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ORDFÖRANDENS RADER

För någon vecka sedan såg vi de för-
sta snödropparna och idag upptäckte vi 
de första krokusarna i vår trädgård. Med 
våren kommer förväntan, och för oss 
hundintresserade, förväntan på en ny sä-
song, fylld med hundaktiviteter. Nu gäller 
det att träna och ligga i så man kommer så 
väl förberedd som möjligt! Om du vill ak-
tivera dig med andra collieägare, så ta en 
titt i aktivitetskalendern på hemsidan som 
uppdateras löpande. Det händer mycket 
ute i de lokala aktivitetsområdena (LA-
områdena)!

Klubben har nyligen (20-21 februari) 
genomfört sin LA-konferens, program-
met var uppbyggt med omväxlande pres-
entationer och grupparbeten. Tanken är 
att denna konferens skall vara en ”kick-
off ” inför det nya verksamhetsåret och en 
avstämning mellan den centrala styrelsen 
och de lokala aktivitetsområdena. 

Några exempel på vad som togs upp är; 
Ragnar Bergståhl, från SBKs förbunds-
styrelse pratade om hur det är att vara 
förtroendevald, och på detta hade vi ett 
grupparbete om demokratifrågor som t 
ex mötesformer, men även om hur vi be-
håller och blir fler medlemmar. 

Styrelsen presenterade ett förslag till 
”trippeldiplom” som deltagarna fick till-
fälle att diskutera och även klubbens nya 
hemsida. Vi gick även igenom resultaten 
från höstens diskussionsmöten runt ra-
sens ideala MH-profil. 
En mer komplett redogörelse i form av 
minnesanteckningar från konferensen har 
skickats ut till alla deltagarna, och LA-
representanterna har också ombetts att 
ge synpunkter på trippeldiplomet och på 
hemsidan.

För att förbättra utvärderingen av colliens 
hälsa och mentalitet så är det bra om du 
som collieägare bokar in en höftledsröntgen 
efter att din hund fyllt 12 månader samt en 
MH-beskrivning när hunden är mellan 12 
och 18 månader gammal. 

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

Börjar din valp bli STOR?

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

Årsmötet gick i år av stapeln i Ånnaboda, 
utanför Örebro. När du fått denna tidning 
i din hand, så är mötet redan avklarat. Jag 
hoppas att det blev ett möte där så många 
som möjligt kom och utnyttjade sin möj-
lighet att påverka. Årsmötet är vårt högsta 
beslutande organ, bl.a. så bestämmer vi 
här vilken verksamhetsplan vi skall arbeta 
efter och vilka som ingår i styrelsen efter 
årsmötet.

Åter till snödroppar, krokus och andra 
vårtecken! Jag vill tacka er alla för det 
gångna verksamhetsåret och jag önskar 
två- och fyrbenta medlemmar en riktigt 
fin vår!
Alf  
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Borlänge: Maria Johansson, 0243-21 56 96, mjvilyans@gmail.com
Enköping: Karin Dahlbom, khdahlbom@telia.com   
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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:  Marie Edlund-Thunberg, Tel 070-783 82 71,  
marieed@telia.com
Kontaktpersoner: 
Närke:  Ann Karlsson, ann.u.karlsson@gmail.com
Västmanland: Jennifer Schiller, jenniferschiller@live.se
Värmland:  Annika Hedner, notabenesvamp@hotmail.com   

Västra
Ordförande: Angelica Eklund, Tel 070-201 37 45,  
ordforande@sck-vastralo.se
Sekreterare: Lisbeth Hägg, hagg.l@telia.com
Kassör: Stellan Tjernström, classtellan@hotmail.com  

Sydöstra
Ordförande:  Åse Adolfsson, Tel 073-977 14 38, 
ordforande@scksolo.se
Sekreterare: Anja Gramner, Tel 073-982 09 08, 
sekreterare@scksolo.se
Kassör: Christina Johansson, Tel 076-808 61 61, 
kassor@scksolo.se
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
projekt@svenskacollieklubben.se
kennel@svenskacollieklubben.se
mental@svenskacollieklubben.se
utstallning@svenskacollieklubben.se 
valp@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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NYHETER från SCK, SBK & SKK

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.

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 veta 
mer om MI kommer vi gärna ut till er i LA-området och in-
formerar.
Kontakta projektgruppen via e-post:  
projekt@svenskacollieklubben.se, så samordnar vi det med 
ditt lokala aktivitetsområde. 

Kommande konferenser
Rasklubbsträff fredag 8 maj - 2015
SBK:s kongress 9-10/5 – 2015
Kongresshandlingarna ligger ute på SBK:s hemsida och där 
hittar du de förslag till regelrevideringar som skall tas på kon-
gresser. 

Registrera din e-postadress!
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 aktivitets-
område som du bor inom.

Aktuella frågor

Vad skall ingå i Collieklubbens nya TRIPPELDIPLOM? 
Frågan är ute hos LA-områdena. Styrelsen kommer att sam-
manställa och fatta beslut. Trippeldiplom kommer att kunna 
sökas första gången till årsmötet i mars 2016.

MT – behöver vi poäng för att kunna avgöra godkänd/
icke godkänd på våra MT? 
Fråga ställd från projekt MT-utvärdering. Svar till den 8 maj.
MT-träff för rasklubbarna inom SBK fredag den 12 juni 2015. 
Meta Carlsson är vår kontaktperson. För frågor kontakta 
Meta på fancymore.mc@gmail.com

Reviderade utbildningsplaner inom mentalitet.
M1 (M Ett) är tillbaka som grundkurs innan figurantutbildnin-
gen. Varför inte arrangera M1:or ute i LA-områdena?

Utvärdering av RAS 2014 för alla bruksraser – finns på 
vår hemsida:  
www.svenskacollieklubben.se/Rapport_utvardering_RAS_
bruksraser_2009-2014_Final.pdf. 
 
Den finns även tillgänglig på SBK:s hemsida:
www.brukshundklubben.se/utvardering_RAS

Hur skall vi hålla våra Årsmöten framöver?
Collieklubben har fört upp den här frågan på årets lista över 
verksamhetsmål för 2015. En projektgrupp som skall ana-
lysera och utvärdera olika varianter skall bildas och de skall 
återrapportera till styrelsen senare i höst. 
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SBK:s VISION
Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje 
och nytta för hundar, hundägare och samhälle.

Brukshundklubbens mål och handlingsplan
SBK är en målstyrd organisation och har ett antal mål med handlingsplan för sin verksamhet. 
Målen har beslutats av kongressen 2014 och är följande:
• Ökad öppenhet och transparens
• Frisk och sund organisation
• Ökat antal medlemmar i Svenska Brukshundklubben
• Säkerställa SBK:s uppdrag om förvaltning och avelsansvar
• Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster
• Vara en aktiv organisation som sprider kunskap om hund
• Öka attraktionskraften för prov och tävling
• Ekonomi i balans över tid med en stabil likviditet

Här följer en genomgång av vissa av målen:

Ökad öppenhet och transparens
Genom att: • Fastställa rutiner för information och kommunikation
  • Föra dialog med ordföranden i distrikt och rasklubbar
  • Öka delaktigheten för medlemmarna
  • Värna om det demokratiska inflytandet
  • Utarbeta en strategi för mediakontakter för såväl utgående som ingående information
  • Ökade presskontakter

Mätbarhet:  • Antal kommunicerade ärenden
  • Enkäter där upplevelser av delaktighet samlas in
  • Förekomster i media

Säkerställa Svenska Brukshundklubbens uppdrag om förvaltning och avelsansvar
Genom att:  • Bistå med support och stöd till rasklubbarnas arbete med rasspecifika avelsstrategier
  • Ge möjlighet till rasklubbarna att utvärdera avelsresultaten med hjälp av Lathunden
  • Matcha samarbetspartners behov av krav och kvalité
  • Avelsmålskonferenser

Mätbarhet: • Prov- och tävlingsresultat
  • MH, MT, exteriörbeskrivningar
  • Hälsostatistik

Öka attraktionskraften för prov och tävling
Genom att: • Utveckla nuvarande prov- och tävlingsformer
  • Tillvarata möjligheten att prova hundarnas bruksbarhet
  • Införa nya tävlingsformer mot mer arenasport
  • Genomlysa möjligheterna till ett tävlande året runt
  • Bjuda in till konferenser och föra en dialog med arrangörer och utövare

Mätbarhet: • Fastställt regelpaket inför nästa låsningsperiod
  • Enkäter
  • Tävlingsstatistik
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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.
SBK arrangerar också officiella utställningar för bruksraser, där collie ingår. De arrangeras av både distrikt och lokalklubbar. 

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 med Mentalindex för alla collies som 
genomfört ett MH.
 

Som medlem i SCK får du:

• Möjlighet att påverka och ta del av beslut som rör utvecklingen av både kort- och långhårig collie.

• 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 valpkullar finns på hemsidan för dig 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   
 och rallylydnad samt ställs ut på en rasspecial. Nya SM-vinnare utses varje år.

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

SÖDRA
Anordnar helgen 12-13 september en 
aktivitetsdag följt av Collieägarutbildning.  
Samarrangemang med Sydöstra. 

SYDÖSTRA 
Se ovan

VÄSTRA 
VÅREN 2015

Juni  7   
Colliepromenad i Alingsås
OBS! Tid och vägbeskrivning kommer att meddelas senare 
på vår hemsida!

