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INLEDNING  
SCK har under 2011-2012 arbetat fram en Collieägarutbildning. Denna skall ske i cirkelform ute i 
lokalområdena i samarbete med Studiefrämjandet. 

Collieägarutbildningen vänder sig inte bara till uppfödare, utan till alla, som vill veta mer om sin hund. 
Utbildningen baseras på vissa bitar av SKK:s uppfödarutbildning men har kompletterats med mer om 
beteende och med fokus på collierasernas RAS. 

Under 2012 skall utbildningen kunna starta runt om i lokalområdena. 

Det finns totalt 6 avsnitt, som vardera omfattar ett visst antal lektioner. Man kan genomföra de olika 
avsnitten i valfri ordning. Man kan även välja att ha cirkeln på valfritt antal träffar där en eller flera 
lektioner genomförs. Det finns heller inga tidskrav avseende hur snabbt man måste genomföra hela 
utbildningen. 

Vissa delar av utbildningen (genetiken) kräver en föreläsare. Det kan då vara lämpligt att intilliggande 
lokalområden genomför dessa delar gemensamt. Man kan även tänka sig att man genomför någon del i 
samarbete med en lokal brukshundklubb eller länsklubb. I avsnittet beteende ingår SBK:s kurs M1 
Allmän mentalkunskap.   

Litteratur 
Varje lokalområde har fått följande litteratur: 

- 1 pärm med info från Studiefrämjandet 
- Svenska Collieklubbens raskompendium 
- SKK:s Juridikbok (JB) 
- SKK:s Avelsbok (AvB) 
- SKK:s Anatomibok (AnB) 
- Pdf-filer: 

o Svenska Collieklubbens RAS-dokument för lång- och korthårig collie 
o SRD 2011-01-11 (pdf) (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) 
o Rasstandard för kort & långhårig collie 
o Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt SJVFS 2008:5 
o SKK:s Grundregler 
o SKK:s Studiehandledningar för Juridik, Genetik, Anatomi samt Parning och valpning 
o Artiklar ur Hundsport om genetik (3 stycken) 
o SKK:s avtal 
 

Ta kontakt med Studiefrämjandet 
Studiefrämjandet arbetar på kommunnivå. Ta tidigt kontakt med dem i de kommuner, som ni avser att 
hålla utbildningen i . Det kan gälla olika regler för olika kommuner i form av vad Studiefrämjandet kan 
erbjuda. 
 
Styrelsen SCK 
 
 

Kontaktpersoner: 

Alf Oskarson, 070-31 01 181, alf.oskarson@telia.com 

Jan Klerung, 070-553 06 26, jan.klerung@gmail.com 
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AVSNITT 1: JURIDIK 
 
Mål:  
Känna till gällande avtal och regler (SKK) 
 
Tid:  
8 studietimmar (45 minuter) 
 
Material: 

 SKK:s Juridikbok (JB) 
 SKK:s Grundregler (finns som pdf) 
 SKK:s Studievägledning för Juridik i SKK:s Uppfödarutbildning (pdf) 
 Blanketter såsom t.ex. köpeavtal, parningsavtal, bibehållen avelsrätt, leasingavtal 

o SKK Fodervärdsavtal-J2 (pdf) 
o SKK Låneavtal-J3 (pdf) 
o SKK Parningsavtal-J7 (pdf) 

 
Innehåll: 

 Diskussion och genomgång av materialet 
 Case-studies, verkliga problem diskuteras 

 
Handledare, någon av nedan: 

 Erfaren uppfödare 
 Någon som genomgått SKK:s Uppfödarutbildning/juridik-avsnittet 

 

Allmänt:  
Som grund för delkursen ligger motsvarande delkurs i SKK:s Uppfödarutbildning. Förebilden är 
emellertid på 12 studietimmar medan SCK:s motsvarighet är på 8 studietimmar. Vidare användes inte 
Uppfödarboken som studiematerial i Collieägarutbildningen. 

Denna studiehandledning ger tips om hur SKK:s utmärkta ”Handledning, målbeskrivning, råd och 
anvisningar” för delkursen Juridik i Uppfödarutbildningen kan användas även för SCK:s 
Collieägarutbildning. Dokumentet i fråga finns bifogat som PDF-fil. Värt att notera är att tipsen är 
skrivna för det dokument, som är daterat 2003-03-25. 
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FÖRSLAG TILL KURSUPPLÄGG I JURIDIK 

Observera att Juridikboken är mycket lättläst och underhållande. Om alla deltagare är väl förberedda 
och har läst igenom de aktuella sidorna, så är det inga större problem att hinna med materialet. Tänk 
bara på att enbart diskutera sådant, som inte är självklart för alla. Här har cirkelledaren en viktig roll i att 
ta reda på vad, som behöver diskuteras i gruppen. 

