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ORDFÖRANDENS RADER

När jag skriver detta, så jobbar styrelsen 
för fullt med att ta fram underlagen för 
årsmötet den 19 mars. Varje år tänker man 
att; i år skall vi vara ute i god tid, men ändå 
blir det alltid lika stressigt när dead line 
närmar sig. Det är ett gammalt välbekant 
mönster som upprepar sig…

När du läser detta, så har vi redan haft vårt 
årsmöte och förhoppningsvis haft ett bra 
sådant. Några av styrelsemedlemmarna har 
valt att avgå, varav några varit med under 
många år. Vi tappar mycket i kompetens 
och erfarenhet när ni slutar, men jag 
hoppas ändå ni vill vara med och bidra 
till klubbens verksamhet framöver och 
jag säger ett STORT TACK till er! Vi får 
också in nya styrelsemedlemmar med andra 
erfarenheter och ny kompetens och energi, 
Varmt Välkomna ni som är nya!

Här nere i norra Halland så börjar det nu 
kännas att våren är på gång, och vi har 
snödroppar som blommar och påsk- och 
pingstliljorna sticker lite ”uppkäftigt” upp 
ur jorden.

Hundsäsongen ligger likaså i startgroparna, 
och snart blir det utställningar och tävlingar 
av alla de slag. Har ni tänkt på att det finns 
så många ”nya” tävlingsgrenar att det blir 
alltför långrandigt om jag skulle skriva ner 
alla! Vill passa på att önska er alla tävlande 
i alla grenar Lycka Till! Gå ut och visa att 
Collien kan!

I julnumret skrev jag att vi planerade för en 
LA-konferens i februari. Denna fick vi ställa 
in och huvudorsaker till detta var dels få 
anmälningar men också för att vi bedömde 
att det skulle bli för dyrt. Vi har problem 
ute i våra lokala aktivitetsområden(LA) 
med att få medlemmar som vill engagera 
sig och några LA’n kunde inte ens 
hålla sin årsavslutsmöten. Detta är 
naturligtvis en mycket tråkig utveckling 
som förmodligen sammanhänger med att 
registreringssiffrorna för Collien rasat, men 
också ett tecken på att det finns mycket 
annat som lockar. Även antalet medlemmar 
har minskat.

Jag är övertygad om att det går att vända 
denna utveckling om vi alla som är aktiva i 
klubben hjälps åt att informera om klubben 
och dess engagemang för Collien och dess 
ägare. Prata (positivt!) om klubben så fort 
tillfälle ges! 

Ett absolut prioriterat mål för kommande 
åren kommer att vara att öka antalet 
medlemmar! Det finns ändå betydande 
potential i att få fler medlemmar, med 
tanke på alla collieägare som idag inte är 
medlemmar. Och kom ihåg att det är vi 
som, i demokratisk ordning, bestämmer 
inriktningen för Collieklubben. 

Alf

Svenska Collieklubben Norra LA 
inbjuder till

Officiell utställning för kort- och långhårig collie

Södra Norrbottens Kennelklubb anordnar internationell 
utställning på samma plats 16-17 juli.

Grupp 1 går på lördagen. Ta chansen att vinna 2 Cert och 1 
Cacib på en helg!

Avgifter: Valpar 160:-, veteraner 240:-, övriga 300:-.

Anmälan:Onlineanmälan på www.sckbd.se eller per post till 
Tony Hedenstedt, Lillpitevägen 630, 946 92 Lillpite.

Sista anmälnings- och betalningsdag 27 juni. 
Anmälningsavgiften sätts in på pg 58 03 85-3 Norra LA 
(ange refnr eller regnr). 

Upplysningar: Gunilla Nyberg, 073-183 89 43 eller  
Ann-Louise Hedenstedt, 070-624 51 60.

 Välkommen till Piteå!  
hälsar  

Norra Lokala aktivitetsområdet

Huvudsponsor:

Fredagen den 15 juli 2016  
(planerad start kl. 17.00)

Plats: Sjulnäs idrottsplats, Piteå

Domare: George Schogol, 
Georgien  
(reservation för domarändring)
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Revisorssuppleanter
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Håkan Dahlbom – Sammankallande
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Norrbotten
Ordförande: Gunilla Nyberg, Tel 0911-302 17,   
gunilla.nyberg@telia.com 
Kassör: Maria Caxne,  maria.guldkotten@gmail.com 
Kontaktpersoner:   
UMEÅ:  Johan Nilsson, karljohan.nilsson@hotmail.se
  
Mellersta Norra
Ordförande: Dag Gagner, dag.gagner@telia.com 
Sekreterare:  Annelie Hulthén Åkerlund,  
cockerqueenskennel@gmail.com 
Kassör: Ann-Charlotte Sandelin Jonsson,  
Ann-Charlotte.SandelinJonsson@svenskakyrkan.se 
Kontaktpersoner: Heléne Eliasson, Tel 060-58 04 48,  
heliasson@telia.com
Meta Carlsson,  fancymore.mc@gmail.com
Linda de Beau, 070-322 21 26
Webmaster: Yvonne Westberg, yvonne.westberg@telia.com   

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

Östra  
Ordförande: Mia Pettersson, mar_pet@telia.com  
Kassör: Elisabeth Lindström, lindstrom.elisabeth@tele2.se
Sekreterare: Marie Karlsson, marie___karlsson@hotmail.com 
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!



5

Lokala aktiviteter
För mer info om aktiviteter: www.svenskacollieklubben.se

SÖDRA

SYDÖSTRA

VÄSTRA

PROGRAM  Våren 2016:
April lör 16 
MH på Kungsbacka Brukshundklubb. Anmälan görs via SBK 
Tävling. Kontaktperson:  Lisbeth Hägg  Tel. 0707-98 76 06  

April sön 17 
Pälsvårdsträff i Alingsås: Ämne för dagen med Stephanie 
Burchard är "Hur du gör i ordning din hund för utställning!" 
Kontaktperson är Stephanie Burchard Tel. 0703-529 37 63
   
Maj lör 21 
Colliepromenad i Åkulla Bokskogar kl. 11.00. 
Kontaktpersoner: Carina Ranagården Tel. 0703 -44 43 50, 
Leif Lagerqvist Tel. 0705-55 50 27

Juni lör 4              
Colliepromenad i Strömstad kl. 11.00. 
Kontaktperson: Marta Misiak Tel. 0727-32 96 64

. 

