
COLLIEÄGARUTBILDNING

Februari 2011

 För alla collieägare
 En bra grund för uppfödare
 5 bitar
 Ute i lokalområdena i cirkelform
 Delvis praktik
 Pärm i varje lo + litteratur
 Motsvarande på hemsidan



SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET

Februari 2011

 Starta en studiecirkel
 Ledaren utser ni gruppen
 Minst 3 personer över 13 år och träffas minst 3 ggr
 Studietimme = 45 minuter
 Kontakta lokala studiefrämjandet – olika 

förutsättningar



RASSTANDARD, HISTORIK OCH 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Februari 2011

 Mål: Vara förtrogen med colliens exteriör med fokus på de   
rasspecifika egenskaperna (detaljerna).
Känna till rasens ursprung, historik och användningsområde

 Tid: 8 timmar
 Material: 

Rasstandard:Teorigenomgång med bilder och  praktisk 
hands-on
Känna igenom ett antal olika hundar och diskutera olika 
förtjänster och fel.
Historik och användningsområden: Diskussion och 
genomgång av historik och användningsområden, historik 
och nutid.

 Handledare: 
Exteriördomare, exteriörbeskrivare eller erfaren uppfödare.



JURIDIK

Februari 2011

 Mål: Känna till gällande avtal och regler (SKK)

 Tid: 8 timmar
 Material: 

SKK;s grundregler
Blanketter såsom t.ex. Köpeavtal, parningsavtal, 
bibehållen avelsrätt, Leasingavtal

SKK juridikbok 

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

 Handledare:
Erfaren uppfödare eller någon som genomgått SKK    
uppfödarutbildning/juridikavsnitt.



GENETIK

Februari 2011

 Mål: 
Känna till grundläggande nedärvningsprinciper gällande 
exteriör, hälsa och mentalitet.

 Tid: 8 timmar
 Material: 

SKK:s genetikbok
Forskningsrapporter mm
Schema över färgnedärvning

 Innehåll:
Diskussion och genomgång av materialet

Handledare: 
Erfaren uppfödare eller Någon som genomgått SKK 
uppfödarutbildning/genetik eller Veterinär



RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI

Februari 2011

 Mål: Vara förtrogen med Svenska Collieklubben rasspecifika 
avelsstrategi.
Ha kännedom om och kunna använda sig av aktuella 
databaser

 Tid: 8 timmar
 Material: 

Svenska Collieklubbens RAS dokument
Avelsdata
Statistik via Svenska collieklubbens hemsida.

 Innhåll: 
Rasstandard: Genomgång av de olika avsnitt i rasdokumentet 
samt diskutera vad det innebär för avelsarbetet.
Praktiskt genomföra olika sökningar i databaser.

 Handledare: Uppfödare eller person som är väl förtrogen
med rasdokumentet.



BETEENDE

 Mål: Någon kunskap om hundars beteende kopplat till 
mentala egenskaper

 Tid: 8 timmar
 Material: SBK:s kurs Allmän mentalkunskap M1 

samt mentalitetsboken

 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
Närvara vid ett MH eller MT och ta del av    
beskrivarens/domarens genomgång av hunden.

 Handledare: MH-beskrivare



SPECIFIKT FÖR UPPFÖDARE
AVELSPLANERING

 Välja avtalspartner
 Tänka avel i flera steg
 Parning – Dräktighet – Valpning
 Valptiden
 Stöd till valpköparna
 Krav: Tidigare block ska ha genomförts
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Tack för visat intresse!


