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ORDFÖRANDENS RADER

Så närmar vi oss då slutet på ännu ett år. 
Men innan dess skall vi fira jul. Julen står 
ju för glädje, ljus, gemenskap och tid för 
avkoppling och eftertanke. För oss som 
är hundmänniskor innebär det kanske 
också lite mer tid tillsammans med dem. 
Se till bara så inte hundarna sätter i sig 
massa onyttigheter och direkt farliga 
saker såsom fet mat, mörk choklad eller 
julklappssnören…

När detta skrivs har alla lokala 
aktivitetsområden(LA) haft sina 
årsavslut. I samband med dessa är det 
flera styrelseledamöter som har avgått, de 
flesta efter många aktiva år. Jag vill rikta 
ett STORT TACK till er, men samtidigt 
hoppas jag ändå att ni kan vara med 
och bidra till klubbens verksamhet även 
framöver, även om det inte är i någon 
formell roll. Vi har också fått in flera 
nya ledamöter, som kommer med andra 
erfarenheter och fulla av nya idéer. Ni är 
VARMT VÄLKOMNA! 

Våra lokala aktivitetsområden är ju 
”ryggraden” i vår verksamhet, då det 
oftast är här collieägare kommer i kontakt 
med klubben vid utställningar, MH, läger 
och alla aktiviteter.

Vi planerar för en LA-konferens 6-7 
februari nästa år. Det kommer mer 
om dessa dagar i nästa nummer av 
Colliebladet. Det skall bli kul att träffa 
flera av er då!

I oktober hade vi en Colliekonferens 
(Avelskonferens) och Uppfödarträff  i 
Stockholm. Till Colliekonferensen hade 
vi engagerat några av världens duktigaste 
genetikforskare som dessutom delvis 
hade specialintresse just för Collien! 
Föreläsningarna var delvis på en hög 
teoretisk nivå, men föreläsarna var duktiga 
på att förklara sig även för oss icke-
specialister. Jag vet att dagen var mycket 
uppskattad av oss alla som var där, och 
dessutom hade vi riktigt trevligt hela tiden. 

På uppfödarträffen nästa dag, fick vi snabbt 
planera om programmet, då tänkt föreläsare 
inte kunde komma på grund av en besvärlig 
valpning. Kändes ändå som denna dag också 
blev bra och att dagen blev positiv. Det 
kommer mer om dessa dagar i tidningen, 
dels i detta nummer, men även i nästa. 

Vill passa på att säga grattis till alla er 
collieägare som haft framgångar under året, 
både på utställningar och i prov och tävlingar! 
Ni är viktiga ambassadörer för vår ras, och 
förhoppningsvis kan ni bidra till att fler blir 
intresserade av Collien.

Till sist vill jag önska er alla en GOD JUL 
och ett GOTT NYTT ÅR och så ses vi under 
nästa års aktiviteter tillsammans med våra 
COLLIES!

Alf

Kallelse Årsmöte 2016

Lördag den 19 mars, kl.11.00 

Class Arena, Sundsvall (vägbeskrivning se hemsidan)

10.15-11.00 Registrering. Glöm inte att ha med giltigt medlemskort!

11.00 Årsmötesförhandlingarna börjar

Fika finns till självkostnadspris, anmäl gärna innan, så får vi lättare att beräkna antal 
Se hemsidan: www.svenskacollieklubben.se för handlingar och mer information.

ordforande@svenskacollieklubben.se
sekreterare@svenskacollieklubben.se
medlem@svenskacollieklubben.se
colliebladet@svenskacollieklubben.se
valp@svenskacollieklubben.se 
kennel@svenskacollieklubben.se

utstallning@svenskacollieklubben.se 
vallning@svenskacollieklubben.se
pris@svenskacollieklubben.se
merit@svenskacollieklubben.se 
koradchampion@svenskacollieklubben.
se

Aktuella e-postadresser till Svenska Collieklubben:

projekt@svenskacollieklubben.se 
mental@svenskacollieklubben.se 
colliens_utveckling@svenskacollieklub-
ben.se 
sponsor@svenskacollieklubben.se
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Kassör: Maria Brännström,  maria.guldkotten@gmail.com 
Kontaktpersoner:   
UMEÅ:  Johan Nilsson, karljohan.nilsson@hotmail.se
  
Mellersta Norra
Ordförande: Dag Gagner, dag.gagner@telia.com 
Sekreterare:  Annelie Hulthén Åkerlund,  
cockerqueenskennel@gmail.com 
Kassör: Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, 5196jonsson@telia.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.westberg8@gmail.com   

Norra Svealand
Ordförande: Karin Dahlbom, khdahlbom50@gmail.com  
Kassör: Håkan Dahlbom,  hakandahlbom@hotmail.com   
Kontaktpersoner:  
Borlänge: Maria Johansson, 0243-21 56 96, maria.johansson46@
comhem.se 
Enköping: Karin Dahlbom, khdahlbom50@gmail.com  

Östra  
Ordförande: Mia Pettersson, mar_pet@telia.com  
Kassör: Elisabeth Lindström, lindstrom.elisabeth@tele2.se
Sekreterare: Marie Karlsson, marie___karlsson@hotmail.com 
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,  
Tel 070-4368608, muhr.jungenas@comhem.se
Kassör:  Marie Edlund-Thunberg, Tel 070-783 82 71,  
marieed@telia.com
Kontaktpersoner: 
Närke: Marie-Louise Muhr, muhr.jungenas@comhem.se
Västmanland: Marie Edlund-Thunberg, marieed@telia.com
Värmland:  Annika Hedner, notabenesvamp@hotmail.com   

Västra
Ordförande: Angelica Eklund, Tel 070-201 37 45,  
angelica@acania.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@gmail.com  
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@gmail.com  

KONTAKTPERSONER - Lokala Aktivitetsområden

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

SÖDRA

Hej alla collievänner!
Nu när året börjar närma sig sitt slut kan vi se tillbaka på ett 
aktivt år med både collieträff, spårläger, lydnadstävling, collie 
SM och collieägarutbildning med exteriörbeskrivning. 

I skrivande stund har vi bara vårt årsmöte kvar där vi skall dela 
ut våra vandringspriser till lokalområdets egna duktiga ekipage! 

Nästa år behöver vi lite nya krafter som kan hjälpa till att anor-
dna våra träffar.  Vi tar tacksamt emot ditt intresse och vilka 
önskemål ni har om vilka arrangemang som skall genomföras. 

Vi har redan planerat in fortsättningen på Collieägarutbildnin-
gens genetikdel den 16-17 April 2016 i Lessebo. Även denna 
utbildning kommer att arrangeras i samarbete med sydöstra 
lokalområdet. Övernattning är redan preliminärbokad till er 
som anmäler er. Mer information kommer i nästa Colliebladet, 
på våra hemsidor och på Facebook. 

Vill slutligen gratulera alla södras ekipage till årets fina resultat 
på tävlingsbanorna och tacka Osby BK för lånet av stuga och 
planer i samband med våra tävlingar. 
Önskar er alla ett riktigt gott nytt framgångsrikt collieår! Var 
rädda om era fyrbenta i nyår...

Ingela Pettersson

SYDÖSTRA

Hej!
Här är de aktiviteter vi genomfört och tänkt genomföra i 
vår. Se till att bli med i vår grupp Collieklubben Sydöstra på 
Facebook,  https://www.facebook.com/groups/10271185906
35482/?fref=ts, för att få fortlöpande information om vad vi 
hittar på. Våra aktiviteter finns även på svenskacollieklubben.
se samt på Facebooksidan Välkommen till Svenska 
Collieklubben, och på vår hemsida http://www.scksolo.se. Är 
du intresserad av att anordna colliepromenader, spårträffar, 
eller annat trevligt? Tveka inte att höra av dig!

Genomförda aktiviteter: 
Collieägarutbildningen 12-13/9 i samarbete med södra LA på 
Halens camping i Olofström
Lördagen ägnades åt exteriörbeskrivningen av Tina Permo. 
Tipspromenad med finfina vinster och svåra frågor ordnades. 
Kvällen avslutades med samkväm och god mat.

Söndagen bestod av ett föredrag om colliens historia och 
anatomi, där Ulla Bergh-Persson hjälpte deltagarna att utifrån 
colliens historiska bakgrund kunna tyda rasstandarden, både 
teoretiskt och praktiskt. Varmt tack till alla deltagare som 
skapade en härlig helg i colliens tecken!

  
Smålandslägret i Reftele 6-9/8
Med en vacker anläggning, soligt väder och duktigt folk som 
hjälper till, och framförallt trevliga lägerdeltagare kan ju inte 
bli annat än bra! Ett otroligt lyckat Collieläger kan läggas till 
handlingarna. 

Årets läger bestod av fem olika grupper:
Två sökgrupper där Tarja S Ljungqvist och Åse Adolfsson +  
Peter Lundgren höll i varsin grupp.
Två spårgrupper där Carin Grönqvist och Nils Nisse Hällgren 
höll i varsin spårgrupp.
Det fanns också en rallylydnadsgrupp som leddes av Lillemor 
Edvinsson.
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Både spår- och sökgrupperna varvade skogsträning med 
uppletande och lydnad. Tack till våra duktiga instruktörer!

Per Lindblad hade lite information om IPO mm innan 
lördagskvällens samkväm. Han visade billder på Fighter och 
sig själv i träning. Tack till Per för du bjöd lite på din erfarenhet 
och kunskap i detta ämne!
Välkomna tillbaka alla härliga deltagare  4 -7 augusti 2016!

    
Collieträff i Lessebo 25/10
Den 25/10 träffades åtta glada deltagare och elva collies i 
Lessebo för collieträff och träning. Alla hundar gjorde bra 
ifrån sig i sökskogen. Även markeringsträning på lådan och 
platsliggning samt ett spår hanns med. Självklart ingick även en 
lång fikapaus! Det är fint med kaffe och trevliga diskussioner 
efter några timmar i skogen. Nöjda deltagare åkte därefter 
hem till sitt. 

Kommande aktiviteter:
Lydnadshelg med Heidi Billkvam 10-11/1 -16
Den 10-11 januari ordnar vi en lydnadshelg med fantastiska Hei-
di Billkvam i Guldhunden-arena. Ta chansen till en inspirerande 
helg med din hund! Mer information finns i vår Facebook-grupp. 
Om du vill veta mer kan du också kontakta Maria Karlsson på 
telnr  070-2632366.

Collieägarutbildning i samarbete med Södra LA 16-17 
april 2016
Den 16-17/4 2016 anordnar Sydöstra LA collieägarutbildning i 
samarbete med Södra LA. Föreläsare är Marie Baaz, veterinär. 
Utbildningen ges i Lenhovda, Tassa in. Se Facebooksidan för 
mer information!

Officiell utställning för collie 1 maj 2016 på Jönköpings BK 
Domare Lena Danker från Finland. Mer information kommer 
att finnas på vår hemsida och Facebooksida framöver. 
Varmt välkomna till våra trevliga aktiviteter!

Hälsningar från Anja Gramner, Sydöstra LA

 

VÄSTRA

Hej! 
Här i Västra LA har vi haft ett händelserikt år med ny ord-
förande, Angelica Eklund och olika aktiviteter som: Prova på 
agility i Bua , 2 MH:n på Kungsbacka BHK, Colliepromenad i 
Alingsås, Utställning i Borås, Läger på Tånga Hed och Årsavslut 

med Nosework. Vi är glada över att vi fått en så bra spridning 
på deltagare i vår nya styrelse/arbetsgrupp från vårt vidsträckta 
område här i Västra!  

Så här ser vår nya styrelse ut: 

Ordförande: Angelica Eklund 
Sekreterare: Lisbeth (Mimmi) Hägg 
Kassör: Stellan Tjärnström 
Ledamot: Carina Ranagården 
Ledamot: Marta Misiak 
Ledamot: Stephanie Burchard 
Suppleant: Leif Lagerqvist 
Revisor: Ingela Anséhn 

Vårt program inför 2016 kommer att kompletteras med fler 
aktiviteter som vi fyller på i Aktivitetskalendern och i Västras 
Facebook-grupp och i Colliebladet förstås!  

PROGRAM 
Våren 2016: 

April lör 16 MH på Kungsbacka Brukshundklubb  
Maj  Prova på- Agility   

Hösten 2016: 
Sept 10-11 Lydnadsläger på Tånga Hed i Vårgårda 
Se kommande annons i Colliebladet och Västras hemsida 
För information: Ring Lisbeth Hägg , 0300-19216, 0707-987606. 

Okt  22  MH på Kungsbacka Brukshundklubb  

Nov    ÅRSAVSLUT på Kungsbacka Brukshundklubb  
För information: Lisbeth Hägg , 0300-19216, 0707-987606. 

Vi vill tacka alla våra medlemmar för det här året och önska 
alla en  
God Jul och ett Gott Nytt År! 
Ha det så bra och Lycka till med allt som ni hittar på med Era 
härliga hundar! 

Hälsar, 
Mimmi Hägg 

ÖSTRA

Vi i Östra LA vill passa på och önska er en riktig god jul och 
gott nytt år. 
Gå gärna in på vår hemsida: www.sck-ostralo.se, där vi 
kommer att lägga ut de aktiviteter vi planerar framöver.  
Anmäl er gärna till vår maillista så får ni ett mail 
när det är saker på gång i Östra, anmäl er till: 
lindstrom.elisabeth@tele2.se

Mia Pettersson, ordförande Östra LA
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SÖDRA SVEALAND

Södra Svealand har under året haft collieträffar med stor 
uppslutning av både gamla och nya medlemmar, vilket vi ty-
cker är jättekul. Vi har arrangerat fyra MH och ett MT.

Våra medlemmar har varit ute och tävlat i många grenar. Vårt 
LA har i år representerats inom bruks, lydnad, rallylydnad, ut-
ställning, freestyle, agility, nosework och viltspår, så visst kan vi 
skriva under på att collien är en allroundhund.
Nu laddar vi för 2016, och vår första träff blir Kick-Off den 
23 januari med prisutdelning till 2015 års mest framgångsrika 
ekipage. Mer information om den träffen finns på vår hemsida 
samt i vår facebook-grupp. Fler träffar planeras, och informa-
tion om dessa kommer löpande under året att presenteras 
på hemsidan och på facebook. Under det kommande året ska 
vi också fortsätta med collieägarutbildningen, anordna MH/
MT samt fördjupa förarbetet inför Collie-SM 2017 som går av 
stapeln i Hallstahammar.

Med önskan om en God Jul till alla våra collievänner

Södra Svealands LA, gm Erica Svensson

NORRA SVEALAND

Vi tackar för i år och önskar er alla en God Jul och ett Gott 
Nytt tävlingsår 2016!

 

MELLERSTA NORRA 
 
Vi önskar er alla en God Jul och Gott nytt år.
20/2 2016 kommer Ulla Bergh-Persson till klass arena och 
pratar om Historik och anatomi. Mer information kommer på 
vår hemsida. 

Fredagen den 6/5 kommer vi att ha vår utställning. Även här 
kommer mer information på hemsidan. 
Vi i Mellersta Norra tackar er för det gångna året, och hoppas 
vi ses under 2016.

NORRA

När detta skrivs har Norra LA precis haft sitt årsavslut för 
2015 på Piteå BK. Vi var inte så många som hade möjlighet 
att närvara, men vi som var på plats kunde konstatera att vi 
under 2015 haft två kvälls-MH med totalt 10 beskrivna hun-
dar och dessutom förstås arrangerat Collie-SM i samarbete 
med Piteå BK.

Under 2016 kommer vi att arrangera en officiell utställning 
den 15 juli i anslutning till SKK:s internationella utställning i 
Sjulnäs. Vi hoppas också att allt går i lås med lokaler osv så 
att vi kan ha vår populära ”inoffare” för alla raser i Piteå på 
långfredag 25 mars.
För att kunna genomföra detta behöver vi naturligtvis hjälp 
av våra medlemmar. Håll utkik i Colliebladet, på Facebook 
och hemsidan för mer information om dessa och andra ar-
rangemang som kanske dyker upp.

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Norra LA genom Maria Brännström
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Norra Svealands utställning - Sandviken 12 september

Domare Johan Andersson

Vi vill tacka både utställare och vår domare för en trevlig 
utställning.

35 anmälda 7 korthår o 28 långhår

3 hundar exteriörbeskrevs -  alla godkända

Korthår

Långhår

BIR Clingstone´s No Doubt - BIM Kari´Dahls Nadja Natira

BIR- valp  Speedycrown´s Always On My Mind - BIM valp 
Amyfield Promise To Smile

BIR, Cert Chelborn Desirable - BIM, Cert Steadwyn 
Success Repeat

BIS I valp Speedycrown´s Always On My Mind
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Ulla kan sin historia
Andra helgen i september genomförde Södra La  första 
delen  i ”CollieÄgarUtbildningen” med Ulla Bergh-Persson 
som föreläsare. 

Det är nu mer än tre år sedan CÄU började ta form efter en 
lokalområdeskonferens på Kydingeholm. Och det var nu dags för 
Södra La att i samarbete med Sydöstra La genomföra ”Colliens 
historia” och ”Anatomidelen”. Visserligen hade SÖ La redan 
kört en omgång men nu fick de som inte kunde den gången ett 
nytt tillfälle att delta. 

När anmälningstiden hade gått ut kändes det minst sagt lite motigt, 
skulle vi köra eller inte med endast 10 deltagare anmälda oss 
själva inkluderade? Men vi resonerade som så att de som anmält 
verkligen ville detta så vi kör. Och i slutändan blev vi ändå 16 
stycken som kom för att lyssna på Ulla. 

Vi körde igång med en exteriörbeskrivning på lördagen där vi 
hade 10 hundar anmälda för Tina Permo och alla blev godkända, 
mer om varför man bör göra en exteriörbeskrivning finns att läsa 
på annan plats i tidningen.

Söndagens förmiddag ägnades åt ”Colliens historia” och är det 
någon som kan den så är det Ulla, hon verkar ha en oändlig 
kunskap om varför och hur collien av idag har växt fram.

I ett nafs slussades vi tillbaks till slutet av 1700 talet, därifrån 
lotsades vi framåt på ett lättsamt och underhållande sätt genom 
århundradena med hjälp av bilder på den ena efter den andra av 
colliens förfäder som varit av vikt för hur dagens collie utformats. 

På eftermiddagen fick vi en grundlig genomgång av hur man tolkar 
rasstandarden. Signe stod som modell där Ulla gick igenom henne 
bit för bit, från nos till svans. Därefter gick vi ut där vi själva skulle 
klämma, känna och bedöma varandras hundar. Vilket inte är helt 
lätt, man kan få en viss förståelse för att domare dömer så olika 
då vi inte alltid tyckte lika om hundarna som visades. 

Jag hoppas verkligen att fler kommer ta tillfället i akt när det 
kommer igen och att fler La:n kommer att genomföra CÄU, för 
det är av vikt att känna till rasens ursprung för att föra rasen 
framåt både vad det gäller utseende och mentalitet. Som Ulla 
sa, ”Om man inte vet varifrån man kommer, vet man inte heller 
vart man är på väg”. 

Det jag som gammal kortisägare kanske saknade lite är att korthåren 
inte får så mycket plats. Kanske man ska komplettara historiken 
med lite mer korthår?

Glädjande var att vi lockat ett flertal långväga intresserade 
collieägare, en hade kört  ända från Strömstad, en liten resa på 
över 80 mil tur och retur.

Nästa steg i CÄU blir ”Genetiken” som går  i Sydöstras La:s regi 
i samarbete med Södras La. Plats Lenhovda, datum 16-17 april. 
Föreläsare vår egen Marie Baaz. Då det är ett relativt mastigt stycke 
är planen att dela upp den på lördag och söndag i två 4-timmars 
pass vardera. Många gånger växer frågorna fram i efterhand vilket 
på detta viset även ger tillfälle att få svar på eventuella funderingar 
från första tillfället.

Det är tänkt att vi har föreläsning fram till lunch både på lördag 
och söndag, på det viset kommer det finnas tid att aktivera/träna 
hundarna lördag em så även de får sitt.

Och vad gör ett gäng hund/collienördar en lördag kväll? Jo, 
självklart långa härliga diskussioner om det bästa vi vet...

Hoppas vi ses 
Elisabeth Bauer, Södra La
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Lördagen den 3 oktober 
genomförde Östra La en 
prova-på-dag och vilken dag! 

När vi i Östra började prata om 
den här dagen var vi lite osäkra 
om det skulle finnas tillräckligt 
med intresse att bara anordna en 
sak så vi bestämde att vi skulle se 
om det fanns intresse för att ha 
sök, rapport och rallylydnad samt 
även erbjuda exteriörbeskrivning. 
Vi la även ut en blänkare på vår 
facebook- sida om att vi eventuellt 
skulle anordna och man kunde 
lämna intresseanmälan. Det var 
många som visade intresse så vi 
bestämde oss för att köra. 

Anmälningarna ramlade in på ett 
tidigt stadium och intresset var så 
stort att vi fick göra en förmiddags- 
och eftermiddagsgrupp för 
rapport och sök. Då vi visste att 
det skulle bli så att en del deltagare 
skulle ha lite tid över bad vi Marie 
Munktell att komma och vara 
där och kunna ge lite skötselråd 
av pälsen kloklippning mm.  
 
