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ORDFÖRANDENS RADER

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?

Under den gångna helgen hölls vårt Rasmästerskap för Collie 
i Rallylydnad och Agility i Osby. Hade själv möjligheten att 
få se Agilityn på söndagen, inte så många deltagare, men fina 
prestationer och stor entusiasm gjorde ändå att det var en härlig dag!  
Desto fler deltagare hade det varit på lördagen i den ”nya” grenen 
rallylydnad, också här med många fina prestationer. Ett stort tack 
vill jag rikta till organisationskommittén och till Osby BK, som 
gjorde det möjligt för oss att ha rasmästerskapet i dessa grenar!

Gångna helgen har det även varit rasspecial med utställning och 
lydnadsprov på Mälarö, anordnat av Östra lokala aktivitetsområdet. 
Vad jag hört, var även detta arrangemang lyckat. Och än en gång 
ett STORT TACK till er alla organisatörer i våra aktivitetsområden 
för all tid och entusiasm ni lägger ner för Collieklubben.

Det finns ju ytterligare några arrangemang kvar och det är Västras 
utställning i Borås 28 juni och vårt Collie SM i Piteå 31 juli – 2 
augusti och Norra Svealands utställning i Sandviken, 12 september. 
Jag hoppas att så många som möjligt av er kan komma till dessa, 
våra egna utställningar och tävlingar.

Vill också passa på att slå ett slag för vår Colliekonferens och 
Uppfödarträff  som kommer att gå av stapeln 10-11 oktober 
på Hotell Arlandia i Stockholm. Det kommer att bli ett mycket 
intressant program både för att hämta ny kunskap, utbyta 
erfarenheter, men inte minst för att få träffa andra  Collieintresserade.  
Se annons längre fram i tidningen för detaljerad information!

Här och nu vill jag önska er och era hundar en riktigt skön sommar!

Alf



4

Ordförande  
Alf Oskarson 
ordforande@svenskacollieklubben.se 
 
Vice Ordförande 
Jan Klerung 
jan.klerung@gmail.com 
 
Kassör  
Stellan Tjernström 
kassor@svenskacollieklubben.se 
 
Sekreterare 
Kirsten Wretstrand 
sekreterare@svenskacollieklubben.se 
 
Ledamot/medlemsfrågor 
Anders Svensson 
medlem@svenskacollieklubben.se 

Ledamot/protokollsekreterare 
Angelica Eklund 
angelica@acania.se
 
Ledamot 
Emma Hult 
emmahult@msn.com 
 
Suppleant 
Anja Gramner 
a_gramner@hotmail.com 
 
Suppleant
Hanna Rosell 
hanna.rosell@hotmail.se 
 
Revisorer 
Anders Mähler 
Britt Eliasson

STYRELSE 2015
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Valberedning
Eva Schömer – Sammankallande
Marie-Louise Muhr – Ledamot  
Håkan Dahlbom - Ledamot  

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@telia.com 
Sekreterare:  Annelie Hulthén Åkerlund,  
cockerqueenskennel@gmail.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.mc@gmail.com
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  
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:  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

Kongressen 2015
Årets kongress är avklarad och det togs många beslut den 
helgen. Kongress skall även fortsättningsvis hållas årligen efter 
att man gått igenom för- och nackdelar fram och tillbaka.
Regelrevideringarna var många och för lydnaden betyder det 
att man nu helt går över till FCI:s regelverk samt att en nybör-
jarklass skall skapas. Bruksproven kommer att ändras i stort 
sett enligt framtaget förslag förutom:

1) Hinder och apporthöjderna, där antogs Kelpieklubbens  
 motion vilket medför att våra raser skall bära 3 kg och  
 hoppa som högst 70 cm. 

2) Koefficienten på platsliggning i både lägre och högre  
 klass höjs åter till nuvarande koefficienter.

Båda ändringar ovan föreslogs av SBK:s rasklubbar och kon-
gressen valde att gå på bruksrasernas förslag. 
Tack alla rasklubbar för gott samarbete och tack distrikten för 
att ni lyssnade på rasklubbarna. Bruksproven är trots allt våra 
rasers arbetsprov!

Reviderade regler och anvisningar för MH togs också efter 
framlagt förslag med ett tillägg; oavsett vem som bryter ett MH 
(beskrivare eller förare) så har man rätt att gå ett nytt MH. 
Kongressen har alltså sagt ja till att från 2017-01-01 skall alla 
brukaraser ha helt genomfört MH med kryss för alla moment. 
Hundar med brutet MH får alltså inte gå i avel.  

Fira 100 år med 100 tusen medlemmar! 
På förbundsstyrelsens förslag, tog kongressen beslutet att 
Svenska Brukshundklubben ska arbeta mot målet 100.000 
medlemmar år 2018. 
Beslutet är inte bara ett siffermål, utan också en tydlig ambition 
och riktning för hur SBKs verksamhet behöver utvecklas de 
kommande åren. För analysen visar att vi behöver utvecklas! 
Collieklubben har fått ett arbetsmaterial från FS som hjälp och 
styrelsen avser att gå ut till alla LA under hösten för att ni skall 
vara med och diskutera fram hur och vad vi i Collieklubben 
skall ha för fokus. 

Huvudfrågan som vi skall arbeta med är:
Vad kan vi göra hos oss för att nå vår del av målet?
Idag har SCK cirka 860 medlemmar och det är intressant att 
fundera kring hur och vad vi som klubb skall göra för att kunna 
bli 1 500 medlemmar. 
Ett solklart ämne för höstens diskussionsmöten!

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

Kontakta projektgruppen via e-post projekt@svenskacollieklub-
ben.se så samordnar vi det med ditt lokala aktivitetsområde. 

HD-index från 2016
Långhårig Collie kommer från 2016 att få ett index till – denna 
gång ett HD-index. Korthåren kommer troligen inte att få något 
eget index, då populationen både är liten och att man faktiskt 
knappt har HD på sina hundar. 

SCK kommer att bilda en projektgrupp som likt projektet 
mental sund collie, som resulterat i ett Mentalindex, skall jobba 
med frågorna och informationen kring HD-index.
Mer info kommer…

Utvärdering av RAS 2014 för alla bruksraser – 
finns på SBK:hemsida:
www.brukshundklubben.se/utvardering_RAS

Hur skall vi hålla våra Årsmöten framöver?
Collieklubben har först upp den här frågan på årets lista över 
verksamhetsmål för 2015. Ytterligare en projektgrupp skall 
startas och denna skall analysera och utvärdera olika varianter 
skall bildas, och de skall återrapportera till styrelsen senare i 
höst i god tid innan nästa årsmöte. 
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Fototävling!

Vi utlyser en fototävling för att också i fortsättningen kunna presentera fina 
omslag på Colliebladet. Ladda batterierna och fota era vänner i arbete, lek och 
vid andra roliga tillfällen!

Första pris - är en gratis annons i julnumret (Handboken)!
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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 genom-
fört 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

Hej alla collievänner i söder!

Vi startade vårens aktiviteter redan i april med ett besök på 
Hundalandet i Skurup. Kul att så många nya medlemmar dök 
upp och hade kul tillsammans med sina hundar. Om intresse 
finns kommer vi att försöka arrangera ett nytt besök där 
under hösten.

Spårlägret i Halen blev en härlig helg med fint vårväder. 
Platsen var lagd i Olofström för att vi skulle försöka locka lite 
medlemmar från vårt grannområde i sydöst men ingen anmälde 
sig därifrån.  Därför kommer vi att diskutera igenom var nästa 
års spårläger kommer att vara placerat….. Har ni förslag på 
boende med fina spårmarker så kontakta oss så undersöker 
vi möjligheterna närmare.

Lydnadstävlingen blev vår sista ansökta tävling. Vi har märkt ett 
visst motstånd till att hjälpa till att arrangera och de sista åren 
har vi fått hyra in funktionärer. Något som blir alldeles för dyrt 
för lokalområdet att finansiera - så därför har vi beslutat att 
årets lydnads- och rallytävling var den sista. 

I skrivandets stund pågår planeringen för fullt inför vårt Collie 
SM i rallylydnad och agility. Det skall bli spännande och kul att 
träffa alla aktiva collieägare igen.

Vi ser också fram emot höstens föreläsningar med Ulla Bergh-
Persson som vi har i september månad. Mer om alla dessa 
arrangemang kan ni läsa om på annat ställe i tidningen.  

Önskar er alla en härlig vår och sommar! Har ni önskemål 
om något arrangemang för aktivitetsområdet är ni välkomna 
att höra av er.

Ingela Pettersson 
070-3455338

SYDÖSTRA
 
Under våren har vi haft många uppskattade aktiviteter i vårt 
lokalområde, bland annat bruksträff i Lessebo, mentaltest 
och MH samt exteriörbeskrivningar.

Den 7 maj hade vi collieträff i Karlskrona med tema IPO. 
Per Lindblad berättade om IPO-träning och tävling. För 
att få tävla i IPO måste hunden ha genomfört ett godkänt 
prov - ett så kallat BH-prov. Det har Per och hans 
collie Fighter gjort, så vi lyssnade uppmärksamt på hans 
redogörelser. Det blev också tid till lite fika, hundprat och 
en stund ute i vårkvällen tillsammans med våra colliehundar. 
Vi har även haft vallning och viltspår på programmet. under våren. 

