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ORDFÖRANDENS RADER

Vi är mitt uppe i hundsäsongen med 
utställningar, bruksprov, lydnadsprov, 
rallylydnad, agility etc. och det är 
mycket glädjande att höra om alla 
framgångar för våra fantastiska Collies!  
Ett stort grattis till er alla som varit 
ute, ingen nämnd och ingen glömd!  
En del av er har gjort prestationer på 
absoluta toppnivåer, medan andra har 
lyckats väl med ”första gångstillfället”. 
Oavsett,  så är jag övertygad om att man i 
bägge fallen kan få den där ”goa” känslan 
när man tillsammans med hunden lyckas. 

Och oavsett vad man sysslar med så är det 
min absoluta uppfattning att det viktigaste 
är att man aktiverar sin hund, det mår både 
hunden och människan bäst av!

För bara några veckor sedan, hade vi ett 
fint Collie SM i Piteå. Resultaten från detta 
kan du hitta på vår nya hemsida, som vi 

Minnesord

Så har vi nåtts av det sorgliga beskedet att Bertil Risinger har 
avlidit den 11 juni, 2015.

Bertil var en av grundarna av Collieklubben, och det var 
hemma hos Anna-Lisa och Bertil Risinger i Hästhagagård, 
Dalsjöfors, som en sammankomst med ”collieintresserade” 
hölls och även protokollfördes, 28/5-1967. Man bildade då en 
interimstyrelse bestående av Bertil Risinger (sammankallande), 
Börje Eriksson samt Ulla Bergh, som ”får i uppdrag att på 
lämpligt sätt förbereda bildandet av en collieförening.” 26/1-
1968, togs beslut av SBK’s centralstyrelse om bildandet av 
en officiell förening (SBK’s avelsavdelning för Collie) och 
21/4-1968 hålls ett konstituerande årsmöte i Jönköping där 
styrelse väljs. 

nu försöker vara mycket snabbare med att 
uppdatera än den gamla trögbearbetade. 
Kom gärna med synpunkter, vi vill att det 
skall bli en så bra hemsida som möjligt! 
Mer från Piteå hittar du också längre fram 
i tidningen.

Återstående arrangemang i år, kan du hitta 
i aktivitetskalendern på hemsidan, men jag 
vill här särskilt slå ett slag för rasspecialen 
i Sandviken, 12 september och vår 
Colliekonferens och Uppfödarträff, 10 och 
11 oktober på hotell Arlandia i Stockholm.

SKK har i år beslutat att utdela 
Hamiltonplaketten till Anja Ejerstad  
och kennel Steadwyn!

Anja har under många, många år, fött upp 
Collie och haft mycket stora framgångar 
i utställningsringarna, både i Sverige och 
runtom i världen. En imponerande lång 

lista med champions har sett dagens ljus 
på kenneln, om man tittar på hemsidan så 
är det så många att det nästan inte går att 
räkna. Stort Grattis!

Så hoppas jag att jag får tillfälle att träffa er 
igen i höst på några av alla aktiviteter, ha 
ett fortsatt riktigt gott hundår!

Alf

Börje Eriksson blir klubbens förste ordförande och Bertil blir 
vice ordförande. 1969 tar Bertil över ordförandeklubban och 
blir kvar till och med 1973, då Börje kommer tillbaka.

Personligen kommer jag bl a ihåg hur väl mottagna min fru 
och jag blev när vi hälsade på hemma hos Anna-Lisa och Bertil 
på deras gård i Skåne i början på 70-talet för att titta på en 
colliehane som var far till vår första collie.

Våra tankar går till Bertils familj.

Alf  Oskarson, ordförande
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cockerqueenskennel@gmail.com 
Kassör: Ann-Charlotte Sandelin Jonsson,  
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Kontaktpersoner: Heléne Eliasson, Tel 060-58 04 48,  
heliasson@telia.com
Meta Carlsson,  fancymore.mc@gmail.com
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Webmaster: Yvonne Westberg, yvonne.westberg@telia.com   

Norra Svealand
Ordförande: Karin Dahlbom, khdahlbom@telia.com  
Kassör: Håkan Dahlbom,  hakandahlbom@hotmail.com   
Kontaktpersoner:  
Borlänge: Maria Johansson, 0243-21 56 96, mjvilyans@gmail.com
Enköping: Karin Dahlbom, khdahlbom@telia.com   

Östra  
Ordförande: Mia Pettersson, mar_pet@telia.com  
Kassör: Elisabeth Lindström, lindstrom.elisabeth@tele2.se
Sekreterare: Marie Karlsson, marie___karlsson@hotmail.com 
Kontaktperson MH: Jessica Sjöstrand,  jessica.sjostrand@home.se  

 

Södra Svealand
Ordförande: Erica Svensson, erica.anna.svensson@telia.com 
Sekreterare & kontaktperson MH/MT: Marie-Louise Muhr,  
muhr.jungenas@comhem.se
Kassör:  Marie Edlund-Thunberg, Tel 070-783 82 71,  
marieed@telia.com
Kontaktpersoner: 
Västmanland: Jennifer Schiller, jenniferschiller@live.se
Värmland:  Annika Hedner, notabenesvamp@hotmail.com   

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

Sydöstra
Ordförande:  Åse Adolfsson, Tel 073-977 14 38, 
ordforande@scksolo.se
Sekreterare: Anja Gramner, Tel 073-982 09 08, 
sekreterare@scksolo.se
Kassör: Christina Johansson, Tel 076-808 61 61, 
kassor@scksolo.se
Kontaktpersoner: 
Västra delen: Britt-Marie Elbe, unilines@gislaved.net
Östra delen:  Wanda Forsberg, w.forsberg@telia.com
Norra delen:  Jenny Jonsson, antiloop8@hotmail.com   

Södra
Ordförande: Bettan Bauer,  elisabeth.bauer59@ystad.nu  
Sekreterare: Ingela Pettersson, ingela@zting.se
Kassör: Kirsten Wretstrand, kirsten.wretstrand@gmail.com
Kontaktpersoner: 
Halland: Marie Baaz, damaianus@telia.com
Nordväst: Camilla Nilsson, vimsanyran@gmail.com
Nordöst: Jeanette Hansson, ikkatorpet@telia.com
Söder: Bettan Bauer, elisabeth.bauer59@ystad.nu   

KONTAKTPERSONER - Lokala Aktivitetsområden

Följande e-postadresser finns:
ordforande@svenskacollieklubben.se
sekreterare@svenskacollieklubben.se
medlem@svenskacollieklubben.se
avelssamordning@svenskacollieklubben.se
projekt@svenskacollieklubben.se
kennel@svenskacollieklubben.se
mental@svenskacollieklubben.se
utstallning@svenskacollieklubben.se 
valp@svenskacollieklubben.se

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

SÖDRA

Hej!

12 september har vi i samarbete med Sydöstra LA 
Exteriör-beskrivning (beskrivare Tina Permo) 

13 september ”Collieägarutbildning” med Ulla Bergh-
Persson som föreläsare. 

21 november kan du boka in för vårat årsavslut (plats 
meddelas senare)och glöm inte att ansöka om våra vandring-
spriser. Hur du gör står att läsa på Södra La:s hemsida. 

Elisabeth Bauer/Södra La

SYDÖSTRA

Här är de aktiviteter vi planerar i vårt lokalområde framöver. 
Se till att bli med i vår grupp Collieklubben Sydöstra på 
Facebook för att få fortlöpande information om vad vi hittar 
på. Våra aktiviteter finns även på Svenskacollieklubben.se 
samt på Facebooksidan Välkommen till Svenska Collieklub-
ben.

12-13 september har vi en collieägarutbildning på Halens 
camping i samarbete med Södra LA. skynda att anmäla dig! 
Inbjudan och information om hur man anmäler sig finns på 
vår Facebook-sida.

22 november har vi årsmöte för vårt LA i Växjö kl 11.00 
i Studiefrämjandets lokaler på Kronobergsgatan 7. Vi vill 
gärna att du anmäler intresse till årsmötet senast den 16/11 
då vi planerar att bjuda på lite mat. Du kan anmäla dig i vår 
Facebook-grupp.

10-11 januari ordnar vi en lydnadshelg med fantastiska 
Heidi Billkvam i Guldhunden arena. Ta chansen till en in-
spirerande helg med din hund! Mer information finns i vår 
Facebook-grupp. 

Vi undrar också om det finns nåt intresse för att prova på 
vallning bland våra medlemmar? Hör av dig i vår Facebook-
grupp så ska vi se om vi kan ordna något.

Varmt välkomna till våra trevliga aktiviteter!
Hälsningar från Anja Gramner, Sydöstra LA

VÄSTRA
 
Collieläger på Tånga Hed, 19-20 september 
Kontaktperson: Susan Grassl, 070-573 25 96
Grupper för tävlingslydnad, agility, rallylydnad, valpar och 
nybörjare samt en prova-på-grupp kommer att finnas. Se 
hemsidan och annons i Colliebladet för mer information.

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

Årsavslutning, söndag 22 november 
Plats: Kungsbacka BK, Kungsbacka 
Kontaktperson: Lisbeth Hägg, 0300-192 16, 070-798 76 06 

Mer information finns på hemsidan,  
www.sck-vastralo.se/. 
Med vänliga hälsningar 
Susan Grassl (SCK västra LA)

ÖSTRA

Hej!
Alla ni i Östra lokala aktivitetsområdet, när jag sitter och 
skriver de här raderna är det faktiskt för en gångs skull up-
pehåll och ganska behagligt. Annars har den här sommaren 
mest bestått av kyla och regn. 
Vi hoppas att ni i alla fall kunnat ägnat er åt lite aktiviteter 
tillsammans med era fyrfota vänner. 

Nu kommer hösten med nya aktiviteter, det vi i Östra plan-
erat för hösten är en prova på dag med rallylydnad, rapport, 
och sök. 

Lördagen den 3 oktober är det tänkt att den ska gå av 
stapeln i Kvarntorp, Skogås. Är ni intresserade gör en int-
resseanmälan till Elisabeth Lindström,  
lindstrom.elisabeth@tele2.se  
så att vi kan se hur stort intresset är. 
Mer info kommer att finnas på vår hemsida, det går också 
bra att anmäla till Elisabeth att man vill vara med på vår mail-
lista så skickar vi ut mail om våra kommande aktiviteter mm. 
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NORRA SVEALAND

Vi har vår årliga utställning nu i september. Reportage kom-
mer i Handboken.

 

MELLERSTA NORRA 

Vi kommer att lägga ut datum för vårt årsavslut på hemsida

NORRA
Har i år arrangerat Collie-SM som ni kan läsa om i detta 
nummer.

Söndag den 22 november kl 15.00 planerar vi att ha vårt 
årsavslut, plats är inte klart än men håll utkik på hemsidan 
eller kontakta någon av oss i kommittén.

Ha en härlig höst!
Mia Pettersson, ordförande Östra 

SÖDRA SVEALAND

Vi i Södra Svealands LA ...
... har haft en enorm tillgång i Ann Karlsson. Hon har under 
många år varit en hejare på att hitta på olika aktiviteter för 
våra collies. Under våren har hon ordnat träffar där vi fått 
prova helt nya aktiviteter.