Juni  28   
Utställning Elvsborgs BHK   
Domare: Tuula-Maija Tammelin (se annons nästa sida)

HÖSTEN 2015

Sept 19-20  
Lydnadsläger på Tånga Hed i Vårgårda
Se kommande annons i Colliebladet och på Västras hemsida.
För information: Ring Susan Grassl, 070-573 25 96

Nov 22 
ÅRSMÖTE på Kungsbacka Brukshundklubb
Kallelse läggs ut på Västras hemsida.
För information: Ring Lisbeth Hägg, 0300-192 16, 0707-
987606.

Utöver ovanstående kommer MH:n att anordnas under 
våren och hösten 2015, samt, vid förfrågan, de extra MH:n 
som erfordras.

ÖSTRA
Utställning 31 maj. Domare Göran Bodegård.

SÖDRA SVEALAND
16/5 Collieträff med tema specialsök/K9
Välkommen till en collieträff med Petra Thelander ifrån 
JR Hundcenter. Hon kommer att berätta och visa grunderna 
med specialsök och sen vi kommer även att få prova på hur 
man börjar med att träna specialsök, på en specialsöksplatta.

Petra skriver så här: " jag hoppas kunna ge er en rolig stund 
tillsammans med er hund och förhoppningsvis ge er mer-
smak inför vår specialsöks/K9kurs som vi har längre fram."

Träff en kostar 200kr per ekipage, inkl fika och frukt.
Längd: Ca tre timmar, teori blandat med praktik.

Datum: 16/5
Tid: .....återkommer om detta
Plats: ....återkommer om detta
OBS!! Max 10 hundekipage kan delta! (Extra åskådarplatser 
finns.)Vid eventuellt fler anmälningar än så får vi kolla med 
dem om det går att ordna, annars bokar vi in en till träff helt 
enkelt :-D.

ANMÄLAN SKER VIA MAIL TILL ANN: 
ann.u.karlsson@gmail.com  
senast den 1/5!!
Välkomna!

7/6 Collieträff: Prova på THS, Turnierhundsport
THS är en helt ny hundsport här i Sverige, men har funnits i 
Tyskland över 40 år. Nu under slutet på 2014 har den äntli-
gen nått våra norra breddgrader.

Sporten beskrivs som Friidrott med hund och är en sport-
gren där både hund och förare har vädigt roligt tillsammans. 
Det är ett bra sätt att stärka kontakten och förbättra rela-
tionen mellan förare och hund. Glöm inte heller vilken bra
kondition ni får....... både du och hunden. Win-win :-D
I sporten utövas Häcklöpning, Slalom och Hinderbana och 
Lydnad
Specialdisciplinerna är Terränglöpning och Combination 
speed cup.

På denna collieträff får vi veta lite mer om denna, för oss, nya 
och spännande hundsport och för den som vill kommer vi 
även att få prova lite övningar.
Datum: 7/6
Plats: ej bestämt
Tid: ej bestämt

Ni behöver ej anmäla via mail till denna träff, men det vore 
bra om ni klickade i på Facebook, eller hör av er till Ann om 
ni kommer eller inte :-D

 VÄLKOMNA!
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Varför inte delta på vårt prova på läger 26/6-27/6 som kom-
mer att vara på Nordviks Naturbruksgymnasium. 
Här kommer vi att prova på olika aktiviteter med våra 
hundar bl.a. Viltspår, sök, uppletande och ev. rallylydnad, agil-
ity mm. Samt så kan vi passa på att utbyta erfarenheter och 
prata mycket hund. 
Vid intresse och frågor kontakta Dag Gagner,
mobil: 073-76 99 55 epost: dag.gagner@telia.com 

Vi kommer att uppdatera vår hemsida för mera information 
om program, priser mm.  
www.mellerstanorralo.se 

Med detta vill vi passa på att önska er en härlig vår och ser 
fram imot att träffas under kommande aktiviteter!

NORRA
Anordnar i år Collie-SM i utställning, lydnad och bruks, se 
separat annons.

NORRA SVEALAND 
Utställning 12 september i Sandviken. 
Domare: Johan Andersson

MELLERSTA NORRA
Nu i skrivande stund börjar vi närma oss våren även här i 
Mellersta Norra .
Vi i aktivitetskommittén kan nu erbjuda dig och din fyrfotade 
vän lite aktiviteter under våren och försommaren. 

Varför inte passa på att få lära mer om vilka ord vi använder 
i mentala sammanhang?
Då är du välkommen till Timrå Brukshundsklubb 17/5 
kl. 17.00 
Vid frågor och intresse kontakta Anneli Hultén Åkerlund 
mobi:l 073-391 48 85  
epost: cockerqueenskennel@gmail.com 
Vi kommer att anordna ett MH den 28/5 om det finns int-
resse för detta, på Timrå Brukshundsklubb. 

Vid frågor och intresse kontakta Meta Carlsson,  
mobil: 070-651 00 34  
Epost:  fancymore.mc@gmail.com 

Exteriörbeskrivning kommer att hållas i anslutning till utställningen. Kostnad 150 kr. Anmälan enligt nedan.
Barn med Hund. Från 4 -16 år. Anmäls på plats och är gratis. 

Anmälan och frågor Använd SKK:s blankett eller skicka motsvarande uppgifter per e-post.Anmälan skickas  
   till: Lolo Hawkins, Buaredsv. 3, 439 51 Åsa. Tel. 0340-65 19 64
   e-post: lolo.hawkins@telia.com

Sista anmälningsdag 2015-06-01. Om betalning inte inkommit senast 2015-06-04 kan hunden inte delta. Vi tar  
   inte emot betalning på plats.

Betalning  Sätts in på pg. 88 90 26 –1  SCK Västra Lo. Ange ägarens och hundens namn samt vad  
   betalningen avser.

        Varmt välkomna!
          Mer info på: www.sck-vastralo.se

inbjuder till

Officiell utställning för
kort- och långhårig collie

Söndagen den 28 juni 2015
Plats: Ryavallen, Borås

Domare: Tuula-Maija Tammelin, Danmark
Södra Älvsborgs Kennelklubb-utställning hålls i Borås 

den 27 juni - därmed chans att vinna 2 cert under en helg!
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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 Junior från avvänjning upp till 15 månader. Bidrar till en harmonisk 
tillväxt genom ett optimalt energi- och proteininnehåll.

MAXI Adult från 15 månader till 5 år. Underhåller ledhälsan och bidrar till att 
utveckla det naturliga immunförsvaret.

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

MAXI

NY-MAXI_junior_adult_CollieA4_2012.indd   1 2012-03-28   13:55:29

Smålandsläger 2015

Grupper & Instruktörer
Prova-på – Maria Karlsson
Appell-Lägrespår - Vakant

Högre-Elitspår – Carin Grönkvist
Viltspår – Pär Skoglund

Sökgrupp – Peter Lundgren
Rallylydnad – Jeanette Hansson

Med reservation för förändringar

Max 6 deltagare per grupp. Gruppindelningen kan kom-
ma att ändras något beroende på antal anmälda till varje 

grupp.
Nytt för i år; Ungdomsgrupp från 12 år. Instruktör; Ellen 

Uusitalo.
Aktiviteterna anpassas efter önskemål från de som an-

mäler sig, och kommer att vara i närmiljön. 
Det finns möjlighet att pröva de flesta aktiviteter ex agil-

ity, spår, uppletande, lydnad och pälsvård mm.

Samling torsdag eftermiddag/kväll,
träning fredag, lördag och halva söndagen!

Torsdag och fredag kväll grillar vi.
Lördag kväll blir det festmeny i matsalen. Fikakorg f.m och e.m

Mer information och anmälan gör du ”online” via 
vår hemsida www.scksolo.se   

Under rubriken ”läger”

Upplysningar:
Åse:  ordforande@sckolo.se            

tel: 073-977 14 38
Britt-Marie: britt-marie@scksolo.se          tel: 

0371-51 18 36
 

Pris 2000 kr inkl. mat + boende,
Medföljare utan hund 700 kr + boende 

Boende: Lakan, örngott och handduk medtages,
Städning av rummen ingår i priset

Vita huset:
 200:- /säng och natt för rummen  (2 personer) 
 200:- / säng och natt i eget rum ( i mån av plats)

Gula huset:
 300:- / säng och natt för rummen (2 personer)
 400:- / säng och natt i eget rum ( i mån av plats)

Husvagn:
150:- /per natt, tillgång till WC och duschar

Anmälan kan även göras via telefon till Stina Jo-
hansson, tel: 076-80 86 161 eller mail:  

kassor@sckolo.se
Uppge: grupp och namn. Betalning sker till BG: 

5616-8644. Glöm ej avsändare.

Observera att anmälan är giltig först när betalnin-
gen inkommit — först till kvarn gäller!

Vi tar emot anmälan från och med 15 mars
Sista anmälningsdag, inklusive betalning är den 19 juni.

Endast en hund per förare i alla grupper!
Varmt Välkomna!

Sydöstra Lo hälsar alla medlemmar varmt välkomna till det årliga träningslägret 

6-9 augusti
Plats: Stora Segerstads Naturbruksgymnasium i Reftele
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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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COLLIE-SM 2015 i Piteå 
31 juli - 2 augusti

PROGRAM

Fredag 31 juli
Förmiddag:
Huvudutställning för kort- och långhårig 
collie
Domare: Mr Brian Hawkins, Storbritannien

Eftermiddag/kväll:
Lydnadstävlingar (samtliga klasser)

Lördag 1 augusti
Brukstävlingar:
Spår (appell, elit)
Sök (appell)
Skydd (lägre, högre, elit)

Kväll:
Bankett

Söndag 2 augusti
Brukstävlingar:
Spår (lägre, högre)
Sök (lägre, högre, elit)

Utställning:
Onlineanmälan på www.sckbd.se
Upplysningar ang utställningen:
Gunilla Nyberg, tel. 073-183 89 43
Anmälan oss tillhanda senast 10 juli.