Vi hade en otrolig tur med vädret 
strålande sol varmt och skönt. Efter en kort samling försvann 
sökgruppen och rapportgruppen till skogen, rallyhundarna 
samlades på fotbollsplanen som låg bredvid den lada med grillplats 
och lekplats vi haft förmånen att få hyra. Yvonne Brink, vår 
exteriörbeskrivare för dagen, började beskriva hundarna som 
anmält sig till det - totalt 9 hundar. En del av hundägarna passade 
på efter beskrivningen att få tips av Marie Munktell, de valde också 
att stanna kvar för att äta lunch. 

Vi var ca 50 personer till lunch då det även var en del medföljande, 
jättekul tyckte vi. Det var ca 30 hundar som deltog men det var 
nog totalt ca 40 hundar där. Lunchen blev otrolig, med mycket 
snack och trevligt umgänge det var en hel del nya ansikten vilket 
alltid är roligt, vår beskrivare Yvonne Brink stannade också kvar 
och åt tillsammans med oss. Det serverades hamburgare med 
bröd och fika efteråt. 

De som kom från skogen var nöjda och glada de hade haft en bra 
förmiddag med mycket nya kunskaper. Rallygruppen var glada 
för lite paus då det var många saker att tänka på, skyltar att hinna 
lära sig, hålla reda på hur man skulle gå och få hunden med sig. 

Vi hade lagt en lång lunch så att alla skulle hinna få i sig maten 
samt få lite vila och rastning av både två och fyrbenta, Marie fick 

Prova-på-dag i Östra LA

också många besökare som ville få lite tips. 

Efter lunch försvann eftermiddagsgrupperna ut i skogen 
och rallyn fortsatte ett tag till på eftermiddagen men när 
klockan började närma sig klockan tre såg man att batterierna 
började sina på rally hundarna och de började att runda av.  
Vid fyratiden var deltagarna från sök och rapport tillbaka från 
skogen de var nöjda men trötta, mycket att smälta efter en sån 
här dag. 

Vi som anordnade och alla instruktörer var rejält trötta men 
otroligt nöjda, hundar och förare i skogen var duktiga både i sök 
och rapport gruppen, rallyhundar och förare var också otroligt 
duktiga inte lätt att försöka lära sig 30 nybörjarskyltar under en dag. 

Vill passa på att tacka Marie och Bosse som höll i rapporten, 
Elisabeth Ek och Hasse som höll i söket, Elisabeth Lindström som 
höll i rallylydnaden, Anna-Lena Faléus, Eva McLaren som hjälpte 
till vid lunchen, Ronny som grillade, Marie som höll i pälsvård 
mm och Yvonne Brink som ställde upp och exteriörbeskrev. Alla 
deltagare som kom med härliga jyckar och glada miner. Utan er 
skulle detta aldrig gått att genomföra, Stort tack till er alla!

Mia, Ordförande Östra LA

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
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SCK Västra LA har haft sitt Collieläger på Tånga Hed i Vårgårda helgen 19-20 september. Det var 24 förare med hundar som 
tränade för fem instruktörer.

Anders Svensson och Angelica Lunding var instruktörer i var sin grupp i Tävlingslydnad Klass 1 - Elit samt Brukslydnad 
Appell-Elit. 
Camilla Kaneflo var instruktör för gruppen Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybörjare.
Angelica Eklund var instruktör i Agility. 
Susanne Johansson var instruktör i Rallylydnad.

Detta var Västras 16:e läger och vi hade tur med vädret även denna gång, trots att det varit regn hela veckan före! Vi vill tacka alla 
lägerdeltagare och instruktörer för att alla bidrog till att lägret genomfördes på ett så givande och trevligt sätt. Tack också för alla 
bilder som lämnats in och texter som skrivits av deltagare i de olika träningsgrupperna. 
Vi ser fram emot nästa års Collieläger på Tånga Hed och hälsar både "gamla" och nya deltagare välkomna  hösten 2016!

SCK Västra LA:s styrelse genom Lisbeth Hägg

COLLIELÄGRET på Tånga Hed 2015

Som ung och nybliven hundägare hade jag inte en aning om vad 
jag skulle förvänta mig av mitt första träningsläger. Ditlockad av 
min mentor Britta på Ängelholms BK åkte vi upp tillsammans 
under fredagen med våra hundar. Under kvällen blev det umgänge 
i mässen med de som också anlänt under fredagen. 

Efter frukosten på lördagsmorgonen fick vi träffa Camilla. 
Gemensamt fick vi berätta mer om oss själva, våra hundar samt 
våra ambitioner och önskemål av kursen. Vi var 4 ekipage med 3 
långhåriga hanhundar Abbe, Skipper & Texas och min korthåriga 
tik Elly.  Under denna intensiva träningshelg blev det mycket 
fokus på allmänlydnad: inkallning, linförighet, kontaktövningar, 
belöningsteknik och lek med hund. Efter önskemål om ”invigning” 
i tävlingslydnad tränade vi även platsliggning. Klickerträning ingick 
också och vi fick i uppgift att lära in ett trick var, där Elly fick lärt 
sig innebörden av ”rutan” i lydnad. 

Men lägret innebar inte bara träning. Många pauser, fika, lunch, 
middag ingick emellan träningspassen och lekar samt ett lotteri utan 
dess like med många entusiastiska deltagare under lördagskvällen. 

Det blev en helg med ett fantastiskt väder och många nyttiga 
lärdommar att ta med sig hem. 

Många av deltagarna verkar känna varandra sedan tidigare och 
återvänder från år till år, vilket skapar en behaglig & familjär 
stämning på lägret. 

Tack till Collieklubbens Västra LA för ett väl arrangerat läge, till 
Camilla för skicklig vägledning & många goda insikter och till Britta 
för att du lockade med mig upp samt för ett gott resesällskap! 

Det finns planer att återvända till nästa år, fast då med tävlingslydnad 
i sikte. 

Roger Larsson

 

Roger och Elly

Allmänlydnad/grundlydnad för valpar och nybörjare med Camilla Kaneflo
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Äntligen!  Tånga Hed.
Så var det åter dags för årets Collieläger i Tånga Hed. Vad jag 
ser fram emot detta varje år. Träffa ledare, collievänner gamla 
och nya, gå på kurs och lära sig nya saker och ha det festligt på 
kvällarna. Vad kan man mer begära?

Jag hade även i år anmält mig till Rallykursen med Susanne 
Johansson. Vi blev 4 st ekipage till slut.

Vi jobbar oss igenom rallybanor med och utan hund, utan musik 
o med musik, under ledning av Susanne , som är så inspirerande 
och uppmuntrande. Hon tipsar oss hela tiden om hur man kan 
förbättra både sig själv och sin hunds rörelser. Fast egentligen är 
det föraren ( alltså jag själv ) som behöver och skall lära mig, hur 
jag bäst lotsar min hund från skylt till skylt.

Jag vill gärna tacka er som arrangerar och ordnar denna trevliga 
helg med våra hundar. Tack! 
Ser fram emot lägret 2016.

Carina Ranagården med tiken Chica 
Ps Måste träna mycket på baklängeskedjan  Ds

Rallylydnad med Susanne Johansson

Vi var många som anlände till Tånga Hed redan på fredagkvällen 
och kvällen blev sen eftersom det är så roligt att träffas och prata 
hund med varandra. 

På lördagmorgonen samlades alla i Mässen där instruktörerna och 
grupperna bekantade sig med varandra.

Anders, vår instruktör förde noggranna anteckningar medan 
vi berättade om oss och våra hundar och sedan bar det ut på 
Kanonplanen för träning! 

Vi ordnade upp startordning för våra hundar och så var vi igång. 
Det blåste ganska friskt på lördagsförmiddagen så medan vi 
väntade på vår tur så trängdes vi så nära vi kunde intill Anders 
och det ekipage som tränade för att inte missa några tips om hur 

momenten kan övas in. Så roligt det är att få en mängd lösningar 
serverade och att sätta tänderna i! 

Anders sa något mycket tänkvärt apropå mål med  det fria följet: 
"Du ska inte kunna bli av med din hund hur du än bär dig åt!"

Vi hjälptes åt och uppmuntrade varandra till nya framsteg och 
lördagen avslutades med att alla grupperna träffades för mingel 
och tävlingar, ledda av Angelica Eklund och hennes Ola. Många 
glada skratt och så hade vi lotteriet med ett välfyllt prisbord! Så 
kul kväll det blev!

Efter söndagens träningspass och avtackning av vår kunnige och 
trevlige instruktör var man både nöjd och full av planer inför den 
fortsatta träningen! 

Tack Anders och hela vår grupp!

Vid pennan, 
Mimmi (Lisbeth Hägg)

Tävlingslydnad/Brukslydnadsgrupp med Anders Svensson
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Detta var första collielägret för mig och Ricco, och 
vi längtar redan till nästa. Det har varit en superhelg 
med fint väder, god mat och träning hela dagarna.  
Vi var en härlig grupp med pigga och glada hundar. 

Vår duktiga instruktör Angelica gjorde ett jättebra jobb. Mot slutet 
av lördagen var vi helt färdiga och hundarna nöjda. På söndagen 
tog vi nya tag och det kändes som att alla i gruppen var motiverade 
till att träna vidare på egen hand efter alla bra tips vi fått.

Sandra Ekman och Ricco

Agility med Angelica Eklund
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Vid Svenska Collieklubbens årsmöte delas 
plaketter, hederspriser och vandringspriser ut. 
Gemensamt för dessa plaketter och priser är att 
ni själva måste ansöka. Rätt att ansöka om och få 
priser, har medlemmar i Svenska Collieklubben.

Plaketter 
Ni som har fått er hund publicerad i detta 
Collieblad (Handboken) som Korade och/
eller Champion har därmed också ansökt 
om plakett. Ni som har fått er Kornings/
Championtitel efter tidningens manusstopp 
(1 november) kan via hemsidan ansöka 
om plakett för aktuell titel. Ni ansöker då 
enbart om plaketten. För att hunden ska vara 
med i nästa års handbok måste ni skicka in 
uppgifterna till nästa års Colliebladet vilket 
först kan göras i oktober 2016. 

För ansökan om övriga priser 
På SCK:s hemsida kommer att finnas 
information om hur du ansöker. Var noga och 
fyll i alla aktuella uppgifter. Fyll i en anmälan 
för varje pris ni söker.

Tävlingsåret är from 1/1 – 2015 tom 31/12 2015.

Era ansökningar ska vara inskickade 
senast 2016- 01- 31

Priser att ansöka om:

• Plaketter till Korad, Championtitel, Tjänstehundscert, Rallymästare

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

• Korningsdiplom till uppfödare

• Korningsdiplom till avelstik/avelshane 

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Brukshund

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Appellhund

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Lydnadshund

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Rallylydnadshund 

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Agilityhund

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Utställningshund, långhår

• SCK:s Hederspris till årets Bästa Utställningshund, korthår

• Årets Allround Collie

• Årets Utställningscollie, kennel Steadlyn

• Årets Bästa Appellhund, till minne av Kikki Anerland

• Bästa Brukscollie, kennel Folias

• Bästa Lydnad/Bruks collie till minne av Zolo

• Astas Hederspris (vallning)

• Hederspris till uppfödare av vallanlagstestade Collie 

Ansökan om plaketter, vandringspris och hederspris
som delas ut vid SCK:s Årsmöte 19/3-2015

Statuterna för vandrings- och hederspriserna finner ni på hemsidan under resultat/priser - priser på årsmöten. 

www.svenskacollieklubben.se 

Vid frågor kontakta priskommittén:

Alf Oskarson, ordforande@svenskacollieklubben.se 

Sista dag för ansökan är 31 januari 2016
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Collien som ras är oerhört mångsidig, och collies tävlar och 
tränar i alla möjliga typer av sporter: utställning, rallylydnad, 
agility, bruks, ja, listan kan göras lång. Nu vill vi i styrelsen för 
Svenska Collieklubben uppmärksamma och uppmuntra alla er 
som aktiverar era hundar inom olika typer av sporter. Vi hoppas 
också kunna uppmuntra fler collieägare att våga komma ut på 
tävlingsbanorna och pröva lyckan med sin colliekompis. I januari 
2016 instiftas nämligen något som vi kallar Trippeldiplomet. 

Idén är inspirerad av andra rasklubbars upplägg, och tanken 
med just vårt diplom är att uppmuntra collieägare att prova på 
att tävla flera olika sporter och därigenom aktivera sin hund 
på olika sätt. Ett fint diplom och ett uppmärksammande på 
Svenska Collieklubbens årsmöte, samt ett uppmärksammande på 
hemsidan, är ett roligt sätt att få visa upp sin hunds färdigheter! 

Eftersom detta diplom kommer att instiftas 2016 så kommer det 
från 1:a januari till 1:a februari 2016 att finnas en övergångsregel. 
Under denna tid kan alla SCK-medlemmar som har nu levande 
hundar som har uppnått grundkraven samt tre resultat i 
nedanstående grenar på nedanstående nivåer i Sverige tidigare 

än 2016 ansöka om diplomet. Detta är dock ett undantag som 
efter den 1:a februari 2016 upphör att gälla. Då tar de ordinarie 
reglerna vid, alltså att det sista resultatet ska ha uppnåtts samma 
år som ansökan görs.

Förutom grundkraven ska hunden också ha kvalificerat sig 
genom att tävla och uppnå resultat i totalt tre grenar. Man kan 
kombinera resultat i vilka grenar som helst från nedanstående 
lista. 

Välkommen in med din ansökan om trippeldiplom till: 
pris@svenskacollieklubben.se senast 1/2 2016. De första 
diplomen kommer att delas ut på årsmötet i mars 2016. 

SCKs styrelse genom Anja Gramner

Trippeldiplomet - en uppmaning till att aktivera sig med sin hund!

För att kunna söka diplomet måste en  
del grundkrav vara uppfyllda:

• ägaren ska vara medlem i SCK

• hunden ska leva när ansökan om trippeldiplom   
 görs

• ansökan om trippeldiplom ska skickas in samma   
 år som det sista kvalificerande resultatet har   
 uppnåtts

• meriter ska ha uppnåtts på tävlingar i Sverige

• en hund kan bara få trippeldiplomet en gång i sitt  
 liv

• hunden ska ha genomgått exteriörbeskrivning

• hunden ska vara HD-röntgad

• hunden ska ha gått MH

Regler för grenar:

• Agility: hunden ska vara uppflyttad till klass II i   
 agilityklass ELLER klass II i hoppklass

• Bruksprov: hunden ska ha tävlat i appellklass och  
 erhållit uppflyttningspoäng till lägre klass

• Freestyle: hunden ska vara uppflyttad till klass II

• Lydnadsprov: hunden ska vara uppflyttad från   
 Lydnadsklass I

• Tjänstehund - godkänt tjänstehundsprov

• Viltspår: hunden ska ha godkänt anlagsprov

• Rallylydnad: hunden ska vara uppflyttad till   
 fortsättningsklass

• Utställning:  hunden ska ha uppnått Excellent på   
 officiell utställning

Förutom dessa grenar kommer nya officiella grenar att 
läggas till vartefter.
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Svenska Collieklubben (SCK) är Svenska 
Brukshundklubbens rasklubb för collie. 
Klubben har till uppgift att främja seriös 
avel av collie och att utveckla 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. Men framförallt är collien en fantastisk 
familjehund. 

Styrelsen består av sex ledamöter och en ordförande, samt 
två suppleanter. Om det möjligtvis är så att du har någon 
bakgrund, kompetens eller erfarenhet som du tror kan vara 
en tillgång i Collieklubben (kanske har du kunskaper i och om 
ekonomi, administration, information/media, eller hundar och 
djurhälsa) är du välkommen att kontakta valberedningen:  
valberedningen@svenskacollieklubben.se

SBK:s 
Värdegrund
Svenska Brukshundklubben arbetar 
med att ta fram en gemensam 
värdegrund för organisationen. 

Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 8 maj 2015 
beslutat om följande kärnvärden som en del i det fortsatta 
värdegrundsarbetet.

Kärnvärden
Värdegrund – Kärnvärden • Svenska Brukshundklubben
SBK är en öppen, demokratisk organisation utan partipolitiska 
och religiösa kopplingar. Vi i SBK delar den grundläggande 
tanken om alla människors lika värde.

Som medlemmar i en demokratisk organisation kan vi ha 
olika åsikter, men som människor visar vi respekt och omsorg 
om varandra. Vi motverkar alla former av diskriminering och 
kränkande beteende.

Våra kärnvärden – Samhörighet, Behov, Kompetens – är tre 
minnesord som lyfter fram några centrala värden som ska 
prägla SBK, nu och i framtiden. Kärnvärdena säger inte allt, 
och är ingen lagtext. De vägleder till samtal och tankar om hur 
vi agerar och bemöter varandra. Det är alltid i vardagen – i 
klubben, på kursen, på mötet – som våra värderingar prövas i 
praktiken.

Kärnvärdena utgår från det faktum att SBK:s identitet avgörs 
både av vad vi erbjuder och hur vi gör det. Som aktiva 
hundägare vet vi att goda relationer är en nyckel till glädje och 
framgång. Vi vill att SBK även i framtiden ska bygga på goda 
relationer, öppenhet och gemenskap.

Samhörighet 
I samhörighet formar vi SBK till en framgångsrik organisation.
Vi delar en grundläggande samsyn på hund och människa, 
där okränkbarhet, värdighet och respekt är nyckelord.
Samhörigheten mellan alla oss i SBK bidrar till ett rikare, 
aktivare liv och till att fler vill komma till oss.

Behov 
I SBK är vi lyhörda för människors behov. 
Människors behov varierar – och i SBK ska det finnas plats 
och utrymme för olika människor, med skiftande behov.
Som demokratisk organisation är medlemmarnas behov av 
avgörande betydelse. Gemensamt tar vi ansvar för SBK:s 
utveckling.

Vi öppnar oss mot hela samhället, och strävar efter att möta de 
behov och förväntningar som ställs på oss. Vi bidrar aktivt till 
samverkan med andra och tar samhällsansvar.

Kompetens 
Kompetens vägleder SBK in i framtiden.Vi är aktiva hundägare 
i en föränderlig värld. 
Genom att öka kompetensen inom alla våra kärnområden 
– kynologi, hundägarskap, föreningsutveckling, demokrati – 
utvecklas vi och gör oss attraktiva, för nya hundägare och i 
samhället i stort.

Vi är också tacksamma om du vill hjälpa oss med att informera 
om klubben och dess engagemang för colliehundar och dess 
förare/ägare.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Ju fler vi är desto 
starkare är vi!

Nu söker vi både förslag personer till nästa års (2016) styrelse 
och de som kanske är intresserade av att dra igång egna projekt 
och därmed arbeta för colliens framtid och utveckling. 

Varmt välkomna med förslag, kanske vill ni nominera er själva, 
eller så har ni någon i er bekantskapskrets som ni tror skulle 
kunna vara intresserad av att engagera sig i SCK:s arbete.

För valberedningen, Eva Schömer

FAKTARUTA

 Värdegrund (Wikipedia) är ett begrepp som började 
användas i svenskan under 1990-talet i diskussioner 
kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska 
grundvalar; exempel på kollektiv är en nation, 
institution, förening eller folkrörelse. 

Värdegrund (synonymer.se) är de värderingar (etiska 
normer, livsåskådningar och dylikt) som skall ligga till 
grund för verksamheten inom en organisation, ett 
företag etcetera (ursprungligen inom skola

UPPROP om engagemang för SCK 
(både styrelsearbete och annat)
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På vår webbplats hittar du fakta om 
Svenska Kennelklubben. Tidigare 
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E-post: hans.rosenberg@skk.se

Nu måste vi sluta skälla på varandra 
och fokusera på målet! 
I juli 2015 skickades ett öppet brev till Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket angående andningspro-
blem hos trubbnosiga raser, bland annat engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och bostonterrier. Brevet 
var undertecknat av flera hundra veterinärer och gick under namnet Trubbnosuppropet. SKK välkomnade 
brevet och ser positivt på en fördjupad samverkan med veterinärkåren vad gäller hundar med andnings-
svårigheter. I augusti hölls ett första möte mellan SKK, SJV och de veterinärer som undertecknat brevet 
och förslag till arbetsgrupper togs fram. Ett andra möte hölls i september med fler aktörer och där enades 
man om vikten av att konkretisera det fortsatta arbetet. Utanför denna samverkansgrupp har diskussionerna 
pågått i sociala medier.

Vi anser att det är viktigt att alla parter nu fokuserar på att samarbeta mot vårt gemensamma mål.