 

ÖSTRA

SÖDRA SVEALAND

NORRA SVEALAND

 

MELLERSTA NORRA 

NORRA
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SCK är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för collie. Klubben har till uppgift att främja seriös avel av collie och att 
utveckla rasen. Collien är en aktiv och allsidig brukshund som återfinns inom både träning och tävling i många aktiviteter 
såsom lydnad, rallylydnad, spår och sök och agility m.m. Den ses även ofta i utställningsringen. 

Rasstandard Långhår och Korthår – www.skk.se/sv/hundraser - Collie hittar du i grupp 1.

Utställning –  www.skk.se/sv/utstallning - här hittar du info om utställningar och SKK:s utställningar.
SCK har egna utställningar även kallade Rasspecialer på cirka 5 olika platser varje år. Du hittar dem på hemsidan.
SBK arrangerar också officiella utställningar för bruksraser, där collie ingår. De arrangeras av både distrikt och lokalklubbar. 

Hälsa - www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram - här kan du lära dig mer om HD (Höftledsdysplasi) samt ED (Arm-
bågsledsdysplasi) samt om Ögon och CEA på http://www.svenskacollieklubben.se/Om_collie/hälsa 

Mentalitet - www.brukshundklubben.se/hundar - här hittar du info om MH (Mentalbeskrivning Hund), MT (Mentaltest) 
samt Korning med Exteriörbeskrivning

Mentalindex - www.svenskacollieklubben.se/mentalindex - här hittar du listor med Mentalindex för alla collies som 
genomfört ett MH.
 

För att bidra till en sund utveckling av vår ras bör du som  
collieägare:
1. Höftledsröntga din hund vid 12 månaders ålder
2. MH-beskriva din hund vid 12-18 månaders ålder
3. Ställa ut och /eller exteriörbeskriva din hund från 18 månaders ålder

Välkommen som medlem i SCK!

Allt du vill veta om Svenska Collieklubben 

Del av Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Kennelklubben (SKK) 

Som medlem i SCK får du:

• Möjlighet att påverka och ta del av beslut som rör utvecklingen av både kort- och långhårig collie.

• Du är med i ett lokalt aktivitetsområde. Här arrangeras allt från anspråkslösa collieträffar, till arrangemang av  
 MH-beskrivningar och korningar, utställningar, träningsläger och tävlingar. 

• I Aktivitetskalendern på hemsidan finns allt som arrangeras inom SCK.

• Du får Colliebladet direkt hem i brevlådan fyra gånger per år där du som medlem har förmånliga priser för  
 annonsering.

• På Årsmötet kan du som aktiv hundägare ansöka om diverse plaketter, hederspriser samt vandringspriser.

• Aktuella valpkullar finns på hemsidan för dig som letar valp 

• Det finns ett kennelregister på hemsidan med aktiva uppfödare av både  
 kort- och långhårig collie.   
• Du kan ställa ut och tävla på Collie-SM som är årets stora arrangemang 
 i colliekretsar. Det tävlas i bruks, agility, lydnad och rallylydnad samt  
 ställs ut på en rasspecial. Nya SM-vinnare utses varje år.
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Sydöstra Lo hälsar alla medlemmar varmt välkomna  
till det årliga träningslägret 

Plats: Stora Segerstads Naturbruksgymnasium i Reftele 
 

 

Grupper & Instruktörer 
Prova på – Ellen Uusitalo 
Spår - Jessica Krafft 
Spår - Beatrice Borgstrand 
Sök – Peter Lundgren 
Sök – Patrik Nilsson 
Rallylydnad – Lillemor Edvinsson 
 

Med reservation för förändringar 
 

Prova på passar unga hundar eller 
förare som vill prova olika 
aktiviteter med sin hund. 

 
Max 6 deltagare per grupp. 

Gruppindelningen kan komma att 
ändras något beroende på antal 

anmälda till varje grupp. 
 

Samling torsdag eftermiddag/kväll, 
Träning fredag, lördag och halva 

söndagen! 
 

Torsdag och fredag kväll grillar vi.  
Lördag kväll blir det festmeny i matsalen. 

Fikakorg f.m och e.m 
 

Pris 2250 kr inkl. mat + boende, 
Medföljare utan hund 850 kr + boende  

 
Boende: Lakan, örngott och handduk medtages, 

Städning av rummen ingår i priset 
Vita huset:   200:- /säng och natt för rummen (2 personer)  
                     200:- / säng och natt i eget rum ( i mån av plats) 

Gula huset:  300:- / säng och natt för rummen (2 
personer)      

                    400:- / säng och natt i eget rum ( i mån av plats) 
Husvagn: 150:- /per natt, tillgång till WC och duschar 
 

 
Upplysningar: Åse: ase.adolfsson@hotmail.com, tel: 073-977 14 38 

Sista anmälningsdag, inklusive betalning är den  
Endast en hund per förare i alla grupper! 

 
Mer information och anmälan gör du ”online” via vår hemsida www.scksolo.se  Under rubriken ”läger” 

Anmälan kan även göras via telefon till Stina Johansson, tel: 076-80 86 161 eller mail: kassor@sckolo.se 
Uppge: grupp och namn. Betalning sker till PG 76 55 58-2. Glöm ej avsändare. 