Bruks- och lydnadstävlingar:
Anmälan görs via SBK Tävling. Sök efter Stora Palt-
provet, Piteå BK.
Upplysningar ang bruks- och lydnadstävlingar: 
se Piteå BKs inbjudan på SBK Tävling.

Bankett:
Anmälan till gunilla.nyberg@telia.com senast 10 juli. 
Kostnad: 200:-/person. Viss specialkost kan erbjudas, 
anmäl eventuella önskemål vid anmälan.
Betalning till pg 58 03 85-3.

Tips på boende:
www.faronstugby.se, www.mohemscamping.se, www.
piteabk.net (mer info under fliken Uthyrning)

Bruks- och lydnadstävlingarna arrangeras i samarbete 
med Piteå BK och deras Stora Paltprovet-tävling.
Servering kommer att finnas under tävlingsdagarna.

Huvudsponsor:

Välkommen till Piteå!
hälsar 

       Norra Lokala aktivitetsområdet  
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Projekt Mentalt Sund Collie 2014
Projektgruppen har haft ett fysiskt möte under 
året med SLU samt därtill haft mail och telefon-
kontakt. Två telefonmöten har hållits inom projekt-
gruppen samt kontinuerlig mailkontakt både inom 
gruppen och mot collieägare.

Under året har projektgruppen informerat om Men-
talt sund collie i samband med SBK:s RASRUS-
konferens.

Indexlistorna har uppdaterats under februari månad. 
Olyckligtvis så uppstod ett fel i programmeringen 
när resultatredovisningen av MH protokoll ändrades 
från SBK sida till att arrangörerna själva ska lägga 
in resultaten via SBK tävling. De hundar som hade 
brutit i något moment tilldelades värdesiffran 0 mot 
tidigare ett streck. Det gjorde att listorna som pub-
licerades i september blev felaktiga. Nya rättade lis-
tor publicerades under januari 2015.

Vid uppfödarträffen i mars 2014 låg stort fokus på 
mentalitet. Uppföljning av RAS presenterades, där 
man kan konstatera att mentalindex är ett verktyg, 
som inte används av varken uppfödare eller valp-
köpare. Det har synliggjorts ytterligare under året, 
där man kan konstatera att i den uppföljande statis-
tik som gjorts, så pekar det på att uppfödarna inte 
beaktat mentalindex i sitt avelsarbete (se diagram tll 
höger). 

Uppföljning av hur uppfödarna av långhår har valt att välja föräldradjur till sina 
kullar.

Uppföljning av hur uppfödarna av korthår har valt att välja 
föräldradjur till sina kullar.

Projektgruppen ser med mycket stor oro på att en 
betydande del av uppfödarkåren negligerar att försö-
ka föra rasens mentalitet framåt. Tillgänglig statistik 
visar att vårt unika verktyg Mentalindex inte används 
för att förbättra colliens mentala egenskaper.
Indexlistor publiceras på SCK’s hemsida.

Projektgruppen har initierat diskussionsmöten be-
träffande MH-profilen samt frågor om vad som är 
minsta gemensamma nämnare hos hunden i varda-
gen samt hos tävlingshunden och vad som är vikti-
gast i colliens beteende. 

Sammanfattningsvis så är den generella uppfattnin-
gen att man vill ha en orädd och nyfiken hund. Om 
collien i vardagen nämns exempelvis ord som; stabil 
mentalt, vänlig, lyhörd, orädd. Hos tävlingshunden 
nämns bl.a. ord som; samarbetsvillig, leklust, nyfik-
en, föremålsintresse.
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Måluppfyllelse för Projekt Mentalt Sund Collie 2014

• Bearbeta och se över listan gällande aggression - avslutat
• Arbeta för en tätare och regelbunden uppdatering av indexlistorna. - pågående
• Fortsätta att sprida information om projektet inom och utom klubben. - pågående
• Producera ett nytt specialnummer av Colliebladet om Mentalindex. - utgivning våren 2015

Verksamhetsmål 2015
• Att arbeta för att uppfödare tillsammans har tydliga gemensamma mål, fortsätta arbeta för att collieuppfödare aktivt   
 använder mentalindex, som urvalsverktyg i sin avelsplanering för att stärka rasernas mentala egenskaper.
• Att arbeta för att index ska redovisas via SKK’s avelsdata
• Att arbeta för att certifiering av kullar med hjälp av mentalindex införs på SKK Köpa hund och Svenska Collieklubbens hem  
 sida.
• Att fortsätta att informera kommande valpköpare om mentalindex.

Projektgruppen är fastslagen av SKK på begäran av SLU och består av:
Margaretha Carlsson, Kerstin Persson och Elisabeth Landfors

LA-konferens i Gimo, 21-22 februari 2015

Jag är relativt ny i styrelsen och har där-
för aldrig deltagit i eller varit med och 
anordnat en LA-konferens innan i år. 
Därför är det extra roligt att här få delge 
mina tankar och reflektioner efter min 
första LA-konferens. 

Lång och intensiv planering ligger till 
grund för konferenser av det här slaget 
och därför samlades vi i styrelsen redan 
på kvällen den 20:e februari, för att lägga 
sista handen vid planeringen för konfer-
ensen. Många andra konferensdeltagare 
anslöt också under fredagskvällen. Vi 
inkvarterades i trevliga rum i olika hus på 
anläggningen i Gimo och gick så och lade 
oss. 

På morgonen fick flera deltagare något 
av en chock när vi insåg att själva konfe-
rensanläggningen, och därmed också fru-
kostplatsen, låg ungefär en km från våra 
rum. När överraskningen väl hade lagt sig 
fick vi en rejäl frukost och var så redo för 
en intensiv konferensdag. 

Demokrati
Man kan säga att ett gemensamt tema för 
hela konferensen var demokrati. Hur får 
vi medlemmar att engagera sig i Svenska 
Collieklubben, och hur skapar vi möjlighet 
för medlemmarna att verkligen påverka 
klubben och klubbens beslut på olika sätt?  
Hur skapar vi ett klimat av tillåtande 
och öppen kommunikation där alla vå-
gar, kan och vill bidra med sin åsikt, 
och hur håller vi samtidigt ett respekt-
fullt samtalsklimat där vi kan lyssna 

på varandra och diskutera med varan-
dra trots att vi ibland tycker olika?  
Våra lokala aktivitetsområden är ju det 
som Svenska Collieklubben består av. 
Det är där medlemmarna finns, och där 
finns engagemanget och drivet. Därför är 
det mycket viktigt att LA-områdena får 
chansen att lära av varandra och att de 
får möjlighet att argumentera för åsikter 
och uttrycka tankar om olika beslut och 
förslag. Får vi till aktiva och engagerade 
LA-områden som har många kanaler att 
mötas med varandra och med styrelsen, 
så får vi också en välfungerande fören-
ingsdemokrati. 

Trippeldiplom
I början av den första konferensdagen 
presenterade jag styrelsens idé om in-
förandet av ett trippeldiplom. Upplägget 
finns redan i flera rasklubbar, exempel-
vis Sheltieklubben, men SCK vill förstås 
göra sin egen version. Jag presenterade 

upplägget som Sheltieklubben har, och 
därefter ett förslag som styrelsen har satt 
ihop om hur detta kan fungera i vår egen 
klubb. 
Grundidén är att en svenskfödd, nu le-
vande hund, kan samla titlar under hela 
sin levnad. Hunden behöver minst tre tit-
lar i tre olika grenar. Sheltieklubbens trip-
peldiplom bygger på att hunden i första 
hand har en utställningsmerit, Excellent 
på en officiell utställning, och därefter två 
ytterligare titlar. 

LA-områdena ställde sig positiva till idén 
om trippeldiplom och fick därför i upp-
drag att diskutera styrelsens förslag på hur 
trippeldiplomet kan utformas inom Col-
lieklubben och sedan maila sina åsikter till 
mig. Dessa åsikter kommer sedan ligga till 
grund för det slutliga beslutet. 

Detta är vad föreningsdemokrati handlar 
om – att alla får bidra med sina tankar och 
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åsikter så att de beslut som fattas repre-
senterar så många av klubbens medlem-
mar som möjligt.

Hemsidan
Den nya hemsidan presenterades för LA-
representanterna. Den har under lång tid 
varit under uppbyggnad, men nu räknar 
vi med att den snart kan tas i bruk. Hem-
sidan är ett viktigt sätt för oss att nå ut 
till medlemmar, både nuvarande och bli-
vande. Under konferensen diskuterades 
om en ny startbild skulle skapas, en mod-
erniserad version av den gamla startbilden 
på hemsidan. Detta arbete har påbörjats. 