LEKTION 1 

o Svenska Kennelklubbens organisation, använd SKK:s hemsida. 

o Svenska Collieklubben tillhör specialklubben Svenska Brukshundklubben 

o SKK:s grundregler, JB s. 9–11 samt SKK:s hemsida. 

o Vem är uppfödare?, JB s. 13–14. 

o Praktisk hundhållning – god hundhållning, diskutera lite runt sunt förnuft och 
hänsynstagande både mot hundar och mot människor. 

o Vad säger lagen om tillsyn över hundar?, JB s. 111–114. 

o Djurskyddslagen, JB s. 115–118. 

o Hobbyverksamhet – näringsidkare, JB s. 31–36 

 

LEKTION 2 

o Att skaffa valpar – parning, behandlas i delkursen ”Avelsplanering”. 

o Gällande registreringsbestämmelser, använd SKK:s hemsida samt bifogade pdf-filer. 

o Avtalsrätt, JB s. 15–24. 

o Välja valpköpare – köpeavtal, att välja valpköpare behandlas i delkursen ”Avelsplanering” 
– köpeavtal i JB s. 38–45. 

o Köplagstiftningen, JB s. 25–30. 

o Uppfödarens vanligaste avtal, JB s. 46–59 samt pärmen och bifogade pdf-filer, som 
förvaltas hos respektive lokalområde. 

 

LEKTION 3 

o Problem mellan uppfödare och köpare, JB s. 61–67. 

o Juridiska problemlösningar, JB s. 77–86. 

o Skattefrågor och försäkringar, JB s. 87–99. 

o Import och export, JB s. 101–110. 
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DEL AV LEKTION 1; Om Svenska Brukshundklubben 
 
Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i Svenska 
Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation.  
Svenska Brukshundklubben (SBK) har omkring: 

 290 lokala klubbar runt om i landet 
 17 rikstäckande rasklubbar – där SCK är en av dem 
 ca 70 000 medlemmar 

 

I nästan alla kommuner  
I nästan alla landets kommuner har Brukshundklubben en lokalklubb. De grundläggande kurserna i 
dressyr bedrivs på våra lokalklubbar. Därför kan vi stolt kalla oss för Sveriges hundägares 
utbildningsorganisation.  

Ideell organisation  
Brukshundklubben är en ideell organisation utan några politiska eller religiösa kopplingar. Vi har en 
ambitiös uppgift och våra huvudsakliga verksamhetsområden är: 

 Utbildning (kurser på lokalklubbarna) 
 Tävling (bruks, IPO, lydnad, agility och rallylydnad) 
 Utveckling av mentalt och fysiskt sunda hundraser (de 21 Bruksraserna) 

 

SBK är även huvudman för Mentalbeskrivning Hund (MH) och Mentaltest (MT). 
 

Svenska Collieklubben och Utskottet för avel & hälsa 
SCK omhänderhar två av de numera 21 bruksraserna som SBK har det yttersta avelsansvaret för. SCK 
har främst kontakt med SBK genom utskottet för avel & hälsa. 
 
SBK är en målstyrd organisation (likt SKK) och målet som berör bruksraserna ser ut så här: 
 
”Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar 
Vi ska inom Brukshundklubben tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. 
För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. 
Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar för. 
Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt.” 
 
Medlemskap 
Om man vill vara medlem i SCK måste man även vara medlem i SBK centralt. Alla de 17 rasklubbarna 
har likadana regler gällande medlemskap. Medlemsregistret är gemensamt för rasklubbarna och alla 
SBK:s lokalklubbar och det är SBK som administrerar systemet.  
 
Som medlem kan du numera själv via SBK:s hemsida och Medlem-online gå in och uppdatera din 
adress och det är även där du hämtar ditt giltiga medlemsbevis som pdf-fil som du sedan kan skriva ut 
för att få ett giltigt medlemskort.  
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AVSNITT 2: GENETIK 
 
Mål:  
Känna till grundläggande nedärvningsprinciper gällande exteriör, hälsa och mentalitet. 
 
Tid:  
8 studietimmar (45 minuter) 
 
Material: 

 SKK:s Avelsbok 
 Forskningsrapporter 
 Schema över färgnedärvning (ev. älghundsklubbens genetikutbildning) 
 SKK:s Studiehandledning för Genetik i SKK:s Uppfödarutbildning (pdf) 
 SKK:s Ordlista för avel och genetik (pdf) 
 Artiklar från Hundsport (pdf): 

o Allt du vill veta om Genetik, hss3-2007 
o Merle fascinerande förbryllande och förskräckande, hss4-2009 
o Inavel-avelsmetod med hög riskfaktor, hss4-2007 

 
Innehåll:  
Diskussion och genomgång av materialet. 
 