Observera att anmälan är giltig först när betalningen inkommit 

— först till kvarn gäller!   
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COLLIELÄGRET	PÅ	TÅNGA	HED	

arrangeras	av	SCK	–	Västra	LA	
på	Tånga	Hed,	Vårgårda,	10	–	11	sept	2016	

	
Lägret	startar	lördagen	den	10	sept,	kl	08.00,	med	information.	Vill	man	komma	redan	på	
fredagen	den	9	sept	går	det	bra.	Vi	planerar	att	ha	exteriörbeskrivning	på	fredagkvällen.	
	
Tävlingslydnad	klass	I	till	elit	samt	Brukslydnad	appell	till	elit	
Angelica	Lunding	
(Tävlat	lydn	elit	med	collie,	SBK‐instruktör,	kurser	i	tävl.lydn,	valp‐	o	allmänlydn.	Tränar	egna	
hundar	av	olika	hundraser	inom	flera	bruksgrenar,	vilket	i	instruktörsarbetet	skapat	bredd	i	
hundkunskap	och	individanpassning	för	varje	ekipage.)	
	
Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybörjare	
Camilla	Kaneflo	
(Allmänlydnadsinstruktör,	Hundterapeut/problemhundskonsult,	Rallylydnadsinstruktör,	
Klickerinstruktör,	Hundhälsokonsult.	Lägger	stor	vikt	vid	att	förmedla	förståelse	för	hundens	
språk	och	kommunikation.) 	
	
Rallylydnad	‐	Susanne	Johansson	
(Rallylydnadsinstruktör	.	Tävlar	i	Mästarklass	på	SM‐nivå.)	
	
Agility	‐	Angelica	Eklund	
(Utbildad	och	mycket	erfaren	agilityinstruktör	som	tävlat	SM	med	korthårscollie	och	tävlar	
aktivt	med	långhår.)	
	
NoseWork	‐	Lotta	Thorén	
(SBK‐utbildad	instruktör	i	specialsök	där	även	NW	ingår.		
Tävlar	egna	hundar	i	lydnad	elit,	rallylydnad	mästarklass.	
	
Avgifter:			1.500	kr	för	lägerdeltagare	och	700	kr	för	medföljande	
I	priset	ingår:		Instruktör,	frukost	(lör,	för	dem	som	anländer	fredag	kväll	o	sön),	lunch	(lör	o	
sön),	middag	(lör)	och	fika	(lör	o	sön)		
	
Logi:	OBS	–	Rum/campingplats	bokar	Du	själv	per	tel	0322‐62	43	11.	
305	kr	per	bädd	och	dygn	i	2‐bäddsrum,	viss	tillgång	till	4‐bäddsrum	finns.	Hund	får	
naturligtvis	medtagas	på	rummet.	Tom	bädd	kostar	65	kr	per	dygn	om	Du	vill	ha	eget	2‐
bäddsrum.	Städning	kostar	55	kr	per	person.	Vill	Du	dela	rum	med	en	speciell	person,	var	
vänlig	ange	detta	vid	rumsbokningen.	Husvagnsplats	kostar	260	kr	per	dygn	inkl	el	och	dusch.		
Kostnaden	för	logi	betalas	enl	följande:	Bg	5812‐6202,	Tånga	Fritid	AB,	ange	Ditt	eget	namn	
och	även	”Collieläger	Tånga	Hed”.	
	
Information/anmälan	
Var	vänlig	ring	in	Din	kursanmälan	till	Lisbeth	Hägg	på	0300‐19216,	0707‐987606	eller	via	
e‐post		hagg.l@telia.com	
OBS!		‐		begränsat	deltagarantal	
Avgiften	betalas	in	på	pg	778879‐7	SCK	Västra	LA	
Sista	anmälningsdag/betalningsdag	är	måndagen	den	22	aug	2016		
Var	vänlig	skriv	på	inbetalningen	Ditt		namn	och	vad	betalningen	avser.	
För	mer	information	besök	även	Västras	Facebooksida:			SCK	Västra	LA			
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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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COLLIE-SM 2016

SM i utställning 
för kort- och långhårig collie

Domare: Stephen Clarke, GB

Anmälan sker på www.mgevets.se.  
Vi kommer även att arrangera parklass  
som anmäls och betalas på plats.

SM i lydnad 
Klass 1 till Elit

Anmälan sker på www.sbktavling.se

4-5 juni på Mälarö BK

Mer info om tävlingarna finns på SCK Östra LA:s hemsida: 
www.sck-ostralo.se

Välkomna!
önskar SCK Östra LA 
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70
Welcome to central Finland to  
celebrate Finnish Collie  
Association’s 70th anniversary!

We celebrate in 1.-3.7.2016, with cham-
pionship competitions (working trials, 
obedience, rally obedience), mental 
test, main speciality show and anniver-
sary dinner.

We would like to welcome all collie 
friends around the world to spend the 
long weekend with us next summer.

Vihtavuori sports ground is location 
to most activities. Address: Lammas-
mäenkuja 2, 41330 Vihtavuori (Laukaa)

Saturday’s dinner is organised at Var-
jola guesthouse (located about 26 kms 
from Jyväskylä, www.varjola.com)

 z FRIDAY 1.7.2016

Mental test 1.7.2016
Test begins at 10 am.
Judges: Mia Möller and Riikka Maija-
nen.
More information: Mia Möller, 
email miamaria@elisanet.fi, phone 
+358405917434

Obedience 
championships
Trials begin at 17.00.
Head of the judges: Salme Mujunen. 
Other judges will be announced later 
on.
More information: Pia Savolainen, 
email piasavo@gmail.com

 z SATURDAY 2.7.2016

Finnish Collie 
Association’s 
Speciality Show
Speciality show for smooth and rough 
collies.
Judges:

• rough collies: Steve Barrett, Brook-
lynson, UK and Lisa Pettitt, Lake-
bank, UK

• smooth collies: Bev White, Maneric, 
UK and Alan Jones, Van-glenalan, IT

Entry: Send your entry at latest 
9.6.2016 to address:
SCY ER 2016, Sahatie 3, 01650 Vantaa
or use online-entry at koiranayttelyt.com
Note! The entry fee will be paid during online-entry 
with credit card, don’t make payment before. You will 
have a confirmation email sent by online system after 
successful entry.
If you don’t get email then please contact PawDium for 
more information.

