoäng: 317 

Exteriörbeskriven i Örebro 2014-07-05 av Yvonne Brink  
Höjd 61cm, Längd 65cm, Bröstdjup 27cm  

Ny titel KORAD  

 
 

 

KORAD 
CARLITOS ADORABLE ADRIAN 
SE27847/2011 Född: 2011-03-23 Sobel Hane LH 
e: C.I.B Timonan Viking Viggo 
u: KORAD Margrave Hills Credo In Te 
Ägare: Karin Carlson 

Mentaltestad i Färjestaden 2014-05-31 av 
Carina Melanoz & Gun Ståhl Rooth  
Poäng del 1: 120 Poäng del 2: 301 Totalpoäng: 421 

Exteriörbeskriven i Fliseryd 2012-12-01 av Tina Permo  
Höjd 61cm, Längd 65cm, Bröstdjup 29,5cm  

Ny titel KORAD  
 
 

 
  

 
 



 
 KORAD 

COOL LINES CALL OF DUTY 
SE27239/2011 Född: 2011-03-22 Sobel Hane LH 
e: SE VCH LP1 RLD-N RLD-F RLD-A RLD-M Springmist's The Rednex
u: Ullsåsas Coola Lovis 
Ägare: Ida Dahlberg Andersson 

Mentaltestad i Örebro 2014-10-26 av 
Martti Keskinen & Sven-Einar Holmsten  
Poäng del 1: 79 Poäng del 2: 308 Totalpoäng: 387 

Exteriörbeskriven i Örebro 2014-07-05 av Yvonne Brink  
Höjd 58cm, Längd 61cm, Bröstdjup 25,5cm  

Ny titel KORAD  
 
 

 

 

KORAD 
FORNBORGENS KATJA KAVAT 
SE25321/2011 Född: 2011-03-14 Trefärgad Tik LH 
e: BH AD Michel Vom Rosennest 
u: KORAD Fornborgens Isadora 
Ägare: Jenny Appelblom 

 

Mentaltestad i Bro 2014-06-14 av Lorenz Ogebjer & Gunnel Ferm  
Poäng del 1: 58 Poäng del 2: 291 Totalpoäng: 349 

Exteriörbeskriven i Mälarö 2013-09-22 av Bo Wiberg  
Höjd 56cm, Längd 62cm, Bröstdjup 23cm  

Ny titel KORAD  

 

 

 

 KORAD 
GATEFIELDS MAGIC FEELING 
SE44766/2012 Född: 2012-06-20 Sobel Hane LH 
e: C.I.B BORD EE FI SE DK NO UCH KORAD Steadwyn 
Showmanship 
u: SE V-07 Gatefields Good Ol'Days 
Ägare: Anneli Lindström 

 

Mentaltestad i Heby 2014-03-29 av Gunnel Ferm & Patrik Grönfeldt 
Poäng del 1: 98 Poäng del 2: 276 Totalpoäng: 374 

Exteriörbeskriven i Jönköping 2014-05-03 av Fredrik Norgren  
Höjd 61cm, Längd 64cm, Bröstdjup 27cm  

Ny titel KORAD  
 

 



 

 
KORAD 
GEMDALES ARBETSFÖRE ARVID 
SE17195/2011 Född: 2011-01-12 Trefärgad Hane LH 
e: Gemdales Very Viqorous Victor 
u: Gemdales Queenlike Quinsie 
Ägare: Maj-Britt Berglin Svensson 

Mentaltestad i Färjestaden 2014-05-31 av 
Gun Ståhl Rooth & Carina Melanoz  
Poäng del 1: 86 Poäng del 2: 381 Totalpoäng: 467 

Exteriörbeskriven i Tollarp 2014-06-28 av Åke Cronander  
Höjd 62cm, Längd 68cm, Bröstdjup 31cm  

Ny titel KORAD  
 
 
 

 
 KORAD 

TURNING LEAF'S TOP FIVE BARKER 
SE32567/2011 Född: 2011-04-20 Sobel Hane KH 
e: Sandcastle's Bruno Pepper 
u: Cinnaberry's Hungry Heart 
Ägare: Sandra Pörhölä 

Mentaltestad i Umeå 2013-09-22 av 
Cristine Wacek & Peter Forsberg  
Poäng del 1: 92 Poäng del 2: 216 Totalpoäng: 308 