I maj fick vi prova på Nosework, en lyckad tillställning har jag 
hört från dem som var där.

I juni var det dags för nästa nyhet: THS - eller Turnierhund-
sport. Detta visade sig vara populärt med många deltagare.

Vi vill rikta ett STORT TACK till Ann för det engagerade 
jobb hon lagt ner på vårt LA. Hon lämnar nu över ansvaret 
för träffarna, och i skrivande stund har vi inget nytt namn, 
utan vi i vår LA-styrelse får försöka lösa den frågan. 

Vi har även ambitionen att få igång träffar även i Västmanland 
och Värmland. Vi ber där för er som har idéer och önskemål 
om aktiviteter; ta kontakt med någon i LA-styrelsen el-
ler någon av våra kontaktpersoner ute i aktivitetsområdet. 
Kontaktuppgifter finns på vårt LAs hemsida www.sck-sslo.
hundpoolen.nu

Erica Svensson
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SCK Västra LA arrangerade en officiell utställning för kort- och 
långhårig collie på Ryda Sportfält i Borås den 28 juni 2015. 
Utställningen hölls i samarbete med Södra Älvsborgs Kennelk-
lubb.
Domare var Tuula-Maija Tammelin från Danmark. 

Totalt var det 40 anmälda collies, varav 3 korthår. Förutom de 
officiella klasserna hölls en bruksklass (4 deltagare) och Barn 
med hund (3 deltagare). 

Vi vill tacka alla för en jättetrevlig dag med så många trevliga 
och vackra collies här hos oss i SCK Västra LA.

Domarkommentarer: 
Varm og stor tak for en velarrangeret udstilling og heltigennem 
positiv dag med jer og collierne. Vejret var med os og det føltes 
som en dejlig ekstra bonus!

Collieracerne har en speciel plads i mit hjerte. Jeg synes det er 
fantastisk at kunne følge racerne både på udstilling og 'arbe-
jdssituationer'. Jeg har en idé, at Sverige især fortsat har en god 
bredde på det sidstnævnte. Temperament, anatomi og udseende 
er hovedingredienserne til at collien hviler godt i sig selv, 
tilpasser sig situationer og ligner en million!

Fremvisningens kunst var lidt problematisk for en del udstill-
ere. Det er nok spændingen, konkurrencemomentet og at man 
vil presentere sin hund bedst muligt, men tro mig ingen grund 
til at gøre det for kompliceret.  Lær at bevæge jer i passende 
tempo med hunden. Lær at stoppe op naturligt, så collien får 
lov til at vise, hvordan den hviler godt i sig selv. Det er vær-
difuldt og smukt at opleve naturlig animation. Tænk også på, 
hvor du står i forhold til hunden! Brug den direkte kontakt og 
få ro på hænderne! Godbidderne skulle blot være en belønning. 
- God vind!

Det var en stor glæde at samtlige fremmødte havde et accepta-
belt, godt, temperament og nogle endda i særklasse! Dejligt 
også at røre på hunde i god kondition.

Sluttelig nogle ord om de placerede hunde. Navnene fremgår af  
redaktionen vedlagte billeder.

Hvalpene var herlige, positive og den vindende hanhvalp su-
veræn på dagen også mht fremvisningen.

Dagens bedste hanhund og senere BIM var en velbalanceret 
helhed med vidunderlig mentalitet i uovertruffen kondition. 
Absolut sin eksteriør championat værdig! Certifikat junioren 
som den næste i rækken var stilig og velbygget med gode 
længder og balancer helt igennem. Tredje og fjerde bedste han-
ner begge to deres certifikatkvalitet og placering værdige!

Vinderen hos tæverne og senere BIR samt BIS havde høj klasse 
i alt. Fantastisk mentalitet! Meget velbygget i prima kondition, 
lange længder i korrekt balance for racen osv. Selv farverne og 
marmorering var iøjnefaldende smukke. Det var en meget stor 
glæde at placere en dejlig veterantæve i top kondition som num-
mer to! 

Certifikat tæven og nummer tre var herlig, balanceret og smuk. 
Den sidst placerede havde super kontakt med sin ejer og kondi-
tion man kan være stolt af!

To hanhunde ved Collie korthår opnåede certifikat kvalitet på 
dagen. BIR en veteranhan af  absolut fineste kvalitet i tiptop 
kondition også mentalt. Nummer to en dejlig han med prima 
samarbejde og tydelig fornemmelse af  arbejdsiver!

Tak til alle endnu en gang for en dejlig dag. Ringpersonalet var 
en gave. Gaven jeg fik med hjem var også velvalgt!

Tuula-Maija Tammelin

Västras utställning - Borås 28 juni

BIR KH
Multi Ch. Clingstones No Doubt 
e. Bell Peppers Datapen  u. Sandcastle’s Sweet Valentine
Uppf. Satu Asikainen, Finland  Äg. Jessica Stens, Mora

BIR
KORAD, SE U.Ch. DK Ch. Seamist Crystallice 
e. KORAD, SE U.Ch. NO Ch. Twin City Beyond The Sea u. SE 
U.Ch. DK Ch. Seamist Snowstar   
Uppf. & äg. Margareta Hawkins, Åsa

BIM
KORAD, Tjh. Nord.U.Ch. Seamist Ice Spirit 
e. KORAD, SE.U.Ch. Twin City Beyond The Sea u. SE.U.Ch. 
DK.U.Ch. Seamist Snowstar Uppf. Margareta Hawkins, Åsa. 
Äg. Anne-Marie Drougge Larsson, Mockfjärd
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RESULTAT
Collie korthår

Championklass Hanar
1.CK KORAD,CIB, Nord.U.CH Mironik's Viktor Äg Carina 
Persson Näslund
Veteranklass hanar 
1. CK Bästa hanhund Multi Ch Clingstones No Doubt Äg 
Jessica Stens

Juniorklass tikar
1. Light of Dawn's Just Wanna Kiss Äg Annika Fajersson 

Collie Långhår 
Valpklass hanar 4-6 mån
1. HP Ricco Äg Sandra Ekman Josefsson

Valpklass hanar 6-9 mån
1. HP, BIR valp Seabound's Lord Gillingham  
Äg Anne-Marie Drougge Larsson
2. HP Kensington Gate Spirit of Shogun  
Äg Anne-Marie Drougge Larsson

Valpklass tikar 6-9 mån
1.HP, BIM valp Amyfield Oops A Daisy Äg Josefin Lindblom
2. HP Achi Äg Lena Sand

Juniorklass hanar
1. Cert, BH 2 Runnerway I'm Sitting Bull,  
Äg Susanne Karlsson
2. Collydane's Nicko, Äg Carin Ivarsson
Unghundsklass hanar
1. Star Hatch Love Me Tender Äg Annika Alfredsson 
2. Collydane's Nicko Äg Carin Ivarsson 

Öppenklass hanar
1. R-Cert, BH 3 Springmist Wild Fire Goblin  
Äg Jeanette Bergenstav
2. CK, BH 4 Star Hatch Finest Ferrari  
Äg Pelle Axelsson & Jenny Jonsson
3. Damaianus Zparkling Zanto Äg Lisbeth Hägg
4. Collydane's Handsome Devil Äg Carin Ivarsson 
Championklass hanar
1. CK BH 1 BIM KORAD,TJH,Nord.U.CH Seamist Ice Spirit 
Äg Anne-Marie Drougge Larsson

Juniorklass tikar
1. CK Runnerway I'm Isadora Äg Susanne Karlsson
2. Star Hatch My Heart Belongs To You Äg Lise-Lott Häger 
Unghundsklass tikar 
1. CK Skylice Blue Lily Diamond Äg Gudrun&Per Carlsson
2. Sunwind's Love Song Äg Malin Jansson
3. Collydane's Nelly Furtade Äg Åsa&Björn Ödman

Öppenklass tikar
1. Cert, BT 3, Riding's Nice Surprice Äg Elisabeth Johansson
2. CK, BT 4 Skylice Lizard Island Reef  
Äg Gudrun&Per Carlsson
3. Cattaleya Angel Black And White Äg Sandra Dahlqvist 
4. Star Hatch Softly Estella Äg Lise-Lott Häger
Championklass tikar
1. CK, BT 1, BIR, KORAD, SE U.Ch. DK Ch Seamist Crystal-
lice Äg Margareta Hawkins  
Veteranklass tikar
Bästa veteran CK, BT 2, SE V. Ch Skylice A Plumeira Lei  
Äg Gudrun&Per Carlsson 

Uppfödarklass
Kennel STAR HATCH: Lise-Lott Häger
HP
Star Hatch Love Me Tender Äg Annika Alfredsson
Star Hatch Finest Ferrari Äg Pelle Axelsson & Jenny Jonsson
Star Hatch My Heart Belongs To You Äg Lise-Lott Häger
Star Hatch Softly Estella Äg Lise-Lott Häger

Bruksklass
1. KORAD,SE U.Ch. DK Ch Seamist Crystallice  
Äg Margareta Hawkins
2. KORAD, TJH, Nord. U.Ch Seamist Ice Spirit  
Äg Anne-Marie Drougge Larsson
3. SE V. Ch Skylice A Plumeira Lei Äg Gudrun&Per Carlsson 
4. KORAD, CIB, Nord. U.Ch Mironik's Viktor  
Äg Carina Persson Näslund

BIS KORAD, SE U.Ch. DK Ch. Seamist Crystallice
BIS-2 Multi Ch. Clingstones No Doubt

1. KORAD, SE U.Ch. DK Ch. Seamist Crystallice 
Uppf. & äg. Margareta Hawkins, Åsa

2. KORAD, Tjh, Nord.U.Ch. Seamist Ice Spirit 
Äg. Anne-Marie Drougge Larsson, Mockfjärd

3. SE VE Ch. Skyelice A Plumeira Lei, 
Äg: Gudrun & Per Karlsson, Källby

4. KORAD, CIB, Nord. U.Ch. Mironik’s Viktor 
Äg: Carina Persson Näslund, Skövde
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LÅNGHÅR

REG 126 födda + 14 importer = 140 

HD 110 röntgade 
 25 med dysplasi – 23 %  
 + 2 omröntgade varav en med B

ED 61 röntgade 
 8 är belastade - 13 %

ÖGON 38 omlysta vuxna

Svenskfödda men boende i Norge/ Finland & Danmark 
• HD 4 röntgade varav 1belastad 
• ED 5 röntgade ingen belastad

 
 
 

 

 

Registreringarna minskar, gäller både kort- och långhår. Kan bli lägsta registreringen sedan 1960 (326).

1948-1952 >1000 reg/år

1953-1971   200-800 reg/år bottennotering 1956: 208 reg. svacka 1955-1960 - (322/209/230/233/256/326)

1972-1995 >1000 reg/år toppennotering 1991: 1638 reg.

Sedan 1991 har registeringarna sjunkit från 1638 till under 500, en minskning med 75 %. Det behöver dock inte bara vara av 
ondo att registreringarna minskar, det beror på vilka djur det är som faktiskt går i avel. 