Debatt i sociala medier
Efter att trubbnosuppropet startade har en del uppfödare känt sig utpekade och ifrågasatta medan andra 
välkomnat det ökade samarbetet. Flera debatter har förts i dagspress och etermedia, inte alltid med veten-
skaplig fakta. Diskussionerna har gått heta i de sociala medierna och kritik har riktats mot initiativtagarna av 
uppropet, andra veterinärer, riskkapitalbolag som äger veterinärkliniker, SKK, rasklubbar, förtroendevalda, 
uppfödare och hundägare. Såväl uppfödare som hundägare och veterinärer har utsatts för regelrätt mobbning. 
Enskilda veterinärer har på nätet luftat åsikter om att uppfödare inte tar ansvar men har också fått utstå hård 
kritik. En del djurägare har svarat med att välja bort veterinärer som undertecknat det öppna brevet medan 
andra söker sig till just dessa veterinärer.

Faktasamling pågår
Den största kritiken från uppfödare av trubbnosiga raser riktar sig mot att kritikerna vårdslöst talar om att 
många hundar är drabbade utan att närmare precisera vad man menar med många. Någon dokumenterad 
heltäckande statistik finns ännu inte att tillgå men det är en av de punkter som arbetsgrupperna nu arbetar med.

Länsstyrelsen i Skåne startade ett kontrollprojekt
Samtidigt som det öppna brevet skickades började Länsstyrelsen i Skåne, efter tidigare beslut, att genomföra 
djurskyddskontroller på 12 kennlar med raserna fransk bulldogg engelsk bulldogg och mops. Kontrollerna 
genomfördes för att utreda om det pågick otillåten avel på hundar med andningsproblem. Endast kennlar 
registrerade i SKK kontrollerades. Stark kritik har riktats från många av de berörda uppfödarna mot det sätt 
kontrollerna har utförts, vilka som har utfört dem och de följder som besöken har fört med sig. Svenska 
Kennelklubben har i ett öppet brev till landshövdingen i Skåne åter bjudit in till samarbete i frågor som rör 
djurskydd och avel.

Motreaktioner bland uppfödare
Olika motreaktioner har startat som Vi värnar hela hunden och Vi älskar våra trubbnosar. Dessa upprop har 
skrivits under av fler än tusen uppfödare och ägare av trubbnosraser.

Ökad medvetenhet ger resultat
Uppropet skakade om de flesta inblandade rejält. Men vi har alla, oavsett om man är veterinär, myndighet, 
organisation eller uppfödare ett ansvar att göra det bästa möjliga av detta. En ökad medvetenhet är kanske 
vårt främsta redskap för att kunna gå vidare.

Förändring i rätt riktning för både djur och människor görs inte på en ”kafferast” utan tar tid, men det får 
absolut inte hämma ambitionen att snarast och med kraft göra allt man kan för att påverka utvecklingen i 
rätt riktning.
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Många hundägare tror att om man åker 
på en utställning och får very good eller 
excellent så är hunden automatiskt även 
exteriörbeskriven. Riktigt så enkelt är 
det inte. Här följer ett försök till att reda 
ut skillnaderna mellan utställning och 
exteriörbeskrivning.

Den korta versionen lyder:
En exteriörbeskrivning görs bara en 
gång i hundens liv och det är bara de 
s.k. bruksraserna som kan göra en 
exteriörbeskrivning.
En exteriörbeskrivare går noggrant igenom 
hela din hund under cirka 30 minuter. Till sin 
hjälp har beskrivaren en detaljerat protokoll 
– ett Exteriörbeskrivningsprotokoll. 
Hunden kan först beskrivas från det att den 
fyllt 18 månader. Och hunden blir antingen 
godkänd eller icke godkänd. Resultatet 
registreras av SKK i deras ”hunddata”.  
Vill du veta vilka de andra bruksraserna 
är? Gå in på SBK:s hemsida så hittar du 
alla 18 raser där. 

Utställningar
Du kan ställa ut din hund på utställning 
under i stort sett hela hundens liv och 
därmed ställer du den för många olika 
exteriördomare. Som valp ställs den 
inofficiellt för det är först när hunden fyllt 
nio månader som resultaten blir officiella 
och därmed registreras av SKK i deras 
”hunddata”. 

På utställningar har exteriördomaren 
några minuter på sig att bedöma varje 
hund och domaren tittar efter en helhet 
på hunden bestående av både huvud, 
kropp och rörelser. Man ser så att hunden 
överensstämmer med rasstandarden och sen 
finns det även utrymme för domarens fria 
skön. Olika domare föredrar olika typer av 
hundar, även inom samma ras. Till sist så 
skall domaren via en konkurrensbedömning 
rangordna och placera hundarna och 
därmed ta ut vem som blir bäst i ras (BIR).  
På utställningar avgörs även din hunds 
”placering” delvis av vilka andra hundar 
som är med. Ju fler hundar desto större 
konkurrens och därmed svårare att t.ex. 
ta certet. 

Exteriörbeskrivning
Exteriörbeskrivning kan endast göras 
på SBK-utställning, på en av rasklubben 
anordnad beskrivning eller i samband med 

Exteriörbeskrivning - vad är det och varför?

en korning (mentaltest). 
Och den skall göras av 
en svensk exteriördomare 
eller av rasklubbens 
exteriör-beskrivare. 
Om man vill göra det 
på en utställning måste 
du i så fall kontakta 
arrangören innan för att 
se om det finns möjlighet 
att den domaren kan göra 
det, och betala separat för 
det. 
En exteriörbeskrivning 
kostar 150 kr.
För att bli exteriörbeskrivare av en bruksras 
måste du utbilda dig och det sker via SBK. 
Respektive rasklubb ansvarar för att det 
skall finnas exteriörbeskrivare för sin ras. 
Sverige är ett långt land så det gäller att 
det finns fler än en beskrivare. För collie 
har vi för närvarande fem auktoriserade 
exteriörbeskrivare. 
Rasklubben anordnar var je år 
exteriörbeskrivningar i de olika lokala 
aktivitetsområdena. Håll utkik i 
aktivitetskalendern på hemsidan, på 
facebook eller ta kontakt med ditt lokala 
aktivitetsområde så får du veta vart och när 
du hittar din närmaste exteriörbeskrivning.

Protokollet 
SBK har tagit fram ett gemensamt protokoll 
för bruksraserna. Detta blev klart 2009. 
Protokollet ser du på sidan här intill. SBK 
har ett dataprogram som heter Lathunden 
där all data för våra bruksraser läggs in 

(MH, HD, m.m.) så att vi som användare 
kan ta ut den statistik som vi behöver. 
Tanken är att detta protokoll på sikt skall 
läsas in digitalt till Lathunden men än så 
länge får vi rasklubbar göra detta manuellt. 
När man gör en exteriörbeskrivning så 
börjar man med att kontrollera hundens 
bett, tandantal, tandstorlek, om tand saknas, 
testikelstatus, höjd, längd, bröstdjup skall 
mätas liksom sporrbeskrivning och svans. 
En collie skall ha ett förhållande mellan höjd 
och längd på 9-10, dvs. den skall vara något 
längre än den är hög. Höjd mäts vid manken 
och det används en speciell måttstock. 
Längd mäts från bröstbensknappen till 
sittbensknölen. Vid felaktigt bett används 
bettkoderna; Saxbett = 1;1 Tångbett = 1;2 
Underbett = 1;3 Överbett = 1;4. Gällande 
tandantal så skall en collie ha 42 stycken 
om ingen saknas.

Protokollet innehåller totalt 103 positioner 
fördelat på olika avsnitt (bett, tänder m.m., 
helhet, huvud, framparti, rygg, bakparti, 
rörelser, päls & färg samt mentalitet). Alla 
poster måste fyllas i med en siffra mellan 
1-7, där 1=ua och 7=mkt. Siffrorna 2-7 
motsvarar avvikelsen från 1=ua. För t.ex. 
position 26 Nosrygg så betyder 2=något 
konkav nosrygg och 7 mycket konvex 
nosrygg. 
Poster som är rasspecifika och därmed inte 
relevanta för t.ex. collie, skall fyllas i med 
siffran (1), t.ex. position 94 Charbonnage. 
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En exteriörbeskrivning skall vara en 
noggrann detaljerad beskrivning till skillnad 
från en utställningskritik som kan tillåtas 
vara mera generell med några rastypiska 
detaljer. En exteriörbeskrivning tar också 
minst 30 minuter. 
Skall beskrivningen få ett värde är det viktigt 
att beskrivaren använder hela betygsskalan! 
Ett protokoll skall med andra ord inte bara 
innehålla 1:or, för sådana hundar finns inte 
i verkligheten.
 
Varför exteriörbeskriva?
Att göra en exteriörbeskrivning är inte 
bara något som är intressant för dig själv 
utan man hjälper även rasen och dess 
uppfödare att göra en utvärdering av 
föräldradjurens nedärvning. Uppfödare 
kan även analysera tänkbara partners till sin 
tik m.a.p. exteriören. Precis som i all avel 
gäller det att se till att inte dubblera tikens 

svagheter utan hitta en hane som är bättre 
på det området. 
Exteriörbeskrivning är något man gör en 
gång med sin hund. Men skulle man få ”ej 
godkänd” kan man välja att göra om det 
en gång. Du kan exteriörbeskriva din hund 
från det att den fyllt 18 månader, men du 
bör välja en tidpunkt då du tycker hunden 
är färdigväxt samt att hunden är någorlunda 
i normal päls. 

Varför är exteriören viktig?
En collie är en vallhund, dvs. en arbetande 
hund och skall som en sådan klara hårt 
arbete. För att hålla och inte gå sönder i 
förtid är en bra och korrekt exteriör viktig. 
Givetvis måste hunden även tränas för sin 
uppgift. 
Tvära svängar gör både vallhundar och t.ex. 
agilityhundar. I brukset skall en elithund 
krypa 12 meter med vinklar och kunna 

hoppa högt. För tunga hundar klarar inte 
de höga hoppen, en lång rygg eller länd kan 
ge ryggskador, höga hasor kan ge problem 
med stabiliteten i bakstället vilket kan fresta 
både leder och ledband, knappa vinklar 
begränsar även det hundens rörlighet med 
olika pålagringar och stela muskler som 
följd osv.
Så passa på när tillfälle ges och 
exteriörbeskriv din hund!  

Varje år arrangerar Svenska Collieklubben 
ett antal utställningar som enbart är öppna 
för lång- och korthårig collie – så kallande 
rasspecialer. Ofta bjuds domare in från 
rasernas hemland.

Hundutställningar kan anordnas på lite 
olika sätt vilket i början kan vara lite 
förvirrande. En lokal brukshundklubb kan 
anordna officiell utställning eller inofficiell 
utställning, SKK kan arrangera en stor 
internationell eller nationell utställning för 
alla raser eller så kan en rasklubb anordna 
en utställning för bara sin ras - en rasspecial. 

Eftersom collien är en brukshund sorterar 
SCK (Svenska Collieklubben) som rasklubb 
under SBK (Svenska Brukshundklubben 
som är våra rasers specialklubb) tillsammans 
med de totalt 18 brukshundsraserna. Andra 

rasklubbar eller specialklubbar sorterar 
istället under andra specialklubbar som alla 
ligger under SKK (Svenska Kennelklubben). 
De lokala brukshundklubbarna, som 
många av oss går kurs hos, ingår i SBK. 
När en brukshundklubb arrangerar en 
utställning kan de bara arrangera en officiell 
utställning för bruksraser. För övriga raser 
blir utställningen inofficiell. 

Skillnaden mellan officiell och inofficiell 
utställning är att resultaten från den officiella 
utställningen registreras centralt hos SKK 
(på Hunddata), medan resultaten från den 
inofficiella inte registreras någonstans och 
därmed inte är "officiella".

Alla arrangörer måste ansöka om tillstånd 
hos sin specialklubb om att få ha en officiell 
status på utställningen. Detta ska göras 
3 år i förväg. Det är enbart på officiella 
utställningar som du kan erövra certifikat 
(cert) eller CK (certifikatkvalitet). 

Allmänna regler
Rätt att delta på utställning har svenskägda 
hundar registrerade i SKK och utländskt 
ägda hundar registrerade i av SKK erkänd 
utländsk kennelklubb.

Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande 
regler samt vara ID-märkt. Valpar under 
4 månaders ålder får inte införas på 
utställningsområdet.

Som medlem i SCK kan du ställa ut din 
collie på SCK:s rasspecialer samt på lokala 
brukshundsklubbars utställningar. Vill du 
ställa ut på de stora utställningarna som 
SKK anordnar måste du även vara medlem 
i SKK. Gäller dock inte för valpklass eller 
en inofficiell utställning. Anmäla kan du 
göra på lite olika sätt men oftast idag görs 
det digitalt. 

SKK: Utställnings- och Championats-
bestämmelser 
(nuvarande gäller tom 2016) har du som 
utställare skyldighet att känna till. Här anges 
också de olika särbestämmelser som finns 
för alla raser.

Du kan bara anmäla varje hund i en klass. 
Viktigt att notera är också hundens ålder 
vid den aktuella utställningen. Någon vecka 
innan utställningsdagen skickar arrangören 
ut en PM tillsammans med din nummerlapp. 
Där står vilken tid veterinärbesiktningen är 
(med vaccinationskontroll), vilken ring din 
hund ska vara i, hur många hundar som 
bedöms i respektive ring och eventuell 
vägbeskrivning till utställningsplatsen. Ta 
med nummerlappen till utställningen och 
naturligtvis vaccinationsintyget.

Ställ ut på våra rasspecialer 2016!

Rasspecialer 2016

1 maj  Jönköping, Lena Denkert

6 maj  Timrå, Domare Dermot  
 Timmins, Irland

4 jun Collie-SM på Mälarö,  
 Domare Stephen Clark,  
 GB

15 jul  Sjulnäs, Domare ej klar

10 sep  Gimo, Domare Bente  
 Löseth, Norge
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Klasserna är följande:
Valpklass 4-6 månader (inofficiell)
Valpklass 6-9 månader (inofficiell)
Juniorklass, 9-15 månader
Unghundsklass, 15-24 månader
Öppen klass från 15 månader -
Bruksklass, 15 månader – 
Championklass, 15 månader - 
Veteranklass, 8 år -

För att ställa i Bruksklass krävs något av 
följande:
* godkänd i lägre klass vid SBK:s bruksprov
* godkänd som draghund (DRHII) 
* godkänd vallhundsprov
* BSL 2 eller tjänstehundscertifikat eller 
IPO I/BHP I eller SCHH I/ VPG I

Bedömningen
Hanhundar och tikar bedöms var för sig 
och de bedöms i olika klasser efter ålder och 
tidigare resultat. Vidare bedöms hundarna 
efter hur väl domaren uppfattar de uppfyller 
sin ras standard. På SCK:s hemsida hittar du 
rasstandard för kort- och långhårig collie.
 
I varje klass kvalitetsbedöms hundarna 
av domaren och de tilldelas pris efter sin 
exteriör och mentalitet i jämförelse mot 
rasstandarden. Hundarna bedöms var för 
sig och inte i förhållande till övriga i klassen 
deltagande hundar. När kvalitetsbedömning 
tillämpas kan flera hundar tilldelas 
samma kvalitetspris, t.ex. kan tre av fyra 
i klassen tilldelas excellent. Efter att alla 
hundar har kvalitetsbedömts blir det 
konkurrensbedömning. Kvalitetspriserna 
är Excellent, Very good, Good, Sufficient 
eller Disqualified samt omdömet ”Cannot 
be judged”.   Även Hp och Ck är en 
kvalitetsbedömning.

Hp (Hederspris)
Särskilt lovande valp, junior eller unghund 
samt särskilt väl bevarad veteranhund kan 
tilldelas hederspris (Hp)

Ck (Certifikatkvalitet)
Hund som är av utmärkt typ kan tilldelas 
certifikatkvalitet (Ck). Bland vuxna hundar 
innebär detta också att man går vidare och 
möter alla hanar alternativt alla tikar med 
Ck. 

Konkurrens
Hundar som tilldelats CK går vidare till 
bästa hanhundsklass (BHKL) respektive 
bästa tikklass (BTKL) för Collie. Här 
tillämpar man konkurrensbedömning. Bästa 
hanhunden möter bästa tiken och den som 
är bäst blir Bäst I Rasen (BIR) och den 
andra blir Bäst I Motsatt Kön (BIM).
Certifikat
Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund 
respektive tik som är berättigad att tävla 
om certifikat.

Förhindrade att tävla om certifikat är:
*  svensk utställningschampion
*  hund anmäld i championklass
*  hund som erhållit för svenskt   
 utställningschampionat erforderliga  
 certifikat 

Det åligger utställaren att meddela 
ringsekreteraren om berörd hund ej är 
berättigad att tävla om certifikat.

Svenskt Utställningschampion  
(SE UCH)
är den finaste titeln du kan få på 
utställning i Sverige. För collie gäller 
följande för att erhålla SE UCH:
• 3 cert på utställning utdelade av   
 minst två domare. Ett certifikat   
      skall  ha utdelats vid officiell  
 utställning inom SBKs organisation.  
 Ett certifikat skall ha utdelats efter att  
 hunden fyllt 24 månader. 

• merit i form av; Godkänt vallhunds- 
 prov eller betyget uppflyttad till   
 högre klass vid SBKs bruksprov   
 eller godkänd som draghund (DRH  
 II) eller godkänd mentaltest (MT) vid  
 korning eller IPO/BHPI med   
 betyget tillfredställande eller SCHHI/ 
 VPG I med betyget tillfredställande  
 eller BSL 3 med betyget   
 tillfredställande.

• alternativt: 2 certifikat på utställning  
 i Sverige utdelade av två domare, ett  
 certifikat ska ha utdelats efter att   
 hunden fyllt 24 månader.   
 Ett certifikat på SBKs bruksprov  
 eller certifikat på dragprov.

Finaltävlingar
Finaltävlingarna är en inofficiell 
tävlingsform som utöver tävlan om Bäst 
i Gruppen (BIG) och Best in Show (BIS) 
även omfattar tävlan om bästa valp, veteran, 
uppfödar- och avelsgrupp.  Utställningar 
arrangerade av SCK eller SBK utser även 
bästa bruksmeriterade hund.
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Bäst i Gruppen (BIG) och Best in Show 
(BIS)
BIR (Bäst i Ras)-vinnande hundar tävlar inom 
respektive grupp. Konkurrensbedömning 
tillämpas. De fem bästa hundarna inom 
varje grupp placeras och vinnande hund 
tilldelas Bäst i Gruppen. BIG-vinnande 
hundar tävlar mot varandra om att bli 
utställningens vackraste hund - BEST IN 
SHOW.

Förbered dig inför utställning
Domaren bedömer inte bara hundens fysik 
och utseende utan också hur den uppträder 
i ringen. En pigg och alert hund är alltid 
positivt, är den däremot trött, loj och hängig 
kan det dra ner betyget.

Tänk också på att ju bättre det går, desto 
fler gånger ska hunden in i ringen. Vanligen 
krävs 5-6 gånger för att nå en BIS-final 
och ytterligare ett antal gånger om man 
deltar i uppfödar- och avelsklass. Det är 
tröttande, inte minst psykiskt, och kräver 
”utställningskondition” av både hund och 
handler (den som visar upp hunden).

För en ung, oerfaren hund kan det räcka 
med ett par turer i ringen för att huvudet 
ska börja hänga och svansen sloka. Miljön 
är ofta rätt krävande med hög ljudnivå, 
trängsel, varma lokaler eller intensiv sol. 
Disponera därför dina egna och hundens 
krafter så klokt som möjligt under dagen, 
och utnyttja de chanser som bjuds till vila, 
mat och dryck.

Bakgrund
I december 2014 tillsattes projektgruppen MT-utvärdering av 
Utskottet avel och hälsa, efter att insikten att ”nya” MT inte är 
helt optimalt. Utskottet avel och hälsa anser dock att det inte skall 
göras något snabbfix utan att göra någon analys av nuvarande MT, 
för att säkerställa att inga nya misstag görs. Revideringsgruppen 
som tillsattes i juni, skickade ut enkäter till rasklubbar/distrikt/
uppfödare/medlemmar, och den gruppen har avlämnat en 
slutrapport där de inte föreslår några större justeringar även om 
både enkätsvaren samt olika personer inom SBK gjort gällande 
att de anser att det behövs göras justeringar.  

Därför bildades en ny projektgrupp som har två delmål att arbeta 
efter; 
Mål 1 består i att genomföra en utvärdering av MT. 
Mål 2 består i att ta fram ett förslag till revidering av MT. 

Utvärderingen utgör underlag till arbetet med att ta fram ett 
revideringsförslag. Rasklubbarna för brukshundraserna fyller en 
viktig funktion då de kan ses som beställare av MT, och behöver 
bestämma sig för vilket funktion de anser att MT skall ha för 
bruksraserna. 

Det övergripande målet med projektgruppens arbete är att skapa 
ett mätbart, accepterat och realistiskt MT som hänger ihop med 
de båda MT som har funnits inom SBK.

Per Arvelius på SLU har genomfört en vetenskaplig utvärdering 
av MT där han bl.a. analyserat framförallt arvbarheter. På mötet 
med rasklubbarna i juni 2015 fick både projektgruppen samt 
övriga deltagare en rapportering från Per. Det nuvarande MT 
avviker positivt från det gamla gällande socialiteten, skotten samt 
alla bita, slita, dra och hålla-delarna.   