Exteriörbeskriven i Örnsköldsvik 2014-04-26 av Nils Molin  
Höjd 62cm, Längd 68cm, Bröstdjup 29cm  

Ny titel: KORAD 
 
 
 

 

 

KORAD SE DK UCH 
BLUE PETIPA'S AFRA AKIKO 
SE13247/2011 Född: 2010-12-07 Blue Merle Tik KH 
e: KORAD Turning Leaf's Toad's Wild Ride 
u: KORAD SE UCH LP1 LP3 Gemdales Twinkle Little Tindra 
Ägare: Kristina Javue 

CERT 
2012-08-18  Bjuv 
2012-09-23  Lund 
2012-11-24  Åstorp 
2013-06-15  Höganäs 
2014-06-21 Vejen, Danmark, CACIB DK UCH 

Mentaltestad i Lomma 2014-04-13 av Conny Borg & Ingrid Borg 
Vogel  
Poäng del 1: 76 Poäng del 2: 352 Totalpoäng: 428 

Exteriörbeskriven i Tollarp 2014-06-28 av Åke Cronander  
Höjd 55cm, Längd 61cm, Bröstdjup 27cm  

Nya titlar KORAD SE DK UCH 
 

 
  

  



 
KORAD SE UCH RLD-N 
TURNING LEAFS ANYTIME DR 
MARTENS 
SE32564/2011 Född: 2011-04-20 Sobel Hane KH 
e: Sandcastle's Bruno Pepper 
u: Cinnaberrys Hungry Heart 
Ägare: Ann Karlsson 

CERT/CACIB 
2012-06-16  Örebro CERT 
2012-08-12  Askersund CERT, CACIB 
2013-07-21  Köping CERT, CACIB 
2013-08-11  Askersund CERT 
Mentaltestad i Örebro 2014-05-24 av 
Martti Keskinen & Sven-Einar Holmsten  
Poäng del 1: 99 Poäng del 2: 347 Totalpoäng: 446 

Exteriörbeskriven i Nora 2014-05-29 av Annica Ultveit-Moe  
Höjd 59cm, Längd 72cm, Bröstdjup 31cm  

Nya titlar: KORAD SE UCH 

 
 KORAD SE UCH TJH 

CINNABERRY's ALMOST AN ANGEL 
SE42889/2008 Född: 2008-04-10 Trefärgad Tik KH 
e: INT FI SE EST LV CH BALTW-04 TK2 Häntiaisen Beachboy Bobo 
u: INT FI SE EST BLR CH Cinnaberry's As You Like It 
Ägare: Kristina Javue 

CERT 
2009-07-04  Tollarp, CERT 
2009-07-10  Tvååker, CERT 
2009-07-11  Tvååker, CERT 
2009-11-14  Åstorp, CERT 
2010-07-07  Tollarp, CERT 

 

Ny titel SE UCH  
 
 
 

 KORAD SE UCH 
MIRONIK'S COOPER 
SE13528/2011 Född: 2011-01-11 Trefärgad Hane LH 
e: Brantastigs Pajas 
u: SE VCH RLD-F RLD-A RLD-M Gemdales Noble Nancy 
Ägare: Monica Johansson 

CERT 
2013-09-15  Gimo, CERT, CACIB 
2014-08-29  Visby, CERT 
2014-08-31  Visby, CERT, R-CACIB 

Ny titel SE UCH  
 

 



 

EE UCH EEJCH 
SAPPHIRESKY GOTTA BRAG 
SE10712/2012 Född: 2011-12-03 Blue Merle Hane LH 
e: DK UCH DKV-05,06,07,08,09 Uglebjerg Big Fat Snake 
u: RLD-N Steadwyn Black Hope N'Glory 
Ägare: Stephanie Burchard 

CERT 
2014-03-29  Estland, CERT 

Ny titel EE UCH 

 

 

 

 

 

KORAD SE DK NORD UCH C.I.B. 
SEAMIST ARCTIC ICE 
S61145/2009 Född: 2009-10-03 Blue Merle Hane LH 
e: KORAD SE UCH NO UCH Twin City Beyond The Sea 
u: SE UCH DK UCH Seamist Snowstar 
Ägare: Margareta Hawkins 

CERT 
2014-02-22  Bö, Telemark, Norge, CERT CACIB 
 

Nya titlar NORD UCH C.I.B. 
 