Handledare, någon av nedan: 

 Erfaren uppfödare 
 Någon som genomgått SKK:s Uppfödarutbildning/genetik 
 Veterinär 

 

Allmänt:  
Som grund för delkursen ligger motsvarande delkurs i SKK:s Uppfödarutbildning. Förebilden är 
emellertid på 15 studietimmar medan SCK:s motsvarighet är på 8 studietimmar. Vidare användes inte 
Uppfödarboken som studiematerial i Collieägarutbildningen. 

Denna studiehandledning ger tips om hur SKK:s utmärkta ”Handledning, målbeskrivning, råd och 
anvisningar” för delkursen Genetik i Uppfödarutbildningen kan användas även för SCK:s 
Collieägarutbildning. Dokumentet i fråga finns bifogat som pdf-fil. Värt att notera är att tipsen är 
skrivna för det dokument, som är daterat 2003-03-25. 
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FÖRSLAG TILL KURSUPPLÄGG I GENETIK 

Genetik är ett oerhört omfattande ämne där vetenskapen hela tiden vinner ny mark. Ju mer kunskap 
man har om hur olika egenskaper nedärvs ju större möjligheter har man att lyckas i sin avel och desto 
större möjligheter har man även att välja sin nya familjemedlem.  
Genetiska kunskaper är idag en nödvändighet hos en uppfödare. 

Här nedan finns ett förslag till 3 lektioner men man kan även välja att hyra in en föreläsare till valda 
delar av innehållet. Förslagsvis kan två eller fler nära liggande lokalområden gemensamt hyra in 
föreläsare.  
  

LEKTION 1 – genetikens grunder 

o DNA, AvB s. 9-22 och s. 42-53. 

o Genetiska nedärvningsmodeller, AvB s. 63-70, s. 71-79 och s. 146-153. 

o Inavel – släktskap, AvB s. 23-41. 

o Färgnedärvning, colliens färger, merlegenen   
Artikel av Kerstin Berminge 

 

LEKTION 2 – kvalitet, planering och urval 

o Avel för kvalitet, AvB s. 80-86 

o Avelsplanering, AvB s. 87-105 

o Avelsurval, AvB s. 106-109 

 

LEKTION 3 – exteriör, hälsa och mentalitet 

o Avel för exteriör, AvB s. 141-145 

o Avel för hälsa, AvB s. 113-121 

o Avel för mentalitet, AvB s. 122-140 

o Projekt Mentalt Sund Collie 
(OBS! Infobroschyr kommer under våren) 

o Nya metoder och möjligheter, AvB s. 54-62 
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DEL AV LEKTION 1; FÄRGNEDÄRVNING 

Svenska Collieklubben lånar detta avsnitt av Kerstin Berminge. 

 

COLLIENS FÄRGER  
‐ NEDÄRVNING  

Sidan I 

Av Kerstin Berminge 

Först lite om gener  
Man talar om olika typer av gener, gener som beter sig lite olika.  
 
Dominanta gener visar sig alltid i hundens utseende. Har hunden en dominant gen får den den egenskap 
som genen ger. Sobelfärgen är dominant över trefärgat, så har en hund en gen för sobelfärg från endera 
föräldern, så blir den sobelfärgad, även om den ärvt ner en gen för trefärgat från den andra föräldern. 
Merlegenen är på samma sätt dominant om den finns i individens genuppsättning, den visar sig så att den 
bleker ner den ordinarie färgen men om en sobelfärgad hund har genen så bleks sobelfärgen ibland mycket 
lite, så lite att det inte alltid syns på den vuxna sobelmerlade hunden att den har merlegenen. Om hunden 
är trefärgad och har merlegenen blir den däremot alltid blå.  
 
Recessiva gener fungerar så att individen måste ha samma gen från både mamma och pappa för att genen 
ska visa sig i hundens utseende. Trefärgat är recessivt mot sobel så för att en collie ska bli trefärgad måste 
den ha ärvt detta anlag från båda sina föräldrar. Den har då två gener för trefärgat i sin genuppsättning.  
Recessiva gener som man inte ser på hunden att den har, kan ärvas ner förstås. Därför kan avkomman få en 
färg som varken mamma eller pappa har, som fallet blir om båda föräldrarna är heterozygota soblar, alltså 
båda är sobelfärgade men har varsitt dolt anlag för trefärgat. Då blir somliga valpar trefärgade, nämligen de 
som har ärvt ner anlaget för trefärgat från båda sina föräldrar (se färgschemat nedan).  
 
Sedan finns det förstås gener som är ofullständigt dominanta, och sådana som är polygena. Den 
ofullständigt dominanta genen manifesterar sig alltid, i lägre eller högre grad, som fallet är med vita faktorn 
(se nedan). I fallet med polygen nedärvning har vi att göra med många gener som tillsammans ger en 
egenskap, i lägre eller högre grad, som fallet är med HD exempelvis.  
 