Entry fees before 9.6.2016
first dog 30c, second and so on dog’s of 
the same owner 20c, puppies and vete-
rans 25c, over 10 year old veterans to 
veteran class, free
Account to payments when entry is sent 
by post: IBAN FI21 5190 0520 0410 04
Please note! The copy or receipt of the payment where 
payment information can be checked, must be enclo-
sed with the entry forms. Entry forms without a copy 
of the receipt attached will be returned.. To enter in 
champion class a championship certificate is needed.  
If mentioned certificate are missing, the dog will be 
automatically entered in ”Open Class”.

Inquiries concerning entries: PawDium, 
info@pawdium.fi or tel. +358 40 1487780 
(in English & på svenska) weekdays 12-18. 
Other information: Satu Havukainen 
+358 40 540 7066, satu.havukainen@
hawkfields.com also in english & på 
svenska.

Anniversary dinner
Buffet dinner will be 35c/person. Full 
menu will be available in spring 2016.
More information: Marjo Hautaviita, 
Marjo.Hautaviita@kauhajoki.fi, phone 
+358 400660093 (English, Swedish)

 z SUNDAY 3.7.2016

Working trials
Trials begin at 8.30 am.
Judges will be announced later on.
More information: Minna Saarinen, 
minnamaria.saarinen@gmail.com, phone 
+358443187103 (Finnish and English)

Rally obedience 
championships 
More information: Anna Sinerheimo, 
anna.sinerheimo@saunalahti.fi

HTTP://SCY70.HAUKOTUS.NET/IN-ENGLISH/ 

Information about entry fees and other useful information will be updated 
to Anniversary Homepage. Check it out!
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Konferensen handlade om genetik och särskilt om de senaste 
forskningsrönen vad gäller collierasen. Två genetiker från 
USA var inbjudna. Dr Leigh Anne Clark och Jacquelyn Evans, 
båda forskare vid Clemson Univerity och dess avdelning för 
hundgenetik, Clemson Canine Genetics. De har särskilt studerat 
colliens genetik och bl.a. kartlagt collierasens hela genom, dvs. 
hela arvsmassan, en s.k. whole genom study. Deras arbete har 
stöttats ekonomiskt av American Collie Health Foundation och 
Amerikanska collieklubben. Inbjudna var även Dr Nicolette 
Salmon Hillbertz, genetiker och ofta anlitad föreläsare från Uppsala 
universitet och Helena Skarp från SKKs kansli med ansvar för 
avelsfrågor. 

Stora delar av konferensen filmades och det kommer 
förhoppningsvis att bli möjligt att visa denna DVD-film ute i 
aktivitetsområdena. Det återstår bara att lösa 
vissa tekniska problem med kopieringen. 

Nicolette inledde med en historisk 
tillbakablick på hur collierasen, eller snarare 
de skotska herdehundarna, utvecklats från 
1700-talet och framåt. Nicolette har ett stort 
intresse för hundens historiska utveckling 
som den kommer fram i litteraturen. Hon 
har en stor samling äldre böcker med 
historiska hundbilder. Hon fortsatte att tala 
hon om grundläggande genetik och hur våra 
moderna hundraser har formats. 

Nicolette har själv rhodesian ridgeback och 
har forskat på den rasen. Hos rhodesian 
ridgeback visas tydligt problemet med 
att vissa gener eller genkomplex som är 
eftertraktade för rasens karaktär även kan 
orsaka sjukdomar. Det som är utmärkande 
för rhodesian ridgeback är just ridgen. Den genförändring som 
orsakar ridgen nedärvs som en autosomal dominant egenskap. De 
individer som har ärvt anlaget för ridge från båda sina föräldrar 
löper tyvärr ökad risk att även drabbas av den svåra sjukdomen 
dermoid sinus. 

När det gäller gentester så kan man få bra information i en databas 
som heter Penn Gen som kom 2014. Där kan man söka efter 
gentester på en särskild ras, ett land eller en sjukdom för att se 
vilka gentester som finns och hur de fungerar. Det är viktigt att 
kontrollera om den som framställt gentestet använt hundar i den 
aktuella rasen från populationer från hela världen. Detta för att 
testet ska fungera överallt, även på vår egen population. 

Färggenetik
Leigh Anne inledde med att beskriva genetiken bakom colliens 
färger, vilket är mer komplicerat än vad vi vanligen tror när vi 
talar om hur sobel, trefärgad och blue merle färger nedärvs. Hon 
deltog 2005 i ett forskningsprojekt om att kartlägga genetiken 
bakom merlegenen i alla hundraser. Allmänt kan sägas att det är 
viktigt att studera färggener och modifierande färggener eftersom 
dessa gener är grannar till andra gener på DNA-strängen och 

påverkar dessa granngener på gott och ont. Det är det som kallas 
för chaufför/passagerare effekten. Mer om detta längre fram. 
Alleler är varianter av samma gen. För varje arvsanlag finns det olika 
varianter som alltså kallas alleler. De påverkar samma egenskap, 
t.ex. storlek, men har olika verkan. Alleler som är vanliga hos 
småvuxna raser är inte lika vanliga i storvuxna raser. 

Melanocyter är relativt stora organeller. Innanför cellväggen finns 
cellens olika delar som kallas för organeller. Dessa har var och en 
sin speciella funktion och samverkar med de andra organellerna 
till en levande enhet. 

Generna för färger beskrivs finnas i vissa serier. Brunt finns i 
B-serien och vissa svarta färger finns i A-serien. D-genen, som 
finns i dilutionsserien, är ingen egen färg utan förändrar den 

kulör hunden fått genom alleler i andra loci. Den kallas också 
för utspädningsserien. S kallas också spottinggenen. Det är det 
område där det inte finns några pigmentceller och där kan det 
inte produceras någon färg. 