Då utvärderingen och revideringen av MT har startat lite sent 
har Utskottet för avel och hälsa har av SKK fått två nya datum 
att förhålla oss till:
1) Utkast till reviderat MT klart 2015-12-31
2) Fastställt MT klart 2016-05-31

Under hela 2015 arbetas ett utkast fram som därefter justeras och 
bearbetas fram till Kongressen 2016.
Utkast till reviderat MT består dels av reviderade moment samt 
ett reviderat protokoll. 

Slutsatser utvärdering
Andelen som blir godkänd behöver ses över. För närvarande 
godkänns 90 % av schäfrarna. Koefficienterna behöver justeras 
med betydligt större fokus på nerverna och betydligt mindre på 
kamp/leklusten. Analysen av arvbarheterna ger stöd för vilka 
delar av nuvarande MT som är riktigt bra och som skall bestå; 
socialiteten och skottprovet samt att gripmomenten har väldigt 
höga arvbarheter. Just gripmomenten är dock de delar av testet 
som de flesta anser har fått för stor tyngd. 

Sammanfattningsvis är det följande delar som ingår i revideringen 
av MT:
• MT skall vara meriterande och godkänd/ej godkänd  
 skall avgöras via poäng
• Det godkänns hundar med fel balans mellan   
 egenskaperna 
• Nerverna behöver få en större vikt
• Kamplusten behöver tonas ner
• Försvarslusten saknas

UTKAST Revidering MT 2017-2021
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Systemet i gamla MT uppfanns på 1960-talet av ett par personer 
som arbetade med detta på heltid under 3-4 år. Dagtid testades 
hundar och kvällstid satt de och skrev ihop ett mentaltest. Det 
finns få personer som har haft eller kommer att få den möjligheten 
att koncentrerat under så lång tid få arbeta så konsekvent med att 
utforma ett mentalt fälttest för hundar.

Med systemet från gamla MT så avses följande:

1. Antal enheter som är betygsgrundande

2. Fördelning av koefficienter för de betygsgrundande   
 enheterna

3. Skala

Projektgruppen föreslår därför det enda förnuftiga 
utifrån den situation som vi nu befinner oss i – att ta 
systemet med koefficienter och betyg (skalan) från 
gamla MT och applicera det på vårt nuvarande MT. 

Föreslaget protokoll bygger på ett system där betygen delas ut 
på egenskapsnivå, likt det gamla protokollet vi hade fram till 
2006. Under varje egenskap bedöms de delegenskaper som ingår 
i egenskapen för att dels ge stöd för betyget dels även fungera 
som redovisning åt alla som i efterhand ska läsa protokollet samt 
att uppföljning även sker på delegenskapsnivå (som i hög grad 
kommer från dagens protokoll).

Koefficienter från 1970-2014 inom SBK

• Momenten Uthållighet, Ljudkänslighet och Social   
 kamplust/samspel skall ses över (sker via 3   
 arbetsgrupper)
• Protokollet behöver ses över och koefficienterna   
 justeras
• Anvisningarna behöver förbättras
• Utbildningen behöver bli bättre

Förslag till protokoll
Via analyser av koefficienter för gamla och nuvarande MT så 
konstateras ganska enkelt att systemet enligt gamla MT är väl 
beprövat och att koefficienterna bevisligen fungerar. Det var 
aldrig tal om att det gamla MT inte klarade av att utse rätt hundar. 
Problembilden för gamla MT och varför man valde att revidera, 
låg på andra delar.

För betygen går skalan från -3 till +3 och det finns totalt 100 
koefficienter som tillsammans ger en maxpoäng på 300 poäng. 
Nivån för godkänt är 100 poäng samt att det precis som idag krävs 
godkänt skottprov samt kontroll av Imponerbeteende.

Koefficienterna har justerats jämfört med idag för att ge 
betydligt större vikt åt trygghetsdelarna hos våra hundar (nerver 
och socialitet) och mindre vikt åt de drivande egenskaperna. 
Protokollet kommer även kunna fånga hundar med besvärande 
stor kamplust samt hundar med hög stressnivå som inte ger utslag 
under aktivitet. Även försvarslusten har kommit tillbaka. Hundar 
med bra grundtrygghet som är socialt självsäkra men som har en 
mindre kamplust, ska kunna bli godkända.

Förslag till moment
Moment 1  Kontaktvillighet 
Som idag. - (Nuv. moment 2 utgår). Inga förändringar föreslås 
utan den hantering som nu används har ett bra utfall och 
närmande av person 40 meter fungerar bra för att gallra ut 
hundar med stora sociala brister.

Moment 2  Gripande och konkurrens om föremål 
Förändrat utförande samt införande av ett nytt lekföremål, ett 
skinn. Ny anvisning ska tas fram.

Fördelar med detta utförande jämfört med dagens moment 
Samarbete, lek och konkurrens om föremål:

1. Tydligare retning för att väcka ett större intresse, och  
 därmed säkerställa att så många hundar som möjligt svarar  
 och förstår retningen.

2. Hunden ”bjuds in” till kamp på ett enkelt och tydligt sätt.

3. Detta sker genom att man triggar hunden, leker med  
 kampskinnet och rör sig i sidled, vilket ger mera rörelse där  
 hunden får ta tag i kampskinnet och vinner detta.

4. Första delen av momentet utförs två gånger för att   
 optimera hundens möjligheter.

5. I del 2 av momentet rör sig TL ifrån hunden och ger en  
 tydlig retning (jaga, gripa, konkurrera). Denna del avslutas  
 med att hunden vinner bytet varvid TL och förare förblir  
 passiva, något som ger hunden möjlighet att uppmana TL  
 till fortsatt kamp om den har sådan nivå på sin kamplust.

6. Sammantaget gör detta utförande det lättare för hundarna  
 ta egna initiativ och komma in i ett kampbeteende…
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Moment 3  Förföljande
Justerat utförande till en rak jakt utan trissor/hjul. Utförs två 
gånger.  
Fördelar med detta utförande jämfört med dagens moment där 
trissorna upplevs som källa till två saker:

1. Inga trissor som trasan kan fastna i

2. Inga ljud från snurrande trissor som distraherar eller  
 skrämmer hund som jagar bytet

3. En mer renodlad egenskap. 

Moment 4  Uthållighet 
Reviderat moment med ombyggd lastpall tillsammans med boll 
på snöre. 
Fördelar med detta utförande jämfört med dagens moment:

1. Hundarna har möjlighet att på flera olika sätt identifiera att  
 bollen finns under pallen för optimerad frågeställning 

2. En långsammare retning än idag som är lättare och tydligare  
 för hundarna.

3. Enkelt utförande med billigt material.

Moment 5  Socialt samspel 
Förändrat utförande. Flyttat till före Flockkänslan så att man 
kör alla de sociala momenten samlat. 
Momentet är reviderat så att det innehåller lite mer allvar 
än idag. Fortfarande är figurantens spel mot hunden 
centralt. Figurantens spel inleds och avslutas med dominans. 
Anvisningar ska skrivas. 
Fördelar med detta utförande jämfört med dagens moment:

1. Ingen mystik i startfasen som kan sätta vissa hundar i  
 osäkerhet innebär en mer renodlad frågeställning till  
 hunden

2. Inledande dominant kroppshållning hos figuranten med  
 efterföljande tydliga lekinvit ger optimerad frågeställning  
 mot hunden ”Vill du leka/kampa med mig?”

3. Växlingarna till återkommande dominant kroppshållning  
 ger möjlighet för hundar med högre nivåer på sin sociala  
 kamp att uppmana passiv/dominant figurant till fortsatt  
 lek/kamp.

4. Figurantens huvtröja ger tydligare avslut utan liggande  
 klädhög som kan störa hundens arbete med att ta kontakt  
 med figuranten.

Moment 6  Flockkänsla
Som idag men en justering avseende avreaktionen. Figur läggs 
inte ner. Anvisningen ska justeras.  

Moment 7  Aktivitet 1 
NYTT moment som plockats in för identifiering av oro och 
stress i passivitet. Samma moment som i MH vars anvisningar 
vi återanvänder.

Moment 8  Överraskning
Som idag. Inga förändringar.

Moment 9  Ljudkänslighet
Nytt ”ljud” i övrigt som idag, dvs. nytt material utan förändring 
av momentet i övrigt. Komplettering med beskrivning av 
material för anvisningarna. 

Moment 10  Släden 
Som idag. Inga förändringar.

Moment 11  Skottprov 
Som idag. Inga förändringar.

Moment 12  Aktivitet 2 
NYTT moment (samma som aktivitet 1) som plockats 
in för åter identifiering av oro och stress i passivitet efter 
att genomgått hela testet. Samma moment som i MH vars 
anvisningar vi återanvänder.
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Både korthårs- och långhårscollie har som första raser Mentalindex. 
För korthårscollie är dock HD-index inte aktuellt för närvarande. 
Det är en jämförelsevis liten population och rasen har så lite 
problem med HD att genetikerna befarar att man skulle tappa 
fokus på viktigare saker i aveln, om man får index nu.

För långhårig collie innebär index en del förändringar som är lika 
som för Mentalindex; vi får t ex mycket lättare fram info om vad 
våra hundar förväntas nedärva när det gäller höfter. 

Precis som för Mentalindex så ligger medelindex på 100. 
Genomsnittet i rasen beräknas på svenska individer i rasen, födda 
under en femårsperiod. För 2015 under åren 2009-2013. Perioden 
ändras ett år framåt vid varje årsskifte.

Eftersom ett mål enligt rasernas RAS är att minska antalet HD-
belastade hundar, speciellt minska antalet individer som uppvisar 
kliniska symptom pga HD, är det av stor vikt att vi vidgar våra vyer 
och ser till mer än bara individens egna röntgenresultat.

Önskvärt är att en planerad kull beräknas ha ett index på minst 
100 vid parningstillfället.

Nu ska man även komma ihåg att indexvärdet är en skattning, som 
visar olika stor säkerhet beroende bl a på hur många i släkten som 
är röntgade. Ofta får man räkna med ett så kallat medelfel på ca 
plus-minus 10. Medelfelet redovisas tillsammans med hundens 
index i Avelsdata.

Det index som gäller på parningsdagen för en planerad valpkull 
(det så kallade preliminära kullindexet) kommer att ligga kvar på 
Avelsdata under respektive kull. Självklart redovisas även valparnas 
egna index när de som vuxna och röntgade får egna index. 

För registrering av valpkull medför införande av index att 
vi får nya bestämmelser i hälsoprogrammet avseende HD 
(se bild här intill).

Valpar får registreras efter A, B och C hundar. Tidigare var det 
endast hundar med A och B höfter som fick användas i aveln. 
Med index kan man se att t ex en hund med A eller B-höfter 
med många HD-fel i närmsta släkten kan ha ett lägre index än en 
del hundar med C-höfter som själv kanske har många släktingar 
med A-höfter. I stället för att basera avelsurvalet på hundens eget 
röntgenresultat bör man alltså istället titta på det genomsnittliga 
indexvärdet för föräldradjuren till en tänkt kull. Rekommendationen 
i det nya hälsoprogrammet är att detta kullindex ska ligga över 
100, för en positiv utveckling av ledhälsan över tid. 

Planerade kullar med ett kullindex under 100 beräknas alltså få 
HD-index under 100, dvs  sämre resultat än medel vilket ökar 
sannolikheten för ökad andel HD-fel i sådana kullar.  

Planerade kullar med ett kullindex över 100 beräknas få HD-index 
över 100, dvs  bättre resultat än medelvärdet med färre HD-fel 
som följd.

Hundar med D eller E höfter får inte användas i avel, oavsett index.
För utländska avelsdjur gäller fortfarande att hunden ska ha A 
el B höfter.

Det nya hälsoprogrammet för HD träder i kraft i januari 2016 
och finns att läsa i SKKs Registreringsregler för 2016 på skk.se
På SKK.se finns också mer information att ta del av. 

HD-index
12 januari 2016 kommer långhårig collie att få HD-index

• Hundar med HD-status A, B och C får 
användas i avel

• Rekommendation att föräldrarnas 
genomsnittliga HD-index vid 
parningstillfället ska vara >100

• HD-D och E får inte användas i avel oavsett 
index 
Avkommor registreras med avelsförbud 
som inte kan hävas

• För importerad hund med föräldradjur som 
har svenskt HD-resultat D eller E gäller 
detsamma

• För utländska avelsdjur gäller fortfarande att 
avelsdjuret ska ha A- eller B-höfter.

Hälsoprogram för HD
- för att få registrera valpar



27

Hur ser det då ut för långhårig collie?

I tabellen här nedan liksom diagrammet redovisas det intervall 
för MH-index som hundar med respektive grad ligger inom. 
Hundar födda 2009 och senare har 452 (66,4 %) HD-röntgats 
med grad A, 133 med grad B osv.

Av de 452 individerna med grad A har alla sitt index från 81,8 
upp till 118,4. Medel för grad A är 106,5. För grad B minskar 
medelvärdet men det är fortfarande en hel del hundar som har 
index över 100.

Det anmärkningsvärda är att vi har individer med grad C som 
har högre index än någon hund med grad B samt även en hel 
del bland de med grad A. Bemärk dock att vi här inte kan se 
HUR MÅNGA det handlar om, bara att det finns minst 1 sådan 
hund. Detta syns bättre i diagrammet längst ner. För vår ras är 
det så att det troligen finns en och annan individ med grad C 
som kommer att ha ett bra index samtidigt som det kommer att 
finnas en del med grad A som har ett index som ligger under 100.

HD-index kommer med andra ord att göra det enklare att välja 
ut de bästa avelsdjuren samt att göra det enklare för uppfödarna 
att göra bra kombinationer.

SCKs Avelskommitte genom Marianne Hansson
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normal-grad 3 för ED) och många hundar kan hamna i samma 
kategori även om deras genuppsättning (genotyp) skiljer sig åt. 
Detta, i kombination med inverkan av miljöfaktorer, medför att 
den enskilda hundens röntgenresultat ger en ofullständig bild av 
dess ledkvalitet och nedärvningsförmåga.

Genom att ta hänsyn även till släktingars resultat vid 
avelsvärderingen blir det möjligt att skilja individer med samma 
fenotypiska HD-/ED-status åt. Detta ger en säkrare värdering av 
individens avelsvärde jämfört med att bedöma enbart djurets egen 
HD-/ED-status och gör det möjligt att på ett mer nyanserat sätt 
selektera de avelsmässigt bästa hundarna. För valpköpare innebär 
index att de lättare kan bedöma chanserna att få en friröntgad hund. 

Skattning av avelsvärden görs med en statistisk modell, med den så 
kallade BLUP-metoden. I beräkningen kan man också ta hänsyn 
till och korrigera för effekten av olika så kallade systematiska 
miljöfaktorer som kan inverka på undersökningsresultatet, t ex 
hundens kön, ålder och vilket sederingspreparat som använts 
vid röntgen.

 

13 nya indexraser från 2016

I dagsläget är det sju raser som har tillgång till index. Dessa är 
berner sennenhund, flatcoated retriever, golden retriever, labrador 
retriever, jämthund, norsk älghund grå och rottweiler. Från januari 
2016 införs index för HD (och i vissa raser även ED) för ytterligare 
13 raser. Vid sammanställningen av raser aktuella för index har 
hänsyn bland annat tagits till rasens numerär och antal/andel 
röntgade, spridningen i HD-/ED-status samt försäkringsstatistik 
från Agria. Beslut om införande av index har fattats av SKK/AK 
i samråd berörda ras- och specialklubbar.

Från den 12 januari 2016 kommer index för HD, och i vissa raser 
även ED, skattas och publiceras i SKK Avelsdata för de 20 raserna 

I januari 2016 införs index för HD, och i vissa raser ED, för 
ytterligare 13 raser. Index innebär att man, förutom individens 
eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars 
resultat för att skatta hundens avelsvärde. Skattning av 
avelsvärden är i sig ingenting nytt. Metodiken har använts inom 
avelsarbetet med andra djurslag under många år. På hundsidan 
har tillämpningen av index varit mer begränsad. Därför behöver 
såväl rasklubbar som uppfödare information om vad index 
innebär, och hur verktyget bäst kan tillämpas i avelsarbetet.

.

Vad innebär index?
 
Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt 
förekommande hos många, framförallt storvuxna, hundraser. 
År 2012 införde SKK skattning av avelsvärden, index, för HD 
och ED i ett antal raser i syfte att underlätta avelsarbetet för 
bättre ledhälsa.

Skattning av avelsvärden innebär att man inte bara utnyttjar 
den information som finns om enskilda hundars egen höftleds- 
respektive armbågsledsstatus vid val av avelsdjur, utan även tar 
hänsyn till släktingars röntgenresultat. På så sätt får man bättre 
kunskap om den tilltänkta avelshundens nedärvningsförmåga 
avseende HD eller ED. 

Både HD och ED är så kallade kvantitativa, eller polygena, 
egenskaper där fenotypen (i detta fall hundens röntgenresultat) 
påverkas av många gener och olika miljöfaktorer. Arvets inverkan 
på dessa egenskaper är relativt stor, med en arvbarhet på runt 
30-50%. Det innebär goda utsikter till bättre ledhälsa genom 
avelsurval. 

Möjligheten att bedöma hundens genetiska förutsättning avseende 
HD/ED, baserat på en röntgenbild, är dock begränsad. HD och 
ED graderas enligt ett antal kategorier (från A-E för HD och 

Fördelning av HD-index för Berner 
Sennenhundar med olika HD-status. Högre 
index motsvarar bättre avelsvärde för HD. 
Av figuren framgår att hundar med samma 
HD-status får olika indexvärde. Majoriteten 
av hundar med HD status A har bättre 
(högre) index än de med HD-status B, o.s.v. 

Överlappningen mellan kurvorna speglar 
effekten av att man i skattningen av 
avelsvärdet utöver individens egen HD-status 
även vägt in information om släktingar samt 
korrigerat för systematiska miljöeffekter.

Index för bättre ledhälsa – nu för fler raser!
Text: Sofia Malm, genetiskt sakkunnig SKK
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Index för bättre ledhälsa – nu för fler raser!
Text: Sofia Malm, genetiskt sakkunnig SKK

i tabellen nedan (de 7 kursiverade raserna har index redan idag). 

Ras    Egenskap

American staffordshire terrier HD + ED

Berner sennenhund  HD + ED

Boxer    HD

Bullmastiff    HD + ED

Cane corso   HD + ED

Collie, långhårig   HD

Dansk-svensk gårdshund  HD

Finsk lapphund   HD + ED

Flatcoated retriever  HD

Golden retriever   HD + ED

Ras    Egenskap 

Irländsk röd setter   HD

Jämthund   HD + ED

Labrador retriever   HD + ED

Leonberger   HD + ED

Norsk älghund grå (gråhund) HD

Nova scotia duck tolling retriever HD

Perro de agua espanol  HD

Rottweiler   HD + ED

Samojedhund   HD

Storpudel   HD

Index publiceras i SKK Avelsdata
 
Index publiceras i Avelsdata för samtliga hundar födda år 2000 eller 
senare med eget röntgenresultat för HD/ED. Index publiceras även 
för utländska hundar vars röntgenresultat inte registrerats i SKKs 
databas men som, genom information från sina avkommor, uppnått 
en säkerhet i det skattade avelsvärdet motsvarande eget resultat. 
Denna säkerhet i skattningen uppnås då runt 5-8 avkommor har 
röntgats. 

Indexvärdet uttrycker hundens skattade avelsvärde för HD 
eller ED i förhållande till genomsnittet i rasen, eller mer exakt i 
förhållande till den för rasen definierade referenspopulationen. 
Rasens (referenspopulationens) genomsnittliga index är 100. 
Högre värden motsvarar bättre index. Eftersom förekomsten av 
HD/ED kan skilja sig åt mellan olika raser, motsvarar ett index 
på 100 olika ledkvalitet beroende på ras.

Tillsammans med indexvärdet publiceras dess medelfel. 
Medelfelet är ett mått på indexets säkerhet och anger hur många 
enheter hundens index förväntas variera som mest mellan olika 
beräkningstillfällen (± medelfelet). Ett mindre medelfel indikerar 
ett säkrare index. Hundar med fler röntgade släktingar, framförallt 
avkommor, kommer att få en säkrare skattning av sitt avelsvärde 
än hundar med lite information om släktingars ledstatus.

Det är viktigt att komma ihåg att en hunds HD-/ED-index inte 
är ett statiskt värde, utan påverkas av nytillkommen information 
om ledstatus hos t ex avkommor eller syskon. Allteftersom nya 
hundar röntgas ökar den tillgängliga information som ligger till 
grund för beräkningen av index. HD-/ED-index beräknas en gång 
per vecka. Röntgenresultat som inkommit efter beräkningsdatum 
för index är inte medräknade i aktuellt HD-/ED-index. Dessa 
resultat inkluderas vid nästkommande beräkningstillfälle.
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Preliminärt kullindex 

I de raser som har index för HD och/eller ED redovisas i 
Avelsdata, utöver enskilda hundars indexvärden, också 
någonting som kallas för preliminärt kullindex. Det preliminära 
kullindexet beräknas som genomsnittet av föräldradjurens 
index vid parningsdatum, och finns under rubrikerna 
”Kullar och avkommor” samt ”Kull/helsyskon”. Värdet är 
en förutsägelse om ungefär vilket index avkommorna kan 
förväntas få. 