Uppföljning av RAS, delrapport 2015

KORTHÅR

REG 20 födda + 2 importer = 22 

HD 29 röntgade 
 2 med dysplasi – 7 %   

ED 18 röntgade 
 0 är belastade – 0%

ÖGON 7 omlysta vuxna

Kommentarer:

Observera att detta är individer röntgade under året 2015, oavsett när dessa hundar är födda/registrerade. Går därför inte 
att jämföra med den utvärdering vi gör för helår, då vi där redovisar andelar per registreringsår.

Trenden är densamma som för de senaste åren; andelen som röntgar höfterna är större än de som går MH som är fler än 
de som röntgar armbågarna. Armbågarna har vi inte med i RAS då det inte är ett stort problem för collie. Vi kan inte ha för 
många krav i vår avel utan vi måste fokusera på de som är viktigast. Framgångsrik avel får man om man fikuserar på några få 
viktiga saker och för collie är det höfter och mentalitet.

Slutsatsen är att vi behöver få fler collie till MH! 

HD-röntgade, ED-röntgade, Ögon om lysta vuxna för perioden 2015 01 01 – 2015 06-30
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LÅNGHÅR

28 kullar efter 23 hanar och 28 tikar
(4 hanar är förälder till 3/2/2/2 kullar var)

3 kullar har utlandsboende far

2 kullar har far med brutet MH (2 olika individer)
Ingen kull har mor med brutet MH

N/O Far
13 kullar har hanen N/O över/lika med 100- 
10 kullar har hanen N/O under 100

N/O Mor
9 kullar har tiken N/O över/lika med 100
19 kullar har tiken N/O under 100

N/O Kullindex
9 kullar har N/O över/lika med 100
14 kullar har N/O under 100
5 kullar saknar index (3 utlands 2 Brutna MH)

Skott Far
7 kullar har hanen Skott över/lika med 100
16 kullar har hanen under 100

Skott Mor
12 kullar har tiken Skott över/lika med 100
16 kullar har tiken Skott under 100

Skott Kullindex
7 kullar har skott över/lika med 100
16 kullar har skott under 100
5 kullar saknar index (3 utlands 2 Brutna MH)

Halvårsrapport - statistik Mentalindex 1 jan till 30 juni 2015

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
antalet kullar med föräldrar med brutet MH 
har minskat, även om vi bara kan se första 
halvåret än. Anmärkningsvärt är att det är 
hanarna som har brutet MH, inte tikarna…

Andelen kullar med index för N/O och Skott 
som ligger över 100 ligger någorlunda kon-
stant på cirka 30 %. Det är den här andelen 
som behöver öka.

Går man in och tittar lite mer i detalj så ser 
man en hel del kullar som ligger i interval-
let 95-100, dvs. nära den magiska gränsen. 
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KORTHÅR

4 kullar efter 4 hanar och 4 tikar

1 kull har utlandsboende far
Ingen kull har far eller mor med brutet MH

N/O Far
2 kullar har hanen N/O över/lika med 100
1 kull har hanen N/O under 100

N/O Mor
3 kullar har tiken N/O över/lika med 100
1 kull har tiken N/O under 100

N/O Kullindex
2 kull har N/O över/lika med 100
1kull har N/O under 100
1 kull saknar index (1 utlands)

Skott Far
2 kullar har hanen Skott över/lika med 100
1 kull har hanen under 100

Skott Mor
2 kullar har tiken Skott över/lika med 100
2 kullar har tiken Skott under 100

Skott Kullindex
2 kullar har skott över/lika med 100
1 kull har skott under 100
1 kull saknar index (1 utlands)

 

Glöm inte vår fototävling!

Vi vill ha in ännu fler fina bilder!
För bästa resultat: Fota i hög upplösning (300 ppi eller bildstorlek ca 4-5 Mb) och helst 
stående format.

Första pris - en gratis annons i julnumret (Handboken)!
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Medlem i vår Breeder Club? 
Besök vår hemsida och läs mer.

Stora hundar
med unika egenskaper 

och särskilda behov

Alla hundar från 26 till 44 kg

MAXI för alla hundar 26-44 kg

Health Nutrition – för alla stadier i livet
MAXI Junior från avvänjning upp till 15 månader. Bidrar till en harmonisk 
tillväxt genom ett optimalt energi- och proteininnehåll.

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

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

MAXI

NY-MAXI_junior_adult_CollieA4_2012.indd   1 2012-03-28   13:55:29
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Svenska CollieMästare 2015

SM-Vinnare Långhår
Fancymore You Are My Sunshine 
Ägare: Margaretha Carlsson

SM-Vinnare Korthår
Sontikan Surunmurhaaja 
Ägare: Josefina Sundqvist

BIS 1 Fancymore You Are My Sunshine och BIS 2 Sontikan Surunmurhaaja, domare Mr Brian Hawkins
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INVIGNING AV COLLIE-SM

FREDAG 31 JULI
Fredag kl. 10 invigdes Collie-SM av vår ordförande Alf  Os-
karson samtidigt med att utställningen öppnade. Alf  hälsade 
årets domare Mr Brian Hawkins, kennel Brilyn, välkommen och 
önskade alla deltagare lycka till.
Collie-SM i år är delat och Norra LA ansvarar i år för vår stora 
rasspecial samt att brukset och lydnaden arrangerades av Piteå 
BK. De arrangerar årligen en stor tävling som kallas för Palt-
provet som går från fredag kväll till söndag med i år alla klasser 
i lydnad, spår, sök samt skydd. De har som mål att aldrig stryka 
någon som anmält sig utan alla garanteras plats. Som mest har 
de haft 80 spårhundar per dag. 

RASSPECIALEN
Till årets utställning hade följande anmälts: 4 korthår och för 
långhåren; 7 valpar, 15 hanar samt 22 tikar. Dagen till ära sken 
solen och det skulle den fortsätta göra ända fram till kvällen. 
Inte lika kallt som på Collie-SM i Piteå 2009 då det var 12 
grader och duggregn… och dagen innan hade det varit hög-
sommarvärme. Det skiftar snabbt i norrland.

UTSTÄLLNING KORTHÅR
I år fanns det få korthår, fyra stycken totalt. I öppenklass hanar 
fanns det ett korthår, i öppenklass tikar två korthår samt en tik 
i veteranklass. Det var veterantiken som blev BIR och senare 
även BIS-1 Veteran och BIS-2. 
Hanen är redan fullcertad medan certet bland tikarna gick till 
2:a bästa tik Anuschka Davinjo.

 
 Bästa hane:
 1. Oneway’s Motorhead, ägare Åsa Lindgren – CK och BIM

 Bästa tik:
 1. Sontikan Surunmurhaaja, ägare Josefins Sundqvist – BIR,  
 BIS-1 Veteran, BIS-2
 2. Anuschka Davinjo, ägare Ann-Louise Oskarsson - CERT
 3. Merciless Stormy May Day, ägare Josefina Sundqvist

 

Collie-SM – utställning, bruks, lydnad 
Piteå 1 juli - 2 augusti

BIR korthår Sontikan Surunmurhaaja, ägare Josefins Sundqvist.

BIR Sontikan Surunmurhaaja, ägare Josefina Sundqvist och  
BIM Oneway’s Motörhead, ägare Åsa Lindgren.
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UTSTÄLLNING LÅNGHÅR 

VALPKLASS
I valpklass 4-6 månader fanns totalt en hanvalp samt fem 
tikvalpar där fyra av dem kommer från samma kull från kennel 
Cordylines, som även ställde upp i uppfödargrupp där de fick 
HP. I valpklass 6-9 månader fanns en hane.

Bästa valp samt även BIS valp blev tikvalpen 4-6 månader 
Privat’s Q 4 Baby Blue, ägare Maria Nyman.
 

 

 

VUXNA
Det fanns 15 hanar och 22 tikar anmälda. De två största 
klasserna var hanar öppen med fem hundar respektive tikar öp-
pen med tolv hundar.  
I unghundsklassen hanar hade vi i år tre hundar vilket med-
förde att det fanns chans till att den fina pokalen för kennel 
Fairlines Vandringspris till bästa svenskfödda unghund långhår 
hane kunde delas ut, vilket inte har skett de senaste åren. Vann 
denna fina pokal gjorde Fancymore Silver Sensation som stod 
1:a i den klassen, blev BIS Junior men han blev även 3:a bästa 
hane och då 1:an och 2:an var fullcertade, vann han även certet.  
 

Bästa Hane blev Undimoon Diamond And Pearl’s som även 
blev BIM. R-Certet bland hanarna gick till Top-Fashion’s Black 
Magic båda från Öppenklass. Championhanen Fancymore 
Special Addiction blev 2:a bästa hane samt BIR Veteran över 
sin syster Fancymore Guardian Angel.

Bland tikarna blev Fancymore Angel Of  Diamonds Bäst i 
Bruksklass och senare även BIS Bruks, samt vinnare av Spring-
mist’s Vandringspris.

Till tikkonkurrensen kom 8 tikar och som bästa tik placerade 
sig sobeltiken Fancymore You Are My Sunshine från Öppen-
klass. Som 2:a kom Bästa Veterantik Privat’s Wedding Gift som 
även blev BIS-2 Veteran. 3:a kom Cordylines Dark Passion 
som även knep R-certet och som 4:a stod Top-Fashion’s Black 
Magic

Valpklass tikar 4-6 månader.

BIR valp Privat’s Q 4 Baby Blue, ägare Maria Nyman och 
BIM valp Seabound’s Mr Carson, ägare Birgitta Wågberg.

Uppfödargrupp valpar, kennel Cordylines med hp, 
Gunilla & Henrik Nyberg.

BIR Unghund Fancymore Silver Sensation tog certet och BIM Unghund 
blev Starspangles Brazilian Black Lady, ägare Siv-Marie Wallenius.

BIR Champion Fancymore Special Addiction, ägare Gunilla Nyberg
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 Bästa hane:
 1. Undimoon Diomond And Pearl’s  - BIM
 2. Fancymore Special Addiction – BIS 1 Champion
 3. Fancymore Silver Sensation – CERT
 4. Top-Fashion’s Bakc Magic – R-cert

 Övriga hanar med ck:
 Top-Fashion’s Blue Dazzler

 Bästa tik:
 1. Fancymore You Are My Sunshine – BIS 1 - CERT
 2. Privat’s Weddig Gift – BIS 2 Veteran
 3. Cordylines Dark Passion – R-Cert
 4. Brudholmens Twilight Princess
 
 Övriga tikar med ck:
 Fancymore Guardian Angel
 Fancymore Angel Of  Diamonds – BIS Bruks
 Lace’sWinsome In A Summer Night
 Starspangles Brazilian Black Lady
 Be Exclusives In The Love
 Brudholmens Twilight Princess

 

Bästa hane; 1-4

Bästa tik; 1-4.

Domare var rasspeciallisten Mr Brian Hawkins, kennel Brilyn 
från England, en alldeles extra känsla att få vinna för en av de 
främsta på uppfödning av långhårig collie.

Zoya har ett bra påbrå och är ett barnbarn till Danfrebek 
Dazed With Lust som även han blivit SM vinnare LH både 
2009 och 2010. Mor är Korad Fancymore Surprising Sunshine 
och far Fancymore Special Performance. 

Jag hade begränsat utrymme i bilen upp till Piteå och var tvun-
gen att välja vilka två hundar som skulle få åka med. Matilda 
som är syster med Zoya var inte riktigt i pälskondition och valet 
föll på Zoya. Hon bor hos och tränas av Therese och hon hade 
gjort ett fint arbete med både konditionsträning och pälsvård. 