 
 
C.I.B. NORD FI DK NO EE UCH WW-14 
STEADWYN MAJESTIC CLASSICAL 
SE57770/2010 Född: 2010-08-27 Sobel Hane LH 
e: Steadwyn Classic Backup 
u: C.I.B. DK NO UCH Steadwyn Most Ravishing 
Ägare: Stephanie Burchard 

CERT 

2012-04-15  Bergen Norge, CACIB, CERT 
2013-06-08  Vänersborg, CACIB 
2013-07-12  Tvååker, CACIB 
2013-09-28  Åland, CACIB 
2014-08-10  Helsingfors Finland, CACIB CERT WW-14 

Nya titlar C.I.B. NORD FI UCH WW-14 

 

 

EE DK UCH 
STEADWYN MOST CLASSIC  
N'RAVISHING 
SE57773/2010 Född: 2010-08-27 Sobel Tik LH 
e: Steadwyn Classic Backup 
u: C.I.B. DK NO UCH Steadwyn Most Ravishing 
Ägare: Lena Burchard 

CERT/CACIB 

2012-06-03  Danmark, CERT 
2012-09-08  Estland, CERT 
2013-10-19  Estland, CERT 
2013-10-20  Estland, CERT 

Nya titlar EE, DK UCH 



ARBETSMERITER 2014 
 
Korad Fachings Black Pontiac     
Godkänd Elitspår 
1:a pris LK1 
Ägare Anita Wihk 
 

 
 
 
RLDN Fancymore Crazy In Love     
RLD N 
Lydnadsklass I, 184 p  
Anette Nyström 
 

 
 
 
Lawless Storm On Kilimanjaro  
RLD-N, RLD-F 
Förare: Sandra Nordin  
 

 
 
 

Mironik's Bridge 
20140420 Lydn.kl II  169 p. 1:a pris 
20140510 Lydn.kl II  184,5 p LPII 
20140817 Lydn.kl II 174,5 1:a pris  
20140503 Rally Avanc.  70 p. 
20140823 Rally Avanc.  76 p 
20140906 Rally Avanc.  98 p 
20140928 Rally Avanc. 88 p 
20141012 Rally Avanc. 94 p 
Förare: Jeanette Hansson 
 

 
 

 

Lawless Stormy African Queen  
RLD-N 
Förare: Kerstin Widmark 
 

 
 
 
Mironik's Carrera 
20140412 Lkl Spår 437,7 p. Gk 
20140511 Lkl Spår 440,7 p. Gk 
20141018 Lydkl. I 177 p 1:a pris 
Förare: Annika Hedner 
 

 
 
 
Mironik's Minos 
20141031 Gk vallanlagsprov (inoff) 
Förare: Angelica Eklund 
 

 



Mironik's Bismarck 
20140524 Rally Nyb.  72 p. 
20140524 Rally Nyb.  96 p. 
20140607  Rally Nyb.  99 p.- RLDN 
20140713 Rally Forts.  91 p 
20140713 Rally Forts.  92 p 
20140816 Rally Forts.  74 p - RLDF 
20140830 Rally Avanc. 71 p 
20141005 Rally Avanc. 78 p 
20141012 Rally Avanc. 88 p - RLDA 
Förare: Rosie Kristoffersson 
 

 
 
 
Mironik's Dias 
20140208 Lydn. kl I 167 p  -1:a pris 
20140425 Lydn.kl I 169 p - LPI 
20140111 Rally Forts. 99 p 
20140413 Rally Forts. 89 p 
20140517 Rally Forts. 90 p - RLDF 
20140531 Rally Forts. 96 p 
20140606 Rally Forts. 78 p 
20140830 Rally Avanc. 90 p 
20140831 Rally Avanc. 96 p 
20140921 Rally Avanc. 93 p - RLDA 
Förare: Helen Svantesson 
 

 
 
 
Mironik's Evangelista 
20140608 Rally Forts.  84 p. 
20140823 Rally Forts.  83 p. 
20140906 Rally Forts.  72 p. - RLDF 
Förare: Monica Larsson 
 

 

Mironik's Elvis 
20140510 Lydkl. II,  189 p. 1:a pris 
20140611 Lydkl. II  182,5 p. 1:a pris 
20140705 Lydkl. II  166,5 p.  LPII 
20140720 Lydkl. II  167,5 p. 1:a pris 
Förare: Ingela Pettersson 
 