Om ägget (zygoten) har dubbel uppsättning av samma gen, alltså har fått en gen för samma egenskap från 
båda föräldrarna, säger man att hunden är homozygot för denna egenskap (homo = samma/lika). Om den 
däremot har olika anlag för samma egenskap från mamma och pappa, exempelvis ett sobelanlag från 
mamma och anlag för trefärgat från pappa, säger man att hunden är heterozygot för egenskapen färg 
(hetero = olika).  
 
Här tas bara upp de gener som bestämmer grundfärgen på collien. Det finns fler gener inblandade i colliens 
färger dock, gener som bestämmer intensiteten i sobelfärgen exempelvis, rödare eller mer halmfärgad, 
gener för bläs eller inte, gener som bestämmer hur de vita tecknen sträcker ut sig, smalare krage, bredare 
sådan, gener som bestämmer hur mörk ansiktsmasken blir på en sobel m.m. 
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Teckenförklaring:  

generna har getts beteckningarna:  

S=Sobel (dominant gen=stor bokstav)  

t=trefärgad (recessiv gen= liten bokstav)  

M=merle  

V=vita faktorn (ofullständigt dominant)  

 

Bilderna 1 och 2 (nedan) ger en schematisk översikt över hur ett par föräldradjur ärver ner sina gener för 

färg till sina valpar.  

 

Bild 1 nedan: En parning mellan en heterozygot sobel (som har ett anlag för sobel och ett anlag för 

trefärgad) och en trefärgad (som har två anlag för trefärgad) resulterar i 50% heterozygota soblar och 50% 

trefärgade, statistiskt sett. Det innebär inte att man får detta resultat i varje kull men om man genomför 

100 sådana här parningar kommer man ganska nära 50% av varje färg bland valparna och ju fler sådana 

parningar man tittar på, ju närmare det exakta värdet av 50% kommer man. 

 

Bild 2 (nedan): En parning mellan en homozygot sobel (som har två anlag för sobel och därför bara kan ärva 

ner sobelanlag till alla sina valpar) och en trefärgad (som har två anlag för trefärgad därför bara kan ärva 

ner anlaget för trf till sina valpar) resulterar i 100 % heterozygota soblar och detta gäller i varje enskild kull 

eftersom det måste bli ett sobelanlag och ett anlag för trefärgat i varje valp i en sådan kombination. 
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COLLIENS FÄRGER  
‐ NEDÄRVNING  

Sidan II  

Scheman över nedärvningen av färger  

Sobel, trefärgat och blått  

 

Schema 1 

 

När man talar om "dominanta soblar" menar man i praktiken homozygota soblar (om man alls vet vad man 
menar). Det är lite olyckligt att man kallar homozygota soblar för "dominanta soblar" på svenska, eftersom 
sobelgenen alltid är dominant, även hos heterozygota soblar, alltså hos de hundar som har både en gen för 
sobel och en för trefärgat, som ju också blir sobelfärgade. Det här språkbruket hjälper dessvärre till att 
förvirra begreppen och att blanda ihop saker och ting. Det vore bättre om man även på svenska sade "ren 
sobel" och därmed menade att hunden bara har sobelgener, alltså använde samma språkbruk på svenska 
som man gör på engelska, där man säger "pure sable".   

 

Schema 2 
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Inte blir det klarare av att man kallar de heterozygota soblarna för "skuggade soblar", som somliga gör, 
eftersom graden av skuggning inte enbart har med dolda gener för trefärgat att göra. Det finns ganska ljusa 
heterozygota soblar (som alltså har en gen för trefärgat också) som inte är speciellt kraftigt skuggade, även 
om heterozygota soblar ofta är lite mer skuggade än homozygota soblar. Dessutom kan sobelfärgen variera 
kraftigt. Det finns honomzygota soblar som är ljust halmfärgade i sobelfärgen och måttligt skuggande, och 
andra som är mycket mörkt röda, och även de homozygota (rena) soblarna kan variera i det här avseendet. 
Alla soblar avslöjar alltså inte självklart, med sin färg, om de är homozygota eller heterozygota soblar. 
Dessutom mörknar ju många collies i sobelfärgen med åren.   

Schema 3 

 

Schema 4 
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Schema 5 

 

Schema 6 

 

Schema 7 
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Schema 8 

 

Schema 9 

 

 

Så kommer vi till de i Sverige numer förbjudna kombinationerna.  

Dessa kombinationer är förbjudna därför att merlegenen är en gen som bär på defekter. Så länge en individ 
endast har en merlegen kompenserar den friska delen av genuppsättningen för de defektanlag som 
merlegenen bär och hunden drabbas då inte av defekterna.  