På årsmötet i år tilldelades denna kull där Zoya ingår, en av 
de finaste utmärkelser som kan fås, nämligen Rolex minne. 
Priset delas ut till den kull som har högsta mentalindex värde 
på nyfikenhet/orädsla samt skott. Härligt att kunna förena god 
mentalitet och en anatomi som överensstämmer med rasstand-
arden.

Hela 9 ck delades ut bland tikarna och Zoya vann samt tillde-
lades även certifikatet.
Stort tack till Norrbottens LA för ett utmärkt genomfört ar-
rangemang och att ni hade vädergudarna med er under utställn-
ingsdagen.

Zoya tilldelades även nedanstående vandringspriser:
 
Carramars VP till BIR lh

Mosshills VP till BIS 1

Norska Collieklubbens VP till BIS 1 på 
SCK’s huvudutställning

VP till minne av Barbro Björklund, 
kennel Fairline. Priset går till upp-
födaren av BIS hunden

Hederspris skänkt av International 
Collie Society

Margaretha Carlsson

BIS 1 på Collie SM i Piteå 
Fancymore You Are My Sunshine ”Zoya” 
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Domarkommentar

Firstly I would like to thank the 
committee and my stewards for 
an excellent well organised show.

My first ever judging appointment 
outside of  UK was in Sweden in 
the 1980‘s and it is interesting 
to compare the difference in the 
overall quality from back then and 

ask if  the breed has improved since then. The conclusion I would 
draw is that it has not improved conformation wise and has lost 
out in head qualities drastically. 
Maybe it is not fair to draw a comparison from the one show but 
it is something I also noticed when I was last here further south 
a few years ago. Having said this it takes nothing away from my 
overall winners whom I felt were well worthy of  their awards.

My Best Rough Dog Undimoon Diamond And Pearls a jet black 
tricolour whose balance and soundness in conformation won 
him this award on the day.  Moving out well with drive from the 
rear and kept his top line throughout. Good front angulation and 
upper arm enabling him to reach out on the move .Something 
that lacked in many of  the other exhibits today. 

My Champion dog winner and Youth Class winner were high in 
my consideration for the Best Dog Award.

The Champion NUCH Fancymore Special Addiction, very good 
head qualities and in his younger days would have pushed the 
winner very hard. Moving out well and extremely well presented

My Youth Class winner Fancymore Silver Sensation I am sure will 
have a good future. Correct Blue Merle colouring. Presented in 
super coat and condition. Another year on his back and I would 
expect him to hold his own in any company.

My Best Bitch and BOB Fancymore You Are My Sunshine won 
Best Bitch with room to spare. So feminine with no exaggera-
tions .Correct ear carriage, correct eye and placement of  stop 
giving a true collie expression. Balanced throughout and exactly 
how a true collie should be. Presented superbly in excellent coat 
and condition. 

My second best bitch Privat’s Wedding Gift, well balanced in 
conformation and strides out well. I would prefer her more re-
fined in head and more feminine but won on her overall balance 
and presentation.

BOB (Best of  breed) SMOOTH Sontikan Surunmurhaaja Sable/
White veteran who I found to be an excellent specimen of  the 
breed. Clean head properties, correct head planes and well bal-
anced. She moved out well and totally deserved her award.

Brian Hawkins

BIS-FINALER

BIS-1 VALP Privat’s Q 4 Baby Blue, ägare Maria Nyman  

BIS-1 BRUKS Fancymore Angel Of  Diamonds äg. Kirsten Wretstrand 

BIS-1 UNGHUND Fancymore Silver Sensation ägare Meta Carlsson. 



18

BIS-1 Veteran Sontikan Surunmurhaaja, ägare Josefins Sundqvist. 
BIS-2  Veteran Privat’s Wedding Gift ägare Maria Nyman. 

 

BIS 1 – Fancymore You Are My Sunshine

LYDNAD
Lydnaden genomfördes i två ringar samtidigt som en kvällstäv-
ling så det blev ingen krock med utställningen. 
Vädret hade varit soligt och fint hela dagen men framåt kvälln-
ingen så mulnade det på. Riktig otur hade Anna-Carin Persson 
i lydnadsklass I för när hon gick så lyckades hon pricka in en 
rejäl regnskur…

I lydnadsklass I var det 13 startande och våra collieekipage som 
var fyra till antalet, höll fanan högt.  
Bäst gick det för korthåret Vilda-Meduza Bönan Bonnie med 
förare Hanna Bäckström som blev 2.a i klassen totalt. Även 
Annette Nyström med sin tik ”Frida” lyckades få till ett 1:a pris 
och därmed kunde Fancymore Crazy In Love kvittera ut ett 
LPI.
 
I lydnadsklass 2 startade ett korthår, Oneway’s Motörhead och 
Åsa Lindgren lyckades kontrollera sitt yrväder riktigt bra så 
det trots att de nollade hoppet fick ihop hela 172p och en 4:e 
placering i klassen som helhet.

Rasmästare i lydnad delas ut till bästa ekipage i lydnadsklasserna 
I-III. Rasmästaren kom i år från lydnadsklass II och de övriga 
från lydnadsklass I.   

BIS-1 Uppfödarklass Kennel Fancymore, Margaretha Carlsson

BIS-1 Champion Fancymore Special Addiction, ägare Gunilla Nyberg 

I uppfödargrupp deltog de två stora uppfödarna på denna 
utställning; kennel Corylines samt kennel Fancymore. BIR och 
tillika BIS Uppfödargrupp blev kennel Fancymore, 
Margaretha Carlsson.
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Anna-Carin Persson med Brantastigs Ädel AG i regn – moment stäl-
lande.
 

 Oneway’s Motörhead i uthoppet.

Tyvärr har vi inga bilder på de andra hundarnas lydnad pga. 
brist på både fotografer och på vädret då regnet strilade ner 
med jämna mellan rum.
 

Anette Nyström 
med 
Fancymore Crazy 
In Love som erhöll 
LPI.
 

Ann-Lis Brorsson med Damaianus Zealing Zanchia.

Prispallen för Rasmästare i Lydnad. Bilden togs sent på kvällen 
därav kvaliteten.
 

Lydnadsklass 1 (maxpoäng 200p):
2. Hanna Bäckström, Vilda-Meduza Bönan Bonnie, 169p
5. Anette Nyström, Fancymore Crazy In Love, 162p LPI
6. Anna-Carin Persson, Brantastigs Ädel AG, 148,5p
8. Ann-Lis Brorsson, Damaianus Zealing Zanchia, 139,5p
 
Lydnadsklass 2 (maxpoäng 200p):
4. Åsa Lindgren, Oneway’s Motörhead, 172p 

 Rasmästare i lydnadsklass I-III
 1. Åsa Lindgren, Oneway’s Motörhead, 172p 
 2. Hanna Bäckström, Vilda-Meduza Bönan Bonnie, 169p
 3. Anette Nyström, Fancymore Crazy In Love, 162p LPI
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BRUKS APPELL

Lördag morgon var det samling redan kl. 7:00 för elitspår, 
skydd, alla klasser samt appellhundarna i både spår och sök.

Ingen collie kom till start i elitspåret men vi hade en startande i 
appellspåret och en i appellsöket.

När man arrangerar tävlingar med många olika grenar och 
klasser så får man tänka till lite för att minimera väntetiderna 
samt för att se till att de olika domarparen har att göra. 
Grundregeln är att ett domarpar måste för varje moment döma 
alla hundarna i samma klass. Dvs. att lydnaden kan dömas av 
ett domarpar medan söket av ett annat par. Vid stora tävlingar 
är det därmed inte ovanligt att man bedöms av flera domarpar.

Först på morgonen la man hundar plats med skott. Hela planen 
med cirka 15 hundar på rad. En mäktig syn.

Därefter fick appellhundarna lägga sin plats och därefter fick 
de gå sin lydnad. Efter lunch for de sen iväg till skogen för 
både sök och spår.

I appellspår fick den enda startande colliehunden bara en 
pinne med sig vilket tyvärr resulterade i ett ej godkänt resultat.
Sökhunden fick problem med figge nr 2 och bröt tävlingen.

 Appellklass spår
 Cordylines Still High Commander   Anne Carlsson

 Appellklass sök
 Brantastigs Ädel AG Anna-Carin Persson 

På eftermiddagen då nästan allt var klart var det dags för 
planskyddet för lägre-elit. Det var kul att titta på. Denna gren 
brukar nämligen inte ingå på Collie-SM.

BRUKS LÄGRE-HÖGRE-SPÅR & SÖK 
SAMT ELIT SÖK

Söndag morgon var det åter samling kl. 7. På tavlan fanns ett 
avancerat system för att vi alla skulle kunna få en uppfattning 
om i vilken ordning de olika delarna av brukset skulle utföras. 
Det kan bli lite rörigt på stora brukstävlingar med flera olika 
domarlag. 

 Elitklass sök: 
 Lumipilven Nipinnapinn  Anna-Carin Persson

 Lägre klass sök: 
 Oneway’s Motörhead  Åsa Lindgren

 Högre klass spår:
 Fancymore Angel Of  Diamonds  Kirsten Wretstrand  
 Mosstroopers Jazz Harmonie Alf  Oskarson

Först ut var platsliggning för alla klasser. Därefter for elit sök 
till skogen för med 8 startande tar det en 4 timmar. Lägre och 
högre sökhundar genomförde då sin lydnad. Kvar blev alltså 
enda collien i lägre klass – Oneway’s Motörhead ”Salo”, och 
genomförde sin lydnad. Det är ovanligt att börja ett bruksprov 

med lydnad, och för vissa pigga hundar kan det vara en 
nackdel. Det var nog så för Åsa och hennes piggelin Salo.

För högre sök blev det efter platsliggning uppletande och 
därefter skogen. I den här klassen deltog 2 långhårscollies. 

Lägre spår åkte till skogen med högre spår hade sin budföring. 
Samtidigt genomförde lägre och högre sök sin lydnad. Efter 
uppletandet åkte högre hundarna till skogen.

Efter lunch var det lydnad för högre klass spår och sist på 
dagen elit sök som innan dess gjorde sitt uppletande.

I lägre sök och högre spår så genomförde alla collie sina 
tävlingar och fick godkänt. I skogen fick spårhundarna i högre 
10+10 respektive 10+9 och sökhunden i lägre fick 8,5+9, vilket 
alla är bra resultat. 

I elit sök fick tyvärr vår egen Anna-Carin Persson med Moa 
bryta, vilket även sex av åtta startande gjorde i den klassen. 
Hon fick inte betyg av den ene domaren på söket och det krävs 
godkänt i specialen för att få lov att genomföra hela tävlingen. 
Det var synd då Moa gjorde sin premiär i elit här i Piteå och 
Moa har precis fyllt 9 år samt att de åkt ända från Helsingborg 
för just detta… Men visst är det härligt med äldre hundar som 
fortfarande håller för bruksprov på den här nivån. Sen måste 
vi tillägga att den typ av rutor som finns här i Piteå är svåra att 
hitta i södra Sverige. Ena sidan med brant berg, andra sidan 
med tungsprungen underterräng.