SMÅLANDSLÄGRET 
Ni har väl inte missat att anmäla er till Smålandslägret den 
6-9 augusti på Stora Segerstads naturbruksgymnasium i 
Reftele? I några av grupperna finns det fortfarande platser 
kvar. Sista anmälningsdag är 19/6. Mer information finns på 
www.scksolo.se/?page_id=24.

VÄSTRA 

Hej!

Här kommer lite info från svenska collieklubbens västra 
lokalavdelning. SCK västra LA är en förhållandevis stor 
lokalavdelning som omfattar bland annat Bohuslän och Västra 
Götaland. För att lättare nå ut med information till alla 
medlemmar har vi nu upprättat en maillista där vi då och då 
kommer skicka ut lite information om kommande aktiviteter. 
Välkomna!

Officiell utställning, söndag 28 juni
Plats: Ryavallen, Borås 
Domare: Tuula-Maija Tammelin, Danmark 
Kontaktperson: Lolo Hawkins, telefon 0340-65 19 64, e-post:  
lolo.hawkins@telia.com

Sista anmälningsdag är 1 juni. Södra Älvsborgs kennelklubb-
utställning hålls i Borås den 27 juni, därmed chans att vinna 2 
cert under en helg!

Collieläger på Tånga Hed, 19-20 september 
Kontaktperson: Susan Grassl, 070-573 25 96

Grupper för tävlingslydnad, agility, rallylydnad, valpar- och 
nybörjare samt en prova-på-grupp kommer att finnas. Se 
hemsidan och annons i Colliebladet för mer information.

Mentalbeskrivining MH, lördag 17 oktober
Plats: Kungsbacka BK, Kungsbacka 
Kontaktperson: Lisbeth Hägg, 0300-192 16, 070-798 76 06 
Anmälan sker via SBK tävling.

Årsavslutning, söndag 22 november 
Plats: Kungsbacka BK, Kungsbacka 
Kontaktperson: Lisbeth Hägg, 0300-192 16, 070-798 76 06 
Mer information finns på hemsidan,  
www.sck-vastralo.se/. 

Med vänliga hälsningar 
Susan Grassl (SCK västra LA)
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ÖSTRA

SÖDRA SVEALAND

NORRA SVEALAND 

MELLERSTA NORRA

NORRA
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Lydnadsprov i söder
Lördagen den 9:e Maj anordnade södra la sitt 15:e lydnadsprov. 
Totalt fick vi tjugo stycken anmälningar fördelat i klasserna 1-elit. 
Av dessa var sex stycken collies men endast fyra stycken kom 
slutligen till start varav två bröt. 

Vinnare i klass 2 med 154,5 poäng blev Jeanette Hansson med 
Ikkatorpet’s Cajza och i lydnadsklass elit kom Kristina Javue med 
Gemdales Twinkle Little Tindra fyra med 195 poäng.

Under de sista åren har det blivit svårare och svårare att få 
funktionärer ur collieklubben att ställa upp och hjälpa till att 
arrangera tävlingen så därför har vi beslutat att årets tävling var 
den sista som vi har ansökt om. 

Därför delades vårt VPR ut för gott till södras Bästa Lydnadscollie. Det 
visade sig att under åren som gått hade Jeanette Hansson och Ingela 
Pettersson vunnit VPR vars 4 gånger. Därför gick det inte att dela 
på priset utan båda stod som vinnare. Priset kommer dock att hänga  
hemma hos Jeanette Hansson.

I början av april var det rena försommaren i Skåne och det pas-
sade ju fint när ett stort, härligt gäng samlades utanför Brösarp 
för att tillbringa några timmar på "Hundalandet", ett sk lekland 
för hundar. Vi hade hela stället för oss själva! 

Vi fick en liten introduktion av banan först – här kan liten som 
stor balansera, krypa och klättra. Eller kanske gå i labyrint och 
sedan springa genom vattendimma (inte sååå populärt dock...). 
Hängbron som började med en stege och slutade med en trappa 
var roligast, tyckte min Sheila!

Och tiden går fort när man har roligt och snart var det dags 
för fika! Alla hade sina egna kaffekorgar och satt runt det stora 
bordet eller i gräset.
Efteråt följde de som ville med på en promenad i skogen vid 
Brösarps Backar. Storslagen natur!

Till Hundalandet kan vem som helst komma utan att anmäla sig. 
Det är bara att lägga 40 kronor i en burk och gå in. Det finns ett 
hotell strax intill om man vill satsa på en minisemester.
Det här ska vi göra om, tyckte alla! Kanske åker vi då till Storegård 
utanför Lund som har en ännu större lekpark!

Tack för en glad dag!
Susann Högman & Sheila

Vårträff i lekpark

På bilden syns Gemdales Unforgettable Uncle Zam, Mironik’s 
Elvis, Ikkatorpet’s Cajza och Mironik’s Bridge. Alla är de vinnare 
av VPR olika år.

Stort TACK till er som har hjälpt till under dessa år och även 
TACK till Osby BK som lånat ut sin stuga och sina planer.

Ingela 
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En del firar Valborg genom att gå och titta på majbrasa och 
höra tal eller körsång. Andra firar Valborg genom att åka på 
träningsläger med sin collie!

Södra LO arrangerade en träningshelg kring första maj, och i år var 
vi i Halens camping i Olofström. Där finns ett trevligt vandrarhem 
och en vackert belägen camping, väl värd att besöka – hundar är 
välkomna! Vi var inte enda hundträningsgänget på plats; det var 
två till hundtränande sällskap där, men det var ändå inte trångt 
på vandrarhemmet.

I år var deltagarantalet litet, men naggande gott! Det blev en 
spårträningsgrupp med fem förare, men med något fler deltagande 
hundar, då de flesta hade med sig två fyrbenta kamrater. 
Spårmarkerna var lite upp och ner, bokstavligt talat, eller fullt med 
bokar – fantastiska lövskogar stod till buds! Dock var markerna 
inte så stora, så det var nog tur att vi inte var fler hundekipage. 

För min egen del spårar jag lite när andan faller på, och det var ett 
tag sedan sist. Det märktes på hundarna, som var väldigt ivriga 
första dagens första spår, men sansade sig något till andra spåret. 
Vi hann även med ett uppletande och ett lydnads/rallylydnadspass 
på Olofströms brukshundklubb, innan vi tackade varandra för 
trevligt sällskap och for var och en hem till sitt. 

Hundträningsläger är mycket trevliga tillställningar! Förutom att 
man gör nyttiga och givande övningar med sin hund, träffar man 
även andra allmänt hundintresserade och särskilt collieintresserade 
människor, med allt vad det innebär av givande diskussioner vid 
fikor i skogen och middagsbord. Tack till Bettan, Maria, Ingela 
och Anita för en mycket trevlig och givande helg!

Marie Baaz 

SCK Södra La:s träningshelg i Halen



12

Utställningsträning i Östra

Lördagen den 9 maj anordnade Östra LA en utställningsträning. 
Vi hade verkligen tur med vädret, solen sken och det var lagom 
varmt för både två och fyrbenta. 

Det var 12 jyckar med mattar och hussar som kom och var med.  
Marie Munktell var instruktör för dagen och guidade oss genom 
utställningens alla delar. Det var mycket att ta in och tänka på. 
Med en ängels tålamod visade hon oss så att resultatet skulle bli 
så bra som möjligt.  
Det var roligt att se hur alla hundar och ägare förbättrade tekniken 
hela tiden från att springa och skutta, hoppa och göra bus när det 
skulle springas, till att trava fint bredvid. 

Att ställa hunden snyggt låter lätt men det är det inte, utan även där 
hördes Maries röst ”tänk på bakbenet, nu står han konstigt med 
frambenet, korta av kopplet lite, sträck på ryggen, bra nu ser det 
snyggt ut” det var mycket hundsnack under tiden man stod och 
väntade, vilket alltid är väldigt trevligt. Vi avslutade dagen med 
fika och lite snabb repris hur man trimmar öron och klipper tassar. 

Alla utvecklades under dagen och förbättrade sin presentation 
av hunden, så ett stort tack till Marie som med sitt tålamod och 
glada humör lärde oss så mycket, tack också till alla deltagarna 
med trevliga jyckar, alltid lika roligt att träffas.
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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 Paltprovet, 
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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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

INBJUDANINBJUDANINBJUDAN 
 

�ll Colliehelg på Halens camping i Olofström den 12‐13:e September 

E� samarbete mellan 
södra och sydöstra Lokala 

ak�vitetsområdet i 
Svenska Collieklubben 

�llsammans med          
Studiefrämjandet! 

Lördagen den 12:e September  
anordnar vi exteriörbeskrivning för collie.  
Beskrivare är Tina Permo. 
 
Anmäl dig �ll Elisabeth Bauer på mailadress:  
elisabeth.bauer59@gmail.com senast den 22/8.  
 