I dubbel uppsättning, alltså om individen har fått merlegenen från båda föräldrarna, blir hunden så 
allvarligt defekt att den ofta dör, endera strax före födelsen eller strax efter. På den tiden man gjorde 
sådana här kombinationer avlivades de dubbelmerlade direkt efter födelsen. Idag har vi lagar som 
förbjuder avel på defekta djur. Dock får man fortfarande avla merle och trefärgat. Det beror på att i den 
kombinationen blir alltid den individ blå som har en merlegen, varför genen inte kan passera obemärkt, 
som den i värsta fall kan göra när den bärs av sobelfärgade collies, då den oväntat kan dyka upp och ge 
problem i senare generationer. I merle/trefärgat‐kombinationen har man alltså alltid genen under kontroll. 
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Schema 10 

 

Schema 11 

 

Schema 12 
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Schema 13 

 

Schema 14 
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COLLIENS FÄRGER  
‐ NEDÄRVNING  

Sidan III  

Om "vita faktorn"  

Med anledning av ett påpekande från Lollo Hawkins och hennes erfarenheter av att avla på vitfaktorerade 
collies, har jag omarbetat den här sidan totalt.  

Lollo Hawkins menar alltså att hennes erfarenheter, liksom de amerikanska uppfödarnas, tyder på att det är 
många gener inblandade i producerandet av det som där kallas "vita collies".  

Enligt de här personernas erfarenheter kan man para två vitfaktorerade hundar utan att valparna får 
speciellt mycket vitt och enligt Lollo Hawkins diskussioner med uppfödare i USA, där den vita collien är 
godkänd till skillnad från hos oss i Europa, krävs det många generationers avel på hundar med vita faktorn 
och mycket vitt på kroppen innan man får fram den variant som kallas "vit".  

Vita collies ser vi inte hos oss, men däremot har vi collies med vita faktorn i Sverige, såsom den har ansetts 
manifestera sig.  
 

Den vitfaktorerade collien (finns hos oss) 

 

 
Eventuellt är den vita faktorn visserligen ofullständigt dominant, men då den påverkas av många andra 
gener, som bestämmer utbredningen av det vita, så blir dominansbegreppet lätt förvillande. Av det skälet 
har jag avstått från att skriva ut genbeteckning vad gäller vita faktorn på bilderna av hundarna nedan.  
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Den vita collien (godkänd i USA men inte i Europa) 

 

Felfärgade collies 

 

 
Enligt Lollo Hawkins erfarenheter alltså, behöver man inte vara rädd att para vitfaktorerade hundar med 
varandra. Det kan bli mer vitt men blir inte alltså så. Däremot ska man naturligtvis inte para vitfaktorerade 
hundar med mycket vitt på kroppen med varandra generation efter generation, alltså inte avla specifikt på 
så mycket vitt som möjligt.  
 
Några personliga reflektioner kring de vita tecknen  
Idag ser vi allt färre collies med hela vita och breda kragar. När jag var ung, för 50 år sedan, såg man fler 
sådana och dessutom en hel del collies med vit bläs. Enligt min personliga uppfattning är det inte fult med 
bläs men jag har förstått att många uppfödare finner bläsar störande och alltså har avlat systematiskt mot 
sådana. Detta har troligen medfört att vi avlar bort gener för mer vitt och jag tycker nog att det är tråkigt, 
för visst är det synd att så många collies idag föds dels med halva kragar, dels med väldigt lite vitt på benen, 
framför allt mycket små vita strumpor på bakbenen. Det här är en smaksak men det är alltid dystert när 
man avlar så att man gör sig av med genbredden. Är generna för hela vita kragar och andra vita tecken 
borta ur rasen, så får man inte tillbaka dem om man skulle vilja det. Så jag är av uppfattningen att vi inte 
ska vara så rädda för mer vitt på våra collies.  
 
Mycket tyder på att man inte avlat mot vitt på samma sätt inom kortisvarianten, för bland kortisarna ser 
man fortfarande många fler hundar med både bläs och med rejät breda, hela och fina vita kragar och höga 
vita strumpor på bakbenen. Och visst är collies med de breda, hela vita kragarna pampiga. 
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AVSNITT 3: RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI (RAS) 
 
Mål:  

 Vara förtrogen med Svenska Collieklubben Rasspecifika Avelsstrategi 
 Ha kännedom om och kunna använda sig av aktuella databaser 

 
Tid: 6 studietimmar (45 minuter) 
 
Material: 

 Svenska Collieklubbens RAS-dokument (daterat 2011-05-16)(pdf) 
 Avelsdata  
 Statistik via Svenska Collieklubbens hemsida www.svenskacollieklubben.se 
 LEKTION OM DATABASER; SKK:s HUNDDATA samt SKK:s AVELSDATA 

 
Innehåll: 

 Rasstandard: Genomgång av de olika avsnitt i RAS-dokumentet samt diskutera vad det 
innebär för avelsarbetet 

 Praktiskt genomföra olika sökningar i databaser 
 
Handledare: 
Uppfödare eller person som är väl förtrogen med RAS-dokumentet. 
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LEKTION OM DATABASER  

Numera är det enkelt att ta reda på de fakta man behöver för att bilda sig en uppfattning om en viss 
hund. På internet kan man lätt surfa sig fram till hälsoresultat, utställningsresultat och 
mentalitetsuppgifter. Har man avelsplaner måste man dessutom kolla upp hundens nära släktingar för 
att säkerställa deras hälsa och annat. 