Åsa Lindgren med sin Salo. Även Salo i en inkallning här nedan.
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Rasmästare i högre-lägre

 1: Kirsten Wretstrand med Fancymore Angel Of  Dia- 
 monds, högre spår, 486,25p gk
 2: Alf  Oskarsson med Mosstroopers Jazz Harmonie, 
 högre spår 433,75p gk
 3: Åsa Lindgren med Oneway’s Motörhead, 
 lägre sök, 379p gk

Vinnare av Mellersta Norra LA:s Vandringspris till Bästa 
Bruksprestation gick i år till Kirsten Wretstrand och hennes 
”Rutan”. 
Pris till mesta deltagare på Collie-SM går i år till Åsa Lindgren 
som med sin ”Salo” deltog på utställningen med CK, fick ihop 
172p i lydnadsklass II och blev Rasmästare i Lydnad samt till 
sist även 3:a Rasmästare i Bruks via godkänt resultat i lägre sök. 
Ett riktigt allroundekipage med andra ord!
 

Min söktävling på Collie-SM
av Åsa Lindgren

Så var det dags för collie SM 2015 som skulle hållas på vår hem-
maklubb Piteå BK. Jag hade anmält mig och Salo till lägre klass 
sök och inför start kändes det lite nervöst, vi hade inte varit ute 
på tävlingsbanan på nästan två år.
Tävlingsdagen startade med upprop klockan 7 på morgonen. 
Vädret kändes idealiskt för hundtävling, mulet och inte alltför 
varmt. I lägre klass sök var vi fyra ekipage och Salo var den enda 
collien i klassen. 

Vi startade tävlingen med lydnaden. Tyvärr så var det inte min 
och Salos dag på lydnadsplanen och vi lyckades inte hitta den fina 
känslan som vi kan ha i lydnaden. Det kändes lite tråkigt då jag 
vet att vi kan prestera så mycket bättre tillsammans. Redan efter 
lydnadsdelen var stod det klart att vi inte hade poäng som skulle 
räcka till ett uppflytt. Jag bestämde mig för att ändå tävla vidare, 
dels för att det var rasmästerskap men även för att få känna av hur 
det skulle fungera i sökskogen vid en tävlingssituation.
 
Efter lydnaden så var det dags för budföring. Budföringen var 
lagd i skogen efter en stig och Salo hade helt glömt bort att man 
kan sprina budföring på annat än appellplanen. Där får jag som 
matte bakläxa, måste komma ihåg att träna på det 
också.

Efter några timmars väntan så var det dags för avfärd mot sök-
skogen. Vädret hade bjudit på både solsken och regn under dagen 
och när jag och Salo skulle in till sökrutan så började det regna 
ordentligt. 
Vi förberedde oss som inför vilken sökträning som helst och gick 
in i rutan. Sökrutan var stenig och klippig på ena sidan och på 
den andra sidan var det mer skog. Jag började med att skicka Salo 
mot den del av rutan som var mer stenig, han gick lite grunt men 
jag valde att skicka ut honom på andra sidan på det andra skicket 
och där gick han ett fint sökslag. Jag skickade honom igen på 
den stenigare sidan och återigen så blev sökslaget lite grunt men 
jag valde att inte skicka om Salo trots det. På det fjärde skicket 
hittade han den första figuranten och efter det så gick Salo fina 
slag och hittade de två kvarvarande figuranterna och gjorde fina 
markeringar. 

Betyget från domarna blev 8,5-9 men avdrag för att det var något 
oavsökt. Jag var nöjd med min och Salos dag i sökskogen och det 
var roligt att dagen slutade bra trots vår dåliga inledning. 
 

När vi kom tillbaka till brukshundklubben så var det prisutdelning 
för rasmästerskapet och jag och Salo slutade på en tredje plats i 
bruksdelen. Efter lite väntan så var det prisutdelning för brukstäv-
lingen och jag och Salo vann lägre klass sök med godkänt resultat. 

Collie SM här uppe i norr innebar att jag fick träffa nya trevliga 
collie bekantskaper och det är alltid trevligt att se fler collier vara 
med på lydnads – och brukstävlingar. Jag och Salo tar nya friska 
tag och satsar på uppflytt från lägre klass!

Tack till collie klubben och Piteå brukshundklubb ett väl arrang-
erat arrangemang! 
 

Rasmästarna i Bruks, lägre och högre klass i Spår och Sök
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Att arrangera Collie-SM 
"Det är många detaljer på ett järnspett" brukar man säga om 
något som verkar enkelt, men som egentligen är ganska kom-
plicerat. Ungefär så skulle jag beskriva hur det är att arrangera 
ett Collie-SM. Inte för att avskräcka någon från att ta på sig upp-
draget, utan för att det är så det känns efter att för första gången 
ha varit med om det. 

Planeringen började så smått för ungefär tre år sedan då vi i Norra 
LA tillfrågades om och beslutade oss för att arrangera SM:et 
2015. Redan innan vi sa ja hade vi frågat Piteå BK om vi kunde 

Nära, nära…
av Kirsten Wretstrand

Så var det då äntligen dags efter 10 dagars resande från Skåne 
till Piteå. Dags att få göra det roligaste som finns – att starta på 
bruksprov. 

I högre klass fanns det 6 startande (3 schäfrar, 1 lapsk vallhund 
och 2 collie). Vi började med platsliggning på morgonen. Nu är 
min tik inte helt klar för tävlingsmässig platsliggning, så jag avstod. 
Det kommer fler tävlingar…

Därefter dags för uppletande. Det gick sådär. Visserligen hittade 
hon två föremål och hon arbetade på bra hela tiden, men i något 
för lågt tempo men framförallt var hon inte helt tyst, så det blev 
en rättvis 6:a. 

Sen bar det iväg ut i skogen för vårt 1200 meter långa spår. 
Vi fick sista startnumret så det blev en del väntan. Vi har tränat 
upptag i massor för vi har inte riktigt hittat rätt där, men nu var 
hon redan från början fokuserad och gick i lagom tempo ut och 
hittade spåret på 30 meter, kollade först åt ett håll men valde det 
andra. Alltid lika spännande att närma sig sidolinjen på rutan, 
men det var rätt håll.
Jippie! 

Det var mycket vatten i markerna och vi fick börja med att hoppa 
runt mellan tuvorna, över en bäck som det forsade i och jag blev 
givetvis blöt om fötterna… Ingen svår terräng men mängder av 
djup mossa, mycket ris av olika slag och en del upp och ner så 
var jag glad jag hade en hund med bra drag i linan.

Vi plockar pinne efter pinne och det känns som om vi håller rätt 
bra tempo. Mot slutet kommer vi till en liten grusväg. Skall vi 
verkligen över här? Det är inte läge att störa henne så jag hänger 
på och visst var det rätt. Vi skulle över vägen och ner på andra 
sidan en bäck där hon lätt studsade ner. Sen hittade vi slutet. 
ALLA pinnarna med och med 10 på upptaget (visade det sig 
senare) så var det full pott på spåret. 
Jippie igen!!

Väntan. Bruksprov är en mångkamp där det handlar även om att 
vänta och hålla rätt på nästa gren och när man skall in och att då 
ha hunden redo och i rätt balans för uppgiften. 
Till sist är det vår tur att äntra appellplan, som sista startande i 
högre klass, då alla tagit sig runt spåret. Jag har en riktigt bra känsla 
och Rutan är med och hon är TYST och fokuserad. 
Fria följet känns bra, inkallningen lite vinglig, framåtsändandet 
helt OK, krypet är hennes paradnummer och vi får betyg 9 även 
om det inte var någon riktig fullträff  avseende tekniken, skallet 
går bra – lite glest på slutet, tungapporten är just tung, men det 
går bra ända fram tills hon sätter sig, då hon tappar den… men 
sen kommer hoppet och där sker något som inte brukar ske – 
hon slår i på tillbakavägen och betyget sjunker givetvis till 7,25. 

Detta skulle visa sig vara en större miss än jag först trodde. Man 
behöver 196p på lydnaden (inkl. platsliggningen som har 40p) och 
vi fick 189,25p. Totalt hamnade vi på över uppflyttningspoäng 
med 486,25 men utan gk lydnad… 
Kändes surt då, men med lite eftertanke så kanske det var lika 
bra, för nu måste vi träna mer på platsliggningen med skott, för 
den är viktig. 

Tack Piteå BK för härliga Paltprovet! Jag kommer gärna igen men 
tror inte det blir årligen för jag har 160 mil hit/dit enkel väg…
I den officiella klassen slutade vi 2:a. 
 Till sist stod det klart att vi även blev Rasmästare i Bruks och 
även vinnare av VP för Dagens Bruksprestation som Mellersta 
Norra har skänkt. 

Tack Norra LA för roliga och annorlunda tävlingar! 
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få hänga på Stora Paltprovet, en helg med lydnads- och bruksprov 
som arrangeras i början av augusti varje år. Till vår glädje sa de 
ja. Därmed kunde vi, förutom utställningen, också ta på oss 
SM-tävlingarna i lydnads- och bruksprov. I vårt LA är vi tyvärr 
alltför få medlemmar för att ro i land ett helt SM på egen hand. 
Vi skulle helt enkelt inte få ihop tillräckligt många funktionärer 
för det. Av samma skäl var vi också tvungna att avstå från agilityn 
och rallylydnaden.

Det är inte så länge sedan Norra LA inbjöd till Collie-SM förra 
gången (2009) och dessutom har vi personer i vårt LA som har 
många års erfarenhet av att anordna utställningar och andra ar-
rangemang, vilket självklart var en mycket stor tillgång i arbetet.
En av de första uppgifterna var att boka en domare till utställn-
ingen. Det ska ju på grund av colliens bakgrund vara en domare 
från Storbritannien som dömer SM-utställningen och då gäller 
det förstås att ha kunskap om vilka domare som finns där. Efter 
en del funderande kom vi fram till några lämpliga alternativ och 
via goda kontakter fick vi klart med Brian Hawkins. En sak att 
bocka av från att göra-listan.

Det finns naturligtvis en mängd andra punkter på listan, t ex bankett 
eller inte och var ska vi i så fall hålla till, servering i samband med 
utställningen eller inte, sponsorer vid sidan av vår huvudsponsor, 
ringsekreterare och andra funktionärer och, inte att förglömma, 
boka resa till domaren. 

Kontakt med Royal Canin, Collieklubbens huvudsponsor, är 
naturligtvis också viktig, så att det finns priser och sponsormaterial 
att dela ut under helgens tävlingar. Det brukar komma en hel del 
grejer att hålla reda på och fördela på bästa möjliga sätt. Då gäller 
det att ha en medlem i närheten som har förvaringsutrymme för 
detta, om man inte har en klubblokal förstås.

En av de sista sakerna som skulle fixas var utställningskatalogen. 
Den ska inte bara innehålla korrekta uppgifter om vilka hundar 
som är anmälda till utställningen utan även bl. a information om 
de olika vandringspriserna som delas ut vid SM:et (och de är 
många). Och helst ska allt vara korrekt förstås. När originalet är 
färdigt ska katalogerna tryckas. Tack och lov för kopiatorer som 
inte enbart kopierar utan också klarar att vika och häfta.