Redovisning av grupparbetet om 
kommunikation och demokrati
En stor del av lördagen ägnades åt dis-
kussioner om föreningsdemokrati och 
hur vi får fler medlemmar till SCK samt 
hur vi får dessa medlemmar att engagera 
sig i sina LA-områden. Dessa frågor dis-
kuterades i grupper där medlemmar ur 
olika LA-områden fick chansen att dis-
kutera och reflektera tillsammans. Re-
sultatet av diskussionerna redovisades på 
söndagen. 
Gemensamt för alla gruppers diskussion 
var att de framhöll hur viktigt det är att 
man som aktiv i ett LA-område verk-
ligen välkomnar nya medlemmar. Det 
är viktigt att de känner sig synliggjorda 
och bekräftade, att de får känna att de är 
viktiga och betyder mycket för klubbens 
fortsatta arbete. När en ny medlem kom-
mer på en aktivitet måste denne tas om 
hand och bjudas in i gemenskapen, an-
nars kommer personen antagligen inte 
att återkomma. Samtidigt är det viktigt att 
man inte belastar nya medlemmar med för 
omfattande eller tråkiga uppgifter. Försök 
att se medlemmens unika kvaliteter och 
intressen. Alla gillar inte att koka kaffe! 

Flera av grupperna tryckte också på 
vikten av utskick till nya collieägare. På 

den vägen kan vi nå många nya potentiel-
la SCK-medlemmar och LA-aktiva. LA-
områdena kan locka med olika aktiviteter 
under samma dag, så att människor kan 
komma förbi en liten stund och se efter 
vad olika hundsporter går ut på. Man kan 
också erbjuda enkla vardagslydnadsträf-
far som utgår från medlemmarnas behov. 
Första träffen kan vara gratis, även för 
icke-SCK-medlemmar, för att locka be-
sökare som då kanske ser värdet av att bli 
medlemmar i SCK och senare aktiva i sitt 
LA-område. Det är viktigt att tänka brett. 
Udda aktiviteter väcker ofta intresse. 

Valberedningen är ett av de viktigaste or-
ganen i en fungerande föreningsdemokra-
ti och det är viktigt att våra LA-områden 
försöker strukturera valberedningar inför 
årsmöten så att medlemmarna verkligen 
har chansen att påverka vilka som så 
småningom kommer ingå i LA-kommit-
téerna. 

Redovisning av MH-profilen
Ett annat tillfälle för LA-representanter-
na att uttrycka sina åsikter under konfe-
rensen var under diskussionen om MH-
profilen. Denna har diskuterats ute i 
LA-områdena, och varje LA-område har 
fått rapportera in hur de ställer sig till nu-
varande profil och dess markeringar om 
vilka beteenden som ses som önskvärda 
och acceptabla. 
Under konferensen diskuterade vi LA-
områdenas förslag kring MH-profil. Vi 
enades om att föreslå några förändringar 
i nuvarande MH-profil baserat på LA-
områdenas diskussioner. Dessa förän-
dringar gällde punkt 2a, lek, där nivån för 
Acceptabelt utökas till 5, punkt 3b, jakt/
gripande, där markeringen för önskvärt 
beteende ändras från 5 till 4, samt punkt 
9a, lek, där acceptabelt utökas till 5. Dessa 
förslag till förändringar skickas med till 
utskottet Mentalt Sund Collie som får ta 
ställning till dessa förslag.

Under hela konferensen slogs jag av vilka 
engagerade och positiva krafter det finns 
ute i våra LA-områden. Det finns många 
runt om i landet som brinner för collier-
asen och som vill att rasen ska utvecklas 
i positiv riktning. Diskussionerna under 
helgen var intensiva, ibland hetsiga, men 
aldrig otrevliga eller kränkande och jag 
tror att vi alla som var där upplevde hel-
gen som givande och intressant. Jag hop-
pas möta er alla på nästa LA-konferens!
Anja Gramner
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Söndag den 15 mars samlades medlemmar i Svenska Collie-
klubben för att registrera sig som röstberättigade på årsmötet 
som i år var på Kilsbergens konferensanläggning Ånnaboda 
utanför Örebro. 
Totalt blev det 36 röstberättigade, vilket är den lägsta siffran på 
väldigt många år.
Ordförande Alf  Oskarson öppnade mötet och hälsade alla 
varmt välkomna. Därefter var det som alltid dags för utdelning 
av priser och som vanligt fanns ett dignande prisbord uppställt. 
Priskommittén består av Erica Svensson och Elisabeth Petters-
son och de har för 2014 tagit emot många ansökningar. 

Följande priser delades ut:
Förtjänsttecken – 3 stycken
Korningsplaketter – 19 stycken
Korningsdiplom – 
 TIK-2 stycken
 UPPFÖDARE, 2 stycken

Champion/Mästarplaketter – totalt delades 12 plaketter ut 
fördelade enligt följande; 
RallylydnadsMästare::2, 
Svenska Utställningschampions: 5, 
Nordisk Champion: 2 samt C.I.B.: 3. 
Komplett redovisning hittar du på hemsidan.  

Vandringspriser, följande delades ut:
Årets Allround Collie, Kennel Steadlyns vandringspris till årets 
utställnings Collie Långhår, Bästa brukscollie till minne av Elisa-
beth Persson kennel Folias, Årets bästa appellhund till minne 
av Kicki Anerland samt Bästa lydnad/brukscollie (långhår) till 
minne av Zolo. 

SCK:s Hederspriser 
HP till Bästa Brukshund
HP till Bästa Appellhund
HP till Bästa Lydnadshund
HP till Bästa Rallylydnadshund
HP till Bästa Agilityhund
HP till Bästa Utställningshund långhår
HP till Bästa Utställningshund korthår (inga sökande för 2014)
Vinnarna av VP och HP redovisas längre fram i tidningen.

Årets SCK:s Hederspris.

Rolex Minne – Detta pris sökes inte utan det är kullens MI-
resultat som räknas, denna gång till bästa kull född 2012. Se 
separat redovisning. 

Efter den omfattande prisutdelningen kom vi till § 3 där 
Staffan Thorman utsågs till mötesordförande med Klas Nord-
blom som bisittare. Styrelsen hade utsett Angelica Eklund till 
mötessekreterare och mötet valde Erica Svensson och Elisabeth 
Pettersson till justerare och rösträknare.

Enligt dagordningen så gicks verksamhetsberättelsen för 2014 
igenom. Vi kunde konstatera att året varit ett händelserikt år 
med följande axplock som minnesbilder:
• I februari 2014 genomfördes en LA-konferens
• I mars genomfördes en uppfödarträff
• Kommunikationsplan
• SCK har 8 aktiva LA-områden
• Telefonmöten med LA-områden 
• 5 officiella utställningar
• MH-beskrivna collies; 39 kh och 155 lh
• MT; 14 kh och 31 lh
• Bruksprov uppflyttade; appell 4 lh+3 kh, lägre 5 lh+1  
 kh, högre 1 lh (sök)+1 kh (spår)
• 4 nummer av Colliebladet
• Påbörjat en ny hemsida
• Arbetat med en ny LA-pärm till hemsidan
• Remissvar för regelrevideringar: bruksprov, lydnad samt  
 rallylydnad
• 856 medlemmar vara 742 ordinarie, 64 familje, 4 heders,  
 42 ungdom och 4 utland.

Årsmötet - 
15 mars 2015
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Ekonomin i SCK är god men årets resultat är dock negativt. 
Avvikelsen mot budget beror på högre kostnader för Collie-SM, 
inköp av nytt bokföringsprogram, något ökande kostnader för 
styrelsen då många nya i styrelsen krävde extra live-möten samt 
att en uppfödarträff, som ej var budgeterad, genomfördes i mars 
2014. Utfallet blev -28 207 före LA och finansiella poster, mot 
budgeterade + 7 000.

Klubben har dock en bra kapitalplacering, vilket gör att finan-
siella intäkter, som inte budgeterats, ökar och för 2014 var dessa 
6 376 kr. För de lokala aktivitetsområdena kan vi se att deras 
resultat under året har uppgått till drygt 16 461:-
SCK har även ett sparkonto där det finns över 300 000 kr. 

Efter genomgång av mål för 2015 och inriktning för 2016, budg-
et för 2015 och 2016 så var det dags för styrelsens förslag beträf-
fande medlemsavgiften.
Styrelsens förslag för höjning med 10 kr för alla medlemskate-
gorier 2016 tillstyrktes:
Ordinarie medlem, höjning med 10 kr till 200 kr
Utlandsmedlem; höjning av 10 kr till 210 kr
Familjemedlem; höjning av 10 kr till 130 kr
2015 är den centrala förbundsavgiften 330 kr
Kongressen i maj skall ta ställning till förslag från FS om höjning 
med 30 kr from 2016, dvs. en höjning till 360 kr för ordinarie 
medlem och till 490 kr för utlandsmedlem.

Val av styrelse gick enligt förslag från valberedningen och för 
2015 ser hela styrelsen ut så här:
Ordförande  Alf  Oskarson
Vice ordförande  Jan Klerung
Sekreterare  Kirsten Wretstrand
Kassör   Stellan Tjernström
Ledamot/medlem Anders Svensson
Ledamot/prot.sekr. Angelica Eklund
Ledamot  Emma Hult
Suppleant 1  Anja Gramner
Suppleant 2  Hanna Rosell
Revisorerna och revisorssuppleanterna blev alla valda till ytterli-
gare 1 år. (Anders Mähler och Britt Eliasson samt Cecilia Bjärsér 
och Britt-Marie Elbe).