På lördag e�ermiddag går vi en �pspromenad 
med aktuella frågor om vår härliga ras.  
Eventuellt håller restaurangen öppet beroende 
på hur många vi blir. Annars nns det goda  
möjligheter a� laga sin egen mat eller äta  
hämtmat från Olofström. På kvällen träffas vi i 
vandrarhemmets samlingslokal och umgås över 
eget medtaget �lltugg och dricka.  
 
Överna�ning kan ske på Halens vandrarhem  
eller camping.  
OBS! Du bokar själv di� boende.  
Ange ”collie” vid bokningen då vi har  
reserverat lite rum. 
Halens hemsida: www.halenscamping.se 
Halens mail: info@halenscamping.se 
Halens telefon: 0454‐402 30 

Söndagen den 13:e September  
arrangerar vi föreläsningar med Ulla  
Berg‐Persson på kennel Bermarks. Ulla har ägt 
collie sedan 1952 och har massor a� berä�a.  
Föreläsningarna ingår i Svenska Collieklubbens  
collieägarutbildning som vänder sig �ll alla  
collieägare. 
 
På förmiddagen lyssnar vi på ”Colliens  
historia” i c:a 2 �mmar. Däre�er äter vi en  
enklare lunch och avslutar med  
”Anatomiutbildning”  på c:a 4 �mmar där vi lär 
oss a� tyda rasstandarden. De�a innefa�ar 
både teori och prak�k då vi skall känna  
igenom e� antal olika hundar och diskutera 
förtjänster och fel. 
 
För hela söndagen inklusive lunch och ka  
betalar du endast 200:‐ 
För enbart en föreläsning utan lunch betalar 
du 100:‐ som betalas in på PG 4539206‐5 
 
Anmäl di� deltagande �ll Ingela Pe�ersson:  
ingela@z�ng.se senast den 22/8. Går också 
bra a� SMS:a på 070‐34 55 338.  

Hjärtligt välkomna! 



15
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



16

Svenska Collieklubben inbjuder till 

Colliekonferens och Uppfödarträff den 10 respektive 11 oktober, 2015.

Colliekonferensen är öppen för alla intresserade, medan Uppfödarträffen riktar sig till Collie-uppfödare (även uppfödare som 
inte är medlemmar är välkomna). 
Colliekonferensen kommer framförallt att handla om genetik och DNA-tester, se mer i programmet nedan!
Uppfödarträffen kommer att ha fokus på hur vi kan nå vårt verksamhetsmål ”att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla 
medlemmar oavsett intresseområde”, men kommer också att innehålla ett intressant kåseri om ”hur tänker egentligen en 
utställningsdomare?”, se mer i programmet nedan!

Plats: Hotell Blue Radisson Arlandia, Arlanda, Stockholm
Tid:  Colliekonferensen, 10 oktober, ca kl.10 – 18
         Uppfödarträffen, 11 oktober, ca kl.9 – 15.15

Middag: För alla som vill ordnas middag på hotellet på 
lördag kväll, kl. 19.30

Deltagaravgifter: 
Colliekonferensen 700 kr
Uppfödarträffen  500 kr
Delta i bägge             1000 kr
I avgiften ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe samt 
lunch.
Middag på lördag kväll:   175 kr
Övernattning finns på hotellet till subventionerade 
priser:
Enkelrum:  790 kr (inkl. frukost)/natt
Del i dubbelrum:    445 kr/person (inkl. frukost)/ 
   natt.

Intresseanmälan: 
För att se hur stort intresset är, vill vi att du senast 
15 juli skickar en internetanmälan (ej bindande) till 
någon av nedanstående mailadresser:

ordförande@svenskacollieklubben.se
sekreterare@svenskacollieklbben.se

Slutlig anmälan vill vi ha senast 15 september, där vi 
ber dig ange om du vill medverka på bägge dagarna eller 
bara en.  
Avgifter betalas in på SCK’s pg 716745-5.

Upplysningar lämnas av Alf, tel. 0703-101181 eller 
Kirsten, tel. 0708-647210

Innehåll Colliekonferensen 10 oktober, 2015

Konferensen startar kl. 10.00 lördagen 10 oktober 2015. 
Vi återkommer med ett detaljerat tidsprogram under hösten.

Avelskonferensen kommer framför allt att handla om genetik 
och DNA-tester. Hur ska man se på DNA-tester och vilka 
tester är intressanta för collie. Vilka DNA-tester finns i dagsläget 
för collierelaterade defekter? Vilken forskning pågår rörande 
sjukdomar inom collierasen? Nya rön om merle-genen och avli-
vande av vissa myter om merle-avel. Hur ser forskningsläget ut 
när det gäller arvsgången för CEA och PRA och den genetiska 
bakgrunden? Vilka DNA-tester finns för CEA och PRA och är 
dessa tillförlitliga? 

Föreläsare under dagen är: 

Nicolette Salmon Hillbertz: forskare i molekylär genetik vid 
Uppsala universitet. Nicolette har forskat mycket om hundar och 
genetik och även varit en flitig föreläsare för hundklubbar. Bl.a. 
en uppskattad föreläsning hos Uppsala kennelklubb i höstas. 

Leigh Anne Clark: professor och forskare vid Canine Genet-
ics, Clemson University, USA. Leigh Anne har forskat mycket 
om collie, bl.a. har man hittat den genetiska bakgrunden till den 
autoimmuna sjukdomen dermatomyositis och en DNA-test är 
inte långt borta. 
Hon har föreläst hos Amerikanska collieklubben och samarbetar 
med dem i flera forskningsprojekt rörande collie. Bland projekten 
finns en kartläggning av colliens hela genom. Leigh Anne kom-
mer även att presentera hur den svenska collien ser ut genetiskt, 
bl.a. i förhållande till den amerikanska. 
Se vidare: www.clemsoncaninegenetics.com 
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Dessutom kommer en ögonveterinär (angående CEA och PRA) 
och en representant från SKK att delta (vilka det blir är ännu 
inte klart). 

Dagen kommer att avslutas med en paneldiskussion. Vi ser gärna 
att deltagare i förväg kommer in med skriftliga frågor för att svaren 
ska kunna förberedas och bli fylligare. Frågorna bör komma in 
senast den 31 augusti 2015.

 Varmt välkommen till uppfödarträff!

09:00 Konferensen startar  
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
14.00 Eftermiddagskaffe 
15:15 Avslut 

Program:

Kl.9.00-9.10     
1. Inledning o välkomna!    Styrelsen

Kl. 9.10 – ca 10.30
2. Dan Eriksson, allrounddomare – ”Hur tänker 
egentligen en domare??”

Kl. 10.30 – 11.00 
Förmiddagskaffe

Kl. 11.00 – 11.30
3. Återkoppling till 22 mars, 2014           
 Vad kom vi fram till då? I grupparbetena och  
 övrigt      Styrelsen

Kl. 11.30 – 12.30
4.  Grupparbeten runt temat ”hur utvecklar vi  
 SCK till en klubb för alla”?      Grupper

Diskussionspunkter:     
• Hur får vi alla uppfödare att vilja vara medlemmar  
 i SCK?

•  Vi kommer alltid att tycka olika och ha olika   
 åsikter, men hur kan vi samarbeta för rasens bästa?  

•  Vad skall en uppfödarkommitté enligt er åsikt ha för  
 uppdrag? Behövs en uppfödarkommitté?

  
Kl. 12.30 -13.15 
Lunch

Kl. 13.15 – 13.30
5. Kort redovisning/Inlämning av grupparbeten

Kl. 13.30 – 14.00
6. Uppföljning av RAS        Kirsten                                                            

Kl. 14 – 15
Eftermiddagskaffe i samband med grupparbetet

7. Diskussionspunkter fortsättning:    Grupper

- Uppfödarnas egna tankar om avel och klubben?
- Hur utvecklas man som uppfödare?Uppföljning 
- Ämnen vi vill ta upp på kommande uppfödarträffar?

       Kl.15.00 – 15.15
8. Kort redovisning/Inlämning grupparbeten,

Avslutning

Program - Uppfödarträff 11 oktober
Radisson Blu Hotel, Arlandia, Stockholm

För upplysningar och praktiska frågor

(Vem?, Jag kan vara en, men det bör finnas 3 namn!)

Leigh Annes föreläsning kommer att hållas på engelska, men en 
skriftlig sammanfattning kommer att kunna tillhandahållas på 
förhand. Dessutom kommer det att finnas personer som kan hjälpa 
till om det uppstår språkliga problem och även att formulera ev. 
frågor på engelska till Leigh Anne. 

Styrelsen vill denna gång lägga prioritet på hur vi kan få till 
ett bra klimat inom SCK och att vi ägnar stor del av mötet 
till att diskutera hur vi uppnår målet; ”Att fortsätta utveckla 
SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseom-
råde”.
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INVIGNING AV COLLIE-SM
Lördag kl. 9:00 invigdes Collie-SM av Kirsten Wretstrand 
samt Jeanette Hansson som var lokalt ansvarig för 
rallylydnadstävlingarna. Vi hade bokat sol för hela helgen men 
det blev inte riktigt så utan det föll tyvärr en hel del regn under 
dagen blandat med stunder med lite sol. Men hundfolk är segt 
släkte och de flesta slapp i alla fall ifrån ösregn. Utom den allra 
sista startande, en dvärgpudel som genomförde sin runda i 
fullkomligt ösregn…

RALLYLYDNAD ALLA KLASSER

RASMÄSTERSKAP FÖR COLLIE

Domare för dagen var Leif  Borgenlöv i Mästarklass och Fortsät-
tningsklass medan Monique Wrambeck tog hand om Nybörjare 
och Avancerad klass. 