Genom att följa nedanstående handfasta råd kommer du att få mycket information på ett enkelt och 
smidigt sätt. 
 

SKK HUNDDATA  www.skk.se 
På SKK:s hemsida hittar du de databaser som vi skall gå igenom. 
På startsidan klickar du på onlinetjänster och väljer därefter hunddata. 

 

 
Här går du in för att titta på en enskild hund under sök hundar. Skriv hundens registreringsnummer om 
du vet det. Du kan också skriva hundens namn eller del av hundens namn. Genom att skriva en * i 
början av namnet kan du ta fram uppgifter utan att ha hundens registreringsnummer eller korrekta 
namn. Vet du vem som är far eller mor till hunden kan du söka på deras namn och sedan avkommor. 
Här kan du sedan klicka dig vidare på föräldradjur och syskon. Stamtavla och adress till uppfödarens 
hemsida (om det finns någon) hittar du här. 
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Så här ser sidan ut när du har hittat din hund. 

 

 
Vill du titta på tävlingar? Klicka på sök tävlingar, fyll i rätt ras, skriv hela datumet om du vet detta eller 
endast årtal. Välj vilken typ av tävling du är intresserad av. Lämnar du tomt i detta fält kommer alla 
tävlingar under året upp. I exemplet nedan är mentalbeskrivning valt och dessa lägger sig i 
datumordning. 
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SKK AVELSDATA 

Samma adress, www.skk.se, men nu väjer du istället onlinetjänster och väljer därefter hunddata.  Här 
behövs ett lösenord för att kunna ta del av uppgifterna. 
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Genom att klicka på hundar och därefter sök/välj hundar får man fram ett informativt kort som 
berättar mycket om varje vald hund. Registreringsnummer, namn, ras, hårlag, kön, födelsedatum, om 
det finns observandum på hunden så att den inte får gå i avel, samt färg. 

Hundens inavelsgrad framgår, föräldrar och titlar. Hundens uppfödare, telefon och adress samt ägare 
och adress med telefonnummer. Personuppgifter finns om denna har godkänt att dessa ligger ute på 
internet. 
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En viktig detalj är att hålla koll på en ras inavelsgrad. I avelsdata finns en funktion som snabbt visar 
vilken inavelstrend rasen haft sedan 1990. 2,5 % över 5 generationer är den rekommendation som 
Svenska collieklubben arbetar efter. 

 
 

Rasens hälsa går att få en bra överblick i. Genom att klicka på hälsa visas både siffror och tydliga staplar 
hur stor andel av de årsvis födda hundarna som är undersökta och hur resultaten fördelar sig. 
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Hundens MH går att titta på genom olika modeller. Vill du se ett spindeldiagram på samtliga 33 rutor 
klickar du på MH-diagram, välj MH-redovisning, avvikelser, ras och därefter samtliga. Klicka sedan på 
visa. 

 

 
Egenskapsdiagram ser ut så här: 

 

 



Avsnitt 3: Rasspecifik Avelsstrategi (RAS) 

Version 1.7 
Daterad 2012-02-01      

Faktiska värden presenteras på detta sätt: 

 

 
Det finns bra funktioner i avelsdata som snabbt visar översikter för avelsdjur. Här finns information 
om avkommornas hälsa och mentalitet jämförda mot rassnittet. 
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Funktionen provparning finns också i avelsdata. Genom att fylla i registreringsnummer på avelsdjuren 
går det att säkerställa att inavelsgraden inte blir för hög, samt kunna få ut en stamtavla på 
kombinationen. 

Genom att klicka på raser, välj ras går det att få fram mycket information om en specifik ras. 
Registreringsstatistik sedan 1990, inavelsgrad för rasen, använda avelsdjur i rasen, barnbarnsfrekvens, 
MH och hälsa har egna rubriker. 

Vi ska titta närmare på funktionen listor som är mycket intressant. Genom att klicka i vilket 
tidsperspektiv som avses går det att hålla koll på bl.a. nya hälsoresultat. Här syns även vilka kennlar som 
har valpar och vilka hundar som gjort MH. Vilka kennlar som haft kull sedan 1990 samt nya kennlar. 
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Svenska Brukshundklubbens rasklubbar har tillgång ett dataprogram som heter LATHUNDEN. 
Möjligheter till djupare statistiska körningar är nästan obegränsade. Avelsråden bör ha kunskaper om 
programmet och ska vara behjälpliga att ta fram statistik till rasklubbens medlemmar. 

 

 

LYCKA TILL I CYBERSPACE! 