För att kullen ska få ett preliminärt kullindex beräknat krävs att 
båda föräldradjuren har ett index. Till skillnad från en hunds 
individuella index är preliminärt kullindex ett statiskt värde som 
baseras på den information som fanns vid parningstillfället. Ett 
preliminärt kullindex över 100 innebär att avkommorna förväntas 
få ett index för HD/ED som är bättre än rasens genomsnitt.  
När hunden själv sedan är röntgad får den ett individuellt 
index publicerat. Detta individuella index kan avvika från den 
preliminära skattningen, framförallt beroende på vilket HD-/
ED-resultat hunden får.

Ändring i hälsoprogrammet avseende HD 

För de raser som före införande av HD-index har hälsoprogram för 
HD på nivå 3, krav på fria höfter för avel, innebär introduktionen 
av index en förändring i hälsoprogrammet för HD. Detta eftersom 
hundar graderade med HD grad C som, på grund av goda HD-
resultat hos släktingar, får ett index bättre än genomsnittet i rasen 
bör kunna användas i avel. Dessutom bör avelsurvalet baseras 
på parningskombinationens genomsnittliga indexvärde, snarare 
en den enskilda individens index. Detta ger en större flexibilitet 
i avelsarbetet än dagens ”tröskelselektion” där endast individens 
eget resultat är avgörande.

De nya registreringsreglerna i raser med hälsoprogram på nivå 
3 för vilka index införs innebär att hundar med höftledsstatus 
A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att 
föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället 
(det preliminära kullindexet) ska vara större än 100. Hundar med 
HD grad D eller E inte får användas i avel, oavsett HD-index. 
För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska 
ha HD grad A eller B. De raser som berörs av denna ändring 
i hälsoprogrammet för HD från januari 2016 är boxer, collie 
långhår, irländsk röd setter och samojedhund. I övriga raser, med 
krav på känd status (nivå 2) innebär inte införande av index någon 
förändring i registreringsreglerna.

Det kan vara bra att känna till att ett preliminärt kullindex för 
avkommorna över 100 är en rekommendation från SKK. Ett 
lägre kullindex medför därmed inte några påföljder avseende 
registrering av avkommorna. I avelsarbetet är det många egenskaper 
rörande hälsa, mentalitet o s v som ska vägas in i avelsbeslutet. 
Av den anledningen kan uppfödare i vissa fall bedöma att det är 
motiverat att göra en parningskombination som har ett något lägre 
preliminärt kullindex än det rekommenderade, med anledning av att 
föräldradjuren anses ha andra förtjänster som motiverar parningen.

Index i avelsarbetet

Eftersom index är ett bättre mått på hundens nedärvningsförmåga 
än enbart dess röntgenresultat, bör avelsbeslut i raser för vilka index 
beräknas baseras på hundens index snarare än på röntgenresultatet. 
Ju högre indextal, desto bättre leder förväntas hunden nedärva. 
Genomsnittet i rasen (eller mer exakt i en referenspopulation av 
rasen) motsvarar ett index på 100. Det betyder att en hund med 
index över 100 förväntas lämna avkommor med bättre ledstatus 
än rasen i genomsnitt.
I de raser för vilka HD- och/eller ED-index införs behövs 
strategier för hur dessa ska användas i avelsarbetet. Införande 
av index medför alltså att rasens avelsstrategi (RAS) behöver 
uppdateras. Det är viktigt att komma ihåg att ett index för HD 
eller ED ger information om hundens avelsvärde just i fråga om 
denna egenskap, inte om dess avelsvärde totalt. Bättre ledhälsa 
är en av många egenskaper som ingår i avelsmålet, och HD-/
ED-index behöver således vägas mot andra förtjänster och brister 
hos de tilltänkta avelsdjuren. Precis vilken strategi som är lämplig 
bör beslutas för varje ras utifrån just den rasens förutsättningar. 

En rimlig lägsta målsättning är att rasens ledhälsa inte ska försämras 
över tid. Det innebär i praktiken att genomsnittligt index för de 
kullar som föds bör ligga på som lägst 100. För ett genetiskt 
framsteg avseende HD/ED bör majoriteten av parningar göras 
med föräldradjur vars genomsnittliga index ligger väl över 100. 
Genom att se till parningskombinationens index, snarare än den 
enskilda individens, ökar flexibiliteten i avelsurvalet. Det innebär 
att man exempelvis kan kompensera ett något lägre index hos 
tiken med ett högre hos hanen, eller vice versa. 

Diagrammet är hämtat från SKK Avelsdata och illustrerar den genetiska 
utvecklingen avseende HD hos rottweiler. Genomsnittligt HD-index för hundar 
födda respektive år visar på en positiv utveckling av rasens ledhälsa över tid. 
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Under rubriken Kull/helsyskon i Avelsdata redovisas såväl preliminärt kullindex vid parning  
som individuella index för hundar med eget röntgenresultat.

 

Läs mer på skk.se!

På skk.se, under rubriken Uppfödning/Hälsa/Hälsoprogram finns mer information om index för HD och ED samt svaren på de 
vanligaste frågorna om index. Dessutom finns i boken ”Hundavel i teori och praktik” ett särskilt kapitel som handlar om skattning 
av avelsvärden.

 



32

”Vad då Collieägarutbildning! Ska man 
behöva gå en kurs för att ha en Collie, 
är det en så speciell hund? Får inte vem 
som helst skaffa en Collie?”

Det kan vara några av de första frågorna 
som man ställer sig när man får höra talas om 
den utbildning som Svenska Collieklubben 
har tagit fram. Svaren är självfallet att det 
inte behövs någon utbildning alls för att ha 
en Collie och att den inte är mer speciell än 
en pudel, tax eller vilken annan hund som 
helst samt att vem som helst får skaffa sig 
en Collie.
Däremot berikas hundägandet oerhört 
om man lär sig mer om den ras som 
man har valt. Man förstår bättre hur 
ens egen hund beter sig och varför, om 
man känner till vilket ändamål rasen är 
framavlad för och hur rasens fysiska och 
mentala hälsa ser ut etc.
Vi har ju valt Collie, så då vill vi väl lära oss 
mer om vår bästa vän eller…?

En nostalgisk tillbakablick
Det hela började någon gång på hösten 
2010 med just dessa tankar och funderingar 
kring värdet i att förmedla specifik 
colliekunskap till våra collieägare. Den 
dåvarande styrelsen presenterade idén till 
Collieägarutbildningen för första gången 
för medlemmarna på Colliekonferensen i 
helgen den 19-20 februari 2011 i Västerås. 
Tillsammans med några engagerade och 
kunniga medlemmar hade styrelsen 
arbetat fram en kursplan bestående av fem 
grundblock samt ett påbyggnadsblock med 
uppfödarspecifikt innehåll:

1. Anatomi
2. Juridik
3. Genetik
4. Rasspecifik avelsstrategi (RAS)
5. Beteende
6. Avelsplanering

Presentationen mottogs positivt av 
medlemmarna och nu började det digra 
arbetet med att fylla kursplanen med innehåll. 
Även nu hjälpte kunniga och engagerade 
medlemmar till och efter ett år så kunde 
styrelsen presentera de fem grundblockens 
kursmaterial och lärarhandledningar på 
Lokalområdeskonferensen på Kydingeholm 
i helgen den 4-5 februari 2012.

Det sjätte blocket – påbyggnadsblocket 
avelsplanering – hade vi lagt på is eftersom 

det förutsatte att man hade deltagit i 
samtliga fem grundblock. Det blocket ligger 
ännu kvar på isen och kommer förmodligen 
att göra så under en oöverskådlig framtid.

Hur har det då gått?
Under 2013 sköt Collieägarutbildningen 
fart på allvar och de första grundblocken 
genomfördes i regi av några av 
klubbens lokala aktivitetsområden. 
Våra aktivitetsområden har olika 
förutsättningar för att genomföra olika 
aktiviteter och här skiljer sig naturligtvis 
inte Collieägarutbildningen från andra 
aktiviteter.

Fram till dags dato (november 2015) har 
emellertid de flesta aktivitetsområdena 
genomfört minst ett av grundblocken. 
Ett aktivitetsområde har till och med 
haft tre av blocken vid två olika tillfällen. 
Det finns dock ett block som ännu inget 
aktivitetsområde verkar ha genomfört 
och det är genetiken. Under våren 2016 så 
planerar dock Sydöstra LA att tillsammans 
med Södra LA ha genetikblocket.

Det är både ”vanliga” collieägare och 
uppfödare, som har deltagit i utbildningarna 
och vid de tillfällen som ett aktivitetsområde 
har genomfört samma grundblock vid två 
olika tillfällen, så har faktiskt vissa deltagare 
valt att ”gå om” det blocket.

Framtiden för Collieägarutbildningen
Collieägarutbildningen är inte något 
som styrelsen har tänkt att klubben och 
aktivitetsområdena ska lägga bakom sig, 
utan den ska vara en levande utbildning 
som kontinuerligt vidareutvecklas i takt med 
tiden. Sedan grundblock 5 Beteende skrevs, 
så har vi fått Mentalindex för kort- och 
långhårig collie och snart kommer HD-
index för långhårig collie. Detta måste också 
läggas till i lämpligt block.
Även juridiken och genetiken bör ses över 
med tanke på nya lagar och regler i det 
första fallet och ny forskning i det senare 
fallet. Våra rasspecifika avelsstrategier ska 
snart revideras och i och med det så måste 
vi naturligtvis se över grundblock 4.

Snart kanske det även är dags att isen 
smälter under det uppfödarinriktade 
fortsättningsblocket om avelsplanering? 
Någon frivillig?

Det finns två nivåer för hur allt detta ska 
kunna ske:

1. Någon måste känna att han eller hon 
”äger” Collieägarutbildningen.
Begreppet ”äger” innebär i det här fallet 
att personen i fråga dels själv håller ett öga 
på aktualiteten i kursmaterialet men också 
fångar upp synpunkter från medlemmar 
och aktivitetsområden på att något 
kanske behöver revideras. Det hanteras 
lämpligen genom att någon i styrelsen blir 

Fem år med ”C-körkort”
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utbildningsansvarig på samma sätt som 
sker inom SBKs distriktsstyrelser. Det här 
är något som styrelsen just nu är i begrepp 
att besluta om.

2. Själva revideringen måste utföras när 
behovet uppstår.
Här finns det inget annat effektivt sätt än att 
den utbildningsansvariga i styrelsen tar hjälp 
av engagerade och kunniga medlemmar 
genom att bilda ett tidsbegränsat projekt 
för uppdateringen av en viss grundmodul. 
Uppdateringen av LA-pärmen bedrevs just 
på det sättet som ett tidsbegränsat projekt.

Slutord
Du som ännu inte har deltagit i något 
grundblock av Collieägarutbildningen 
missa inte chansen att göra det! Titta i 
aktivitetskalendern på hemsidan och se var 
du har närmaste kurstillfälle. Informationen 
läggs även ut på klubbens Facebooksida 
liksom på aktivitetsområdenas egna 
hemsidor och eventuella Facebooksidor.
För du vet väl att du kan deltaga i aktiviteter 
som sker i andra lokala aktivitetsområden 
än där du själv bor?

Du som redan har deltagit i ett visst 
grundblock – tveka inte att ”gå om”. 
Diskussionerna blir säkert annorlunda 
den andra gången så du kommer att få 
med dig lika mycket intressanta saker som 
förra gången.

Jan Klerung

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

Börjar din valp bli STOR?

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

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

Collieägarutbildning del 3 
Genetik 
i samarbete mellan Sydöstra LA 
och Södra LA 
16-17 april 2016 i Lenhovda.

Föreläsare är Marie Baaz, veterinär.  
Utbildningen ges på Tassa in i 
Lenhovda.  
Se Facebooksidan för mer 
information!

Collieägarutbildning del 1 
Anatomi
arrangeras av Mellersta Norra LA  
20 februari på Class Arena, Sundsvall.

Föreläsare är Ulla Bergh-Persson, 
exteriördomare.

 

Collieägarutbildningar arrangeras av Svenska Collieklubbens LA-områden.  
För anmälan kommer info på respektive LA:s hemsida. Du kan delta på 
utbildningen även om du tillhör ett annat LA-område.  
Under 2016 kommer följande utbildningar att arrangeras:
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Att bli  tilldelad Svenska Kennelklubbens 
största utmärkelse för uppfödare är för 
mig en stor oförglömlig ära. Hälsinglands 
Kennelklubb, på underlag sammanställt 
av några uppfödarkollegor hade ansökt 
om detta hos SKK. Glädjen, stolthet och 
tacksamhet över att min uppfödning och 
avel blev uppskattad så högt går inte att 
beskriva.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vägen dit har bestått av idogt arbete, mitt 
brinnande intresse och kärleken just för 
collien. Steadwyns ägare och  uppfödare 
med ”våra linjer” i hela världen genom er 
osvikliga entusiasm och arbete har gjort att 
Steadlyn/Steadwyn har blivit ett begrepp 
gällande den klassiska collien världen över. 
Ni har varit guld värda. Stort innerligt tack 
till er alla.

Allra första början var att vi äntligen blev 
collieägare tidigt på 70-talet. Några år 
senare att ta steget till uppfödning skedde 
tillsammans med min dotter Mia och Tomas 
Rohlin i Steadlyns prefix.
Vi var hänförda collieälskare. Vi hade djupa, 
genomgående  diskussioner om uppfödning 
och avel. Vi läste allt som gick att få om 
collien, pratade med erfarna uppfödare, 
studerade stamtavlor långt tillbaka och 
läste inte minst standarden och bildade 
vår syn på den ”rätta typen” som närmast 
också motsvarade standarden. Den typen 
av collien till min glädje fortfarande stod 
som min förebild, då jag inte för så länge 
sen gick tillbaka på gamla International 
Colliehandbook från 70 talet, där vi hade 
kryssat bilder på de collies som vi  då tyckte 
om. 

Eftersom vi var tre försökte vi även ha 
tid till att med våra unghundar träna på 
brukshundsklubben upp till appellklassen. 
Detta krävde mycket tid och ork och 
hundarna älskade att ”jobba”. Men vi insåg 
ganska snart att vi helt enkelt var bättre 
lämpade för att ställa ut.

Livet är dock föränderligt. Tomas flyttade, 
men det goda samarbetet har bestått. Några 
år senare flyttade även Mia. Mia flyttade till 
Italien 1989 med några lovande unghundar 
samt WW-90 Int & MultiCh Steadlyn 
Show Stopper  (inte ännu med dom 
meriterna) och sin käraste ögonsten Int 
&MultiCh Steadlyn Zong Of  Zweden 
9,5 år. Hon blev en ”levande legend” med 
sina fina framgångar. Steadlyns var ”obitna” 
runt om i hela Europa. 

Den berömda Finska Sisu
Trots att många trodde att min epok som 
uppfödare var slut efter Mias flytt fortsatte 
jag i mitt eget kennelnamn Steadwyn och i 
början blev utställandet i mindre skala. Att 
heltidsjobb, hundarna, uppfödningen och 
mitt stora hus med vedeldning trots allt gick 
vägen tack vare hundhjälpen. Mest med 
hjälp av duktiga arbetsglada hundälskande 
finska flickor som fick bo hos mig. Men jag 
älskade/älskar än mitt hus uppe på höjden 
i vidunderligt vackra omgivning. 

Jag tillverkade också egen färsk mat från 
grunden till hundarna  i över 15 år. Från 
slakteriet hämtade jag varannan månad 250-
300 kg kött och vom som jag malde och frös 
in i ett kilos påsar. Inte så sällan kunde det 
vara 15-20 graders kyla på vintrarna då den 
stora kvarnen inte fick plats inomhus. Allt 
detta arbete gjorde jag eftersom dåtidens 
torrfoder inte höll  måttet att hålla hundarna 
i absolut toppkondition och helt friska. 
Det avslöjades också skandaler bland 
annat i TV program som jag såg, hur 
skor, plastsäckar, avlivade djur och till och 
med mindre plåtbitar maldes till köttmjöl!! 
Av Internationella Handboken blev jag 
ombedd att skriva om hundmaten och jag 
fick en hel del förfrågningar om råd även 
från utomlands. Senast för bara ett par år 
sedan. Allt arbete och hårt jobb tack vare 
min finska Sisu, som syntes vara omåttlig, 
när det gällde hundars bästa.

Även utställandet tog återigen fart i 
mitten av 90-talet tillsammans med  mina 
collievänner med samma stora intresse. Vi 
for ofta runt i Norden och även i Europa till 
dom största utställningar och med den äran.
Största upplevelser och oförglömliga 
minnen har Världsutställningarna gett mig 
därför uppfödare från olika länder trots 
allt ställer ut sina bästa hundar. Glömmer 
aldrig den allra första Världutställningen i 
Brno 1990. Pia, min andra dotter, och jag 
bilade ner till Italien. Tillsammans med Mia 
och Bernardo for vi dit med några hundar. 
Till vår stora lycka vann Ch Steadlyn 
Show Stopper BIR och blev vår första 
Världschampion-90. 
Jag hade tagit med mig hans stora ”fotboll” 
som jag kastade in i ringen och Mia släppte 
kopplet. Han bokstavligen stoppade 
showen även i flera ringar runt om, då 
domarna kom för att titta vad som händer 
i collieringen. Ju mer publiken på läktaren 
trampade golvet, skrek och visslade, dess 
intensivare spelade han fotboll. Kan inte 
tänka mig så många andra collies med den 
glädjen göra en sån uppvisning. Men han 
var ju Show Stopper. 

Massor av glädjetårar och ”flickskuttar” 
är förevigade på video från Helsingfors 
Världsutställning 1998. Det var 250 
anmälda collies från olika länder och om jag 
inte minns fel var det 45 i championklassen. 
Int&MultiCh Steadwyn Stagecraft visad 
av Micael Johansson vann klassen och blev  
BIR och Världschampion-98. Även andra 
mina hanar toppade den största öppna 
klassen.

År 2000 i Milano är verkligen att minnas. 
Minibussen fullproppad av svenska 
collieuppfödarvänner  och några hundar 
for vi dit och hade en härlig semestervecka 
innan själva Världsutställningen. Av mig 
ägda JunWW-00  Seabounds She’s In 
Fashion lotsades av Micael till Bästa tik. 
På grund av hennes ringa ålder 10 mån, 
fick hon nöja sig med JunWW-00 titeln.

Steadlyn Zong Of  Zweden

Steadlyn Show Stopper

Hamiltonplaketten 2015
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Världsutställning  2002 var i Amsterdam. 
Int &MultiCh Amsdw-02 Steadwyn 
Golden Dazzler, då ägd av A.Toft,  blev 
Världschampion- 02.

2008 i Stockholm – Collieklubbens SM 
och dagen efter Världsutställningen har jag 
oförglömliga lada minnen av. Till SM var 
över 190 anmälda från olika håll i världen. 
VWW-12 Int DK NOCh Steadwyn 
Windflower, ägd av Ann-Marie Lindh-
Stausholm, blev BIR och BIS-2. Steadwyn 
uppfödargrupp blev Best In Show. Dagen 
efter på Världsutställningen kröntes WW-
08 IntCh DKCh NOCh Steadwyn 
Fashion N’Passions till BIR och WW-
08 titel och Ann-Maries Ch Steadwyn 
Windflower fick r-CACIB och därmed 
var andra bästa tik. 

2009 i Bratislava, Slovenien – Ann-Maries 
vackra Int &MultCh DKW-09 SW-08 
NordW-07 Steadwyn Moccamint blev 
Världschampion -09. Fortfarande är hon 
en av de främsta inom rasen.

2012 i Saltsburg Österrike hade Ann-Marie 
ställt ut sin Int& MultiCh Steadwyn 
Windflower och kom hem med titeln 
Veteran Världschampion -12.

2014 Världsutställning i Helsingfors blev 
återigen en  bekräftelse på Steadwyn 
collies suveränitet. EUW-15 WW-14 Int 
&MultiCh Steadwyn Majestic Classical 
samägd med Stephanie Burchard  vann 
titeln Världschampion -14. Stolt över 
att r-CACIB-vinnande hanens farmor 
och mormor är Steadwyn samt BIR-
vinnartikens mor och farmor är också 
Steadwyn. Underbart  att VWW-14 WW-
09 DKW-09 SW-08 NordW-07 Int & 
MultiCh Steadwyn Moccamint blev  
BIR-vet och Veteran Världsvinnare -14.

Några andra stora Steadwyn-vinnare 
För mig är naturligtvis Världs- och 
Europavinnarna de största framgångarna. 
Där möts trots allt uppfödarnas  främsta 
hundar från olika länder. Vill nämna nu 
2-åriga  Int*CroCh  CroJCh SlovJCh  
RSM JCh  Amsdw-14 Slow-15 Steadwyn 
Blue Legend, äg. Gianpaolo Falletto, 
Italien. Legend har sedan 13 månaders 
ålder även stått oftast främst i BIG och 
BIS-ringarna. 