Rallylydnadstävlingar innebär en hel del pyssel för arrangörerna. 
Man kan ta många startande, vi fick ihop 96 anmälda, vilket in-
nebär en hel del planerande innan tävlingarna.
Två stora ringar var utmärkta på appellplanen och alla skyltar skulle 
bäras ut, tält resas (ifall det regnar) för domare och skrivare och 
alla funktionärer måste veta sina platser. Vi hade valt att ha en 
inropare, hindervakter samt vakt vid honnören, i aktuella klasser. 

På rallytävlingar kommer folk och anmäler sig i god tid så ar-
rangören vet hur många som är där. Men man har ingen samling 
med lottning och dylikt som man har i lydnad och på bruksprov. 
Startordningen är lottad och ligger ute på SBK tävling senast en 
vecka innan tävlingarna.  På tävlingsdagen börjar man med en 

banvandring. På denna går domaren igenom banan och visar hur 
det är tänkt att de tävlande skall utföra momenten vid varje skylt. 
Det är domarna som ritar banan och som förser arrangören med 
en banskiss.
Efter avklarad banvandring så är det äntligen dags för själva täv
lingen att börja. De första klasserna höll på fram till lunchdags 
och kl. 13 satte de två sista klasserna igång. 
Alla resultat återfinns på SBK tävling, för er som är nyfikna. Här 
i tidningen redovisar vi enbart resultatet för alla startande collies 
– för det var många colliesar på plats!

RESULTAT FÖR COLLIE
Glädjande nog hade 24 collieekipage anmält sig detta ras-
mästerskap, och vi hade hela 9 stycken i Mästarklass.

Startande med resultat för Rasmästare och SM-Vinnare i rally:

Nybörjarklass:
Elisabeth Bauer, Springmist´s Wild Furious Monster 
Jenny Jonsson, Star Hatch Finest Ferrari  
Erica Svensson, Seamist Swordsman  
Jenny Jonsson, Seamoor Golden Delicious  
Marketta Mokko, Gatefields Space Pirate  

Fortsättningsklass:
Helene Mårtensson, Mironik´s Enya  
Anki Johnsson, Dantos Romantica  
Jenny Jonsson, Brantastigs Åskhimmel  
Marketta Mokko, Steadwyn Blue Breeze Kissed Clara 
Margaretha Spjuth, Star Hatch Listen To My Heart 

Collie-SM – Rallylydnad & Agility 
Osby 30–31 maj
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Avancerad klass:
Jytte Sigsgaard, Mironik´s Smile
Helene Mårtensson, Ullsåsas Helly Hansen 
Eva Malmeskog, Runnerway Amber

Mästarklass:
Marketta Mokko, Steadwyn Blue Blossom Bouquet 
Katja Turja, Dantos Qwintus
Maj-Britt Berglin Svensson, Gemdales Arbetsföre Arvid 
Marie Edlund-Thunberg, Brancirs Born Strong 
Lena Mjöberg, Gemdales Yolly Yulia
Ingela Pettersson, Gemdales Unforgettable Uncle Zam
Margaretha Spjuth, Star Hatch Fancy Fiona
Jeanette Hansson, Ikkatorpet´s Cajza

RASMÄSTARE I RALLY
Utses på poäng för klasserna nybörjare, fortsättning samt 
avancerad klass.
Pristagare:
1. Anki Johnsson med Dantos Romatica
 fortsättningsklass med 93 p
2. Jenny Jonson med Seamoor Golden Delicious
 nybörjarklass med 87 p
3. Helene Mårtensson med Ullsåsas Helly Hansen
 avancerad klass med 85 p
4. Elisabeth Bauer med Spingmist´s Wild Furious Monster,  
 nybörjarklass med 81 p
5. Jenny Jonsson med Brantastigs Åskhimmel
 fortsättningsklass med 76 p 

Prispallen för Rasmästare i Rally. 

SM-VINARE I RALLYLYDNAD
Pristagare:
1. Jeanette Hansson med Ikkatorpet´s Cajza, 96p
2. Katja Turja, Danots Qwintus, 95p
3. Maj-Britt Bergelin Svensson med Gemdales Arbetsföre  
 Arvid, 92p (debut i Mästarklass)
4. Lena Mjöberg med Gemdales Yolly Yulia, 89p (också  
 debut)
5. Ingela Pettersson med Gemdales Unforgettable Uncle  
 Zam, 88p 
6. Margaretha Spjuth med Star Hatch Fancy Fiona Agnes,  
 76p

SM-Vinnare i Rally 2015

I ömsom regn och ömsom sol genomförde 
vi vårt första Collie-SM i Rallylydnad
Jag heter Helene Mårtensson och kommer från södra Skåne, jag 
bor på en gård i närheten av Ystad tillsammans med min familj, 
två hundar, katt, hästar och får.
Varför det blev collie till att börja med hänger nog mycket ihop 
med att min mamma hade collies på 40/50-talet som hon var 
väldigt förtjusta i. Själv växte jag upp i valplådan med Tax och 
Vorsteh som min morfar födde upp under min uppväxt, han hade 
en kennel och då var det jakthundar för hela slanten. Naturligtvis 
hade vi också en tax hemma.

Jag skaffade min första collie som tonåring på 80-talet. Vi tränade 
och tävlade lite lydnad. Sedan dess har collie varit ”min” ras och 
jag har under årens lopp haft 5 collies, även om jag blev ingift 
med två Whippet då jag träffade min man, är det fortfarande 
collie som gäller. 
Idag har vi LP1 RLDN RLDF RLDA Ullsåsas Helly 
Hansen och RLDN RLDF Mironik´s Enya. 
Helly är en tik som blir 7 år till hösten, hon gillar livet, är positiv, 
arbetsglad och uthållig. Vi har provat på lite av varje – agility, 
lydnad, rallylydnad och hon har ett godkänt vallanlagsprov.
Enya är en tik som är 4 år, har också testat på lite av varje, agility, 
lydnad, rallylydnad och spår. En arbetsglad, positiv och genomgo’ 
hund med hjärtat på rätta stället och som vår dotter har mycket 

Jeanette Hansson med Ikkatorpet´s Cajza. 
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AGILITY

RASMÄSTERSKAP FÖR COLLIE

Dag 2 och agilityn hade samling kl. 09:00 med banvandring. 
Av förståeliga skäl så arrangeras agilitytävlingen som inofficiell 
tävling då man inte kan likt i brukset, klassa tävlingen som ras-
mästerskap, så att collie kan få förtur till tävlingen. 
Reglerna är enligt följande:

Tävlingen arrangeras med en hoppklass och en agilityklass med 
svårighetsgrad motsvarande klass 1 och med hinderhöjd large. 

De fem bästa ekipagen i hopp respektive agilityklass går vidare 
till finalklassen. Om ett ekipage kvalificerar sig genom placering 
bland de fem bästa i både hopp och agility, räknas i första hand 
den bästa placeringen, om placeringarna är lika räknas placeringen 
i agilityklass. 
Ett ekipage kan endast kvalificera sig genom ett godkänt lopp. 
Finalen genomförs i agilityklass enligt svårighetsgrad klass 2.

RESULTAT I GRUNDOMGÅNGEN:

Agilityklass:
1:a  Anna Juntorp-Mironiks Rova
2:a  Jenny Jonsson-Brantastigs Åskhimmel
3:a   Eva Schömer-Mironiks Cobra 
4:a  Anna Juntorp-Mironiks Hampa

Disk: 
Marketta Mokko - Steadwyn Blue Blossom Bouqet 
Marketta Mokko - Gatefields Spice Pirate
Jenny Jonsson - Star Hatch Finest Ferarri
Maja Svensson - OtteysDressed For Succsess
Maja Svensson - Otteys Hot Choklate Rose

kul med.
Jag började med Rallylydnad på Mironik’s kennelläger för snart 
två år sedan. Tänkte att vi behövde lite omväxling från lydnaden, 
något som kändes lättsammare, där man kan jobba med både röst 
och kropp. Men samtidigt har man kvar mycket moment- och de-
taljträning – och det gillar jag. Sedan dess har vi varit ute på en del 

tävlingar, träffat många nya ”Rallyvänner” utbytt tankar och idéer. 
Jag tycker Rallyn gett oss väldigt mycket. Lärt mig att fokusera både 
på hund, mig själv, moment och bana – samtidigt! En utmaning!
Fredagen den 29 maj, packade jag in hundar och grejor i bil och 
husvagn och styrde kosan mot Osby BK där årets Collie-SM i 
Rallylydnad och Agility skulle gå av stapeln. 