Så långt handlade det om förberedelsearbete som kunde göras 
mer eller mindre på distans. Sedan drog det ihop sig till arbete på 
plats, och på torsdagskvällen samlades några tappra själar för att 
ställa i ordning inför utställningen. Vi satte upp domartält, tält 

för prisbordet, markerade utställningsring, förberedde för grilln-
ing och servering och en hel del andra saker. Vi gjorde så mycket 
som möjligt, men det var ändå en hel del saker som inte gick att 
förbereda och som därför fick vänta till fredag morgon.

Själv avslutade jag torsdagen med att göra resan från Piteå till 
Luleå, en tur på ca 10 mil t o r, för att hämta vår domare som kom 
med flyget från Stockholm. Tidigare på eftermiddagen hade vi fått 
besked om att han satt fast på flygplatsen i Amsterdam. Planet till 
Arlanda var överbokat och han blev ombokad till ett senare plan, 
vilket innebar att han skulle missa anslutningen till Luleå. Då blev 
vi lite svettiga kan jag lova! Nåja, ett telefonsamtal senare hade vi 
lyckats få en plats på dagens sista plan till Luleå. Puh!
Planet till Luleå blev sedan försenat, vilket innebar att vi inte var 
på plats på hotellet förrän klockan passerat midnatt, men vi hade 
i alla fall vår domare på plats i Piteå!

Under fredagen låg fokus på utställningen och vi som inte ställde 
några hundar gjorde vårt bästa för att få allt att flyta på så bra 
som möjligt. Jag hoppas vi lyckades. När BIS-hunden till sist var 
utsedd återstod "bara" att plocka ner tälten och städa undan efter 
oss eftersom lydnadstävlingen skulle använda samma plan några 
timmar senare. För egen del avslutades fredagens "tjänstgöring" på 
samma sätt som torsdagen, d v s med en resa t o r Luleå. Denna 
gång för att lämna domaren på flygplatsen.

När Paltprovet väl drog igång med lydnadsklasserna på fredag 
kväll var det mesta praktiska arbetet för helgen över för LA:t, men 
några av oss hade erbjudit oss att hjälpa till där det fanns behov, 
så helt klara var vi inte. Dessutom tävlade ju flera collieekipage 
i både lydnad och bruks, så SM:et var definitivt inte över förrän 
efter prisutdelningen på söndag eftermiddag.

Nu, några dagar efter Collie-SM, återstår fortfarande en del arbete. 
Bland annat ska resultatlistorna skickas in, de sista fakturorna 
betalas så snart de kommit, en ekonomisk sammanställning göras 
och en hel del material återställas till sina platser i väntan på nästa 
utställning.

Efter en långhelg med mycket arbete, många trevliga möten och 
alldeles för lite sömn kan jag konstatera att det varit intressant och 
lärorikt att vara en liten kugge i "maskineriet" Collie-SM 2015. 

Maria Brännström, Norra LA
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 ”Mamma, varför finns det inga spännande hundböcker när det 
finns så många hästböcker?” undrade min hundintresserade, 
elvaåriga dotter när vi stod framför en hel hylla med hästböcker 
på biblioteket. Hundböckerna, däremot, lyste med sin frånvaro. 

Och visst är det en befogad fråga. Inte minst med tanke på att 
det finns mer än dubbelt så många hundar som hästar, i Sverige 
idag! Så jag bestämde mig för att råda bot på hundboks-bristen. 
Idag, drygt ett år senare, har min hunddeckare ”Vargskräck” 
precis kommit ut. 

Det är en spännande historia med både mysterier och äventyr, 
kryddad med en hel del hund-feelgood.  Huvudpersonerna är 
elvaåriga Flingan Fjällström och hennes glada och modiga dvärg-
pudel Buffy. De lär känna ett stort antal andra hundar av olika 
raser, storlekar och personligheter. En av dem är den brokiga 
flockens ledare – den smarta och vänliga collien Hero. Han är 
dessutom är fena på att spåra vilket kommer väl till pass när de 
många gåtorna ska lösas. 

Boken passar för läsare mellan 8 och 14 år, ungefär. Många vuxna 
läsare vittnar om att de läst boken med behållning och även fällt 
en och annan tår över de gripande hundöden som beskrivs.  Flera 
av dessa är dessutom collieägare…

Jag har skrivit en bok som jag tycker saknas på marknaden. Föru-
tom att underhålla så vill jag också förmedla vilken stor betydelse 
en hund kan ha i ett barns liv. Den glädje och kärlek en fyrbent 
vän kan ge, liknar inget annat. 

Collieägaren Jeanette Bergenstav har gett ut sin första 
bok – en hunddeckare för barn i slukaråldern. Boken  
”Vargskräck” är den första delen i serien om Flingan & flocken. 
Och givetvis är en collie en av de fyrbenta huvudkaraktärerna.

Eftersom det finns så lite läsning för hundintresserade unga så 
har vi också skapat en hemsida: www.flinganochflocken.se som 
vi planerar att successivt fylla på med fler fina bilder, roliga film-
klipp, fakta om hundar, hundpyssel och tävlingar. Tipsa gärna era 
hundintresserade barn och ungdomar om den!

Boken finns att köpa på bland annat: www.idusforlag.se/vargskrack  
Som medlem i Svenska Collieklubben får du 15 % rabatt om du 
anger kod ”flocken” i kassan. 

Boktipset!
Text: Jeanette Bergenstav Foto: Patrik Bergenstav
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I början av juni startade vi husbilen för 
att åter styra kosan ut i Europa - denna 
gång med World Dog Show i Italien som 
ett av målen.
Den här gången åkte vi över Rödby i Dan-
mark för att snabbt ta oss över böljan blå 
till Puttgarden i Tyskland - en överfart  
som i framtiden kommer att kunna bli en 
underfart då man planerar att påbörja ett 
tunnelbygge 2016.

Väl iland i Tyskland, som mer och mer 
blivit ett av våra favoritländer att åka i, fick 
hundarna en välförtjänt strandpromenad 
med möjlighet till spring och lek innan vi 
körde vidare.
Fina omgivningar, fräscha och väl tilltagna 
rastplatser, små städer att upptäcka och 
stanna till i, plus oftast väldigt bra vägar gör 
att den ganska långa resan genom landet 
ändå känns ganska lätt. 
Hundarna älskar såklart alla rastningsstopp 
med nya spännande platser att utforska.

Med oss hade vi Bosse och Molly, som 
skulle tävla, och två äldre följehundar, 
Freyja & Nelly, som var med eftersom vår 
kennelhjälp & husvakt bara ville ha tre extra 
hundar , förutom sina egna, att ta hand om 
på hemmaplan

Genom Europa
Ju längre söderut man kommer i Tyskland 
desto högre blir bergen och till slut - knappt 
så vi märkte det -  var vi i Österrike och 
straxt därpå i Schweiz. 
Snöklädda himmelshöga  alptoppar, grön-
skande djupa dalar med små samhällen och 
betagande vyer av det, som åtminstone jag 
bara tidigare sett från luften när jag flugit, 
gjorde att jag förundrad, som om det vore 
ett mantra; hela tiden satt och sa  "ååh, ääh, 
ooh så fantastiskt vackert!" 

I Bellinzona - en kanton i Schweiz, inte 
långt från Italienska gränsen, stannade vi 
över natten då ett otroligt kraftigt oväder 
med slagregn, hagel byar som vid ett tillfälle 
gjorde att all trafik stannade och ett åsk-
skådespel vi aldrig sett maken till gjorde 
det omöjligt att fortsätta. 
Hela natten blixtrade det i oavbrutet. Him-
len och alptopparna blev upplysta som mitt 
på dagen och dånen rungade mellan bergen. 
Ett skådespel som verkligen visade på na-

turens storslagna krafter - då var det skönt 
att krypa ned under täcket i en torr varm 
säng i husbilen tillsammans med hundarna 
som sov som stockar!

Dagen därpå körde vi in i Italien och till 
Como där vi fann en fin ställplats på en 
camping. 
Det var otroligt varmt - över 30 grader i 
skuggan och jag var glad över att kunna låta 
hundarna bada i Comosjön och att jag hade 
kylvästar och flera fläktar att slå på, något i 
alla fall Nelly & Bosse uppskattade mycket.

I Italien är allt inhägnat och det är lås och 
grindar överallt, som inte vi nordbor är vana 
vid, så man är mest hänvisad till parker och 
att gå efter mindre vägar när hundarna ska 
rastas om man inte åker i mer obebodda 
områden.

Vi mötte många intresserade blickar när vi 
kom med hundarna eftersom det inte är 
vanligt med varken rashundar eller kort-

hårig collie, de flesta hundar vi såg ute i 
samhället var av blandras.
Många har sina hundar inne på sin inhäg-
nade tomt så våra hundar fick lära sig tåla 
att bli ordentligt utskällda då och då när vi 
var på promenad - till sist blev de så vana 
att de varken brydde sig om det eller att 
det kunde komma ut ett gäng lösa, skäl-
lande hundar från nån bakgård -  De bara 
tittade förstrött på dem med en "att ni bara 
orkar"-blick i ögonen!

Eftersom vi hade några dagar på oss innan 
det var dax för våra utställningsdagar i Mi-
lano så åkte vi mot Venedig och Jesolo för 
att köra landtungan ut till Punta Sabbioni 
där vi tänkt ta båten till sevärdheterna i  
Venedig eftersom det inte är helt lätt att ta 
med husbilen dit.

I Sabbioni hittade vi en liten, fin och väldigt 
fräsch camping där vi trivdes väldig bra.
Ägarna drev också ett familjejordbruk där 
de odlade majs, sallad, tomater, körsbär och 

Sommarens "roadtrip"  
3 veckor med 4 coll ies i  5 länder
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aprikoser plus fina ägg, från de frigående 
hönsen, som de sålde i sin gårdsbutik.
På kvällarna gick vi ned till stranden och 
lät hundarna springa lösa och bada i det 
ljumma havet.
På dagarna låg de oftast i skuggan och 
vilade medan vi läste, solade eller cyklade 
till den närbelägna byn och proviantera 
lokala produkter som vi sedan åt fram mot 
kvällen när det blev lite svalare. 
Den  Italienska  maten på plats - när den 
är som bäst - det är helt underbart! 

Någon båtfärd  den korta biten över till 
Venedig blev det aldrig eftersom man måste 
ha munkorg på hundarna då, så var bestäm-
melserna fick vi veta. Så vi avstod det, inte 
minst på grund av värmen.

Mot Milano...
När det så var dax att köra till Milano hade 
vädret försämrats till vår stora glädje. 
Det innebar nämligen att när det blev mulet 
och inte så varmt kunde vi lämna de två 
icke-deltagande hundarna i en välventilerad 
husbil på ställplatsen vi bokat vid den jät-
testora mäss anläggningen , medan vi var på 
tävlingarna, vilket annars inte varit möjligt.

De tre utställningshallarna som utställn-
ingarna var i, var stora, luftiga med väl 
tilltagna ringar och jättebra underlag och en 
tillbehörsmässa med något lite annorlunda 
utbud mot vad vi vanligen ser 
Hela organisationen av detta jätte even-
emang var i toppklass. 