Till valberedning för 2016 valdes:
Eva Schömer – Sammankallande
Marie-Louise Muhr – Ledamot  
Håkan Dahlbom - Ledamot  

Personvalen justerades omedelbart och som sista stora punkt på 
årsmötet kom sedan motionerna, som denna gången var fyra till 
antalet. Motionerna diskuterades och när det röstades, så valde 
deltagarna att gå på styrelsens rekommendationer varför ingen 
av motionerna röstades igenom. Det skall dock inte ses som ett 
misslyckande för motionärerna då det är viktigt att medlemmar 
lämnar in motioner. Det är svårt att skriva den perfekta motio-
nen, och vissa frågor är inte ämnade att vara årsmötesfrågor men 
styrelsen har lagt in några nya mål inför 2015 som grundar sig 
på motionerna. Dessa handlar om att undersöka alternativa sätt 
att hålla årsmöten, vilka tävlingsformer som ska kunna gälla som 
arbetsmerit för att få ut SE UCH samt även beträffande arbetet 
med colliens mentalitet och implementeringen av Mentalindex. 
Under övriga frågor föredrogs på önskemål av FS (SBK:s för-
bundsstyrelse) en genomgång av huruvida SBK:s Kongress 
framöver skall ske som idag, dvs. årligen, eller om den kan tänkas 
ske vartannat år.
Mötet avslutades genom att ordförande Alf  Oskarson tackade 
för deltagande vid årsmötet. 

Till sist men inte minst så avtackades de avgående ur styrelsen; 
Håkan Dahlbom samt Ulla Bergh-Persson. 

Alla handlingar för Årsmötet kommer att ligga kvar på hemsidan 
tills vidare. När årsmötesprotokollet har blivit justerat så läggs 
det ut på hemsidan bland styrelseprotokollen.

Kirsten Wretstrand

Collieklubbens Verksamhetsmål för 2015 

Styrelsens förslag till Verksamhetsmål för 2015:
Klubben ska genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, mentalbeskrivningar och korningar, exter-
iörbeskrivningar, collieägarutbildningar samt informationsmöte. 

Som prioriterade mål för 2015 föreslås:
• Att genomföra en LA-konferens
• Att genomföra en Colliekonferens
• Att genomföra en Uppfödarträff
• Att fortsätta arbetet med projekt Mentalt Sund Collie
• Att fortsätta arbetet med att implementera Mentalindex
• Att under året arbeta med MT enligt uppdrag av utskottet avel och hälsa 
• Att implementera kommunikationsplanen i hela organisationen
• Att inom ramen för Projekt Mentalt Sund Collie införa en certifiering av planerade valpkullar. 
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HEDERS- OCH VANDRINGSPRISER - 2014

När jag har tränat Bella 
har Gilla ofta suttit och 
ljudat i bilen , i hopp 
om att även hon ska få 
göra något, det har hon 
fått gjort inte alltid men 
ofta, så vid årsskiftet 
2013/2014 fick jag idén 
att anmäla Gilla till en 
rallylydnadskurs, som 
lite sysselsättning till en 
pensionerad sökhund, 

hon fyller 11 år i april. I februari började kursen både Gilla och 
jag tyckte att det var skoj. Rallylydnad bygger bland annat på 
samarbete och kommunikation mellan hund och förare. 
Kursen gick så bra, att jag anmälde oss till en tävling i mars och 
fick ett godkänt lopp, som i sin tur ledde till fler tävlingar och un-
der året har Gilla och jag avklarat tre klasser nybörjar-, fortsätt-
nings- och avancerad klass. 

På detta sätt har Gilla fått egen träningstid med mig, något som 
verkligheten visar att hon uppskattar. Jag hoppas att Gilla håller 
sig pigg så att vi kan prova att tävla i mästarklassen till sommaren 
eller hösten.

SCK:s HP 
Bästa Rallylydnadshund

Yvonne Westberg  och
KORAD LP1 RLD-N 
RLD-F RLD-A 
Damaianus Gnistra

SCK:s HP 
Bästa Lydnadshund

Yvonne Westberg och 
LP1 LP2 Fachings Morn-
ingbeam In The Rainbow 

Det finns ett ordspråk, 
äpplet inte faller långt 
från trädet som ni kanske 
har förstått är Bella dot-
ter till Gilla, som verkli-
gen har nedärvt intresset 
för att bli aktiverad och 
gillar samarbete med 
människor, och att göra 
saker oavsett om det 
gäller lydnad, sök, vilt-
spår, lek eller annan sys-
selsättning. 

Nu när våren har kommit är det dax att börja träna på allvar igen 
efter vinterns sporadiska träning, förhoppningsvis blir det någon 
start i högreklass sök och i lydnadsklass 3. 
Att få SCK:s HP till Bästa Lydnadshund för andra året i rad är 
glädjande, ifjol med resultat från klass 1 och i år med resultat 
från klass 2. 

Jag började tävla med collie på 80-talet, då liksom idag möter jag 
medtävlande, arrangörer och publik som blir positivt överraskad 
när de får se och uppleva att även en collie kan prestera bra.

• Att undersöka om tävlingsmeriter kan läggas till som en godkänd arbetsmerit, till de idag godkända arbetsmeriterna för  
 SEUCH. 
• Att undersöka om det går att genomföra klubbens årsmöten på alternativa sätt för att ge fler medlemmar möjlighet att del 
 taga till rimliga kostnader. Exempelvis genom videolänk från flera orter eller genom att alltid hålla årsmötet i Stockholms- 
 trakten. 
• Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde
• Att ge ekonomiskt bidrag för utbildning av MH-figuranter
• Att medverka vid mässor och andra större evenemang för att profilera collien som den utmärkta allroundhund den är

Inriktning för 2016

Verksamhetsinriktning för 2016:
Klubben ska genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, mentalbeskrivningar och korningar, exter-
iörbeskrivningar, collieägarutbildningar samt informationsmöte.
Därutöver föreslår styrelsen följande:
• Att genomföra en LA-konferens
• Att fortsätta arbetet med projekt Mentalt Sund Collie
• Att fortsätta arbetet med att implementera Mentalindex och certifiering av valpkullar 
• Att fortbilda funktionärer inom klubben
• Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde
• Att medverka vid mässor och andra större evenemang för att profilera collien som den utmärkta allroundhund den är.
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Redan i tidig ålder 
märkte jag att Cittra var 
en riktig härlig fläkt när 
det gäller tävling. Hon 
har känts så enormt 
trygg att tävla med. Jag 
började klicka in henne 
i tidig ålder och det har 
jag igen nu. Hon har 
en mycket stabil grund 
att stå på. Nya moment 
ser jag aldrig som några 
svårigheter. 

När det gäller Bruksarbetet så har hon visat framfötterna där. 
Och hon älskar skogsarbetet. Det gör matte också, men det lig-
ger en hel del arbete bakom. Vi brinner för detta.
Vi tränar Spår och Sök. Men när jag tävlar i spår, ligger tränin-
gen nere i Söket . 

Jag känner en enorm glädje till Cittra. Hon är ju min egen 
uppfödning. Och jag prioriterar Bruksarbetet, Collien är ju en 
Brukshund. Och, nu fick vi glädjen att erövra Vandringspriset 
Årets Bästa Brukscollie till minne av Elisabeth Persson Folias 
Kennel.
Vänligen Inga och Cittra 

Inga Elmersson och Cittra

Bästa Brukscollie 
till minne av Elisabeth Persson Folias Kennel

Jag är så otroligt glad och 
stolt över min Wilma, 
eller som hon egentli-
gen heter Korad Lp1 
Lp2 Dustless Amazing 
Wilma. 

Vi har haft ett fantastiskt år med flera höjdpunkter, där uppflyt-
tning till elitklass i sök var den största höjdpunkten. 
Under året som gått har vi endast gjort två lydnadstävlingar, den 
första med blygsamma 150 poäng. Den andra gick det lite bättre 
med 179,5 poäng, vilket resulterade i att vi erhöll Lp2.

Det har blivit några fler brukstävlingar under året. Vi började 
med att tävla lägre klass spår, det resulterade i uppflyttning till 
högre klass med 518,25 poäng. Därefter prövade vi oss på att 
tävla högre sök. På första försöket hade vi lite otur och missade 
en figge och nollade krypet, annars hade vi haft uppflyttning. På 
vårt andra försök var det 26 grader varmt och det passade inte 
Wilma alls, vi bröt tävlingen och tänkte att det inte är någon idé 
förrän det blir lite svalare ute.

- Bästa Lydnads/Brukscollie 
 till minne av Zolo
- SCK:s HP Bästa Brukshund

Jeanette Andersson och 
Korad Lp1 Lp2 Dustless 
Amazing Wilma. 

Det heter ju tredje gången gillt och det stämmer bra in här, för 
på vårt tredje försök så klaffade det. Vi fick vår efterlängtade 
uppflyttning till elitklass i sök. 

Jag är så otroligt glad och tacksam över den här fantastiska hun-
den, som tack vare hennes fina prestationer gjort att vi vunnit 
SCK:s HP för Bästa Brukshund och för andra året i rad priset 
för Bästa Lydnads/Brukscollie till minne av Zolo. 

Nu har vi som mål att försöka bli uppflyttade även till elitklass i 
spår och att komma ut och tävla elitsök. 
Jeanette Andersson, Kennel Dustless

Tackar så mycket för det-
ta pris! 
Pajaz är en en riktigt pa-
jas, han är riktigt rolig att 
jobba med. 
Han har haft en lång 
mognadsperiod så vid 
fyra års ålder börjar träningen ge resultat och 2014 blev han upp-
flyttad till Hoppklass 3. 