 

 

 

 

 

 

Anita Braxenholm, avelsråd och statistikansvarig Svenska collieklubben 
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AVSNITT 4: ANATOMI OCH RASSTANDARD SAMT 
HISTORIK OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
 
Mål: 

 Vara förtrogen med colliens exteriör med fokus på de rasspecifika egenskaperna 
(detaljerna) 

 Känna till rasens ursprung, historik och användningsområde 
 
Tid:  
8 studietimmar (45 minuter) 
 
Material: 

 Svenska Collieklubbens raskompendium 
 FCI Rasstandard för kort & långhårig collie 

o Rasstandard-collie-korthår-FCI-296 (pdf) 
o Rasstandard-collie-långhår-FCI-296 (pdf) 

 RAS-dokument för kort- och långhårig collie (daterad 2011-05-16) (pdf) 
 SKK:s Anatomibok 
 SRD 2011-01-11(pdf) (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) 
 LEKTION OM ANATOMI OCH RASSTANDARD 

o SKK:s Studiehandledning för Anatomi i SKK:s Uppfödarutbildning (pdf) 
 BILDER Anatomi‐Kroppsdelar (pdf) 
 BILDER Anatomi‐Skelettdelar (pdf) 
 BILDER Anatomi‐Muskler (pdf) 
 BILDER Anatomi‐Hundens tandformel (pdf) 
 BILDER Anatomi‐Hundens permanenta bett (pdf) 
 BILDER Anatomi‐Exempel på bettformer (pdf) 
 BILDER Anatomi‐Inre organ (pdf) 
 BILDER Anatomi‐Kotpelaren och korset (pdf) 
 BILDER Anatomi‐Fram och bakben (pdf) 
 BILDER Anatomi‐Tassar och mellanhänder (pdf) 
 BILDER Anatomi‐Info om ändringar jämfört med boken (pdf) 

o OH om SRD för collie SCK 15 okt 2011 (powerpoint och pdf) 
 

 LEKTION OM HISTORIK OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

 
Innehåll: 
Att ge grundläggande kunskaper i hundens anatomi. Särskilt viktigt är sådan kunskap som kan 
tydliggöra anatomins betydelse för funktionen och den kan kopplas till och belysa rasstandarden. 
Ge deltagarna förståelse för sådana anatomiska förtjänster och avvikelser som bör påverka 
besluten vid val av avelsdjur. 
 
Handledare, någon av nedan: 

 Exteriördomare 
 Exteriörbeskrivare 
 Erfaren uppfödare 
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LEKTION OM ANATOMI OCH RASSTANDARD 
  
Rasstandard; Teorigenomgång med bilder och praktisk hands-on 
Känna igenom ett antal olika hundar och diskutera olika förtjänster och fel 
 
 
Deltagarna skall gå igenom Svenska Collieklubbens raskompendium, rasstandarden för båda hårlagen, 
collierasernas RAS-dokument samt SRD. Kompendiet finns att köpa medan RAS-dokumentet, 
rasstandarden och SRD bifogas som pdf-filer.  
 
Deltagarna skall även känna igenom några olika hundar. Deltagarna kan t.ex. ha med sina egna hundar. 
 
Hundens grundläggande anatomi skall gås igenom med hjälp av bl.a. SKK:s Anatomibok och den 
studiehandledning som SKK har. Bifogas pdf-filer med anatomibilder från SKK:s Anatomibok. 
 
Följande punkter skall läggas vikt vid: 

 Hundens ursprung 
 Exteriöra begrepp 
 Rasstandardens betydelse för rasen 
 Skelettets delar 
 Hundens olika leder 
 Tänder & Bett 
 Huvudets delar inkl öron och ögon 
 Lite om inre organ och hur de skyddas 
 Gångarter/ Rörelse och funktion 
 Olika pälsar och dess funktion 

 
 
Används en heldag bör deltagarna i förväg ha studerat Svenska Collieklubbens raskompendium, 
rasstandarden samt RAS-dokumentet. 
 
 

OH-presentation om SRD för collie 
Genomgång av SRD med fokus på de punkter som berör collie, dvs. bett, ögon och mentalitet.  
Bilder på bett och ögon på collie finns med.  
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LEKTION OM HISTORIK OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Historik och användningsområden:  
Diskussion och genomgång av historik och användningsområden, historik och nutid 
 
 
Ytterligare litteratur finns om colliens historik. 
 
Följande punkter kan följas i diskussionen: 

 Colliens ursprung – vallhund, gårdshund 
 Collien som utställningshund i England på slutet av 1800-talet 
 Colliens intåg i Sverige – sanitär hund inom militären 
 Collien som en av de första brukshundarna 
 Colliens användning idag: 

o Klassiska grenar inom bruks och lydnad och numera rallylydnad 
o Agility 
o Tjänstehund 
o Moderna tjänstehund – assistans- och signalhundar 
o Behandlingshundar, vårdhundar m.m. 

 Vad krävs av en hund som skall kunna utföra arbeten enligt ovan? 
 