På lördag eftermiddag var det dags för Helly och mig att delta 
i Rallylydnad Avancerad klass. Jag var även anmäld med Enya i 
Fortsättningsklass, men de båda klasserna gick parallellt och jag 
valde att endast starta i Avancerad – kan vara mycket nog att hålla 
reda på en bana! 
Med startnummer 17 dröjde det lite innan det var vår tur. Vädret 
visade sig inte från sin bästa sida, denna sista helg i maj, ömsom 
regn och sol och det blåste rejält. Vi tog oss igenom banan som 
var övervägande högerhandling och när vi gick in i honnören, som 
var ligg på höger sida tog det i med både vind och blåst, men 1 ½ 
min gick fort och så var vi klara, skulle bara vänta in de två sista 
ekipagen och resultaten. 
Fastän det kändes bra när vi gick ut från tävlingsplan vet man 
ju aldrig riktigt hur det gått förrän resultatet är klart. I vilket fall 
kände jag mig nöjd med vår runda. 
Och visst höll det hela vägen – klassvinst, pris för bästa collie i 
klassen och en tredje placering på Rasmästerskapet  (nybörjar/
fortsättning/avancerad).

Vi går tillbaka till husvagnen. Helly verkar helt opåverkad av allt 
ståhej, kryper ner i den torra sängen igen – ute i detta hundväder 
… nej, det ska njutas inne i en varm och go’ säng …

Nu tar vi sikte på Mästarklass och så ses vi på Rallylydnads-SM 
2016.

Helene & Helly
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Hoppklass: 
1:a  Anna Juntorp-Mironiks Hampa 
2:a  Anna Juntorp-Mironiks Rova 
3:a  Marketta Mokko-Steadwyn Blue Blosso´m Bouqet  
4:a  Maja Svensson-OtteysDressed For Succsess
5:a  Eva Schömer-Mironiks Cobra
6:a  Jenny Jonsson-Star Hatch Finest Ferarri

Disk: 
Maja Svensson - Otteys Hot Choklate Rose
Marketta Mokko - Gatefields Spice Pirate
Jenny Jonsson - Brantastigs Åskhimmel

SM-Vinnare i Agility - final i agilityklass
1:a  Maja Svensson - Otteys Dressed For Succés
2:a  Jenny Jonsson -Star Hatch Finest Ferarri
3:a  Jenny Jonsson - Brantastigs Åskhimmel

SM-vinnarna i Agility

Maja Svensson med Otteys Dressed For Succés

SM-vinnare Agility 2015:

Hej! 
Jag heter Maja Svensson och det var jag och min hund Ottey's 
Dressed For Success, Kessie som vann Collie SM agility 2015. 

Jag är fjorton år och har alltid älskat djur av hela mitt hjärta. Mina 
föräldrar har aldrig varit intresserade av hundträning, därför har 
det varit svårt att skaffa en hund och börja träna, men för tre år 
sedan hade de fått nog av mina tre års tjatande om hund. Så då 
fick jag ta mina sparade pengar och köpa Kessie. 

Vi tränar på Ljungby brukshundklubb tre gånger i veckan och 
nästan varje dag hemma. Vi tränar mest freestyle och agility, men 
även lite annat. Jag är positiv och alltid glad när jag tränar mina 
hundar eftersom jag vill ha dem glada och kreativa. För drygt ett 
halvår sedan köpte jag en till Collie, Zsa Zsa, som är halvsyster 
till Kessie. 

På SM kom vi till finalloppet och vann där. Detta har varit lite 
av en dröm för mig och jag är så glad att alla timmars träning jag 
har lagt ner har gett resultat, men det är inte resultatet som är det 
allra viktigaste för mig utan att mina hundar mår bra och att de 
tycker att det är roligt med agility. 

Mina hundar älskar verkligen agility, de har fått upp väldigt mycket 
mer fart, men för mig är det viktigaste att de trivs och att de har kul. 
Mina mål framöver är att komma upp i högre klasser och fortsätta 
tävla och träna, även i freestyle. Det betyder även mycket mig, 
som inte är så gammal, att vinna eftersom en del tycker att man 
är för ung för att kunna någonting. 

Jag och Kessie är verkligen glada över segern! Det var en väldigt 
rolig och välordnad tävling!

Maja med Kessie
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Vår Rallyresa
I slutet av 2013 hämtade vi hem Dantos Qwintus alias Minos 
som då precis fyllt 1 år. När Minos kom hem till oss var han en 
förvirrad själ som inte riktigt visste var han hörde hemma men 
efter några veckor fann han sin plats i familjen. 
Familjen består av matte/förare Katja, husse Kenneth, minihusse 
Kasper och schäfertiken Stacey som blir 11 år till sommaren. 

I mars 2014 gick vi allmänlydnadskurs på brukshundsklubben. 
Kursen gick hyfsat bra, men Minos hade väldiga problem med 
att fokusera när det var andra i närheten och passivitet fungerade 
inte alls. Han har fortfarande problem med passiviteten men inte 
alls som i början. 

I augusti samma år startade vi rallylydnadskurs för nybörjare.
Jag själv har haft hund sen 1992 men aldrig varken tränat eller 
tävlat rallylydnad, så det var helt nytt för både mig och Minos. 
Snabbt märkte vi att det var något som Minos älskade så innan 
kursen var slut anmälde jag oss till tävling. 
Två månader efter kursen tävlade vi för första gången tillsammans 
på Söderåsens BK och fick ihop 94 poäng. Vilken lycka!!
Jag hade sagt att om vi fixade den tävlingen skulle jag anmäla oss 
till två tävlingar till och försöka fixa första titeln innan årets slut, 
så inom en månad från det att vi startade tävlingskarriären fixade 
Minos sin första titel RLD N.

Vintern kom och likaså vår son så tävling och träning kom lite 
i skymundan. Dock bara fram till April då vi startade i fortsät-
tningsklassen och fick ihop 92 poäng. Vi startade två gånger till 
inom en månad och så hade Minos fixat sin andra titel RLD F. 
Vilken hund vi hade fått!
Därefter blev det några månaders paus för lite träning innan vi 
startade avancerad klass och fick ihop 77 poäng. Sen tävlade vi 
två gånger till och i augusti fick Minos sin tredje titel RLD A. 
Jag kunde knappt fatta att vi nu tävlat 10 gånger med lika många 
godkända resultat! 
Fram tills då gick det kanon och jag trodde vi skulle få vår Ral-
lytitel hösten 2014, men så blev det inte tyvärr. 

Hösten 2014 blev Minos alltmer stressad av löptikar och kunde 
inte fungera varken på träning eller på tävlingar. Vi provade två 

tävlingar men bröt båda. Det kändes som jag inte hade Minos 
med mig och jag undrade var min kanonhund fanns, han som 
älskade rallylydnad.
Jag pratade med mina hundvänner, uppfödare, Minos förra ägare 
och med familjen.
Det enda alternativet var kastrering och så fick det bli.  
I samband med detta tappade jag själv lusten att tävla lite och vi 
tog en paus från Rally och testade Lydnad istället. Det gick tyvärr 
inte alls så jag bestämde mig för att vi skulle ta en paus från allt 
vad tävling hette ett tag. 
Men mina kära tränings- och tävlingskompisar gav mig en spark 
i baken och tog ut oss på rallylydnads- tävling igen. 

I januari 2015 startade vi i Mästarklass och vi fick ihop 88 poäng, så 
nu kände jag att vi var tillbaka på rätt spår allt blev genast kul igen. 
Tävlingen efter det gjorde jag en sådan tabbe att vi diskade oss. 
Snacka om att bli besviken på sig själv då Minos verkligen gick 
kanon. Jag tror aldrig jag varit så förbannad och besviken på mig 
själv och jag kommer aldrig gå in med ett koppel i honnören igen!! 
I Mars åkte vi till Åhus BK. Där var det tre tävlingar på en och 
samma dag. Min förhoppning var två godkända resultat så vi 
skulle få vår titel. Men vet ni vad? Så klart fixade Minos inte bara 
två godkända resultat utan han levererade fullt trots tre tävlingar 
på en och samma dag så vi fick ihop 86,95 och 92 poäng. Minos 

blev Rallylydnadsmästare och kennel Dantos fick därmed 
också sin första uppfödning med den titeln. 

När vi hämtade hem Minos i december 2013 skulle jag 
aldrig kunnat tro att vi inom 17 månader skulle bli ral-
lylydnadsmästare.
Detta hade aldrig gått utan mina tränings-/tävlingsvän-
ner, Ingela som förmedlade Minos åt oss, Minos förra 
ägare Lotta och hans uppfödare Wanda som gav oss 
förtroendet och för min familj som sett till så att vi 
kunnat träna och tävla. 
Ett stort Tack till Er alla inblandade!

Nu satsar vi på SM 2016, jag hoppas vi ses där!
Katja & Minos
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Nordic style - tvådagars i Roslagen

2015 är året då Nordic Style blev verklighet. 
Visst, Sölvesborgs bk tjuvstartade förra 
året men de hade ingen spårtävling. I år 
finns det fyra spårtävlingar och jag och min 
Signe kom med på den andra tävlingen som 
Roslagens BK anordnade helgen 16-17 maj. 
Nordic Style är nämligen en 2-dagarstävling 
med fokus på specialen och finns för alla 
grenar spår, sök, rapport och skydds.