Pajaz är en väldigt signalkänslig hund så det gäller att vara tydlig 
i handlingen. Han jobbar gärna och lär sig snabbt nya saker både 
på gott och ont ;)

Nu satsar vi på att bli uppflyttade i agilityklass 3 och det är bara 
två resultat kvar, men framför allt vi ska ha roligt på agilitybanan!
 Hälsningar Angelica

SCK:s HP 
Bästa Agilityhund

Angelica Eklund och
Pajaz

SCK:s HP
Bästa utställningshund

Gunnel Hallström  och KORAD SEUCH LP1 Mari-Mons Silver Sky
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Jag har under 25 år haft 
collies med undantag av 
några år. Under dessa år 
så har jag tränat lydnad, 
agility, spår och tävlat på 
utställningar. 

Jag tränade och tränade 
och kom aldrig till skott 
för jag var aldrig så nöjd 
att jag vågade tävla...
vilket innebar att jag ald-
rig kom till start mer än 
inofficiellt. 

Jag bestämde mig att det skulle bli annorlunda med min Frida.  
Jag skulle sjutton våga mig ut på tävlingsplanen! 
Under hösten letade jag efter tävlingsinriktade kurser men alla 
var fulltecknade, ofta före de kom ut.
Till slut hittade jag en kurs i rallylydnad för nybörjare och detta 
med rally visste jag inget om och det hade därför aldrig intresser-
at mig. Men nu behövde vi en målinriktad aktivitet, så Frida och 
jag började. Och inom några månader blev vi helt fast i detta. 
Både Frida och jag hade kul och vi älskade variationen som detta 
innebar. 

Minsta möjliga tillfälle till träning togs till vara och det gav re-
sultat. Vi tog på relativt kort tid två titlar i rallylydnad varav sista 
tävlingen i nybörjarklass 99p (av 100p) och sista tävlingen i fort-
sättningsklass 100p (av 100 p). Speciellt roligt var det att vi kom 
3:a på rasmästerskapet i rally under Collie SM. 
Under året har vi också åkt på en del officiella utställningar tyvärr 
har Frida aldrig varit fullpälsad men eftersom jag varit så sugen 
på utställningar så har jag inte kunnat låta bli. Och tre ck och ett  
r -cert och plac 2 btkl har Frida i alla fall plockat. 

Efter de två titlarna i rally så dök det äntligen upp en tävlingsin-
riktad lydnadskurs och vi hade turen att få vara med. Blev im-
ponerad av de två unga ledarna som verkligen kunde komma 
med många olika tips och råd att träna in olika moment allt uti-
från hund och ägare. Jag tror deras egna erfarenheter att tävla i 
elitlydnad kombinerat med freestyle gjort att de tänkte "outside 
the box" och så att de hade känsla för både hund och förare. 

En hel del träning blev det här också men efter några månader 
så anmälde jag oss till våra första tävlingar i lydnadsklass. Var så 
nervös så jag sade inte något till någon... men när helgen kom-
mit till ände så hade vi fått ett första pris och en klassvinst på 
183 p. Vi hade också fått ett 2:a pris men jag var jätteglad över 
resultaten. 

Under året har vi också provat valla. Vid första tillfället så sade 
instruktören att han aldrig sett någon sådan bra collie att valla. 
Hennes vallanlag visade sig direkt! Allt fanns naturligt, det var en 
fröjd att se! Och jag tror jag aldrig sett Frida så glad, hon sken 
som solen! 
Efter vi endast träffat fåren vid två tillfällen så gjorde Frida ett 
vallanlagstest som gick jättefint! Hon fick bland annat 5p av 5p 
möjliga på naturlig förmåga instinkt. 
Vallanlagstesten gav inte några poäng till årets allround hund 
men jag vill ändå berätta om det eftersom det visar på allround-
kapacitet. Det vi siktar på i år är att få oss ett lydnadsprovs-
diplom i klass 1 och lära in momenten i apellklass och några 
utställningar vill vi också hinna med. 

Under året så kommer vi förhoppningsvis välkomna ytterligare 
en familjemedlem.  Pga krävande yrke o sjukdom så kan jag inte 
avsätta mycket tid till träning utan det blir att verkligen ta vara på 
de tillfällen som finns. Man kan tex träna in delmoment i köket 
medan man lagar mat, på de dagliga promenaderna...
Carpe diem är både min och Fridas melodi ! 

Till er som endast tränar tävlar i en hundaktivitet, lydnad, ut-
ställning, rally, spår eller annat. Våga prova fler aktiviteter! Det är 
väldigt roligt och ni kommer att få se att er collie är verkligen en 
allroundhund! Och varje aktivitet ger alltid något till de andra ak-
tiviteterna. Och våga anmäla till tävling fast inte alla moment är 
helt perfekta. Man måste börja någonstans och "good enough" 
kan räcka långt. 

Frida är en otroligt härlig hund. Hon är med på vilka aktiviteter 
som helst bara hon får ha kul! Hon är en underbar familjehund 
som uppskattar att kramas och mysa. Och hon älskar att få vara 
med och leka med barn i alla åldrar. Frida är en genomsnäll hund 
som är en älskad, fullvärdig medlem i vår familj.  

Är glad och tacksam för att Frida i år tilldelades priset Årets 
allroundcollie 2014, det inspirerar oss att fortsätta och kämpa 
och leka vidare! 
Anette Nyström och Frida

Årets Allroundcollie

Anette Nyström och
RLD-N RLD-F  
Fancymore Crazy In Love
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Rolex Vandringspris 

Oerhört glädjande att få ta emot ett erkännande som detta VP 
innebär!
Att föda upp hundar är en svår konst och man blir liksom aldrig 
fullärd. Hela tiden ställs man inför olika ställningstaganden, man 
vill helst få hela paketet med både hälsa, mentalitet och exteriör. 
En mentor att bolla sina tankar med är av stor betydelse.

Idag har vi många olika hjälpmedel att ta till för att avla. Man 
måste kontrollera fakta, granska MI-listor, hälsostatistik, exter-
iören måste vara sund för att hundarna ska kunna röra sig och 
vara byggd på ett sunt sätt utan att ge belastningsskador samti-
digt som det yttre skalet ska vara tilltalande för ögat och följa 
min tolkning av standarden. 
Jag som uppfödare måste ha ett mål, tro på det jag gör och ha en 
plan hur ska jag komma dit. Det betyder inte att alla har samma 
mål, men ett av dem som ingen ska behöva ge avkall på är men-
taliteten. Ibland lyckas man oerhört bra, och ibland blev det inte 
riktigt som man tänkt sig. Jag har genom åren fått avstå att para 
tikar som enligt mitt sätt att se på saken inte kommer att tillföra 
rasen något. Visst svider det lite för stunden, men i slutändan 
har jag ändå alltid varit nöjd med mina beslut.

Som uppfödare måste man ha mod, kunna stå emot och fatta 
egna beslut på den kunskap man har lärt sig under resans gång, 
fortsätta att utvecklas… Dessutom måste man ha underbara 
valpköpare som ställer upp samt förstår varför det är så viktigt 
att utvärdera sina hundar.

Det här priset vill jag dela med alla mina valpköpare som förval-
tar sina hundar på bästa sätt, inte bara den här specifika kullen 
med Matilda, Zoya, Martin och Lucas.  Tack till Åsa som lånade 
ut sin ”Deniro” Fancymore Special Performance och Anette 
som var fodervärd till ”Tilly” Korad Fancymore Surprising Sun-
shine. Bakom dessa hundar finns så mycket bra individer som 
jag genom åren har haft förmånen att vara delaktig i.

Till sist vill jag önska mina uppfödarkollegor lycka till med sina 
kullar, där man ibland valt att använda några av mina hanar eller 
köpt in någon av mina tikar eller hanar som förhoppningsvis ska 
kunna ge er vad ni söker.
Nu ska jag bara njuta av priset och ser fram emot nya små Fan-
cymorevalpar som ska födas i vår.

Margaretha Carlsson
Kennel Fancymore
Collieägare sedan 1980

Priset tilldelas följande Kull med 4 valpar, födda 2012-05-04

e. Fancymore Special Performance
u. Fancymore Surprising Sunshine
SE34099/2012 Fancymore Magic Performance  H  
SE34098/2012 Fancymore Star Performance  H 
SE34100/2012 Fancymore Morning Sunshine  T  
SE34101/2012 Fancymore You Are My Sunshine  T 

Kullens snitt för index NO:   112,75

Kullens snitt för index Skott: 108,00 

till samtliga pristagare!
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Ett av de viktigaste målen i Svenska 
Collieklubbens RAS-dokument är att få 
så många hundar som möjligt beskrivna 
på MH (Mentalbeskrivning Hund). 

Vad är då syftet med det? 
Under det senaste decenniet har statistik-
en stadigt visat att collieraserna är över-
respresenterade med rädda hundar.
Hundar med olika rädslor har även prob-
lem i sin vardag. Och rädslor är ärftliga. 
Har mamman och/eller pappan stora räd-
slor eller svårt att avreagera efter att de 
blivit rädda, då är sannolikheten stor att 
de flesta av deras avkommor och får dessa 
rädslor. 

Collieraserna har som pilotras ett menta-
lindex. Detta är helt baserat på alla collie-
hundars MH-resultat. I början av projek-
tet (år 2010) svarade nästan 2000 personer 
på en enkät om hur de upplevde sin hund 
i vardagen. Utav dessa hade nästan hälf-
ten av hundarna även genomfört ett MH 
och genom att samköra MH-beskrivnin-
gen med enkätsvaren så kunde forskarna 
fastställa att så som hunden reagerar på 
ett MH, det är även så ägaren anser att 
hunden är i dess vardag.