Första utställningsdagen för oss var på den 
Italienska Collieklubbens Club Show (ras 
special).
Det som vi med korthåren dock inte var 
vana vid, var att man delat upp tikar och 
hanhundar i var sin ring och bedömnin-
garna pågick parallellt, så vi som ställde 
både hanhund och tik kände oss lite stres-
sade, men allt avlöpte bra.

Vår Bosse blev bästa Championhane i 
konkurrens med många väldigt välmer-

iterade champions och Molly blev trea i 
sin klass. 
Extra trevligt var också att träffa alla col-
lievänner från olika länder, prata en stund, 
utbyta små presenter (jag fick bl.a. Italienska 
collieklubbens handbok 2015) och hälsa på 
varandras hundar. Vi har hund- "barnbarn" 
som bor i Italien som vi bland annat fick 
chans att träffa.
Nöjda med dagen intog vi en god måltid 
på en fin restaurang där hundarna givetvis 
var välkomna att ligga under bordet medan 
vi åt. Hovmästaren t.o.m flyttade på när-
liggande bord för att vi skulle få bra plats 
och två av servitörerna kom för att fråga 
om rasen och berätta att en av dem haft 
långhårig collie. 
Mer av detta här hemma vore trevligt - inte 
bara på uteserveringar på sommaren!

...och World Dog Show
På World Dog Show utställningsdagen gick 
vi till våra ringar och hämtade nummerlapp 
och katalog som dagen innan och anmälde 
att vi kommit (det var som startanmälan på 
hästtävlingar) och så började en lång väntan 
för oss eftersom alla långhårscollies skulle 
bedömas först denna dag. 

Vid ringside satt vår för-
ra ordförande Margareta 
Carlsson  och studerade 
deltagarna och vi bytte nå-
gra ord innan det blev min 
tur att få gå in i ringen.
Den italienske domaren 
Pietro Paolo Condo som 
dagen innan dömt 
korthårshanar dömde 
korthårstikarna och även 
denna dag gillade han 
mina hundar och i slutfi-
nalen stod vi igen vid 1:a 
plats skylten - men denna 
gång hade vi också fått en 
Världs Vinnar titel. 

World Winner 2015 stod 
det på den jättelika prisro-
sett som var så stor att min 
man först trodde jag hade 
fått en hatt av domaren.  
Nu utbröt ett kaos av grat-
ulationer, fotografering, 
ryggdunkningar och glada 
leenden runt oss.  Domar-
en ville höra lite mer om 
Molly och vår uppfödning 
och berättade att han själv 
haft många korthårs col-
lies och älskade rasen och 

så visade han stolt sin slips som han bar 
dagen till ära - som var full med små bilder 
på korthår! Fint!
Hans tyska domarkollega Claus Peter Fricke 
som dömde hanhundarna på världsutställ-
ningen dömde också BIR & BIM och den 
finske hanhunden Lifedream Unfitting To 
Please blev BIR och Molly, Törnskogens 
Queen Of  Diamonds  blev BIM.

Hemåt igen
Trötta och givetvis väldigt glada stuvade 
vi in vår utställningspackning i husbilen 
igen och åkte ut från storstaden Milano, 
lämnade Italien och åt en god middag på 
ett värdshus i Schweiz innan vi åter for 
genom ett regnigt Österrike till ett mer 
soligt Tyskland.

Efter några avkopplande dagar i den pit-
toreska och mycket trivsamma medeltids-
staden Hann Münden i Niedersachsen for 
vi till Danmark över Flensburg till Veijen 
där Danska Kennelklubben hade två dagars 
utställning som vi anmält till i förhoppn-
ing att kanske kunna få ett sista cert till ett 
danskt championat till Bosse.
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Välordnad camping, stora bra gräsytor och 
ett underbart soligt väder gjorde dagarna 
extra härliga för oss och andra ditresta col-
lievänner & deras fina hundar från bl.a. 
Finland, Norge och Danmark.

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?

Första dagen fick vi EX, CK och fin kritik 
på båda hundarna men inga placeringar 
men andra dagen blev Bosse BIR och ny 
Dansk Champion och Molly blev genom att 
hon fick det sista CACIB hon behövde för 

ett Internationellt Championat, väl belönad 
hon också med ytterligare en titel.

En inställd träff  med våra danska vänner 
på kennel Unique Quesi , som har en tik 
från oss som de skulle åka och para just 
då, gjorde att vi körde direkt upp till vår 
favoritplats Skagen där "solen alltid skiner" 
eftersom regn och blåst dragit in över södra 
och mellersta Danmark.

Efter några dagar med sköna lång prom-
enader med hundarna efter havet där de 
fick springa och leka i vattenbrynet och 
undersöka allt spännande (och äckligt...) 
som flutit i land, god mat, lite semester-
shopping och vila körde vi ombord på fär-
jan i Fredrikshavn som skulle ta oss hem 
till Sverige igen efter tre fantastiska veckor 
"on the road" ute i Europa.

Efter en lugn överfart blev sista stoppet på 
färden i Grästorp och ett kärt återseende 
av valparna - "våra barnbarn" som snart 
var leveransklara  -  hos Peter & Erik och 
deras vuxna tikar som båda kommer från 
vår uppfödning.

Hemmavid  väntade högt gräs, en rejäl 
hög med post och ett gäng lyckliga hem-
mahundar och den tid som behövdes för att 
så smått smälta detta minnesvärda äventyr! 

Evama Thörnvall
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Från valp till ASSIStANShuNd
Jag har i hela mitt liv haft hund, tränat, 
tävlat och ägnat mycket tid åt vallning. 
En dröm har sedan länge varit att äga en 
collie. Jag har en sjukdom som heter EDS, 
som innebär svår värk i både rygg och 
alla leder samt nevropati i händer, fötter 
och underben som gör att min balans är 
mycket dålig. Prognosen på min sjukdom 
är att jag stadigt kommer bli sämre.

Nåväl, för 4 år sen bestämde jag mig, nu 
skulle den efterlängtade collien inköpas. 
Jag fick kontakt med Monica Johansson 
på Mironik's och vi kom överens om att 
en valp i kommande kull skulle få flytta 
hem till mig.
Den valp som skulle bli min var en trefär-
gad hane, kullen blev kallad Underverks-
kullen och min kille döptes till Mironik's 
Taste. Jag hade ett namn klart och det 
passade perfekt, han kallas idag för Trygg.

Redan på planeringsstadiet hade jag be-
stämt att träna Trygg till att hjälpa mig i 
vardagen och träningen till detta påbör-
jades under lekformer tidigt under första 
året. Vi tränade apportering av alla olika 
föremål från golvet, började med lite 
större, lätta att ta i munnen för att sakta 
övergå till svårare och mindre föremål.
Idag plockar han upp allt som jag tappar, 
frukt, grönsaker, kattmatsburken, tandp-
etare, plastpåsar, bestick, medicinkartor, 
vedträn osv.

Vi påbörjade också träning på att stänga 
lådor och skåpsdörrar i köket och såklart 
öppna dom. Så småningom övergick vi till 
innerdörrar som han kan öppna både inåt 
och utåt. Vi var nog båda två lika entusi-
astiska i träningen och jag häpnade och 
gladdes åt framstegen. Tankarna gick, vad 
skulle jag kunna behöva mer för hjälp........
jo, om jag ramlar har jag svårt att ta mig 
upp, så hjälp till det och såklart kan jag 
behöva en telefon.

Träning påbörjas, jag vande honom sakta 
vid att jag höll i pälsen och fick stöd att 
komma på fötter. Till min stora förvåning 
tog det mycket kort tid tills Trygg direkt 
när jag ”ramlade” kom och lade sig tätt 
intill och när jag tog i pälsen reste han sig 
upp och hjälpte därigenom också mig att 
komma upp.

Vid ett tillfälle, sommaren 2013, Trygg vår 
då alltså endast 1½ år, blev jag sjuk med 
hög feber och kräkningar. Vaknade på mor-
gonen vid 7, öppnade dörren åt hundarna 

och raglade sen tillbaka till sängen. Nästa 
gång jag kvicknade till (12.45) låg jag på 
golvet med Trygg tätt intill min rygg, jag 
har absolut ingen aning om hur jag hamnat 
där eller hur länge jag har legat så. Tack vare 
min underbara hund var jag inte ens kall.

Samtidigt med den träningen lekte vi ”leta 
nallen”, jag lade ifrån mig mobilen, gick till 
nästa rum och sa till Trygg att ”leta nallen”. 
Idag letar han efter den tills han hittar den 
oavsett var den ligger, vi tränar också på 
samma kommando med sluddrig röst om 
jag skulle vara omtöcknad eller få en stroke.

Jag tar mig idag fram med hjälp av kry-
ckor och att bära ut tvätten till klädstrecket 
skulle ju också kunna vara en hjälp. Vi la 
tvätten i en Ikeakasse, hängde den runt 
Tryggs hals, han bär ut den, ner för trappan 

och fram till klädstrecket, väl där tar jag av 
kassen från hans hals och då räcker han 
mig ett plagg i taget som jag kan hänga 
upp. Även här kommer apporteringsdelen 
in, om jag tappar klädnypan på marken ger 
han mig den direkt.
På kvällen lägger jag mina kläder på en 
stol och när jag vaknar på morgonen kom-
mer Trygg till mig med dom så jag kan 
klä på mig.

Nu tog jag kontakt med Monica och 
funderade på om hon skulle kunna sy 
klövjeväskor till Trygg så att han kan hjälpa 
till att bära saker åt mig. Hon sydde dels 
en sele med handtag som jag kan hålla i 
när vi går och även ta tag i om jag ramlar 
och också klövjeväskor som rymmer lite 
mer än en ordinär klövjeväska.
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Trygg följer idag med till apoteket och bär 
hem alla mediciner och hjälpmedel som be-
hövs därifrån. Till biblioteket bär han mina 
lästa böcker som plockas ur av personal, 
går därefter med mig mellan hyllorna och 
jag kan plocka ner nya böcker som bärs 
till disken av Trygg och där blir stämplade.
Vi beställde också en Nomesele av Monica 
för att kunna dra en pulka med varor som 
blir för tunga att ha i väskorna, t.ex drar 
han in 18 kilos hundmatsäckar från bilen 
uppför rampen och ända in i köket.

I vintras kom vi hem efter en jobbig dag på 
UAS, vi hade handlat mycket tunga saker 
på väg hem. Trygg drar in pulkan i hallen 
jag tränger mig före honom och säger till 
honom att gå, jag fastnar med ena foten 
mellan snörena på pulkan! ramlar framåt, 
drar ner en korg med vallstavar och slår 
näsan i kommoden.  
Trygg hamnar under mig som har blodet 
sprutande från näsan,  jag skriker som en 
besatt, det gör så ont! Det tar en bra stund 
innan jag trasslat av mig skon, Trygg ligger 
under tiden alldeles still tills jag kommit 
loss, då sätter han sig upp o slickar av mig 
helt lugn. Det var blod över hela hunden, 
golvet, dörr, dörrkarm och en spricka i 
näsbenet.