Det finns en gen som orsakar vita partier hos collie (MITF) och 
den består av 2 alleler. En allel kallas Irish spotting och är fixerad. 
Irish spotting karaktäriseras av de moderata vita tecken som är 
lokaliserade till krage, mage, ben och fötter och svanstipp. 

En färggen som styr colliens färger är agouitiserien, vilken finns 
hos många däggdjur och har ett antal genvarianter. Förenklat 
kan sägas att A-serien styr den inbördes konkurrensen mellan de 
båda pigmentanlagen. Den recessiva genvarianten a är den som 
ger svart färg hos collie. 

Colliens basfärger är brunt och svart. Särskilda hudceller producerar 
pigment kallat melanin som kan vara brunt eller svart. Dessa ämnen 
är inte fria färglösningar utan fasta pigmentkorn som klumpar 
ihop sig i hårstået. 

Pigmentcellerna överför dessa partiklar in i hårsäckens celler, 
vilken i sin tur producerar hårstrået. Om hårsäcken inte får några 

Colliekonferensen oktober 2015
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sådana ”melanocyter” blir hårstrået som produceras opigmenterat, 
dvs. vitt. Exempelvis som kroppen på vita collies och de vita 
partierna på färgade collies. Detta förfaringssätt fortsätter under 
hela hundens liv, vid varje ny utväxt av päls kan dock mängden 
pigment ändras, vilket kan ses på äldre,  mahognyfärgade soblar 
vars päls blir mörkare för varje år. När hunden åldras kommer 
några svarta melanocyter in i det växande hårstrået, så att pälsen 
utvecklar en djupare mörkare nyans. 

Till skillnad från de två basfärgerna är merlegenen ingen färggen. 
Den producerar inget pigment alls. Det finns alltså ingen färggen 
för blå pälsfärg, endast för brun eller svart färg. Merlegenen 
förvandlar i stället vissa delar av en svart päls till grå genom att den 
inte tillåter den svarta färgen att helt släppas igenom. Detsamma 
händer på en brun collie, eftersom vissa bruna partier blir ljusare 
bruna eftersom den släpper igenom mindre brun färg än normalt. 
Så när en merlegen 
som saknar pigment 
påverkar vissa 
partier av den bruna 
sobelpälsen, kommer 
ljusare nyanser av 
brunt att träda fram 
där. 
Merlegenen är inte 
enkel dominant utan 
semi-dominant. 2005 
gjordes något som 
kallas för ”genome 
wide association 
study for merle”. 
I undersökningen 
deltog 19 merle 
och 105 icke-merle 
hundar av raserna 
collie och sheltie. 
Merle orsakas av 
en mutation i SILV-
genen som är lokaliserat till kromosom 10. Den tros ha orsakats 
av något som kallas för ”hoppande DNA”, vilket utgör ungefär 
7 % av hundens genom. Det är SILV som ger utspädningen av 
färgen på pälsen på merlehundar.  

Vi behöver vissa begrepp för att förstå merlegenen. Ett begrepp är 
SILV vilket är en gen som producerar proteinet melanocyter vilka 
i sin tur producerar pigment. SINE är korta, rörliga element av 
DNA-sekvenser som transporteras in i SILV-genen, s.k. hoppande 
DNA. Merlehundar har det antal SINE-element som behövs för 
att skapa ett merlemönster i pälsen. Men enbart SINE räcker inte 
för att collien ska uppträda som en merle. SINE måste också ha 
något som kallas poly (A), vilket skapar en ”svans” inom SINE. 
Längden på svansen kontrollerar hur mycket merle som framträder 
och är också ansvarig för den slumpmässiga fläckigheten (dvs. 
var fläckarna hamnar och vilken form de får).Den kontrollerar 
också vilken ögonfärg det blir på merlehunden. Det innebär att 
det är helt slumpmässigt vilken ögonfärg det blir och var de svarta 
fläckarna hamnar. 

Vad är bakgrunden till de svarta fläckarna på en blue merle 
päls? Merlegenen ger ju en dilution av den svarta färgen så att 
den blir grå/silverfärgad. Men i vissa partier gör en ytterligare 
mutation i merlegenens DNA att merlemutationen motverkas, 
dvs. merleeffekten hindras att framträda. 

Mutationer inträffar ofta i A’-strängen när cellen delar sig vilket 
minskar utbredningen av A’. Man kan se resultatet när kroppen 
på en trefärgad valp (som har en merlegen) utvecklas (först som 
embryo och senare efter födseln), och producerar exakta kopior av 
hudceller med mutationer i merlegenens DNA, vilket motverkar 
merlemutationen och därigenom tillåter att normala melanocyter 
av svart färg kan tillverkas igen. Så denna kopia av hudceller, 
med normala melanocyter, fulla med svarta pigment, kommer att 
producera fläckar av svart färg. Dessa svarta fläckar i en annars blue 
merle päls är alltså en mutation i en mutation. När du nästa gång 
tittar på en blue merle collie, titta på de svarta och grå fläckarna 
på kroppen, vilket ger den den vackra pälsen och tänk på att du 
bokstavligen ser på mutationer. Merlegenen är fortfarande där i 
dessa fläckar. Den svartproducerande genen har bara slagits på 
igen, genom den andra mutationen som minskar strängen av A. 
Det är verkan av en mutation som överskuggar effekten av en 

annan. 