Ett MH säger alltså mycket om hur din 
hund är i verkliga livet! 

För att kunna välja ut de bästa individerna 
till avel så behöver inte bara föräldrad-
juren vara MH-beskrivna utan resultatet 
och mentalindexet blir mycket bättre om 
en så stor andel av hundarna i släkten 
också har gått MH.
Därför är det viktigt att så många collies 
MH-beskrivs.

Hur går ett MH till?
Ett MH är en beskrivning av hundens 
reaktioner i vissa situationer. Hund och 
förare går en bana där olika situationer 
uppstår, där hunden har möjlighet att 
leka, visa sin nyfikenhet, bli rädd etc…

Under en dag kan upp till 8 hundar 
genomföra ett MH och det krävs fig-
uranter, en testledare samt en beskrivare 
för att lotsa dessa hundar och dess förare 
runt banan. 
Testledaren följer varje ekipage genom 
beskrivningen och talar om för hund-

föraren hur han/hon ska göra för att 
stötta sin hund på bästa sätt. 

MH-banan är byggd enligt en standard 
och  består  av 10 olika delar (moment) 
som måste utföras enligt anvisningar och 
alltid i samma ordning. Att gå runt banan 
tar cirka 40-45 minuter. 

Det krävs inga förkunskaper för dig som 
förare men givetvis är det lättare att göra 
som testledaren säger om du själv ha en 
liten aning om vad som skall hända. Där-
för är det ingen nackdel att läsa på lite om 
du snart skall gå med din första hund. På 
Svenska Brukshundklubbens hemsida 
kan du hitta mer information om hur 
sjävla MH-beskrivningen går till och vilka 
de olika momenten är.

Oftast så sker själva MH-beskrivningen 
i anslutning till en Brukshundklubb. Ar-
rangör kan vara en lokal Brukshundklubb 
eller ett av Svenska Collieklubbens loka-
lområden. 

MH-Protokollet
När din hund deltar på ett MH så fyller 
beskrivaren i ett protokoll som är detaljer-
at och som består av 33 olika delar (för de 
10 olika momenten).

Protokollet är en beskrivning av vad din 
hund gör. Det finns inget som är god-
känt eller inte. Men det finns önskvärda 
beteenden och det finns en rasprofil som 
beskriver de mest önskade beteendena 
hos collie. 

MH? Varför då? Vad är det?
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Tittar man på rasprofilen för boxer eller 
riesenschnauzer så kan den se lite annor-
lunda ut.

Protokollet bygger på en femgradig inten-
sitetsskala  där siffran 1 representerar låg 
intensitet och siffran 5 hög intensitet. Det 
innebär att ibland är siffran 1 önskvärd, 
ibland siffran 5 och ibland är det kanske 3 
eller 4 som är det ideala.

Man måste titta på vad det är som be-
skrivs och sätta det i relation till om det är 
önskvärt att hunden i den här situationen 
reagerar med hög eller låg intensitet. 
Om hunden t.ex. beskrivs med siffran 
5 på leklust, då beskriver det en hund 
som aktivt  leker och som startar mycket 
snabbt i sin lek. Hade hunden beskrivits 
med siffran 1 på leklust så är det en hund 
som inte alls är intresserad av lek i den här 
situationen. 

Hundägaren får en egen kopia på hun-
dens protokoll där det finns en kort text 
som beskriver vad ens hund gjorde för 
varje moment. 

Så när det gäller MH-protokollet, kom 
ihåg att titta på vad det är som beskrivs 
och vilken siffra som motsvarar det ön-
skade beteendent – låg intensitet eller hög 
intensitet. En rasprofil för collie finns på 
klubbens hemsida, där kan du jämföra din 
hunds resultat  mot rasprofilen.

När ska man gå MH?
Ju yngre din hund är desto mindre har 
den varit med om. För att ett MH skall 
ge den bästa bild av din hund bör den 
inte vara för gammal (och livserfaren) och 
därför rekommenderas att hunden går sitt 
MH mellan 12-18 månaders ålder. (Hun-
den måste ha fyllt 12 månader). 

Om du nu av någon anledning inte har 
hunnit med detta då din hund fyllt 18 
månader är det givetvis inte försent. Det 
är bara att anmäla sig, för rasklubben be-
höver få så många hundar som möjligt till 
start på MH.

SBK Tävling
Idag finns det en programvara som du 
anmäler dig via till MH (samma program 
som anmälan till lydnads-, rallytävlingar, 
bruksprov). 
Här måste du först skapa ett konto och 
sen lägger du in din hund och sen kan du 
anmäla. Får du problem så kontakta den 
tilltänkta arrangören, ditt lokala aktivitet-

sområde inom collieklubben, din upp-
födare eller supporten för SBK Tävling.  
www.sbktavling.se

MH för utvärdering, för rasens bäs-
ta, för uppfödarnas bästa…
Vissa rutor är mer önskvärda än andra 
men det är även kombinationen av kryss 
som är intressant. Meningen med MH är 
att beskriva din hund objektivt och att 
alla hundar som går MH beskrivs enligt 
samma protokoll. Allt detta medför att 
MH-data kan samlas ihop rasvis och man 
kan ta fram olika mått på hur en viss ras är 
i snitt jämfört med andra raser. 
För Collieraserna finns numera även 
Mentalindex och detta index baseras som 
nämnt tidigare, helt på MH-beskrivnin-
garna.

Målet enligt Collierasernas avelsstrategi är 
att få minst 50 % per årskull att MH-be-
skrivas. För långhåren nås inte det målet 
för varje årskull. Det ser bättre ut bland 
korthåren. 

På Svenska Collieklubbens hemsida finns 
mycket information om MH och statistik 
på MH-data för collie. Du kan även hitta 
MH-data för olika hundar på SKK:s hem-
sida på något som heter Hunddata. På 
SKK:s Avelsdata kan du själv ta fram en 
MH-spindel för din hund.

Uppfödar-MH
Ett utmärkt sätt för uppfödare att 
utvärdera den mentala biten av sitt avels-
arbete är att så stor del av kullen som 
möjligt deltar på MH. Det bästa är om 
hela kullen kommer till MH. Det är också 
ett bra tillfälle att träffa alla valparna och 
deras ägare igen, att se hur alla valpar har 
vuxit och utvecklats. En träff  som ofta 
även är mycket uppskattad av hundägar-
na.

Som uppfödare kan man be om hjälp via 
sitt lokala aktivitetsområde att arrangera 
ett MH för sin kull. På så sätt får indi-
viderna i en kull möjlighet att delta på 
samma MH.

Som valpköpare kan du hitta information 
om var MH arrangeras inom Collieklub-
ben via aktivitetskalendern på hemsidan 
eller via din lokala brukshundklubbs hem-
sida, men det lättaste är att fråga din upp-
födare när MH är planerat för kullen.  

För föraren/ägaren av hunden
Ett MH tar ca 40-45 min per hund att 
genomföra. Beskrivningen av varje hund 
avslutas med att beskrivaren som har 
beskrivit hunden går igenom protokol-
let med hundens förare/ägare. Man ska 
komma ihåg att det är samma hund man 
har med sig hem oavsett vad hunden har 
gjort eller inte gjort.

Den kunskap du har fått om din hunds 
mentalitet ingår som en del i de saker du 
ska tänka på innan du beslutar dig för om 
din hund ska användas i avel. En ljudkäns-
lig hund mår inte bra i dagens bullriga 
samhälle och hundar som är skotträdda 
eller skottberörd för ofta över denna räd-
sla till sina avkommor. För användning i 
avel och vid utbildning är det viktigt att 
hundarna inte är skotträdda. På ett MH 
beskriver man om hunden är skottberörd 
både under lek med ägaren och under 
passivt tillstånd.

Du som förare får efter att ha gått igenom 
ett MH viktiga delar med dig hem: 
Nu vet du mer om hur din hund reagerar 
i vissa sitationer. 

Har du aldrig gått något MH med din 
hund så ta och gör det, för det är väldigt 
intressant och givande. Även den mest 
rutinerade hundägaren kan bli överraskad 
över hur hunden gör eller reagerar. Det 
man trodde innan om sin hund, behöver 
inte alls stämma… 

Hoppas att vi får se riktigt många collies 
på MH-beskrivning under 2015!

MH för forskning
Forskare för statistik över alla men-
talbeskrivna hundar och kan utnyttja un-
derlagen för hur en viss ras reagerat på 
beskrivningen, hur beteenden används 
och blir användbara för specifika syften. 
Det går att ta fram fakta utifrån hundars 
tänkta användningsområde. Till exempel 
tjänste- eller brukshundar.

Om Mentalindex
Mentalindex finns för Nyfikenhet/Oräd-
sla, Socialitet, Lek, Jakt samt Skott. 
Listor med Mentalindex finns för både 
kort- och långhår och du hittar dem på 
SCK:s hemsida. Där kan du också läsa på 
mer om Mentalindex. 
Den här artikeln handlar dock om MH – 
grunden för Mentalindex. 
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Klubbens viktigaste styrdokument och det som genomsyrar 
mycket av vår verksamhet är de RasSpecifika Avelsstrategierna 
(RAS), eller avelspolicyn som det också kallas. Under 12 år har 
vi fört statistik över kort- och långsiktiga mål som är hämtade 
direkt ur avelspolicyn. 
Registreringarna sjönk något igen under 2014 jämfört med 2013, 
och landade för både kort- och långhår på nästan identiskt lika 
antal som för 2012. 