 
Även här bör man se på hundar i rörelse i olika gångarter samt när hundarna utför något som t.ex. 
hoppa hinder, ta en apport i galopp eller dylikt. 
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AVSNITT 5: BETEENDE 

Mål:  
Någon kunskap om hundars beteende kopplat till mentala egenskaper. Deltagare skall gå SBK:s 
kurs Allmän Mentalkunskap (M1). 
 
Tid:  
I dag för utbildning av M1 
 
Material:  

 SBK:s kurs Allmän mentalkunskap M1 (pdf) 
 SBK:s beskrivning av MH och MT (pdf) 
 MH som verktyg (SBK:s MH-Broschyr)(pdf) 

 
Innehåll: 

 Definition av mentalitet 
Nyckelord: Gripa-Samarbeta-Förfölja föremål-Uthållighet-Socialitet- 
Handlingsförmåga/strategier-Anpassningförmåga-Koncentration-Avreaktion–
Minnesbilder-Rädsla-Aggressivitet-Nyfikenhet-Skott 

 Beteendesystem: övergripande genomgång och diskussion 
 Nyckelord: Beteende-Instinkt-Motivation-Tröskelvärde-Retning/Stimulus 

 
Praktik:  
Närvara vid ett MH eller MT och ta del av beskrivarens/domarens genomgång av hunden. 
 
Handledare:  
MH-Beskrivare eller Mentaldomare 
 
Protokoll: 

 MH – undertecknad av Beskrivare 
 MT – undertecknad av Mentaldomare 

 
 
LEKTION ALLMÄN MENTALKUNSKAP (M1) 

M1 arrangeras antingen av en lokalklubb eller av distriktet inom ert lokalområde. Ett lokalområde kan 
även själva arrangera en M1. Det finns dock fördelar med att man går kursen tillsammans med 
människor som har andra raser än just collie.  

Litteratur för kursen är:  
 MENTALITETSBOKEN av Ingalill & Curt Blixt samt Kenth Svartberg. 
 HUNDENS MENTALITET av Ingrid Tapper 
 SBK:s MH-Broschyr ”MH som vektyg” (pdf) 
 DVD/Video MH 1 
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AVSNITT 6: UPPFÖDNING (Inte klart) 

Mål:  
Att ge kunskap om vad som krävs för att bli en bra uppfödare av collie samt var man kan inhämta 
än mer kunskap.  
 
Tid:  
8 studietimmar (45 minuter) 
 
Material:  

 SKK:s Studiehandledning om Parning och valpning i SKK:s Uppfödarutbildning (pdf) 
o SKK Att-leta-avelsdjur (pdf) 
o SKK Dräktighet-och-valpning (pdf) 
o SKK Inför-din-första-valpkull (pdf) 
o SKK Valpliv-hos-uppfödaren (pdf) 
o SKK Uppfödning-min-hobby (pdf) 
o SKK Att-följa-upp-sina-valpar (pdf) 

 SKK Registreringsregler_R42 (pdf) 
 SKK Registreringsansokan-valpkull-R21 (pdf) 
 Regler för SCK:s Valphänvisning (pdf) 

 
Innehåll: 
Genom att gå igenom hela förloppet från val av avelsdjur, parning, dräktigheten fram till valpningen, 
valparna hos uppfödaren fram till leverans av valparna samt hur man som uppfödare kan hjälpa och 
stötta sina valpköpare ger man en bild av de baskunskaper och det ansvar som krävs av en 
uppfödare idag.  
 
Kursen skall även ge kunskap om avelsplanering i flera generationer. 
 
Fokus kommer även att läggas på de möjligheter som projekt Mentalt Sund Collie kommer att ge 
uppfödarna gällande hur man i aveln kan utveckla colliens mentala egenskaper.  
 
 
Handledare:  
Erfaren uppfödare eller avelsfunktionär. 
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FÖRSLAG TILL KURSUPPLÄGG UPPFÖDNING 
 
SKK har en hel utbildning som heter Uppfödarutbildning. SCK ser gärna att blivande uppfödare går 
hela denna utbildning. Collieägarutbildningen ger en kortare variant med valda delar av SKK:s 
utbildning men det blir även delar som handlar specifikt om collie.  
 

LEKTION 1 – val av avelsdjur och avelsplanering 

o SCK:s valphänvisning, använd SCK:s hemsida. 

o Val av avelsdjur, först tik och sedan hane 

o Hur planerar man framåt i generationer? 

o  

 

LEKTION 2 - parning och valpning 

o Att skaffa valpar 

o Parningen 

o Dräktigheten 

o Valpningen 

o Hos uppfödaren 

o Leverans 

o  

 

LEKTION 3 – valpköpare och uppföljning av kullen 

o Ställa krav på valpköpare 

o Information och råd till valpköpare 

o Valpträffar 

o Motion och träning av en ung collie 

o När hunden fyller 1 år – röntgen, omlysning och MH 

o  

 
 
 