Av en händelse fick jag av en god vän reda 
på att det finns något som heter assistans-
hundar. Det är SKK som tillsammans med 
socialstyrelsen har ansvar för dessa. Jag tog 
kontakt med assistanshundsrådet för att ta 
reda på hur utbildningen går till och fick 
veta att hunden skulle göra ett BPH och 
ett anlagstest. Vi fick tid för detta i augusti 
2014 och blev godkända för att påbörja 
vår utbildning. 

Tillsammans med en certifierad instruk-
tör  kom vi fram till ett måldokument som 
Trygg o jag kunde ha nytta av. Sen dess 
har vi tränat på allt jag behöver honom till 
och dessutom miljöträning, inkallning med 
störning av andra hundar, han ska kunna 
ligga okopplad medan jag lämnar honom 
t.ex för ett toalettbesök och en hel del andra 
färdigheter med störning. 

Den stora dagen bestämdes till 29 maj, då 
två personer kom från SKK för att certifiera 
honom. Vi fick visa upp våra kunskaper och 
blev GODKÄNDA. Ett kompetensprov 
ska göras årligen så länge han jobbar.

Trygg är en fantastisk hund! Redan som ung 
smet han ur bilen när jag vallade med min 
bordercollie och sprang ut på 75 meter och 

hämtade in fåren, även i dag vallar han då 
och då, men nu nöt som vi dock bara föser.
Utan Trygg skulle jag idag behöva larm 
och mycket hjälp av en personlig assistent, 
idag är jag självgående och klarar mig helt 
utan hjälp utifrån vilket känns fantastiskt 
för min egen självkänsla.

Jag kommer hela tiden på nya saker som 
Trygg kan hjälpa mig med och vi utveck-
lar hans arbetsområde. Jag önskar att fler 
handikappade kunde få samma hjälp från 
våra fyrfotade vänner.

En mycket stolt och lycklig ägare av Mironik's 
Taste ”Trygg”, Anette.

Bland skyltar och koner!
Zammy var verkligen på topp i både 
bruks och lydnad när det plötsligt hände 
en dag... Han skadade sig så illa under en 
träning att han inte längre kunde röra sig 
på ett naturligt sätt. 
Tyvärr tog det lång tid för veterinärerna 
att fastställa skadans art och under tiden 
felbelastade han sina båda bakben så pass 
att han inte länge kunde vara en aktiv täv-
lingshund. 
Ett sorgligt slut på hans karriär i högre klass 
spår och lydnadsklass tre. Det gick ett helt 
år med rehab träning när jag började att 
titta lite extra på rallylydnaden. Inga höga 
hopp eller frestande kryp.
Tänk om vi skulle prova! 

Zammy blev eld och lågor när vi började 
att damma av lite lätt lydnadsträning och vi 

kunde köra igång på ett mjukt sätt. Det tog 
ganska lång tid innan jag vågade prova på 
en tävling. Var mest rädd för att jag skulle 
röra till det för honom bland skyltarna.

Det var en härlig känsla att få lov att komma 
ut och tävla tillsammans! Plötsligt var vi ett 
team igen och det gick så bra!
Nybörjarklassen och fortsättningsklassen 
var inga problem för en gammal lydnads-

hund. Värre var det för hans matte som 
skulle komma ihåg vad alla skyltarna bety-
dde och hitta rätt i banan – men det gick 
finfint och vi blev t om både klubbmästare 
i rally och vann SCK:s HP till bästa ral-
lylydnadscollie.
Utmaningen kom i avancerad klass för då 
skulle vi börja att lära Zammy gå på min 
högra sida och utföra övningarna där… Oj 
oj oj, vad det ställde till det i en gammal 
lydnadshjärna. Zammy var så skeptisk och 
han tycktes säga – har du sagt åt mig i sex 
år att gå fot på vänstersidan så är det där 
jag skall gå…
Det verkade som att han trodde att jag 
försökte lura honom att göra fel! 
Ha ha – sa Zammy – mig kan du inte lura 
för jag skall gå på vänstersidan jag tralalala!
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Skam den som ger sig. Idogt tränande och 
övertalande så började han förstå att man 
kunde göra precis samma saker på höger-
sidan som på vänstersidan. Ingen precision 
men ändå hyfsat och jag anmälde oss till 
start i avancerad klass. Det gick över förvän-
tan och vi vann till och med en tävling!

Nu började slipandet för mästarklassen. 
Svänga hit och dit och fortsätta stå på 
benen utan att yra runt blev mattes uppdrag. 
Zammy fortsatte sin något skeptiska höger-
handling. Jättesvårt att få bakdelskontroll 
på högersidan så för mig blev det slutligen 
en nödvändighet att köpa skyltar och börja 
träna med dem. Tidigare hade vi bara tränat 
”fritt utförande” utan skyltar men med 
högerhandlingen var jag tvungen att börja 
lära mig hur stor svängradie Zammy be-
hövde utan att slå i skyltarna när han gick 
på högersidan.
Så kom dagen för vår debut! 
Mitt mål var att försöka få ihop ett god-
känt resultat och att se om vi skulle kunna 
fokusera en hel bana. Jag t om dristade mig 
att anmäla till en dubbeltävling så att vi 
skulle få två chanser på samma dag!

Under banvandringen blev jag fullständigt 
panikslagen. Så mycket information som 
inte står på SBK:s skyltanvisningar. In på 
höger eller vänster sida när hunden stått 
framför? Ja, frågorna svämmade över i hu-
vudet och jag blev så väl omhändertagen 
av några medtävlande. Stod och tittade på 
många ekipage och försökte att memorera 
banan. 

Med skräckblandad förtjusning äntrade vi 
den och tog oss igenom utan att jag kol-
lapsade. Zammy var på hugget och gjorde 
bra ifrån sig. Så otroligt kul att jag äntligen 
vågade mig på att tävla i mästarklassen. 
Inga poäng visades och det blev prisut-
delning. Plötsligt var det utdelning för de 
som kommit över 70-poängsgränsen och 
jag var med bland dem. Jag hade debuterat 
med 87 poäng med minus 10 poäng för att 
jag hade snurrat på fel håll. Alltså jag - inte 
min hund utan hans matte hade ryckt bort 
10 poäng och han hade så klart gjort en 
strålande insats. 

Eftermiddagens bana blev precis lika bra 
men där hjälptes vi åt att bli av med lite 
poäng. I sin iver sparkade Zammy omkull 
en kon och tjuvstartade på en inkallning och 
jag gjorde några förarfel. Vi åkte alltså hem 
den dagen med två kvalificerande poäng! 
Lycklig värre...

Några dagar senare var det dags på en kväll-
stävling. En domaraspirant hade ritat banan 
och lagt in 15 skyltar med högerhandling 
och 4 med vänster. Hade mardrömmar om 
hur det skulle gå innan det var vår tur… 
Vi gjorde vad vi kunde. Lite snett här och 
där men utförde allt snyggt och fint tills 
vi kom fram till sista skylten och där – där 
fick hans matte fullständigt hjärnsläpp. 
Skylten visade stanna under gång och gå 
runt på vänstersidan. Alltså ett lydnadsklass 
ett moment och jag stannar vid skylten 
och är inte snabb nog att ge ett stanna 
kommando så Zammy sätter sig ner . När 
matte stannar så skall man sitta sa hans 
blick och jag läste igen på skylten… Fel 
utförd övning och minus 10 poäng igen. 
Ja, det är bara att konstatera att utan hans 
matte hade han haft en massa flera poäng 
men nu är det så att jag tror att han gillar 
sin matte ändå!
På mindre än en vecka hade vi fått ihop 
våra tre kvalificerande resultat och kan 
numera titulera oss för RallylydnasMästare! 
Klingar ganska gott i mina öron och jag är 
väldigt stolt över att jag och Zammy klarade 
av att byta karriär när ödet ville annorlunda.

Tack Zammypojken för alla glada skratt 
och gråa hår du har gett mig under tiden 
som vi tränat tillsammans. 

Nu skall vi i lugn o ro försöka att justera 
in lite bakbenskontroll på högersidan och 
matte skall plugga skyltar!

Ingela Pettersson & Gemdales Unforgettable 
Uncle Zam
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När man tävlar i lagklass är man fyra deltagare i varje lag, 
Man tävlar för att kvala in till SM på officiella lagtävling-
ar under perioden 1 maj till 30 april. För att laget ska få ett 
godkänt resultat måste minst tre hundar komma i mål.  
Det är med andra ord möjligt att starta laget på tre hundar, 
men då måste alla hundar komma i mål för att få ett resultat.  

För att få SM pinnar behövs inte nollat resultat utan det är dom 
lag med minst fel och bäst tid som får pinnar.
Dom 20% bästa lagen får en SM pinne, om det är 15 lag som 
startar i samma storleksklass får dom tre lagen med bäst resultat. 
SM pinne.
För att kvalificera måste laget ha sex SM pinnar, minst två i hopp-
klass, två i agilityklass sen är två valfria.

Bellas och mitt lag ”Ur vägen” består av Ida Hörnlund med BC 
”Alice”, Sofie Forslund med BC ”Qvick”, Marianne Nääs med 
Aussin ”Crozza” och sen jag med min korthåriga collie ”Bella”. 
Vårt lag tog den sista SM pinnen den 28 februari i Knivsta och 
glädjen var stor . 

Vi kom ner till Lindköping på fredag förmiddag , det var en oerhört 
noggrann veterinärundersökning där hundens alla leder böjdes 
och sträcktes för att säkerhetsställa att alla hundar var kroppsligt 
friska och inte hade ont någonstans.
Efter besiktningen var det invigning av årets SM med en väldigt 
stämningsfull parad runt tävlingsområdet och tal av både arrangör 
och Svenska Agilityklubben. 
Vi var ganska många representanter från Österåkers Bk och det 
var en härlig stämning, alla var taggade och redo för morgonda-
gens tävling.

Lördagens tävling började med dom individuella klasserna så vår 
tävling med lag hoppklass large började först på sen eftermiddag. 
Det var en rolig men klurig bana med ganska många hinderfällor.
Det var totalt 28 lag som startade, 14 lag kom i mål med resultat 
och 14 lag diskade sig. Tyvärr var vi bland dom lagen som diskade 
sig, vi fick två ekipage i mål men även två diskade ekipage .

Trots det är jag väldigt nöjd med Bellas lopp hon gick jättefint 
men valde en tunnel i stället för ett hopphinder vid en av fällorn.
Det här gjorde att vi inte var med längre i själva Mästerskapet, för 
att få en placering krävs resultat i bägge klasserna.

Självklart så tävlade vi ändå på söndagen i agilityklass och laget 
kom i mål men med 30 hinderfel, Bella kom i mål med 5 fel pga 
en ganska onödig vägran som jag får ta på mig.

SM var helt klart en på alla sätt härlig och rolig upplevelse och nu 
laddar vi om för nästa år. Två pinnar av sex är bärgade nu är det 
bara att jobba vidare på dom andra fyra

Med vänliga hälsningar 
Marie

SM i AGILITY
Den 26-28 juli deltog Bella (Gemdales Älvlika Älinora) och jag i årets SM i agility lagklass.  
Det gick i Linköping på friidrottsarenan på Campus Valla.
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Returadress:
Svenska Collieklubben
Alf  Oskarson 
Lygneviksvägen 15  
43972 FJÄRÅS B

FÖRENINGSBREV

Öppet nästan jämt.

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