Mycket stort för mig är att Int&MultiCh 
Sw-04 SW-05 Sw-11 Steadwyn Diamond 
Step som med sin ägare Ann Storm vann 
Best In Show  Vännäs Int. bara några år sen.
1989 på Sätilä Int – min egen Steadlyn 
Yksi Yritys från veteranklassen blev BIR, 
BIR-vet och slutade med Best In Show och 
Best In show –vet.

Detta års för mig stora händelser är också 
VetEuw-15 Int DK NOCh Steadwyn 
Most Ravishings första utställning som 
veteran i Lidköping Int som 9,5 åring, där 
hon blev BIR, BIR-vet,  Best i gruppen och 
BIS -vet. På Europautställningen  i Oslo 

vann hon sin Veteran Euw-15 titel. Båda 
gångerna med Mia Hansson som handler. 
WW-14 IntCh &MultiCh Steadwyn 
Majestic Classical  med Stephanie blev 
BIR och Europavinnare 2015. 

Hittills har Steadwyn sex Världschampion, 
två Veteran  Världschampion, 16 
Europeiska, Nordiska & Svenska  
vinnartitlar, 28 Internationella Champions, 
45 Nationella vinnare och champions. Plus 
oräkneliga fullcertade och cert CACIB-
vinnare.

Nio Korade varav bl a Korad Int&MultiCh 
Steadwyn Showmanship äg. Gatefield  
som har 10 korade och två med gk finsk 
MT avkommor i olika kombinationer.                                                              
9 med Gk  Finska MT.   
4 Gk anlagsprov i vallning 
1 Gk anlagsklass i viltspår  
1 Viltspårschampion 
1 LP 2, elitklass i lydnad, agility klass 2 
5 LP 1 
2 RLD N 
1 RLD A och 1 RLD  
FTJH FM (Patrull)

Pyroteknikhund – SW-06 Steadwyn 
Magical Presence,  äg Lars Skoog, var 
den enda pyroteknikcollien som också var 
en av de bästa av alla raser och flera år flitigt 
anlitades av fotbollslaget AIK. Han har en 
son som är Europas första examinerade 
Epilepsihund.

Om uppfödning  och avelsarbete
Jag har gått ”my way” i avel och uppfödning. 
Ovärderligt har varit att ha haft ytterst 
gott samarbete med äldre uppfödare 
vars erfarenhet, kunskap och råd jag har 
uppskattat med stor respekt. Mycket lyhörd 
och öppen  även för mina yngre kollegors 
olika erfarenhet och kunskap. Alltid ha 
bilden av den klassiska collien på näthinnan.  
Lägga stor vikt på hundarnas öppna glada 
sinnen, sundhet och hälsa samt inte minst 
deras intelligens och att försöka bevara 
colliens ursprungsanlag. Detta har krävt att Steadwyn Fashion N'Passions

Steadwyn Moccamint

Collie-SM 2008
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vara  kritisk och inte så sällan även kunna 
omvärdera de egna hundarna, men också 
tillåta ha intuition och ”fingertoppskänsla” 
kvar. Vara väl insatt i standarden genom 
att om och om igen studera den, speciellt 
boken  The Colliestandard. Ha ingående 
diskussioner med både de äldre och yngre 
uppfödarna. Inte förvränga standarden 
efter olika nycker gällande konstruktionen, 
huvudet och deras naturliga ursprung och 
allsidighet. Collien har en stor lyhördhet 
och viljan att vara med i ägarnas olika 
intressen. Men det krävs också av ägarna 
att på rätt sätt ta vara på deras mångsidighet,  
viljan  och inte minst deras intelligens.  

Strävan efter den klassiska collien har alla år 
uppfyllt mig varför det blivit minimal tid och 
ork att dividera andras uppfödning. Jag har 
ansett att ägna mig åt egen uppfödning och 
avel har varit tillräckligt, men att uppriktigt 
öppet  kunna diskutera detta med några 
utvalda.                                                                                                                                                  

Under åren har det före exporter också 
alltid varit viktigt att lära känna valpköparna 
och de mig och alla kennelns hundar. 
De flesta, om de vill, fick bo hos mig. 
T ex en familj från Australien hade sin 
”Sverigesemester” här då de ingående 
kunde umgås med mina hundar också. 
Exporter till Brasilien, Sydafrika, Ryssland 
och Danmark, Finland och Norge har 
föregåtts av kortare eller längre besök med 
möjligheten att umgås med alla hundarna 
här och bilda deras egen uppfattning.                                                                                                                                     

Som led i uppföljning och i uppmuntran 
ordnade jag sommaren 2009 med ovärderlig 
hjälp av mina hundvänner  ”Steadwyn-
dagarna” i tre dagar. Jag hade hyrt 
klubbstugan med tillhörande fotbollsplan 
och omgivningen runt om här i Flästa. 
Anslutningen var stor med ca 60 deltagare, 
trots semestertid. Utöver svenskarna kom 
det folk med sina hundar från Danmark, 
Norge och Finland. De två första dagarna 
bjöds aktiviteter i vallning, lydnad, 
rallylydnad, agility, spår, sök och viltspår 

samt utställningsträning och hur man gör 
sin hund fin till vardags och utställning. 
Anslutningen var stor trots regnet. Sista 
dagen sken solen och avslutades med 
utställning under från Croatien inhyrda 
domaren.
Framtidsplaner
Åldern börjar ta sin rätt och därmed 
hälsan och orken. Därför har jag bara tre 
sällskapstikar hemma och det lär inte bli 
uppfödning i någon större skala. Däremot 
gläder det mig och jag är tacksam att så 
många yngre uppfödare även  världen över 
med Steadwyn-hundar och -linjer fortsätter 
hålla fanan högt. 

Steadwyn Blissfully Blue

FAKTARUTA  

Hamiltonplaketten
Hamiltonplaketten kan tilldelas en person/personer som genom 
framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och därigenom främjat Svenska 
Kennelklubbens syften på ett uppenbart sätt.

Kriterier för att erhålla Hamiltonplaketten
För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren/mottagarna 
ha haft en aktiv uppfödningsverksamhet under minst tio år av aktuell ras. 
Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. 
Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. 
Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person/personer som på 
annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln.

Verksamheten får inte strida mot Svenska Kennelklubbens grundregler, 
inte heller får uppfödningen/avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns 
hälsoprogram för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på en utmärkt 
hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons/personers hundhållning i 
stort beaktas.

Steadwyn Most Ravishing

Vill avsluta med ”Ingen ras är så innerligt 
nära mitt hjärta som collie, för sina många 
sätt att vara en varelse bortom all uppfattning. 
Det är därför jag har vigt mitt liv åt den 
”Sanna collien”.

Innerligt tack till Arja Rohlin för all hjälp 
med hundarna  de senaste tio åren så att jag 
själv fått möjlighet att fara iväg.

Anja Ejerstad,  Steadwyn 



37

Nalle – diplomerad besökshund 
som sprider glädje och 
motivation inom vård och 
omsorg
Själva idén till att utbilda mig och min 
hund till ett besökshundsteam började 
med att hitta en uppgift till Nalle 
som passade hans personlighet och 
temperament. 

Nalle är knappast snabbast på 
agilityplanen eller speciellt intresserad 
att träna lydnad. Hans starka sida är att 
han är otroligt duktig på att samarbeta 
med olika människor, han är följsam och 
anpassar tempot efter den han arbetar 
med. 

Vi valde därför att utbilda oss till 
ett besökshundsteam på Svenska 
Terapihundskolan i Göteborg och allt 
börjar med ett lämplighetstest. Här 
testas hur hund och förare samarbetar 
och hur hunden reagerar i situationer 
som kan uppkomma i arbete. Detta kan vara t ex människor som 
stirrar, skriker, kramar eller håller fast hunden. Godmodige Nalle 
hanterade detta bra och vi var nu redo att påbörja utbildningen.

Utbildningen består av träningstillfällen i grupp där vi lär oss läsa 
hundens signaler, positionering för att brukaren ska kunna nå 
hunden samt övningar och tricks. Hela utbildningen genomsyras 
av ett högt säkerhetstänk, där du som förare hela tiden ska kunna 
hantera situationen och kunna avlägsna hunden om det behövs. 
Förutom de fysiska träffarna tränar vi miljöträning, stabilitet och 
socialt samspel på egen hand. När utbildningens olika moment 
är avklarade är det dags för praktik.

Vi gjorde 15 timmars praktik, en timma i veckan på ett boende 
där brukarna har en förvärvad hjärnskada. På boendet arbetade 
redan en terapihund med förare som vi fick handledning av.  Här 
fick vi möjlighet att träna i en miljö där alla uppskattade hunden 
och såg värdet i att använda den för att motivera och sprida glädje. 

Vi gjorde både enskilda besök och gruppaktiviteter på boendet. 
På ett enskilt besök kunde vi t ex träna gång och balans med 
brukaren. Vi byggde upp en bana som brukaren går med hunden 
och stannar vid olika stationer och utför moment som sitt, ligg, 
snurra, hopp eller apportering. Brukaren arbetar med hunden men 
jag finns hela tiden med som stöd. Jag uppmuntrar och utmanar 
med nya övningar och avbryter om det behövs.
Som gruppaktivitet spelade vi t ex hundbowling, där brukaren 
kastar in en godis mellan käglorna och hunden agerar klot. Inte 
helt enkelt, man får vara ganska pricksäker, speciellt om man har 
en hund som Nalle som undviker att riva käglorna. På boendet 
hade de riktigt fina käglor, men hemma tränade vi med pet-flaskor. 
Ett färgbingo där hunden hämtar olikfärgade bollar är också en 
uppskattad aktivitet. 

Vad gäller övningar är 
det bara fantasin som 
sätter gränserna, men 
grundregeln är ändå 
att det ska vara enkelt. 
Dagsformen för brukare 

och hund får helt enkelt avgöra och ibland kan det räcka med att 
hunden lägger huvudet i knät och låter sig klappas.

Praktiken förberedde oss bra inför diplomeringen som skedde i 
maj 2015. Jag startar nu upp mitt företag för att kunna arbeta med 
besök några timmar i veckan. Nalle är redo och påläggskalven 
Tassen är under utbildning. Vi planerar att vidareutbilda oss till 
ett terapihundsteam för att kunna arbeta med mer målinriktade 
besök som dokumenteras.

Om du funderar på att utbilda dig och din hund finns det flera 
företag att vända sig till. Med en seriös utbildare i ryggen får du 
ett bra stöd och nätverk oavsett om du tänker dig en bisyssla eller 
ett hundjobb.

Bästa hälsningar 
Hannah, Nalle & Tassen

Besökshunden

...det är bara 
fantasin som
sätter gränserna''
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Moa, Lumipilven Nipin Napin, kom till mig för snart nio år 
sedan med flyg från Finland. Hon reste med sin pappas ägare 
Solweig till Stockholm, där Kerstin Persson skulle ta emot henne. 
Kerstin hade bara några dagar tidigare ringt mig och sagt att 
hon hittat en valp som hon trodde var riktigt bra, och jag blev 
överlycklig. Moa är fodertik så Kerstin köpte henne åt mig. 

Resan från Stockholm gick bra och jag kunde hämta min valp på 
Ängelholms flygplats. Från första stund märkte jag att detta är en 
hund som kan koppla av. Så fort hon kom in i bilen somnade hon, 
och hon hade gjort likadant på flyget. Det är därför inte svårt att åka 
på tävling eller långa träningsdagar, ligger hon i bilen så vilar hon.

Moa är min andra collie och tanken var att börja med spåret. Men 
hur jag än tränade så blev det inte bra. Envis som jag är, anmälde 
jag mig till appellklass. På den tiden gick man själv ut spåret, så 
jag visste ju hur det låg. Jag släppte på henne, vi lufsade runt och 
hittade någon pinne, men domarna tyckte jag styrde (och de hade 
rätt) så vi fick 0. Då beslöt jag mig för att träna sök, det är det 
vi ska göra (det har alltid varit min önskan). Sagt och gjort, jag 
frågade runt på klubben om vi inte kunde träna tillsammans och 
fick ihop ett litet gäng, allt från glada amatörer till sådana som varit 
med ”förr”. Att byta till söket var lyckat. Hon fattade galoppen 
direkt, och att välja markeringssätt behövde jag aldrig tänka på. 
Hon skällde som besatt så fort hon hittat en figge. Så var det då 
dags för vår andra appelltävling. Denna gång var tävlingen på 
hemmaplan, så jag var rejält nervös. Men väl ute i skogen gick 
allt bra, betyg 9 i söket och lydnaden OK, så denna gång blev det 
uppflyttning och 2:a för dagen.

Nu är det ju inte bara sök vi har tränat. Moa är duktig även i 
lydnaden. Vi har tävlat en hel del från lydnadsklass 1 till 3, och 
innan vi fick vårt försapris i 3:an var vi ute många gånger.  Så nära 
men det tog tid att till sist klara de 255 poängen. Någon elitstart 
i lydnaden har vi dock inte gjort. Att träna hund är ju inte som 
att köra bil, det är levande individer och trots att Moa har gjort 
många fina tävlingar, har hon inte alltid varit så lätt. Efter löp har 
det nästan inte gått att vare sig träna eller tävla henne, då hon helt 

tappat stinget under 4-5 månader. Dessutom har hon en matte 
som inte varit så frisk. Men trots att man inte alltid är okej, så är 
det det roligaste som finns att komma ut i skogen och träna. Det 
övervinner det mesta.

När rallylydnaden kom blev jag väldigt nyfiken på denna och 
tyckte att det skulle vi prova på. Tänk att gå lydnad och samtidigt 
prata med sin hund! I nybörjarklass och fortsättningsklass gick 
allt jättebra, men i avancerad klass sprack det. Att gå på höger 
sida tyckte Moa var hemskt och hon blev olycklig och gnällig. Vi 
har tagit en paus från rallyn och tänker ta upp den när Moa blir 
pensionär från söket.

En sak som vi hade förmånen att utbilda hundar till i Helsingborgs 
BK var pyrotekniksök. Vi var en grupp entusiaster som lärde våra 
hundar hitta pyroteknik på HIF`s hemmamatcher. I efterhand 
kan jag se att det hjälpt till även i andra sammanhang som t ex i 
uppletandet av föremål i bruksarbetet.

Men det jag har tyckt, och tycker bäst om, är söket i skogen. Att 
få träna sin hund,  att se den finna glädje i arbetet, är fantastiskt. 
Att träna sök innebär samarbete i en hel grupp, och det är väldigt 
viktigt att ha bra träningskamrater som kan stötta och komma 
med tips. Sedan ett och ett halvt år tränar Moa och jag i en ny 
träningsgrupp där jag lärt mig att gasa på henne, och det har givit 
resultat. Vi var ute väldigt många gånger i högre klass, och även 
i lägre, utan att bli uppflyttade. Men tror man på sin hund och är 
envis, så till sist stod jag där med min efterlängtade 10:a på söket 
och uppflyttning till elit.

Moa fyller nio år i november och årets collie-SM gick i Piteå,  
med 150 mil att köra enkel resa, men jag ville så gärna vara med. 
Vi kom till en sökruta som vi skåningar nog aldrig har sett och 
tävlingsledaren varnade oss för att den var mycket hal och stenig. 
Moa gjorde ett bra arbete, hittade två figgar men hann inte rutan 
ut, så tyvärr blev betyget 0 av den ene domaren och 5 av den andra. 
En månad senare är det dags för elittävling nr 2, denna gång på 
Söderåsens BK. En fin morgon med många startande, därav sju 
elithundar, och vi fick startnummer ett. Väl inne i rutan och vid 
startdags ser jag att de första hundra meterna på vänstersidan 
är det så tätt att man inte ser en meter. Men ibland skall man ha 
litet tur. Moa gjorde ett riktigt fint sök, poäng 8 och vi är med i 
matchen. Denna dag uppnådde jag och Moa det mål som jag har 
drömt om i alla år: att tävla och få ett godkänt elitsök.

Att få ha en hund som Moa är jag evigt tacksam för, ett stort 
tack till Pia och kennel Luminpilven och till Kerstin och kennel 
Brantastig för min underbara Moa!

Anna Carin Persson

Moa - sökhunden
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När jag var tonåring tjatade jag på mina 
föräldrar om en ”Lassie” och drömmen 
blev sann när en omplaceringstik flyttade 
in hos oss. Hon var en härlig kompis som 
blev 13 år. 
När jag i maj 2003 bestämde mig för att 
skaffa min första egna hund så var valet 
enkelt, jag ville ha en ”Lassie-hund”. 
I Uppsala fanns det en liten blå kille som 
jag åkte och hälsade på. Några veckor 
senare hade vi en liten Texas med oss i 
bilen hem. Den lille dunbollen blev snabbt 
grannskapets favorit. Den nyfikne lilla 
valpen var inte alltid så lätt att få att förstå 
att matte var viktigare än kompisens hund. 

Tillsammans gick 
vi kurser och 
miljötränade och 
det tog ett tag innan 
jag själv kände vilka 
träningsmetoder 
som passade oss 
bäst. Det föll sig 
naturligt för mig 
att använda positiva 
metoder med 
mycket belöningar. 

Vi började att träna 
spår och lydnad 
och genomförde 
flera lydnadsklass 
I tävlingar tills 
vi fick vårt LPI. 
I spåret gick det 
troll så jag skolade 
om Texas vid fem års ålder till sök. Söket 
passade honom mycket bättre då han älskar 
människor och har stor nyfikenhet. Där fick 
vi vår uppflyttning till lägre klass. När han var 
sju år började han att halta till och från och 
efter undersökningar konstaterades kronisk 
senskideinflammation i höger handlov. Det 
blev vila och korta promenader under 
längre tid. I samband med detta fick han 
en lillasyster, en korthårig collie som han 
tog rollen som storebror till på största allvar.  

Hans skada gjorde att vi tog det försiktigt 
med hopp och längre motionspass men vi 
fortsatte ändå träna lydnad och lite sök. När 
han var 10,5 år gick jag en rallykurs på vår 
hemmaklubb för att göra något annat och 
vi fastnade för sporten direkt! I december 
2013 gjorde vi vår första rallylydnadstävling. 
Min kompis Linda, som tidigare tävlat rally, 

var min coach och det var skönt för jag 
hade många frågor när jag fick banskissen 
i min hand. Tävlingen hölls inomhus och 
det var också nytt för oss. Jag var imponerad 
hur välorganiserat det var. Tydliga in- och 
utgångar och det skulle vara lugnt inne i 
arenan. 
Snart var det vår tur. Jag värmde upp med 
lite fotpositioner och några moment ur 
banan. Texas var taggad. Och så var det 
vår tur. Jag tänkte: glöm inte att andas och 
glöm för tusan inte att ha roligt. Jag tog 
inte många andetag under banan och gick 
åt fel håll i spiralen. Men i mål kom vi och 
Texas utbrast i skall när han förstod att vi 

var klara. Flera goda köttbullar utdelades 
till bästa grabben. Spänd väntan innan 
prisutdelning. Glädjen var stor när jag insåg 
att vi hade fått vårt första kvalificerade 
resultat. Det var ingen 100-poängare då jag 

själv orsakade 13 minuspoäng pga att jag 
gick fel i spiralen samt att jag inte stod stilla 
med mina fötter vid ”1,2, 3 steg bakåt”. Det 
var en bra lärdom och jag lovade mig själv 
att försöka göra mitt bästa till nästa tävling. 
För fler tävlingar skulle det bli. Jag var fast.

Rallylydnad – för alla åldrar!
Vi grejade kvalificerat resultat i nybörjarklass 
på tre starter och sedan var dags att ta av 
kopplet och testa fortsättningsklass. Jag 
orsakade flera gånger minuspoäng men 
aldrig någon gång var det Texas fel. Vi 
hade isåfall tränat för lite. Tre tävlingar i 
fortsättningsklass, där en av dem gav oss 95 
poäng, och vi var uppflyttade till avancerad 
klass. 

Under två månader tränade vi bl a snurrar 
och frestelse men framförallt högerhandling 
som är svårt då jag aldrig ens tänkt tanken 
på att ha hunden någon annanstans än 
på vänster sida. Texas hade svårt att få 

in rumpan på 
höger sida men 
han förstod att det 
var något bra att 
befinna sig på höger 
sida om sin matte. 
Så bra till och med 
att han gärna valde 
höger sida de gånger 
han inte skulle vara 
där.

Vi debuterade i 
mästarklass i mars 
2015. Mycket av 
momenten i rallyn 
har vi haft gratis då 
Texas är lättlärd och 
att vi har lydnaden 
sedan förr. Men det 
som gjorde det svårt 
var att jag började 

känna att mina egna krav ökade. Texas 
har alltid haft lätt för att ljuda och ju mer 
stressad och spänd jag var desto mer 
ljudade han. Detta var något vi brottades 
med tidigare i lydnaden. Jag fick ta mig en 
ordentlig funderare... Jag fick släppa mina 
krav på poäng. Det tog oss sex tävlingar att 
få två kvalificerade resultat i mästarklass. 