Detta förklarar 
också att det finns 
s.k. kryptiska merle. 
En collie som har 
lite eller ingen poly 
(A) blir en kryptisk 
merle (en merle som 
man inte kan se är 
en merle eller som 
huvudsakligen ser ut 
som en trefärgad eller 
sobel med endast 
marginella tecken 
på merle). Det är inte 
helt ovanligt att det 
finns collies som i 
sin fenotyp uppfattas 
som trefärgade 
men egentligen 
är en merle. En 

collieuppfödare fick genom gentest hos Leigh Anne reda på att 
hennes trefärgade tik var en kryptisk merle, dvs. hade en merlegen. 
Tiken hade inga spår av merle någonstans. Tiken hade tidigare 
parats med en trefärgad hane och fått sex trefärgade valpar varför 
ägaren inte hade en aning om att hunden hade en merle-gen. 
Eftersom det inte är så ovanligt bör man vara medveten om att 
det existerar. Vi får hoppas att det gentest för merlegenen som 
utlovats kommer snart. 
Leigh Anne har även intresserat sig för harlekinmönster hos 
blue merle collies och shelties. Harlekin är inte en färggen utan 
snarare ett mönster i en päls. Denna harlekinfärg orsakas troligen 
av en förändring i DNA-strängen i eller nära merlegenen. Det 
är inte som hos grand danois där det är fråga om svarta fläckar 
på en huvudsakligen vit hund. När det gäller harlekin så är det 
en modifiering av merlegenen, men det bör påpekas att den 
harlekingen som finns hos grand danois inte är kopplad till merle. 
Men det finns valpar med harlekingener som föds i merlekullar. 
Det kan dock spontant födas harlekinvalpar i alla raser som har 
merlegenen. 

Hos collies kan det vara svarta fläckar på vit botten men även 
med merle och tantecken. Harlekingenen hos grand danois är 
lokaliserat på en helt annan kromosom än merlegenen. Leigh Anne 
har hittat en colliekennel i Finland som har harlekinmönstrade 



17

collies som inte liknar vare sig grand danois 
eller harlkinmönstrade collies i USA. Varför 
det är så är ännu inte klarlagt. Inte heller vad 
gäller harlekin har det framkommit att dessa 
hundar skulle vara defekta eller ha mera 
hälsoproblem än andra collies. 

Det finns också en annan variant av merle 
som kallas ”maltese”, dvs. helgrå päls. Dessa 
hundar är alltså normalfärgade grå och ska 
inte förväxlas med de letala grå hundar som 
kan komma ur en merle/merle parning. Vid 
DNA-undersökning framkommer att dessa 
collies är blue merles med en tillkommande 
mutation som eliminerar de synliga fläckarna 
och därför producerar en så gott som 
helgrå päls. Det finns inga hälsoproblem 
relaterade till dessa grå hundar annat än för 
collies i allmänhet. Det är inte heller så att 
blå kullsyskon till dessa grå collies skulle 
producera fler grå avkommor än andra blå 
föräldradjur. Men eftersom grå inte är en 
erkänd färg så bör dessa grå hundar inte gå 
i avel. De är dock i sig själva friska och kan 
leva normala liv. 

Autoimmuna sjukdomar och 
dermatomyosit 
Jacquelyn Evans talade om arbetet med 
att hitta den genetiska bakgrunden till den 
autoimmuna sjukdomen dermatomyosit, 
DM. 

Eftersom dermatomyosit även finns hos 
människa, särskilt hos barn, så har Leigh 
Annes och Jacquelyns forskning även fått 
bidrag från humanforskare. DM är alltså en autoimmun sjukdom 
som hos hund bara finns hos collie och sheltie. Den yttrar sig i 
såriga infektioner i ansiktet, svanstippen, tassarna, benen och 
påverkan och förtvining av muskulaturen. Anledning till att försöka 
ta fram en gentest för DM är att den är svår att diagnostisera. Den 
kan också ligga latent och det är troligt att det behövs en trigger, 
t.ex. en bakterie eller virus för att utlösa sjukdomen. 

På 80-talet gjordes testparningar mellan affekterade collies med 
DM och labrador retriever. Labradoren valdes för att den helt 
säkert inte var bärare av några gener för DM. Vid en sådan parning 
med 4 valpar var tre valpar affekterade, vilket tydde på att det var 
fråga om en dominant nedärvning med ofullständig penetrans. 

En gen kan ha två eller flera varianter och dessa varianter kallas allel. 
Ett exempel är den gen som ger upphov till blodgruppssytemet 
ABO. Denna gen har tre alleler, dvs. A, B och O. 

Generna som styr immunförsvaret är lokaliserat till kromosom 
12. Man började därför att undersöka colliens kromosom 12. 

I jämförelse med vissa andra raser har collierasen problem 
med bristande heterozygotism i sitt immunsystem. Hos schäfer 
och welsh corgi pembroke fann man att 70% av populationen 
var heterozygot för 11 alleler i immunsystemet. Heterozygota 
alleler i immunsystemet ger maximalt skydd och ett hälsosamt 
immunsystem. 

När man började studien såg det ut som att den misstänkta 
genen  var lokaliserad till kromosom 10, alltså samma som för 
merlegenen. Men när man tog in shelties i studien kom man fram 
till två kromosomer, 10 och 31. Genom olika processer, bl.a. något 
som kallas SNP, kartlade man hela genomkomplexet och kom så 
småningom fram till ca 100 misstänkta gener på ett särskilt ställe 
på genomet. Där visade det sig att hela 92 % av de collies som 
var homozygota för dessa gener visade tecken på sjukdomen. 
Att de resterande 8 % som var homozygota inte visade tecken 
på sjukdom kan bero på att de inte träffat på någon trigger för 
att utlösa sjukdomen eller så hade de så ytterst lindrig form av 
sjukdomen att den inte märktes vid klinisk undersökning. 

Hos de amerikanska collies som studerats var collien 
hundraprocentigt homozygot i alleler som styr immunsystemet, 
det s.k. DLA-komplexet. Vid undersökning av collies från Europa, 
Australien, Sydafrika, vilka inte har några amerikanska hundar i 
sin stamtavla, fann man enstaka som var heterozygota i två allel. 