Jag har en syster i Knivsta och det var helg-
dag på torsdagen, klämdag på fredagen så 
jag tog dottern med mig och åkte dit för 
att kombinera med en trevlig vistelse. För 
annars är det lite väl långt att åka 70 mil till 
ett bruksprov, enkel resa.

Dag ett
Lördag morgon var det samling kl. 7:30 och 
vi fick lite kort info samt att vi lottades. Vi 
var tio som skulle gå spårdelen och sex som 
skulle starta i söket. Det var 15 anmälda till 
spåret men eftersom de hade ringt in tre 
reserver så det vara bara två stycken som 
inte kom med. Jag fick startnummer 2 och 
det skulle jag behålla hela lördagen. 
Provet skulle gå till ungefär som ett vanligt 
bruksprov när det gäller de formella delarna 
med ett domarpar, en tävlingsledare och 
så alla övriga funktionärer. Det behövs en 
hel del spårläggare och jag misstänker att 
det inte var någon som gick två spår då de 
är 2000 meter långa samt att spåren låg 
ganska långt ifrån varandra. Jag pratade lite 
med några funktionärer för jag undrade om 
man behöver gå någon kompletterande ut-
bildning för Nordic Style men det behövde 
man inte. Dock ligger inte dessa tävlingar 
med i SBK Tävling och inte i Prov/Aldur 
heller så det var excel som gällde för täv-
lingssekreteraren. 

En stor skillnad jämfört med brukset är 
att Nordic Style bara har en klass och för 
att starta krävs godkänt i högre klass för 
motsvarande gren. Spåret är längre och 
man går ett spår på lördagen och ett spår 
på söndagen. 

Spåren är värda 200 poäng vardera, har sju 
små och en lång träapport och här var det 
skogspinnar. Upptagsrutan är lite speciell 
då den har en markerat mitten tydligt och 
är 50 meter djup. Bredden är 30 meter. 
Upptaget är värt 60 poäng och bakspår 
ges betyg 8 jämfört med brukset som ha 

maxbetyg 7 för bakspår. Varje pinne är 
alltså värd 20 poäng. 
Precis som i elitklass så får man betyg 0 på 
spåret om hunden inte hinner hitta spåret 
i rutan på de utsatta fyra minuterna. De 
båda spåren kan alltså ge totalt 520 poäng. 
Lydnaden och uppletandet ger vardera 80 
poäng vilket ger en totalsumma på 680 
poäng. Själva specialen är alltså huvud-
numret i Nordic Style vilket en hel del 
bruksmänniskor har efterfrågat. 

Åter till tävlingen. Vi blev i vanlig ordning 
utkörda till våra spår och med startnummer 
2 så behövde vi inte vänta speciellt länge. 
Signe var som vanligt redo sedan länge… 
och ville inget annat än att få komma igång 
och spåra. Det hade uppenbarligen regnat 
en hel del i området nyligen för alla för-
djupningar på skogsvägarna var vattenfyllda 
och det plaskade överallt. Skogen var med 

skånska mått rätt rå, framkomlig visst men 
brötig och så finns det en hel del berghällar 
med den berömda glashala vitmossan. Gott 
om blåbärsris var det också. Med andra ord 
en helt ny miljö för oss.

Signe fokuserar, står och sniffar lite utåt och 
sen skäller hon kort till vilket betyder att 
hon är redo. Jag sänder ut henne och hon 
jobbar sig utåt i vad jag kan bedöma som 
i lagom hastighet. Går det för fort kan det 
lätt bli bakspår. Nu blev det det i alla fall… 
Sån’t händer det är bara att vara glad över 
att hon hittade spåret inom tiden, för det 

var det en annan tävlande som inte gjorde. 
Det var en del trädfällor så jag var tvungen 
att släppa på linan lite och vips så for hon 
iväg så det vara bara att rappa på och få tag 
i linan igen. Iväg ur rutan kom vi i alla fall. 

I Nordic Style har man 60 minuter på sig 
att komma runt spåret så det är gott om 
tid (1500 meter i elit har 35 minuter). Men 
det går liksom inte att spåra långsammare 
än vanligt, för då kan det bli helt fel utan 
det är bara att köra i vanlig ordning och 
belöna som man är van och göra allt precis 
som vanligt. 
Vi har över åren utarbetat exakt hur Signe 
vill ha sin belöning och hur det sedan skall 
släppas på igen. Leka är grejen, inget godis. 
Hon vill JAGA pinnen så det blir till att 
kasta den bakåt i spåret. På tävling gäller 
det dock att vara lite försiktig så man inte 
kastar den så hon inte kan hitta den igen. 

Speciellt i blåbärsris som i Småland kan 
vara knähögt och tätt. 
Det är riktigt kul att åka runt och prova på 
att starta bruksprov i olika delar av landet, 
för det är så olika i vårt avlånga land. Värst/
jobbigast hitintills är spårmarkerna som 
Timrå BHK har sina tävlingar på. Men 
Roslagen kommer inte långt efter!

2000 meter med 7 apporter innebär att det 
blir längre att spåra mellan pinnarna. När 
man väl går där i spåret känns det som 
MYCKET längre. Men hon jobbar på och 
sliter med underlaget. Jag inser att det här 
tar lite på henne för det är upp och ner hela 



24

tiden och Signe är numera 8 år och inte i 
allra bästa tävlingsform då det är
hennes dotter som jag numera tävlar och 
tränar mest. Men viljan och motivationen 
finns och plötsligt stannar hon och skäller 
till sådär nöjt som bara hon kan. Och visst 
ligger där en pinne, en skogpinne. 
Ojdå, jag trodde det var de gamla vanliga 
pinnarna. Jaha, det blir första gången på 
tävling. Nu gör det ingen större skillnad då 
jag använder det mesta som spårapporter. 
NU vill Signe LEKA!!! 
Efter några kast och lite kamp om pinnen 
så ställer vi upp oss precis innan pinnen 
och när hon är redo så spårar hon vidare. 

Jag har inget skickakommando för 
då blir det bara fort och fel och hon 
spårar inte, utan jag står och håller 
henne lite lätt tills jag känner att nu 
är hon fokuserad och då bara lättar 
jag lite och hon går iväg med nosen 
i backen. Och så rullar vi på. 
Vi kommer in i tempot som under-
laget ger oss, det är tyst i skogen, 
mest hörs mina tramp och hon job-
bar på och jag läser henne hela tiden 
för att ha koll på att hon är i spåret. 
Det här är ren och skär lycka! Och så 
spännande eftersom jag inte vet hur spåret 
går. Är jag bara fokuserad hela tiden så blir 
allt så mycket bättre. 

Det tog ett tag innan jag som nybörjare 
förstod vad det betydde att kunna läsa sin 
hund. Men efter hundratals spår och tim-
mar i linan efter Signe, så vet jag hur hon 
gör. Jag funderar inte på hur jag skall tolka 
henne, jag gör det bara. Den känslan skulle 
jag vilja att fler fick uppleva för den är helt 
obeskrivbar. Ibland kan jag riktigt se spåret 
i marken, så tydlig är hon. Vi är ett team. 

Jag vet vilket tempo som är optimalt men 
jag vet också att hon självmant saktar ner 
när det blir svårt (det gör inte alla hundar) 
och ibland ser jag att hon har svårt att reda 
ut spåret utan att jag kan begripa varför. 
Vid andra tillfällen har jag gjort ett riktigt 
klurigt spår, tycker jag, men det inga som 
helst problem. Så även om jag har ganska 
bra koll och har spårat på de flesta underlag 
och i alla väderlekar utom snöstorm, så kan 
jag fortfarande bli överraskad. 
För vad förstår vi egentligen? 
Det är hunden som har nosen och är ex-
perten och det gäller att våga lämna över 
ansvaret samtidigt som du själv måste ha 
full kontroll. Min roll är att iaktta och ana-
lysera och när det blir problem vara den 
som kan lägga upp en strategi. 

Nu har vi tagit 3 pinnar vilket bör vara runt 
800 meter och då får hon ett ganska stort 
tapp, och det vid sämsta möjliga läge. Det 
är snårigt, tät snårskog på ena sidan, mycket 
vatten, en kraftig slänt på andra sidan och 
jag har lite halvdålig koll på vart vi egentli-
gen kom ifrån. Men hon backar självmant 
och jag följer, ger henne lagom utrymme. 
Här gäller det som förare att ha lite is i 
magen och inte börja springa runt och 
tappa orienteringen. 
Vi letar lite systematisk i närområdet, hon 
ringar, hittar inget, vi letar längre bort men 
inget tydligt där heller, tillbaks igen letar åt 
ett annat håll. Jag börjar inse att hon måste 

ha missat en vinkel tidigare och att vi nog 
letar på fel ställe. 