Den femte juli 2015 befann vi oss på 
Lerums Brukshundklubb. Kompisen Linda 
med sin mops Elsa var med som stöttning 
och medtävlande, såsom många gånger förr. 
Det var varmt som i en gryta på appellplanen. 
Vi satt i skuggan och studerade banskissen. 
Jag kände mig avslappnad. Detta var en 
tävling som många andra och vi skulle bara 
ha roligt tillsammans. 
Texas problem var frestelsen och dagen 
gav tur, ingen frestelse. Flera gånger under 

...fler tävlingar 
skulle det bli.  
Jag var fast.''
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tävling, trots ett idogt tränande, så var han 
bara tvungen att gå fram och nosa på den 
där burken med makrill eller lilla råttan som 
domaren placerat ut så fint. Undrar hur han 
funderade? ”Oj, har de lagt ut så fina grejer 
bara till mig härute på planen, har du sett 
matte!”Jag kunde inte vara arg på honom, 
det hela bottnade ju i att vi hade tränat för 
dåligt och det var inte Texas fel. 
Så var det äntligen vår tur. 

Vi gjorde några enkla övningar med mycket 
belöning. Som alltid var Texas glad. Banan 
hade spring redan från skylt två och värmen 
gjorde sitt så Texas var lite seg. Missförstånd 
vid skylten”sitt framför, vänster ingång, 
sitt” gjorde att han frustrerat började 
skälla på mig. Vetskapen att man inte får 
ta i sin hund utan att bli diskad gjorde mig 

inte mindre nervös. Men med lugn och 
bestämd röst kunde jag få honom vidare. 
Med marginalerna på vår sida, 72 poäng, 
knep vi mästartiteln! 

Att träna och tävla rallylydnad med Texas 
har gjort mig till en bättre hundförare. Vi 
hade aldrig testat rally förut så jag hade inga 
förväntningar. Det spelade inte så stor roll 
om vi tog kvalificerade resultat eller inte, 
funkade det inte, ja då var det för svårt helt 
enkelt. Vi skulle bara ha roligt och det har 
vi haft. Varje gång jag står vid startskylten 
känner jag tacksamhet och stolthet över 
att få göra detta med Texas. Så glad att 
jag började med rallyn som lärt mig att 
resultaten kommer när jag är avslappnad 
och, inte minst, har roligt och ställer ”rätt” 
krav på mina hundar. 

Det är något visst med sin första egna hund. 
Fast mulen grånat så är Texas än idag lika 
glad och nyfiken på livet. Han är ofta med 
mig på brukshundklubben och socialiserar 
hundar eller så får han skälla ut figgar i 
skogen. Rallyträningen bibehålls så klart. 
Snart är det dags för DM i Rallylydnad och 
givetvis är vi med!
TACK Texas för att du har lärt mig att 
vara avslappnad och visat mig hur roligt 
det kan vara att träna och tävla hund. Tio 
dagar efter att vi tagit mästartiteln fyllde 
Texas 12 år och det firades så klart lite extra! 

Marie Eriksson med LPI RLD N RLD F 
RLD A RLD M Mironik´s Kajenn

En rolig notis om vad som kan hända när 
man inte efterhör ordningsmakten, och när 
denna har hund med sig:

"Polisen släppte hunden vid en skola i Uppsalatrakten för att 
söka efter gärningsmän. Hunden spårade visserligen upp flera 
misstänkta men attackerade och bet en av dem. Med tanke på 
omständigheterna finner inte hovrätten att polismannen gjorde 
fel som släppte lös hunden men domstolen är inte enig.

Vid halvtiotiden en majkväll 2014 kallades en polis till Björklinge 
skola några mil utanför Uppsala på grund av misstänkt 
skadegörelse. När hundföraren kom till platsen kunde han inte 
se några misstänkta och beslutade sig därför för att släppa sin 
hund lös. Hunden letade också upp en grupp pojkar men bet en av 
dem i armen och knät. Polismannen åtalades därför misstänkt för 
vållande till kroppsskada eller tjänstefel. Tingsrätten konstaterade 
att åtgärden att släppa hunden för ett frisök var en både accepterad 
och vedertagen metod. Polismannen skrek också ut en varning 
om att hunden var lös och följde efter. Eftersom det dessutom 
var oklart varför hunden bet ynglingen fann tingsrätten att åtalet 
skulle ogillas.

Domen överklagades men hovrätten kommer fram till samma 
slutsats som tingsrätten. En av nämndemännen är dock skiljaktig 
eftersom hon anser att under omständigheterna borde polismannen 
haft hunden kopplad. Hon vill därför döma polismannen för 
vållande av kroppsskada till dagsböter och skadestånd." 

Wolters Kluvet

Det finns inga bestämmelser i vare sig lag 
eller föreskrifter som stöder att utbildad 
personal måste finnas på plats på ett 
hunddagis. Däremot måste kunnig personal 
finnas på plats när djur vistas där.

Hunddagiset Skogsdungen ansökte om och beviljades tillstånd 
att driva hunddagis. Tillståndet förenades dock med vissa villkor, 
bland annat att utbildad personal skulle finnas på plats varje dag 
under minst 50 procent av öppettiderna. Bolaget överklagade 
bland annat det villkoret och anförde att det saknade lagstöd. 
Förvaltningsrätten ansåg dock att länsstyrelsen enligt allmänna 
förvaltningsrättsliga principer hade rätt att förena tillstånd enligt 
16 § djurskyddslagen med villkor även om det saknades uttryckligt 
lagstöd. Eftersom domstolen dessutom höll med länsstyrelsen 
om att det fanns risk för att hanteringen av hundarna skulle bli 
bristfällig om den utbildade ägaren, som drev flera hunddagis, 
inte vistades på något av dem var det rimligt att ställa krav på att 
utbildad personal skulle finnas på plats åtminstone under en del 
av öppettiderna varför överklagandet avslogs.

Domen överklagades och kammarrätten gör nu en annan 
bedömning. Det finns inga bestämmelser i vare sig djurskyddslagen, 
djurskyddsförordningen eller Jordbruksverkets föreskrifter som 
kan läggas till grund för ett villkor om att den som driver ett 
hunddagis eller annan person med hunddagisutbildning ska finnas 
tillgänglig på plats. Tvärtom så framgår det av Jordbruksverkets 
föreskriftsdokument att man aldrig ens haft för avsikt att införa 
en sådan bestämmelse. Däremot måste kunnig personal finnas 
på plats under tid som hundarna vistas i verksamheten enligt 
Jordbruksverkets föreskrifter. Kammarrätten upphäver därmed 
villkoret om att utbildad personal måste finnas på plats under 
minst 50 procent av öppettiderna.

(Norstedts juridik)
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Kirkes Maverick “Cody” är som ett 
treårigt barn, han behöver stimulans och 
interaktion. Han lär sig snabbt och tycker 
om utmaningar. Ofta när vi lär in ett nytt 
kommando eller trick och han inte förstår, 
så prövar han alla trick han kan tills han 
kommer till det nya. Cody svarar bra på 
både klicker och handsignaler så vi använder 
dem ofta för att underlätta träningen. 
Cody är min (husses) tredje collie. Min 
första collievalp Tacoma, hade jag när jag 
bodde i Kalifornien (USA). Jag tycker om 
att jämföra den träningen jag gjorde med 
Tacoma i Kalifornien och den vi gör här 
med Cody i Sverige. 

Tacoma var en unik hund. Vi var väldigt 
fästa vid varandra, han var smart och 
väldigt lätt att lära. Han fick till exempel 

Amerikanska kennelklubbens ”Canine 
Good Citizen” (CGC) pris.  CGC kan 
förklaras som ett socialiseringstest där de 
testar hur hunden beter sig bland människor 
och andra hundar. Vi tränade vardagslydnad 
och rallylydnad i hundklasser genom något 
som kan liknas vid ett studieförbund. Det 
var lektioner en gång i veckan för att 
lära in nya kunskaper, öva och för att gå 
igenom frågor. Vi övade även kommandon 
i olika miljöer. För som ni säkert vet, 
bara för att inkallning fungerar hemma i 
vardagsrummet är det inte säkert att det 
går lika bra nere på stan.

Vi har kommit på att tricket för att lära 
Cody nya saker är att matcha honom 
med aktiviteter som passar hans mognad, 
kunskaper han redan har och hans 
personlighet. Än så länge är han väldigt 
mycket unghund och inte särskilt mogen 
alls, men det ändras förhoppningsvis med 
åldern. Han tycker om att använda hjärnan 
och leker gärna med aktivitetsleksaker. Men 
favoritleksaken är en boll med snöre som 
han mer än gärna leker dragkamp med. 

Han försöker även få andra hundar att leka 
med honom och bollen, och bjuder gärna 
in till bus. Cody är en väldigt social hund 
vars stora drivkraft är leken. Detta innebär 
att när vi lär in nya kommandon så måste 
de vara roliga och lekfulla. Det märks att 
de kommandon vi har “lekt” in är de som 
han kan bäst. 

Som alla andra valpar och unghundar 
behöver Cody lära sig att umgås med andra 
hundar. Han funkar bra i hundgrupper men 
hans driv att leka gör gärna att han blir 
överexalterad och tappar helt fokus på husse 
och matte. Vi känner att hundparkerna här 
i staden inte har varit optimala för Cody, 
då många som kommer dit inte har koll 
alls på sina hundar och lekarna blir ofta 
för våldsamma. Detta är också ett vanligt 

problem i Kalifornien. Som tur är har vi 
genom Facebook kommit i kontakt med 
två hundgrupper som vi ofta umgås och 
leker och tränar med på en nivå som passar 
oss och Cody. 

Genom en av dessa grupper fick vi 
möjlighet att testa på rallylydnad. Det var 
jättekul och Cody skötte sig bra men de 
andra hundarna där gjorde det svårt för 
honom att fokusera. Vi får testa igen till 
sommaren! När han har fokus är han som 
sagt väldigt lättlärd, störst focus på oss har 
han när det är matdags. Det är då vi passar 
på att repetera nya kommandon, mat är 
nästan en lika bra anledning att lyssna på 
husse och matte som lek tycker Cody.

Jag upplever att det är en stor skillnad på 
att träna hund i Kalifornien mot att träna 
i Sverige. Först och främst tror jag att det 
har att göra med att här har vi tillgång till 
skogen. När jag tränade Tacoma i USA 
var det i stadsmiljö, det fanns alltid andra 
människor runt omkring. Både människor 
han kände och okända. Detta gjorde att han 

Livet med en 10 månader gammal, smart, aktiv och ofta uttråkad collie
inte hade problem med mycket människor 
och kunde lätt slappna av. Som vuxen hund 
vill säga, när han var valp var även Tacoma 
väldigt lekdriven och busig. 

Här i Sverige tränar vi mycket i skogen, 
vilken tillgång! När jag bodde i USA var 
närmsta skog en timmes bilfärd bort och 
möjligheten att träna där var begränsad då 
allemansrätten inte finns där. Vi försöker 
att miljöträna Cody när vi får tillfälle. Han 
följer ofta med på bussen, nere på stan 
eller när vi åker tåg. Men hans favoritplats 
är ändå skogen. Det är underbart att se 
honom springa genom blåbärsriset i ett 
riktigt colliefnatt! 

Vi har nyligen börjat träna spår och sök 
med honom, detta är en typ av träning 

som verkligen passar hans personlighet och 
energi. När vi träffas är vi en mindre grupp 
hundar som alla fungerar bra ihop, de får alla 
jobba och sen avslutar vi med bus och lek. 
Troligtvis kommer han aldrig få användning 
av sina spårkunskaper,men genom att 
tillsammans göra något som han tycker 
om känner vi att vi lägger en bra grund för 
honom, både kunskaps- och förtroendevis.  

Cody älskar att träna, det tröttar ut honom 
både psykiskt och fysiskt. Och det behövs 
då han lätt blir rastlös och hittar på egna 
lekar som inte alltid husse och matte tycker 
är lämpliga. En valp och unghund är en 
utmaning. Det är tröttande och frustrerande 
men samtidigt givande och fantastiskt roligt. 
Han ger oss så mycket kärlek och har en 
stor plats i alla våra hjärtan.

Text skriven av: Glenn Salt 
Översatt från engelska av: Sandra Salt
Foto bild 1 och 2: Christian Karlsson
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Ända sedan vi hämtade Nexus, Fornborgens Major Melker, 
har tanken funnits på att åka och besöka hans pappa, Belos vom 
Schwarzen Feuer, i Tyskland. När jag våren 2015 fick en inbjudan 
via Facebook om att besöka Collie Triade så bestämde vi oss för 
att förlägga årets semester i Tyskland. Vi bokade lägenhet och 
anmälde Nexus till utställningen och så bar det av. Bilresan gick 
bra, en övernattning på väg ner på ett mysigt och hundvänligt 
hotell och sedan var vi framme vid vår lägenhet. Naturligtvis 
lyckades vi pricka en värmebölja så både vi och hundarna hade 
det lite jobbigt när temperaturen närmade sig 38 grader. Vi bodde 
vackert vid Rhendalen så en hel del utflykter blev det längs med 
floden, besök på vinodlingar och slott hanns med och en del god 
mat och shopping.

En av dagarna gjorde vi ett besök i Boppard hos underbara Verena 
som har Collies vom Bopparder Hamm. Så kul att få träffa Belos, 
denna ståtliga och sociala hane som hade inte bara tre tikar att hålla 
reda på utan även fyra valpar. Snacka om att man blev valpsugen… 
Verena har så sunda tankar kring collien som en arbetande ras 
och vi hade massor att prata om.

Helgen 25-26 juli var det så dags för Collie Triade 2015 i Saarbrücken 
Ensheim. Tyvärr var vädret inte det bästa på lördagen, halv storm 
och regnskurar så vi tittade en stund på lydnaden men åkte innan 
rallyn började.

På söndagen var det mycket bättre väder och det blev en 
fantastisk dag på många sätt. Fick träffa många släktningar till 
Nexus och gemensamt för dem alla var deras öppna, sociala och 
vänliga sätt. Pigga, arbetsglada hundar som påminde mycket om 
Nexus. Eftersom jag ändå var på plats hade jag anmält Nexus till 
utställningen och han skötte sig fint även om domaren inte tyckte 
att han var riktigt hans typ. Vi fick vara kvar i ringen i alla fall och 

placerade oss som trea av öppenhanarna med en fantastisk rosett! 
När domaren tog mig i hand sa han att min hund ”nog var mera 
till sport”. Tack, sa jag, det är det han ska vara till!

Agilityn var igång och det är alltid kul att se alerta collies med fin 
precision. Fick bl.a. se Nexus faster Brianna in action – en härlig 
tik! Träffade en halvbror till Nexus, Diamond, från Nederländerna. 
Han var en härlig unghane, väldigt lik Nexus i både utseende och 
temperament. 

Collie Triade 2015 
i Saarbrücken Ensheim, Tyskland

Utställning

Halvbröderna Diamond och Nexus

Brianna in action
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Träffade också Beate som har vom Schwarzen Feuer och vi 
avslutade med att samla alla hundar från hennes och Verenas 
uppfödning för ett gruppfoto. Det var inte helt enkelt at få alla 
att sitta stilla på en lång rad medan fotograferna gjorde sitt.

På måndagen packade vi ihop och körde hemåt. Många nya 
bekantskaper och kunskaper rikare. Inte omöjligt att min nästa 
collie kommer från Bopparder Hamm eller Schwarzen Feuer.  
På köpet fick vi verkligen se hur lätt det är att leva med stabila 
collies. Assim och Nexus har fått vara med om allt möjligt på resan 

Släktträff  Bopparder Hamm, Schwarzen Feuer och Nexus

och här ser man hur miljöstarka de är och hur villigt de hänger 
med på allt. En erfarenhet vi också gjorde var att vi insåg hur 
välkomna hundar är överallt i Tyskland. Var vi än stannade kom 
någon med vatten till hundarna och de var välkomna in i affärer, 
på köpcentra och restauranger. 

Ett besök på Collie Triade kan varmt rekommenderas om man 
vill vidga sina vyer lite! 

Maria Godolakis med Assim-Gemdales Zcandic Zephyr och Nexus-
Fornborgens Major Melker

Fototävlingen!
I dagarna utses en vinnare i 
fototävlingen. 

Vi kommer att kontakta 
vinnaren som får en gratis 
helsidesannons i valfritt 
nummer av Colliebladet 2016.

I nästa nummer presenteras 
de tre bidrag som fått flest 
röster.

 
Tack till er alla för era bidrag!
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Friluftsliv 
med hund 
De flesta hundägare är mer eller min-
dre friluftsintresserade. Långa skogs-
promenader är en favorit för hundägare 
i alla åldrar och med alla möjliga olika 
raser. Jag har själv alltid varit friluftsin-
tresserad men det har liksom inte 
blivit så mycket av det hela förrän det 
rätta sällskapet dök upp, nämligen en 
helt fantastisk liten collietjej vid namn 
Hufsa. Sällskapet man får av en hund är 
något helt ovärderligt och en collie har 
dessutom alla förutsättningar för att bli 
en bra turkamrat. Tänkte därför berätta lite om några turer vi 
varit i väg på, i hopp om att inspirera fler collieägare till att ge 
sig ut. 
 
Fjällvandring
Sveriges natur är helt fantastisk. Här finns mängder med natur-
reservat och nationalparker med allt från magisk gammelskog till 
vidsträckta kalfjäll. Tänkte dock berätta om den längsta turen vi 
varit iväg på hittills och just den turen gick mestadels i grannlandet 
Norge. Under en tvåveckorsperiod vandrade vi oss först igenom 
Rago nationalpark och därefter vandrade vi Sulitelmamassivet runt. 
Rago är en förhållandevis liten nationalpark men den bjuder på 
riktigt dramatisk natur med grönska, branta stup och höga vatten-
fall. Det innebär också bitvis rätt så tuff  vandring och man får 
vara uppmärksam på trampdynor och klor. Där finns också några 
övernattningsstugor som är öppna för alla, guld värt då man inte 
riktigt har vädret på sin sida!

Efter några dagar i Rago var vi tillbaka till bilen för att köra vidare 
mot Sulitelma. Trots att det bara är cirka en timmes bilfärd mellan 
Rago och Sulitelma hann landskapet förändras totalt. Grönskan och 
vattenfallen hade bytts ut mot karga kalfjäll och spegelblanka fjäll-
sjöar. Här var det mer lättvandrat och Hufsa kunde röra sig mer fritt. 
Turen runt Sulitelmamassivet tog sex dagar. Vi vandrade i lugnt 
temp och gjorde många småstopp. Dessutom var vi där mitt i 
bärsäsongen och både jag och Hufsa hann proppa i oss rikliga 
mängder blåbär, lingon och kråkbär.

Hufsa beundrar utsikten från sin plats i kanoten

Det kändes tryggt att dela upp vandringen i två delar. På så vis 
slipper man ha med sig mat för alla dagar i en packning och skulle 
man inse att man nog inte orkar är det lätt att bryta. Just pack-
ningen är nog det enda negativa jag kan komma på med vandring 
och det blir också det som begränsar hur länge man klarar av att 
vara borta. Klövjeväska som gör det möjligt för hunden att bära 
sin egen mat är förstås ett alternativ men jag har för egen del 
inte riktigt vågat ha väska på Hufsa i skarpt läge. När man själv 
går med tung packning inser man hur viktigt det är att allt sitter 
som det ska och att man har ett bra bärsystem.

Paddla med hund 
Alldeles i början av sommaren bar det av mot Jokkmokk och 
Karats för några dagars paddling. Målet var att paddla in i 
Pärlälvens fjällurskogs naturreservat. Bilen var packad med tält, 
spritkök, mat, ryggsäck, sovsäck och flytvästar till både två- 
och fyrbenta. På biltaket var kanoten fastsurrad och det var 
precis så bagageluckan och därmed hundburen gick att öppna. 
Väl framme vid Karatssjön lastades alla grejer av. Kanoten 
sjösattes och Hufsa fick inta sin plats på ett liggunderlag mitt 
i kanoten. Därifrån kunde hon njuta av utsikten, ligga och vila 
eller ta för sig av det klara vattnet som omgav kanoten. 
Under följande dagar paddlade vi oss runt Pärlälven. På 
kvällarna stannade vi till vid något härligt ställe, slog upp tältet, 
lagade mat och gick på upptäcktsfärd i området. Tack vare 
den sena våren hade myggsäsongen inte riktigt kommit igång 
och uppe på topparna fanns, till Hufsas stora förtjusning, 
fortfarande en del snö.

Längdskidor
Kyla och vinter är inget hinder för att ge sig ut! Har man bara 
en varm sovsäck och täcke till hunden går det alldels utmärkt 
att tälta några nätter. Nackdelen med preparerade skidspår är att 
hundar inte alltid är välkomna där. Ett alternativ blir då att ge sig 
ut i ospårad terräng med skogsskidor, en lite bredare variant av 
längdskidor. Jag är än så länge ingen stjärna på skidåkning och 
Hufsa är ännu inte riktigt van vid att springa före, det blir gärna 
lite spretigt. Förhoppningen är att vi ska kunna komma ut och 
öva lite mer nu till vintern!

Susan Grassl och Brantastigs Zommarmoln
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Efter att ha deltagit i SM i barmarksdrag med min korthåriga 
collie så blev jag ombedd att skriva om detta i Colliebladet. Givetvis 
tackade jag ja! Men var ska man börja? 