Den genkarta som framträdde visade selektiva ”svep” (genkomplex) 
hos alla undersökta collies. Ett ”svep” är en region med lite genetisk 
variation beroende på avelsurvalet genom tiderna. Det visade sig 
att det finns ”svep” som beror på att uppfödare konstant avlat för 
en egenskap, t.ex. ett långt huvud. Denna selektion under många 
generationer skapar en chaufför/passagerareffekt i genomet. 
Detta selektiva ”svep” är uppenbart i vissa colliekromosomer, 
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inkl. kromosom 12 där immunsystemets gener är lokaliserade. 
Chaufförgenerna hos collie har ännu inte identifierats. 

Anledningarna till varför collierasen har detta problem kan 
vara att en selektion för fysiska eller mentala egenskaper, t.ex. 
vallningsegenskaper, har medfört det som kallas för chaufför/
passagerargener. Det innebär att gener för olika egenskaper 
sitter tillsammans på DNA-strängen. Förr i tiden selekterade 
uppfödarna systematiskt för vissa egenskaper och då tar förare/
passagerareffekten över bland gener som ligger nära varandra på 
DNA-strängen. Exempelvis har gener för en fysisk egenskap blivit 
förare och fört med sig den immunsystemgen som satt granne 
på DNA-strängen som passagerare. Urvalet för homozygoti i 
denna fysiska egenskap har då omedvetet orsakat en reduktion 
av de närliggande immunsystemgenerna. Alltså kan urvalet för 
långa huvuden ha medfört att oönskade egenskaper som ligger 
nära de gener som ger långa huvuden följer med på köpet. Även 
dessa gener blir oavsiktligen homozygota och efter en tid har 
mångfalden av exempelvis skyddande gener i immunförsvaret 
minskat drastiskt. 

Av de över 600 genetiska sjukdomarna som finns hos hund är 
ca 65 procent autosomalt recessiva. T.ex PRA hos collie. DM är 
inte autosomalt recessiv. 

Colliegenomprojektet
Hur stort är colliens genom? Colliens genom består av 2,8 miljarder 
baspar och det kan jämföras med människan som har 3 miljarder 
baspar. När man undersökt colliens genom har man tittat på raser 
som är nära släkt med collien. De raser som kommer närmast 
är australian shepard, border collie men även vinthundarna och 
retrieverraserna ligger nära. Den ras som dock är allra närmast 
är shetland sheepdog och man kan säga att collie och sheltie är 
mycket lika på genetisk nivå. 

Undersökningen genomfördes så att fem collies med så olika 
bakgrund som möjligt undersöktes genom en helsekvensering av 
hela arvsmassan. Det referensgenom som användes var från boxer, 
eftersom boxern är den mest homozygota hunden av alla raser. Nu 
hade man fått en sekvens av collierasens hela genomuppsättning. 

Målet var att undersöka den nuvarande nivån på diversifiering hos 
dels amerikanska collies och dels hos internationella collies, från 
Europa, Australien och Sydamerika. Man undersökte två gener 
ingående i DLA-komplexet. 43 amerikanska collies undersöktes. 
Hos de amerikanska colliena fanns bara en allel, DLA-DQB1 (101). 
Vad gäller DLA-DRB1 fanns det två alleler (201 och 1501) men 
93 % av alla collies var homozygota för allel 201 vilket indikerar 
att 1501 är en väldigt sällsynt allel.  

Arbetet gick vidare för att se hur diversifieringen ser ut i colliens 
arvsmassa. Det användes ca 100 collies från hela världen för att 
undersöka hur lika eller olika de var. 41 amerikanska collies och 
56 från övriga världen, vad man kallade internationella collies. 
När man jämförde arvsmassan så fann man att den till 89 % var 
gemensam i de båda grupperna. I den internationella gruppen var 
11 % annorlunda än den amerikanska. Vad man fann var att det 
i den s.k. DLA-allelen inte fanns någon diversifiering alls. Den 
är viktig för immunförsvaret och denna brist på diverifiering gör 
att collien är sårbar för en mutation i detta komplex. En sådan 
mutation kan göra att en sjukdom kan slå ut alla collies. 

56 collies från 15 andra länder undersöktes. Resultat visade att 
DLA-DQB1 är den vanligaste allelen i hela världen. Men några 
collies från Tyskland, Italien, Spanien och UK hade en andra 
allel (701). Vidare så var 201 den vanligaste DLA-DRB1 allelen 
i hela världen men två extra alleler (601 och 1501) observerades 
hos collies från flera länder. Pga. den extra allelen som fanns 
hos internationella collies, var 13 % av hundarna heterozygota 
för DLA-DQB1 och 36% var heterozygota för DLA-DRB1. 
Heterozygotism för DLA-gener är önskvärt eftersom det kan 
bidra till skydd för vissa autoimmuna sjukdomar. 
Avslutning
Vid den avslutande frågestunden var alla ense om att collien 
behöver mer genetisk mångfald. 

Leigh Anne ville förmedla att det som hon såg som det största 
problemet i collierasen är bristen på genetisk variation. Därför 
måste vi vara mycket försiktiga i att ytterligare begränsa avelsbasen. 
Det har varit för många "flaskhalsar” i collieavelns historia vilket 
har orsakat dagens problem. Att utesluta någon enskild hund från 
aveln måste göras på mycket goda grunder och här får många andra 
önskemål ge vika. Ett råd i all hundavel är att man bör försöka 
använda populationer i sin ras från hela världen. 

När det gäller merle-genen så finns det inget stöd för att blue 
merlehundar skulle vara sjukare eller ha större problem än andra 
hundar. Tvärt om så kunde man se en större variation av alleler i 
DLA-komplexet hos merlehundar. Detta betyder att det är viktigt 
att fortsätta avla på merlehundar och absolut inte utesluta dem 
från avelsbasen. 

På fråga om de DNA-tester som idag finns för CEA/crd så 
ansåg Leigh Anne att dessa bygger på gedigna genetiska studier 
och därför är tillförlitliga. De företag som saluför dessa tester är 
seriösa och vad hon kan bedöma har det inte kommit fram något 
som visar att resultaten inte skulle stämma. 