Under 2014:
• föddes 356 LH och 24 importerades vilket ger 384 regi-
 strerade LH
• föddes 60 KH och 2 importerades vilket ger 62 regi-
 strerade KH
• totalt registrerades 446 collies, en minskning jämfört  
 med 2013

Den långsiktiga trenden är fortsatt nedåtgående med en liten 
avtagande minskning för de senare åren. Det är långhåren som 
står för minskningen under de senaste 15 åren medan korthåren 
ligger på en ganska konstant nivå kring 60-90 registreringar.  
Korthåren är numerärt liten så effekterna av en kull mer eller 
mindre får större konsekvenser än för långhåren.

MÅL: HD
Att en så hög andel som möjligt i varje årskull ska utvärderas häl-
somässigt, mentalt, exteriört och arbetsmässigt, är tillsammans 
med möjligheten till utbildningar för klubbens medlemmar de 
viktigaste byggstenarna vi har inför framtiden. Med fler hundar 
undersökta blir det verkliga antalet hundar som kan användas i 
avel större. 

Under perioden 2004-2013 (10 år) ligger andelen röntgade lång-
hår över målet på 50 % med ett snitt på 56 % för hela perioden. 
Det ser dessutom ut som om andelen som röntgas ökar. Under 
2013 röntgades 230 långhår. 

Gällande andelen röntgade korthår så klarar man målen de flesta 
åren med ett snitt på 60 % för åren 2004-2013. Under 2013 
röntgades 47 korthår. Korthåren har oftast haft en högre andel 
röntgade än långhåren men inte för 2012 där långhåren ligger på 
62 % och korthåren på 46 %.

Under perioden 2000-2013 varierar andelen HD för långhårs-
varianten mellan 11-19 %. Korthårsvarianten har tidigare varit 
helt fri från dysplasi men enstaka individer har de senaste åren 
befunnit ha denna defekt. Under perioden 2004-2013 varierar 
andelen HD mellan 0-5 %.

I diagrammet till höger redovisas först fördelningen från A till E 
för röntgade per årskull. Därefter visas ett diagram där kurvan 
visar andelen med dysplasi för 5-årsperioder. Genom att kon-
tinuerligt följa 5-årsperioder så jämnar man ut betydelsen av när 
enskilda avviker åt ena eller andra hållet. Detta är speciellt viktigt 
när populationen är liten och registreringssiffrorna varierar my-
cket mellan åren, som för korthåren. 
 

Utvärdering av RAS för lång- och korthårig collie 2014
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För långhåren finns enstaka år med så pass hög andel HD som 
17-19 % medan andra år ligger under 14 %. 

För långhårsvarianten kan man via att analysera kurvan för 5-år-
sperioder se en försiktig tendens till minskning av andelen HD. 
Målet att HD skall understiga 14 % är därför inte helt orealistiskt 
och för den senaste perioden 2009-2013 har andelen gått under 
14 % med 13,6 %.
För korthåren är situationen en annan då rasvarianten har väldigt 
låg andel HD. I början av perioden finns ett år med 5 % HD 
men under de senaste åren ligger siffrorna på 0 % eller 3 %. 

MÅL: MH
Av de collies som har registrerats under 2004-2013 (10 år) har:
• 58 % av korthåren MH-beskrivits 
• 45 % av långhåren MH-beskrivits 

Vi kan konstatera att långhåren inte riktigt når upp till målet på 
50 % medan korthåren gör det. Långhåren skulle behöva öka 
andelen med åtminstone 10 procentenheter, för att säkrare nå 
målet varje enskilt år. 2008 var ett riktigt ”dåligt” år för lång-
håren med enbart 41 % MH-beskrivna och 2012 ser ut att kunna 
bli ännu ett ”dåligt” år. Men ännu är det inte för sent att genom 
olika insatser försöka få fler collieägare att MH-beskriva sina 
hundar. 

Korthåren har hela tiden legat på en högre nivå än långhåren och 
även om de senare åren har en lägre andel beskrivna så ligger de 
fortfarande över målet på 50 %, förutom 2012 som ligger precis 
under med 49 %.

Även om långhåren har en bit kvar till att nå målet är målet för 
lågt satt och bör höjas.    

För att även här se om det finns någon tendens till en trend 
redovisas andelen MH-beskrivna för både kort- och långhår för 
5-årsperioder i figuren här bredvid. Genom att kontinuerligt 
följa 5-årsperioder så jämnar man ut betydelsen av när enskilda 
år avviker åt ena eller andra hållet. Detta är speciellt viktigt när 
populationen är liten och där registreringssiffrorna varierar myc-
ket mellan åren, som för korthåren. 

Långhåren ligger ganska konstant lite under målet på 50 % men 
vi ser en tydlig avtagande tendens för de senare åren. Trenden 
för korthåren visar på en ganska tydlig minskning av andelen 
beskrivna. För den senaste perioden 2009-2013 kommer det att 
ske förändringar då de födda 2013 inte är så gamla än.

Sammanfattning
Ännu ett år har genomförts med utvärdering av de mål som är 
fastställda i Collierasernas RAS-dokument. Vissa mål närmar vi 
oss och vissa mål är det en lång bit kvar till. 

Registreringarna har minskat något igen. För både kort- och 
långhår är registreringssiffrorna inklusive antal importer, i stort 
sett identiska med dem för 2012. 

Långhåren har för första gången tagit sig under målet på 14 % 
för andelen dysplasi, med 13,6 % för registreringsåren 2009-
2013. För KH är siffran fortsatt låg. 
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Vi hoppas att Collie snart tillhör de raser som har HD-index, 
ytterligare ett verktyg för att uppfödare att ta hjälp av i sitt 
avelsarbete. Collie finns bland de raser som står på tur att få 
just detta.

I avsnitt 3.4 Enskilda egenskaper på MH framgår tydligt 
att collie avviker kraftigt från rasens rasprofil avseende mo-
ment som innehåller nyfikenhet. Detta motiverar ytterligare 
Collieklubbens prioritering av mentalindex för Nyfikenhet/
Orädsla.  
Ett steg att komma närmare de olika målen i RAS är att vi 
alla hjälps åt att utvärdera våra hundar. Fler hundar till HD-
röntgen, MH-beskrivning och Exteriörbeskrivning ger oss alla 
mer information och ett större urval när det kommer till av-
elsplanering.

Avslutningsvis ett diagram som visar hur stor andel av de som registrerades åren 2009-2012 har kommit till start på allt från HD-
röntgen, MT till utställning. En jämförelse mellan kort- och långhår med alla bruksraserna. Collieraserna uppvisar ett liknande 
mönster som bruksraserna i snitt.
 

Följande personer ur styrelsen, registerkommittén samt projekt mentalt sund collie har hjälpts åt att ta fram och analysera all statistik:
Jan Klerung, Kirsten Wretstrand, Meta Carlsson, Elisabeth Landfors, Lena Ögren samt Agneta Qvarnström.
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RÄTTELSER 
Det smög sig in några fel i senaste numret vilket vi på följande sidor rättar till.

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

CHAMPION 2013
CIB EE CH TÖRNSKOGENS  
BOSS IN MOTION
S34569/2011 Född 2011-05-06, sobel, hane
e. Clingstone’s Guiness Drought
u: Dandinas Quite A Girl
Ägare: Evama Thörnvall

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

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

SEUCH SPH III Gemdales Yippie Yahoo
Ägare: Jenny Marklund
Högre klass spår, 528 p uppflyttad, 1:a plac
Elitklass spår, 400,75 p, godkänd

Mironik's Mikko Malikas
20140704 Agilityklass II 6:a av 97 starter, Pinne
20140705 Agility hoppklass II 11:a av 108 starter, Pinne
20140928 Agility hoppklass II 3:a, Pinne
20141031 Gk vallanlagsprov (inoff) 
Förare: Angelica Eklund
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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 Durietz
20140510  Appell spår 249 p., Uppfl.
20140928 Lydkl.I,   166 p., 1:a pris 
Förare: Klara Kristalova

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 Fabi

Mironik's Fabi
20140322 Agility hoppklass II 2:a av 32 starter, Pinne
20140510 Agilityklass II, 1 av 11 starter, Pinne
20140525 Agility Hoppklass II, 7:a av 67 starter, Pinne
20140706 Agility Hoppklass II, 5:a av 103 starter, Pinne
20141026 Agilityklass II, 2 av 32 starter, Pinne
Förare: Caroline Larsson
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Mironik's Kajenn
20140201 Rally Nyb.  79 p, RLDN
20140222  Rally Forts.  79 p
20140222 Rally Forts.  95 p
20140418 Rally Forts  77 p, RLDF
201740713 Rally Avanc.  71 p
20140914 Rally Avanc.  82 p
Förare: Marie Eriksson

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

Mironik's Smile
20140817 Lydkl. I, 1 69,5 p, 1:a pris
20140503 Rally Nyb. 96, 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 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 Zenoni
20140510 Lydkl. I 160 p., 1:a pris
Förare: Emma Hult

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

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

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 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
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Returadress:
Svenska Collieklubben
Alf Oskarson 
Lygneviksvägen 15  
43972 FJÄRÅS

B
FÖRENINGSBREV

Öppet nästan jämt.

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