Lite bakgrund kanske vore på sin plats? Jag skaffade min korthåriga 
collie Knox, som för övrigt är min första hund, efter att jag då 
nyligen träffat min sambo som hade en helt underbar colliekorsning 
och jag ville ha något som var så likt som möjligt. Valet blev lätt 
och jag kom fram till att det var en korthårig collie jag skulle ha. 
Jag är egentligen kanske inte det man skulle känneteckna som 
en hundmänniska då jag inte växt upp och levt med hund under 
uppväxten eller för den delen en stor del av mitt liv. Jag har dock 
alltid haft någon slags fantasi och dröm om att ha en egen hund 
men aldrig gjort slag i saken innan. Knox flyttade hem till oss 
2010 när han var 4 månader gammal, återlämnad från en tidigare 
ägare i Danmark av oväsentliga anledningar, och vi fann varandra 
direkt. Han var en kaxig liten kille som verkligen visade att han 
hade pondus och alla fyra tassar på jorden. 

När jag skaffade hund så hade jag inga ambitioner alls om att 
träna och tävla, utan det var mer för att skaffa mig en pälsbeklädd 
vän som skulle vara med mig i vardagen. Vi har genom åren 
prövat på både det ena och det andra. Agility, lydnad, sök, spår, 
rallylydnad samt ett tyvärr misslyckat försök att bli tjänstehund 
inom hemvärnet på grund av att vi inte klarade spåret och att 
Knox sedan fyllde fem år så vi fick ingen andra chans.

Förra året hade vi en prova-på dag på Kumla Brukshundklubb 
där man bland de traditionella grenarna som exempelvis bruks, 
agility och rallylydnad även fick chansen att testa på barmarksdrag 

som då var helt nytt för mig. Detta var något som jag kände att jag 
verkligen ville fördjupa mig i! Trots att dragträningar i klubbens 
regi drog igång redan förra hösten så kom jag inte igång då av 
olika anledningar. I våras när en av mina träningskompisar drog 
igång och tränade regelbundet och började prata om SM i höst så 
började dock mina horn växa ut. Skulle det vara möjlig att delta 
i SM redan samma år? 

Jag hade till en början ingen egen kickbike (scooter) och fick 
låna min kompis utrustning för att testa på de första gångerna, 
men då detta gick bra så bestämde jag mig för att köpa egen och 
verkligen komma igång med träningen inför höstens SM. Vi 
började träna och i början hade vi lite problem med att få till den 
rätta motivationen. Det gick bra så länge någon låg framför men 
om vi körde om så slappnade Knox av lite för mycket och vi blev 
således omkörda igen tämligen omgående. Jag och en klubbkamrat 
tränade mycket inför vår första tävling som var i Hällefors några 
veckor innan SM men det var inte innan denna nya situation med 
många hundar och tävlingsstämning som Knox även utan någon 
framför hade bra drag och när SM var över så kunde vi notera 
att vi haft vår högsta snitthastighet någonsin! 

Att börja med drag var något helt nytt och helt annorlunda mot 
alla andra grenar som jag tidigare testat. Det var på många sätt 
betydligt mer likt stämningen när man skall springa ett lopp än 
en hundtävling. Betydligt mer fokus på egen fysisk prestation 
och maximal fart! Då jag de senaste åren även har deltagit i några 
löplopp så var detta att kombinera två intressen.

Barmarksdrag med Collie
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Så hur gör man rent praktiskt för att börja med drag?
Om man har tävlingsambitioner utöver motionsklass så krävs 
något som heter grönt kort och är som ett körkort eller bevis på 
att man har tagit del av de regler och bestämmelser som gäller. 
På kursen jag gick fick vi även väldigt många bra tips att ta med 
oss om vi skulle ut och tävla och det värdesätter jag mycket! Det 
går även att ta grönt kort online och det fungerar säkert alldeles 
utmärkt det också!

Sedan finns det även en tävlingslicens som man får lösa separat. Man 
kan tävla utan denna licens om man är medlem i brukshundklubben 
under förutsättning att anordnande klubb också är SBK-ansluten. 
Licensen kostar bara 150kr per år och då kan man delta i vilka 
tävlingar man vill. Detta på grund av att draghundsporten går 
under riksidrottsförbundet och inte brukshundklubben.

Nedan tänkte jag kortfattat ta upp hur de olika klasserna och 
grenarna ser ut. 

Hundarna delas in i tre olika klasser beroende på ras:

• A - Stående fågelhundar och blandraser

• B  - Renrasiga hundar, dock ej Siberian Husky och Dobermann

• C - Siberian Husky & Dobermann

De tävlingsgrenar som finns är följade:

• Linlöpning (CaniCross)

• Cykling 1 hund

• Hjulfordon 1 hund

• Hjulfordon 2 hundar

• Hjulfordon 4 hundar

• Hjulfordon 6 hundar

• Hjulfordon 8 hundar

Så om vi kliver över till vår insats på SM så körde vi med s.k. 
kickbike och således blev det i grenen hjulfordon 1 hund och 
klass B. För att fullfölja SM och få ett resultat så skall man 
köra samma sträcka båda dagarna och sammanlagd tid gäller 
för resultatet. Redan dagen innan start fick vi reda på när vi 
skulle starta och förutom i linlöpningen där de körde trettio 
sekunder mellan varje start så var det en minut mellan ekipagen.  

Vi startade sist i vår klass på lördagen och när man står där i starten 
så susade många tankar runt i huvudet. Efter ett fåtal månader 
av träning så står jag och min collie på startlinjen på SM? Det 
var ju inte tid att tveka så när vi fick startsignal så körde vi allt 
vad vi orkade. Då jag inte hade någon bakom mig så behövde 
jag denna dag inte titta så mycket bakåt. Till min stora förvåning 
kom vi dock ikapp ett ekipage och klarade med glans vår första 
omkörning på tävling! Knox kämpade på i ett tempo som jag 
aldrig förut sett honom komma upp i och jag blev så imponerad 
av honom! Vilken motivation! 

Över mållinjen så hör jag speakern läsa upp flera namn efter mitt 
i resultatlistan. Jag var alltså inte sist! Efter första dagens lopp så 
hade vi skaffat oss en sjätte plats och jag kunde inte vara mer nöjd! 
Dryga 17 minuter hade dessa 5,4 kilometer tagit! Väl i mål stod 
matte och väntade på oss och tog med Knox för att promenera 
av honom direkt efter målgången. Knox tämligen sliten och hans 

husse också så jag var långt ifrån övertygad att vi skulle kunna 
försvara denna placering nästa dag då personen efter oss inte ens 
låg en minut efter. 

Dag nummer två så hade de kastat om startordningen för att 
minimera antalet omkörningar i banan. Så med andra ord startade 
jag som nummer sex. Jag hade betydligt mer nerver igång dag 
nummer två då jag faktiskt hade kört till mig en placering att 
försvara. Jag blev lite lätt avskärmad och hörde knappt vad 
människor i min omgivning sa men jag tror att det var bra för 
min egen fokus! Fram mot starten så var den enda tanken som 
existerade i mitt huvud att ge järnet och att jag skulle hjälpa till att 
’kicka’ så mycket jag bara orkade för att underlätta för Knox och för 
att få en så bra tid som möjligt. Jag sprang även i uppförsbackarna 
i större utsträckning än första dagen. Detta lopp kändes betydligt 
långsammare och jag slängde många ängsliga blickar över axeln 
för att se om det var någon som var på väg ikapp men jag såg 
ingen på hela vägen runt och över mållinjen hade fortfarande 
ingen passerat oss. Det betydde således att om ingen kom in efter 
mig i mål inom de närmaste 60 sekunderna så skulle det med all 
sannolikhet vara lugnt. Så blev också utfallet! Andra dagens runda 
räckte till mer än väl för att säkra vår placering, vi hade dessutom 
hållit en högre hastighet än vad det kändes som. Matte kom även 
denna dag till undsättning och tog med sig Knox på en runda 
medan jag och kickbiken låg i en mindre ordnad hög en bit efter 
mål. Mindre än en minut längre tid hade vi dag nummer två och 
det kändes fantastiskt bra.

En sjätte plats blev slutresultatet vilket jag är väldigt nöjd med! 
Men oavsett placering är jag otroligt glad att jag genomfört ett 
SM och verkligen fått testa på vad denna sport innebär. Självklart 
träffade vi under SM-helgen många trevliga människor och nu när 
det börjar närma sig två veckor efter SM så skall jag börja packa 
inför nästa tävling som går på Värmdö i Stockholm 31/10 - 1/11. 
Detta kommer att bli årets sista barmarkstävling för oss, så får vi 
se huruvida det blir något drag när snön börjat falla eller om vi 
vilar oss i form till nästa säsong!

Jag reserverar mig för eventuella faktafel gällande regler då jag 
själv är väldigt ny inom draget!

Henrik Lindström
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     till årets

 Korade hundar

 Svenska Utställnings- 
 champions

 Tjänstehundar

 Övriga Champions

SE VCH KORAD 
AMYFIELD EYE OF THE TIGER
SE33156/2011 Född: 2011-04-19 Sobel hane LH

e: Ottey's A Softly Golden Touch   
u: Mac Örtoft's Black Pearl   
Ägare: Monica Peterson & Eva Kjällberg

Mentaltestad i Lomma 2015-04-12 av
Conny Borg & Ingrid Borg Vogel 
Poäng del 1: 50  Poäng del 2: 294 Totalpoäng: 344

Exteriörbeskriven i Laröd 2015-05-10 av Kerstin Persson
Höjd 56, Längd 63, Bröstdjup 26,5.

Ny titel KORAD

DK UCH AMYFIELD LEGEND OF DAZZLING BLUE
SE29824/2013 Född:2013-04-12 Blue merle hane LH 
e:  Rosschell Bobby Dazzler At Wassail 
u: Mac Örtoft's Black Pearl 
Ägare: Monica Peterson

2014-05-11 Roskilde Danmark  CERT 
2015-02-07 Fredricia Danmark      CERT 
2015-04-24 Roskilde Danmark      CERT

Ny titel DK UCH
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KORAD 
CARLITOS ACADEMIC ACE
SE27846/2011 Född: 2011-03-23 Sobel hane KH 
e: Timonan Viking Viggo 
u: Margrave Hills Credo In Te 
Ägare: Ingrid Aspegren

Mentaltestad i Mönsterås 2015-03-08 av
Gun Ståhl Roth & Carina Melanoz 
Poäng del 1: 74  Poäng del 2: 310 Totalpoäng: 384

Exteriörbeskriven i Fliseryd 2012-12-01 av Tina Permo
Höjd 63, Längd 65, Bröstdjup 25.

Ny titel KORAD

KORAD 
DANTOS QUATRO
SE62197/2011 Född: 2011-12-14 Trf hane LH 
e: Washoe's A Native American 
u: Jacose Joyce Von Den Hasewiesen 
Ägare: Ulla & Lennart Elmström

Mentaltestad i Mönsterås 2015-03-08 av
Gun Ståhl Roth & Carina Melanoz 
Poäng del 1: 73  Poäng del 2: 277 Totalpoäng: 350

Exteriörbeskriven i Mönsterås 2015-04-12 av Tina Permo
Höjd 63,5, Längd 66, Bröstdjup 30.

Ny titel KORAD

KORAD 
DANTOS ROMULUS
SE35873/2012  Född: 2012-06-06 Trf hane LH 
e: Damaianus Griffin Jr   
u: Dantos Lagonda 
Ägare: Thomas Wallenberg

Mentaltestad i Örebro 2015-10-10 av
Martti Keskinen & Barbro Kamleitner 
Poäng del 1: 76  Poäng del 2: 298 Totalpoäng: 374

Exteriörbeskriven i Rättvik 2015-11-14 av Liz-Beth C 
Liljeqvist 
Höjd 60,5, Längd 64, Bröstdjup 29.

Ny titel KORAD
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KORAD LPI RLDN RLDF 
FANCYMORE CRAZY IN LOVE
SE 43133/2012 Född: 2012-06-15 Sobel tik LH 
e: KORAD SE UCH Fancymore Golden Ace Is High 
u: Fancymore Love Explosion 
Ägare: Anette Nyström

Mentaltestad i Timrå 2015-08-31 av
Sune Halvarsson & Gunnel Crona 
Poäng del 1: 72  Poäng del 2: 233 Totalpoäng: 305

Exteriörbeskriven i Timrå 2015-08-31 av Kerstin Widmark
Höjd 53, Längd 60, Bröstdjup 25.

Ny titel KORAD

KORAD LPI RLDN RLDF 
FIREGLOW FARFALINA OF THE BISCUITBOX
SE30611/2011 Född: 2011-02-19 Trf tik  LH 
e: Black Cassiel Celestial Dream 
u: April Rain of The Biscuitbox 
Ägare: Kristin Svarén

Mentaltestad i Göteborg 2014-09-28 av
Marlene Mussawir & Anders Olsson 
Poäng del 1: 96  Poäng del 2: 299 Totalpoäng: 395

Exteriörbeskriven i Örebro 2015-01-24 av Kerstin 
Widmark 
Höjd 55,5, Längd 65, Bröstdjup 26.

Ny titel KORAD

RLDN RLDF RLDA RLDM KORAD DKLPCH 
GEMDALES ARBETSFÖRE ARVID
SE17195/2011 Född: 2011-01-12  Trf  Hane LH 
e: Gemdales Very Viqorous Victor 
u:  Gemdales Queenlike Quinsie 
Ägare: Maj-Britt Berglin Svensson

2015-02-14 Danmark Lk III 261/280 1:a pris 
2015-02-15 Danmark Lk III 236/280 1:a pris 
2015-06-06 Danmark Lk III 248/280 1:a pris DKLPCH 
2015-05-30 Osby Rallylydnad mästarkl. 92 p 
2015-08-29 Olofström Rallylydnad mästarkl. 74 p 
2015-08-30 Åhus Rallylydnad mästarkl. 83 p. RLDM 
2015-09-05 Älmhult Rallylydnad mästarkl. 83 p.

Ny titel RLDM DKLPCH
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KORAD LPI   
HIGHFLYING HAWK OF THE BISCUITBOX
SE56152/2012 Född: 2012-07-30 Sobel Hane LH 
e: Heritage's Loyal Fellow 
u: April Rain of The Biscuitbox 
Ägare: Inger Gille

Mentaltestad i Ludvika 2015-06-06 av
Sune Halvarsson & Sven-Einar Holmsten 
Poäng del 1: 86  Poäng del 2: 346 Totalpoäng: 432

Exteriörbeskriven i Avesta 2015-06-14 av Kurt Nilsson
Höjd 57, Längd 62, Bröstdjup 27

Ny titel KORAD

SE VCH RLDN RLDF 
JELENA BLUE DIAMOND OF THE BISCUITBOX
SE33796/2014 Född:2014-03-17 Blue Merle Tik LH 
e: Wotan Blue Thunder of Kingley Shine 
u: April Rain of The Biscuitbox 
Ägare: Monica Johansson

2015-04-29 Uppland GK Anlagsklass viltspår 
2015-06-25 Uppland 1:a pris öppen klass viltspår 
2015-06-28 Uppland 1:a pris öppen klass viltspår 
2015-06-30 Uppland 1:a pris öppen klass viltspår

Ny titel SE VCH

KORAD 
Mc LEOD'S CALL ME TOMORROW
SE 22876/2013 Född: 2011-05-25 Trf hane LH 
e: Van-M Hurricane The Next Star 
u: Huch Van-M Ellegance Miss Demeanor 
Ägare: Elisabeth Pettersson & Marie Baaz

Mentaltestad i Örebro 2015-03-29 av
Ann Englund & Sven-Einar Holmsten 
Poäng del 1: 104  Poäng del 2: 306 Totalpoäng: 410

Exteriörbeskriven i Timrå 2013-08-31 av Kerstin 
Widmark 
Höjd  59,5, Längd 69, Bröstdjup 25.

Ny titel KORAD
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LPI RLDN RLDF RLDA RLDM
MIRONIK'S KAJENN 
S47059/2003 Född:2003-07-15 Blue Merle Hane LH 
e: Seamist Spitfire 
u: Mironik's I'm Bloo Juveliir 
Ägare: Marie Eriksson

2015-04-03 Tranås Rallylydnad mästarklass 84 poäng 
2015-05-23 Motala Rallylydnad mästarklass 79 poäng 
2015-07-05 Göteborg Rallylydnad mästarklass 72 poäng

Ny titel RLDM

LPII RLDN RLDF RLDA RLDM 
MIRONIK'S SMILE
SE11438/2012  Född:2011-12-17 Trefärgad Tik LH 
e: Mironik's Nuno 
u: Mironik's Xaffran 
Ägare: Jytte Sigsgaard

2015-08-29 Malmö      Rallylydnad mästarklass 99 poäng 
2015-09-26 Klippan     Rallylydnad mästarklass 79 poäng 
2015-10-18 Hörby       Rallylydnad mästarklass 77 poäng

Ny titel RLDM

AH MIRONIK'S TASTE 
SE11434/2012 Född:2011-12-17 Trefärgad Hane LH 
e: KORAD Mironik's Nuno 
u: Mironik's Xaffran 
Ägare: Anette Wennström

2015-05-29 Uppsala GK Certifiering SKK

Ny titel AH
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KORAD CIB NORD UCH NOV-12 LPI RLD N&F&A&M 
MIRONIK'S VIKTOR
S36272/2008 Född:2008-05-02 Trefärgad Hane KH 
e: Walensian Maitre 
u: Mironik's Panizzi 
Ägare: Carina Persson-Näslund

2015-08-29 Jönköping Rallylydnad mästarklass 88 poäng 
2015-08-29 Jönköping Rallylydnad mästarklass 81 poäng 
2015-09-19 Örebro Rallylydnad mästarklass 91 poäng

Ny titel RLDM

DK UCH NO UCH RUNNERWAY CELEBRATE ME 
SE42621/2011 Född:2011-06-13 Blue merle tik LH 
e: TJH (FM) CIB NO & DK UCH SEUCH SV-14 SVV-14    
Sunwind's Be Famous 
u: Phrostmade's Surprice In Black 
Ägare: Chatarina Näslund

2012-11-10 Kongsberg Norge  CERT 
2013-04-27 Lettohallen Norge      CERT 
2013-04-28 Lettohallen Norge       CERT 
2015-02-21 Bö Norge   CERT 
2015-08-15 Bornholm Danmark CERT

Ny titel DK UCH & NO UCH

KORAD 
RUNNERWAY CLOUD IN THE SKY
SE42616/2011 Född: 2011-06-13 Blue merle Hane LH 
e: TJH (FM) CIB NO & DK UCH SEUCH SV-14 SVV-14    
Sunwind's Be Famous 
u: Phrostmade's Surprice In Black 
Ägare: Susanne Karlsson

Mentaltestad i Örebro 2015-03-29 av
Ann Englund & Sven-Einar Holmsten 
Poäng del 1: 58  Poäng del 2: 263 Totalpoäng: 321

Exteriörbeskriven i Nora 2015-05-14 av Dan Ericsson
Höjd 69, Längd 73, Bröstdjup 32

Ny titel KORAD
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KORAD LPI SE UCH FIN CH 
TURNING LEAF's TOP FIVE BARKER
SE 32567/2011 Född: 2011-04-20 Sobel hane KH 
e: Sandcastle's Bruno Pepper 
u: Cinnaberry's Hungry Heart 
Ägare: Sandra Pörhölä

2014-04-26 Örnsköldsvik CERT 
2015-06-26 Gällivare CERT 
2015-09-13 Umeå  CERT 
2013-07-13 Oulu Finland CERT

Ny titel SE UCH, FIN CH

KORAD STAR HATCH INCREDIBLE INDIGO 
SE24574/2011. Född: 2011-03-06 Blue merle hane LH  
e: Ullsåsas Gandalf Stjärnskott 
u: Deandream's Bassey Beguine 
Ägare: Cristina Ölund 
 
Mentaltestad i Smedtorpet 2014-08-24 av Carina Melanoz   
och Gunborg Ståhl Roth 
Poäng del 1: 116  Poäng del 2: 310 Totalpoäng: 426 

Exteriörbeskriven i Lund 2014-09-21 av Eva Borg 
Liljekvist 
Höjd 57, Längd 62, Bröstdjup 29. 

Ny titel KORAD 
  

KORAD RUNNERWAY DREAMS OF BLACK 
SE20561/2012 Född: 2012-02-19 Trf Hane LH 
e: Cronys Splendido D'oro 
u: Phrostmade's Notice Me Black 
Ägare: Susanne Karlsson / Johanna Korvela

Mentaltestad i Arvika 2015-10-17 av
Ann Englund & Kent Andersson 
Poäng del 1: 52  Poäng del 2: 275 Totalpoäng: 327

Exteriörbeskriven i Lindesberg 2015-09-26 av Marita 
Östlund-Holmsten 
Höjd 69, Längd 73, Bröstdjup 32

Ny titel KORAD
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Returadress:
Svenska Collieklubben
Alf  Oskarson 
Lygneviksvägen 15  
43972 FJÄRÅS

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