 
 
 

Mironik's Enya 
20140419 Rally Nyb. 94 p. 
20140426 Rally Nyb.  98 p. 
20140531 Rally Nyb.  94 p.- RLDN 
20140606 Rally Forts.  79 p. 
20140823 Rally Forts.  95 p. 
20140830 Rally Forts.  89 p - RLDF 
20140907 Rally Forts. 84 p 
Förare: Helene Mårtensson 
 

 
 

 

Mironik's Viktor 
20140816 Rally Nyb.  90 p. – 
 20140824 Rally Nyb.  93 p. 
20141004 Rally Nyb. 100 p .- RLDN 
20141004 Rally Nyb. 80 p. 
20141012 Rally Forts. 92 p. 
20141012 Rally Forst. 93 p.  
20141109 Rally Forts. 93 p - RLDF  
Förare: Carina Persson- Näslund 
 

 



Mironik's Fabi 
20140322 AgilityHoppklass II 2/ 32 Pinne 
20140510 Agilityklass II, 1/11 Pinne 
20140525 AgilityHoppklass II 7/67 Pinne 
20140706 AgilityHoppklass II 5/103 Pinne 
20141026 Agilityklass II 2/32 Pinne 
Förare: Caroline Larsson 
 

 
 
 
Mironik's Kajenn 
20140201 Rally Nyb.  79 p - RLDN 
20140222  Rally Forts.  79 p 
20140222 Rally Forts.  95 p 
20140418 Rally Forts  77  - RLDF 
201740713 Rally Avanc.  71 p 
20140914 Rally Avanc.  82 p 
Förare: Marie Eriksson 
 

 
 
 
Mironik's Smile 
20140817 Lydkl. I, 169,5 p 1:a pris 
20140503 Rally Nyb. 96 p RLDN 
20140531 Rally Forts.  100 p. 
20140809 Rally Forts. 98 p 
20140823 Rally Forts.  94 p. RLDF 
20140830 Rally Forts.  93 p. 
Förare: Jytte Sigsgaard 
 

 
 
 
 

Mironik's Mikko Malikas 
20140704 Agilityklass II 6/ 97 Pinne 
20140705 AgilityHoppklass II 11/108 Pinne 
20140928 AgilityHoppklass II 3 Pinne 
20141031 Gk vallanlagsprov (inoff) 
Förare: Angelica Eklund 
 

 
 
 

Seamist Crystallice 
Appellklass spår, uppflyttad, 293 p, 1:a plac. 
Lägre klass spår, godkänd, 422 p, 1:a plac.  
Ägare: Margareta Hawkins 
 

 
 
 
RLDN Vilda Meduza Bönan Bonnie 
20149704 Rallylydnad Nybörjare  81p 
20140709 Rallylydnad Nybörjare  88p  - RLDN 
20141102 Lydnadsklass 1 178p 
Ägare; Hanna Bäckström 

 

 
 
 
Mironik's Zenoni 
20140 510 Lydkl. I 160 p. 1:a pris 
Förare: Emma Hult 
 

 



Mironik's Zookie 
20140907 Lydkl. III 262,5 p. 1:a pris 
20140914 Hkl. Spår 474,5 p Gk p 
20141101 Lydkl. III 283,5 p 1:a pris 
Förare: Caroline Kax 
 

 
 
 
Mironik's Yankton 
20140928 Lydkl. I 170,5 p 1:a pris 
Förare: Anette Lundström 
 

 
 
 
Mironik's Monni 
20140104 Agilityklass II 3/ 23  Pinne 
20140829 Agility hoppklass II  2 Pinne 
20141031 Gk vallanlagsprov (inoff) 
Förare: Angelica Eklund 
 

 
 
 

Surprise Star Sweet Cara Mia 
RLD-N  RLD-F 
Förare Jessica Sjöstrand. 
 

 
 
 
Korad LP1 LP2 RLD-N RLD-F RLD-A HtM1  
Seamist Sheriff Star SPADER 
HtM1 – diplom i Heelwork to Music. 
Förare Erica Svensson 
 

 
 
 
Mironik's Zenga 
20140529 Hkl Sök 353 p. Gk 
Förare: Klara kristalova 
 

 
 

 



56

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