Nu gäller det att inte styra och ställa för 
mycket för då kan Signe tycka att då kan 
jag spåra själv. Jag gör en scanning av om-
rådet och tänker att där borta är det nog 
och släpper helt enkelt iväg henne åt det 
hållet. Hon far in i det snårigaste partiet och 
över något litet vattendrag och jag tänker 
men här kan de inte ha gått men, men det 
är bara att låta henne jobba för nu ser det 
plötsligt ut som om hon hittat spåret igen. 
100 meter längre bort så är hon på banan 
ingen och efter en 100 meter till så kommer 
pinne 4. YES!!!! 

Vi fortsätter och hon tar pinne 5. Ser på 
henne att hon börjar bli lite trött vilket 
bekräftas då hon går rakt över pinne 6, 
men det är ju ett samarbete så det är bara 
att plocka den. Sen är det långt till slutet 
och det visar sig att varken hon eller jag 
märker pinne 7. Men slutet hittar hon. 36 
minuter tog det hela, med bakspår och en 
tappad en pinne. Godkänt resultat kan jag 
tycka. Med det tappet vi hade så kunde vi 
lika gärna ha fått sluta där. 

Spårmottagaren ser nöjd ut för det gör 
man alltid när ekipagen klarar sig runt det 
tävlingsspår man lagt. Jag frågar lite om 
spåret och kommer fram till att det är pinne 
7 som vi missat. Berömmer spårläggaren 

lite för ett väl lagt spår och vi är alla nöjda 
och belåtna. 

Jag har själv lagt en hel del tävlingsspår och 
vet vilket arbete som ligger bakom med att 
reka och träningsgå. Då kan man gärna ge 
lite kredit för det, även om det går dåligt. 
Men nu gjorde det inte det.

Tillbaks till klubben för en längre väntan. 
Spåren är långa, 10 stycken till antalet och 
med långt att gå till rutorna, så domarna 
är inte tillbaks förrän närmare 13-tiden. På 
dagens program står det nu uppletande. 
Lydnaden sparar de till söndagen efter den 

dagens spår. 

Alla som vill får fortsätta och det 
gäller även om man har noll på 
spåret. Trevlig att det är så. Efter-
som alla är nyfikna på att få spåra 
även den andra dagen så genomför 
alla 10 uppletandet, nu när man 
ändå är där. Tur att jag hade start-
nummer 2 för det tar nästan 1,5 
timme att köra 10 hundar. 

Rutan är precis som bruksets ruta, 
50x50 m och det finns fyra föremål 

och tiden är fem minuter. Skillnaden är 
att varje föremål skall levereras vid sidan 
vilket blir lite jobbigt för de hundar som 
tuggar mycket. 
Vi blir inropade och vi har en lätt motvind 
(bra) i rutan som i övrigt är en trevlig ruta 
med lagom vegetation så att vinden har 
en möjlighet att hjälpa hunden. Det finns 
en hel del exempel i vårt avlånga land på 
mindre bra rutor där i stort ingen någonsin 
får en 10:a.

Jag väljer att börja i högra hörnet och skick-
ar ut henne och hon väljer att gå ut ur rutan 
lite på högra sidan och sen gå runt nedre 
hörnet och ringar in föremålet som ligger 
där. Full sula tillbaks till mig och avlämning 
vid sidan snyggt och prydligt helt utan tugg. 
Så långt gick det ju kanon! 
Sen börjar det strula lite. Jag mitt nöt har 
förflyttat mig lite mot mitten och väljer att 
skicka ut henne på andra skicket därifrån 
vilket gör att hon inte söker av högra hörnet 
närmast stigen. Och där ligger naturligtvis 
det fjärde föremål som vi inte fick in. 
Sen börjar hon låta lite för mycket och vi 
får några stopp också nu när vi ändå är inne 
på detaljer… Men hon hittar tre föremål 
och går fint ut på djupet tre gånger och 
täcker den delen av rutan bra och plockar 
sina föremål där ute. 
Men det krävs lite bättre flyt med skicken så 
att jag inte får de här stoppen för de kostar 
många poäng. Vi fick 5,5 och 6,0. Med ett 
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4:e föremål hade vi kanske fått 7,0-7,5, så 
mycket kostar de där stoppen.

Jaha, dag ett är slut. Känns lite snopet för 
jag är liksom van vid att nu skall det bli 
lydnad och platsliggning.
På kvällen börjar det regna. Det regnar hela 
natten och enligt prognosen skall det regna 
hela söndagen. 

Dag två
Prognosen har rätt – det regnar och regnar 
och stundtals regnar det till och med rätt 
mycket. Innan man har varit ute någon 
längre stund känns inte regnet som något 
egentligt problem… Signe har spårat i ös-
regn förut och det har gått bra.

Ny lottning och för att garantera att man 
inte får samma spår som dagen innan har 
arrangören delat in oss i två grupper, A och 
B. Spår 1-5 som är grupp A blir nu lottade 
till nummer 6-10 och vice versa. Rätt smart. 
Jag fick spår 6. Mannen som hade det spåret 
dagen innan så att han hoppades vi skulle 
slippa de båda älgarna… 
Älgar, det har jag faktiskt aldrig stött på 
i spåret även om vi spårat mycket i skog. 
Harar, kaniner, fåglar av olika sort, resterna 
efter vildsvin sådant stöter vi på ibland men 
aldrig någon älg. Älgar är rätt stora djur, 
speciellt om man kommer nära…

Till sist blir det vår tur. På med sele och lina 
och så går vi de 300 meterna till upptags-
rutan. På vägen dit får vi hoppa mellan de 
djupa pölarna och sjöarna på skogsvägen. 
Väl där möts jag av två spårläggare, två 
domare och en tävlingsledare. Och så Signe 
och jag. Vi ser alla ut som dränkta råt-
tor och jag slås av hur oerhört trogna vi 
hundmänniskor är -  i ur och skur. Fast 
just då undrade jag även om vi inte är rik-
tigt kloka. Det finns så mycket trevligare 
saker att pyssla med en söndag morgon i 
hällregn, eller?

Nåja, jag kör den vanliga proceduren och 
när hon har fokus ut så säger jag LETA 
och hon går prydligt iväg och känns pigg 
på att få hitta sitt spår. Det blir nästan exakt 
samma scenario som dagen innan med 
bakspår. Men sen skiljer det mot dagen 
innan. Rätt snabbt märker jag att hon inte 
riktigt fäster i spåret. Hon avbryter, går 
tillbaks fem meter, provar åt ett litet annat 
håll, tvekar, stannar och kollar, tar om men 
så hittar vi en pinne. Julafton!!! 
Nu gäller det att peppa henne och mycket 
riktigt hon går iväg efter sedvanlig belöning 
med nya friska krafter och nu känns det 

som att hon har fäst i spåret. Men sen får 
hon ett tapp. Vi kommer nerför en skogsväg 
med berg på båda sidor. Bergen upphör vid 
botten och allt övergår i en gigantisk mosse 
med blåbärsris i massor. Måste vara något 
hektar med mosse och blåbärsris. 
Det första hon gör är att hon går ut i riset 
på mossen, men hon får inte grepp om 
spåret utan det går så mycket upp och ner 
för henne och jag inser att hon inte har 
riktigt rätt teknik för den här marktypen. 
Så hon jobbar runt i en cirkel så vi kom-

mer tillbaks till skogsvägen där vi började. 
Hon visar tydligt att här är spåret men sen 
är det borta. 
Vi gör ett flertal försök till att systematiskt 
kolla av de andra möjligheterna men hon är 
inte riktigt tydlig och hon spårar en bit åt 
olika håll men hittar inget, och då brukar det 
vara så att spåret inte finns där. Hittar hon 
spåret så kan man inte undgå att märka det. 

Efter en 20 minuter så säger jag till Signe 
att snälla lilla vovve, nu ger vi oss. Det 
här letandet tar hårt på henne och hon är 
lite sliten, men kan liksom inte ge sig. Jag 
plockar av linan och börjar gå uppåt där vi 
kom ifrån. Då inser jag att vi är helt vilse 
ute i skogen och min mobil ligger i bilen. 

Jag brukar aldrig ha den med för vi går inte 
vilse. Punkt. 

Vi står där och tittar båda två och så frågar 
jag Signe om hon kan ta mig till bilen. Hon 
tittar på mig och nästan nickar och börjar gå 
åt ett håll. Jag hakar på då jag inte har något 
alternativ. Hon kommer till en plats där 
stigen delar sig och tvekar en stund, väljer 
ett håll men ändrar sig och tar det andra. 
Efter ytterligare en 2-300 meter känner jag 

plötsligt igen mig – vi har hittat vår ruta. 
Vilken tur att de inte har hunnit plocka 
ner den… och vilken bra spårhund jag har.
Väl vid bilen möter jag spårläggaren som 
säger att jag kommer från samma håll som 
föraren igår med älgarna också hade gjort. 
Jag frågar om den där mossen och mycket 
riktigt, spåret gick rakt över hela mossen. 
Måste ha varit närmare 500 meter över. 
Min erfarenhet är att den väg som hunden 
först tar oftast är den rätta, även om hunden 
själva avbryter. Signe visade vägen ut på 
mossen men kunde inte fullfölja. Fast vi 
gjorde vårt bästa.   

Nu infinner sig stunden då jag börjar fun-
dera på fortsättningen av själva tävlingen då 
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jag har 70 mil hem igen och skall upp och 
jobba dagen efter. Beslutet är ganska enkelt 
när vi står där rätt så blöta och jag meddelar 
tävlingsledaren att jag åker hem. Utan två 
genomförda spår kan vi inte bli godkända 
och visst vill jag veta hur lydnaden är för 
den är annorlunda men de 70 milen tar 
överhanden och förnuftet segrar.

Jag har i efterhand varit i kontakt med ar-
rangören för att höra hur tävlingen gick och 
det var fler än jag som bröt under det där 
andra spåret i regnet. Det var sex ekipage 
som blev godkända (dvs. hade gk på spåren 
båda dagarna), vilket inte är ett ovanligt 
resultat på en vanlig brukstävling.

Funderingar jag har efteråt är att den här 
provformen nog är en större utmaning för 
hunden än vad jag trott. I söket är rutan 
400 meter och de 2000 meter långa spåren 
två dagar i rad kräver mer av hunden än 
vad jag kanske trodde. 
Här kan man nog tala om att hundens mo-
tor har betydelse samt hur den reagerar när 
den faktiskt blir fysiskt trött och det tar 
emot. Fast just den här dagen gjorde nog 
regnet saken lite värre…

För min egen del så ger jag inte upp så lätt. 
Det är bara på det igen men med lite mer 
fokus på konditionsträning.  

En annan fundering är om det inte vore 
bättre att köra både uppletande och lydnad
på lördagen då det är en tvådagarstävling 
och att det troligen finns fler än jag som 
har långt hem och som skall upp och jobba 
dagen efter. 

Än så länge är det ont om Nordic Style-
tävlingar så man får vara beredd att åka 
långt. Hoppas att fler vågar sig på att ar-
rangera Nordic Style under 2016 och att 
det är fler som vågar anmäla sig. 
Ett stort tack till Roslagens BK för att ni 
vågade och genomförde tävlingen med 
bravur!

Kirsten & Signe   

Freestyle som kan beskrivas som lydnad till musik, indelas 
sedan några år i dels
• Freestyle - som är olika tricks t ex snurr, hopp, backa mm  
 och numera inga obligatoriska rörelser.
• Heelwork to music - som är fotpositioner i olika rikt-
 ningar klart definierat i regelverk. 
Du kan läsa mer på internet www.hundaktiv.se (tävlingar) och 
Hundfreestyle.se för regler mm.

I tävlingssammanhang bedömer domarna: a) precision och samar-
bete, b) innehåll och c) tolkning av musik. Maxpoäng 10 i a, b och 
c dvs max 30 poäng totalt. Uppflyttningspoäng (7,5 poäng) måste 
uppnås i varje delmoment a-c. Det räknas fram ett genomsnitt av 
domarnas poäng som resultat.

Det är en rolig sport av flera skäl:
• Man kan tävla med sig själv, försöka få uppflyttningspoäng  
 eller viss placering t ex pallplats
• Anpassa programmet till sin hunds förutsättningar och/
 eller mattes/husses förutsättningar

Freestyle
en härlig sport för att ha kul med sin hund!
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• De flesta hundar får en kick av och samarbetar bättre med  
 ägaren även i andra sammanhang. De blir alerta bara av att  
 höra musiken efter ett tag.
• Man får lite ”gratis” träning om man vill träna/tävla ral- 
 lylydnad också.

Men det är också en arbetskrävande hundsport då förutom hun-
dträning ingår flera andra moment såsom:
• Att hitta lämplig musik till programmet och kostymering  
 av föraren
• Koreografi – att finna lämpliga rörelser för både matte och  
 hund anpassad till musiken
• Kostym som måste ha med programmet att göra - att sy  
 eller t ex leta på loppis.
• Det är också långa resor om man vill tävla regelbundet.  
 Det är inte så många klubbar som arrangerar tävlingar.

Jag började med freestyle samma år som Jassi föddes (men det 
visste vi inte då) och gick en privat kurs hos Christel Törnvall 
för att lära mig grunderna och började tävla med min nu snart 
11-åriga schipperke Romina (Kiwiana´s Xtra Lovely) sporadiskt 
med början 2009.

Jassi (KariDahl´s Julia Jasmine) är en dam i sin bästa ålder (född i 
december 2008) och vi började träna enskilda ”tricks” redan när 
hon var valp/unghund men vi började träna delar av freestyle-
klass 1-programmet med Siv Malmqvists låt ”Mamma är lik sin 
mamma” med golvmopp och skurhinkar som rekvisita och matte 
i städrock först när hon var ca 1 år. Vi tävlade första gången i 
FS1 2011 med klent resultat och sedan tävlade vi inte förrän vi 
fick uppflyttningspoäng i februari 2013. Då det är långt mellan 
tävlingstillfällena så flyttade vi upp till FS2 utan att ta diplom i FS1.

Idag tränar vi någon detalj i freestyleprogrammet nästan varje 
dag men nästan aldrig på hundklubbar då vi större delen av vårt 
gemensamma liv haft långt till träningstillfällen på brukshund-
klubbar och ännu längre till hundklubbar som tränar freestyle. 
Hela freestyleprogrammets musik som i klass 2 är Povel Ramels 
”Far, jag kan inte få upp min kokosnöt” tränar vi inte så ofta men 
delar av programmet med musik betydligt oftare dock ej under 
snöperioden. Vi tog viss hjälp av Frida Binette för att skapa klass 
2-programmet. Då vi har långt till inomhusarena tränar vi när det 
är snö bara inne i vardagsrummet. Vintertid brukar vi träna in nya 

tricks som inte kräver stor yta. Både matte och Jassi tycker att det 
är roligt att träna, medan framför allt matte inte tycker det är så 
roligt att tävla. Mattes motivation för att tävla är främst för att få 
en värdemätare på att hundträningen fungerar och att fortsätta 
att träna vidare för att hundarna skall få arbeta med huvudet. Det 
är stor skillnad på att träna och tävla. Dessutom är vi ofta ute på 
skogspromenader. När Jassi var yngre sökte hon också kantarel-
ler i skogen för att få mer aktiviteter. Hon skulle också ha blivit 
bra spårhund men har en matte som är totalt ointresserad av att 
lägga spår.

Jassi älskar att springa (en bättre belöning än mat/godis) vilket jag 
utnyttjar i freestyleprogrammen På senare år har hon också blivit 
bättre på att backa runt mig och att backa ifrån mig med tiden. 
Däremot så har vi hittills inte haft hopp av olika slag i våra program.  
Trots att hon är collie så använder vi inte heller ”tassmoment” 
t ex vinka med tass eller hennes tass på min fot i våra program. 
Grundläggande moment som slalom mellan mattes ben både 
framåt och bakåt används också ofta i programmen liksom snurr 
och spinn. Jassi är inte så förtjust i att apportera så det har tagit 
tid att få henne att apportera en kokosnöt av tyg med fyllning av 
ull speciellt om den har blivit fuktig.

Fördelen med att sköta hundträningen själv är att man slipper 
anpassa sina tider till andra människor. Nackdelen är att det svårare 
att få impulser till nya tricks (men en del kan man lära genom att 
se freestyle- och heelwork to musicprogram på YouTube) men 
svårare är att hänga med hur domare dömer i sporten. Vad som 
premieras och vad som ger poängavdrag har förändrats under de 
år vi tränat och tävlat.

Freestyle är den roligaste hundsporten som matte sysslat med 
främst för att hundarna tycker det är så roligt och kan varmt re-
kommenderas men också en tävlingsform som kräver arbete för 
att nå tävlingsframgångar. Men det som gäller i alla sammanhang 
är ”övning ger färdighet”. Lättast är att också bo på ”rätt” ställe 
för att få tränings- och tävlingsmöjligheter, vilket jag inte gjort.

Tips till er som vill börja träna och/eller tävla freestyle eller heel-
work to music-program:

• Välj musik som ni tycker riktigt bra om. Risk finns att man  
 ledsnar på musiken. Om man skall tävla gäller det ock 
 så att vid start lyssna att rätt låt spelas. Under våra   
 tävlingar under 2014 spelades fel låt vid ett tillfälle och  
 vid ett annat så tystnade musiken mitt i på grund av  
 tekniska fel.
• Gör hellre ett kortare program med lättare rörelser som är  
 väl inövat än ett längre med svårare rörelser där risken är  
 större att hunden tappar motivationen. Programmet i klass  
 1 är  mellan 45 sekunder till 2 minuter och 30 sekunder 
• När du tränar in olika moment, tänk på att hunden kan lite  
 fler steg än som ska innefattas i  programmet. T ex om det  
 i programmet ingår fyra slalomsteg så bör hunden kunna  
 6-8  steg för att det skall fungera på tävling.
• Studera din hund i vardagen för att se om den har någon  
 specialitet som du kan använda i programmet. Kolla bara  
 att det inte är en förbjudenrörelse i domaranvisningar som  
 finns på "Hundfreestyle.se"

 LYCKA TILL!
 
 Monica Röding i Möklinta
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