Helena Skarp upplyste om att det nyligen gjorts en 
doktorsavhandling där möjligheten att ta fram en gentest för 
merlegenen har undersökts. Det finns ingen sådan på markanden 
ännu men kommer kanske snart. Om en sådan test används skulle 
det gå att använda merlehundar till alla andra färger och på så sätt 
öka avelsbasen. 

Slutligen så presenterades 2 danska studier om CEA och dess 
genetiska bakgrund. En på collie och en på sheltie. Studierna har 
kommit till olika slutsatser vad gäller arvsgången för CEA. Den 
som är intresserad kan gå till 
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Uppfödarträff 11 oktober, 2015 
2015 års uppfödarträff  var lagd på söndagen direkt efter lördagens 
Colliekonferens och vi var kvar på samma hotell, Arlandia, 
även under söndagen. Många av deltagarna från lördagens 
Colliekonferens hade stannat över, och de flesta var också med 
under den mycket trevliga middagen på lördag kvällen.

Första programpunkten hade vi tänkt skulle vara ett kåseri av Dan 
Eriksson, allrounddomare och uppfödare av Labrador retriever och 
Skottar. Tyvärr så fick Dan förhinder i sista sekund, då en av hans 
labradortikar som skulle valpa drabbades av komplikationer, så de 
fick tillbringa hela natten på en veterinärstation. Temat Dan skulle 
kåsera på var ”Hur tänker egentligen en utställningsdomare??” 
vilket ju säkert många av oss undrat någon gång. Dan har dock 
lovat att komma tillbaka vid annat tillfälle, vilket vi måste ta vara 
på då han är mycket omtyckt som föreläsare/kåsör.
Nu fick vi snabbt kasta om programmet och Kirsten Wretstrand 
som sitter med i SBK´s utskott för avel och hälsa, fick börja 
med en presentation av det pågående arbetet med utvärdering 
och revidering av MT(mentaltest), som blev mycket uppskattat 
av åhörarna.

Därefter gick Kirsten även igenom läget med RAS (Rasspecifik 
Avels Strategi). Det nuvarande RAS som vi har gäller fram t o m 
2018, och vi har framför oss en revision som skall in till SBK och 
sedan SKK under 2017 för att sedan gälla 2019-2024 (5 år). Vi 
har också ambitionen att kunna redovisa RAS vid våra årsmöten 
och även göra en mer kortsiktig uppföljning under året. I och 
med att registreringarna minskar så försvåras dock de årliga 
jämförelserna. Lena Ögren och Agneta Qvarnström redovisade, 
på ett mycket trevligt sätt, läget runt HD och gick in på HD-
index och redovisade hur detta har hanterats i våra grannländer. 
Danmark, Norge och Finland har alla HD-index, men har satt 
upp sina avelsrekommendationer lite olika. Vi i Sverige har fr o 
m 1/1-2016 infört redovisning av HD-index i SKK’s hunddata 
för långhårig collie. Populationen av korthårscollien har ansetts 
vara för liten för att detta skulle vara aktuellt även för dem. På 
collieklubbens hemsida kan du läsa mer om HD-index!

Efter detta hjälpte Stellan Tjärnström oss med en återkoppling 
till uppfödarträffen den 22 mars, 2014. Det första grupparbetet 
då handlade om antalet avelsdjur, öka andelen MH och hur 
påverka köpare och det andra grupparbetet om hur utvecklas 
som uppfödare. Bl a diskuterades riskerna med en för smal 
avelsbas att det kanske finns bra hundar som aldrig testas och 
aldrig går i avel, men också svårigheten att hitta den ”ideala” 
avelshunden diskuterades. För den andra uppgiften sades bl 
a att ”avel är ett samarbetsprojekt för uppfödare”. Denna 
uppfödarträff  har ju redovisats i tidigare Collieblad, så jag går 
inte mer in på denna här.

2015 års uppfödarträff  hade som grupparbetstema: ”Hur 
utvecklar vi SCK till en klubb för alla?” Tyvärr blev tiden lite 
kort för att hinna jobba igenom punkten ordentligt, vilket också 
flera tyckte, men här är några kommentarer: 
-Det är mycket trevlig stämning när vi har en sådan här träff  
och positiva intryck.

-Vi måste fortsätta jobba i en positiv anda för att få fler till våra 
evenemang och hitta intressanta föreläsare.
-Vi får tycka olika, men skall ändå bjuda in alla! Olikheter är 
utvecklande. ”Vi och dom-tänk” kan alltid överbryggas. 
-Uppfödarsamarbete kan få komma i fokus.

Mång idéer redovisades också om hur vi kan göra för att försöka 
att få fler att vilja vara med i klubben. För 2016 kommer ett 
fokus för oss att vara hur vi ökar medlemsantalet, så styrelsen 
tar tacksamt med sig alla förslag.  En mer fullständig redovisning 
av utvärderingarna läggs in på FB och hemsidan.

Alf
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Lördag 19 mars samlades medlemmar i Svenska Collieklubben 
för att registrera sig som röstberättigade på årsmötet, som i år var 
på Klass Arena utanför Sundsvall.  

Totalt blev det 30 röstberättigade, vilket är den lägsta siffran på 
väldigt många år.

Ordförande Alf  Oskarson öppnade mötet och hälsade alla 
varmt välkomna. Därefter var det som alltid dags för utdelning 
av priser och som vanligt fanns ett dignande prisbord uppställt. 
Priskommittén består av Erica Svensson och Elisabeth Pettersson 
och de har för 2014 tagit emot många ansökningar. 

Följande priser delades ut:

Korningsplaketter – 11 stycken

Champion/Mästarplaketter – totalt delades 15 plaketter ut 
fördelade enligt följande; 

RallylydnadsMästare: 7, 
Svensk Viltspårchampion: 4,  
Svenska Utställningschampions: 3,  
Nordisk Champion: 1 samt C.I.B.: 1.  
Komplett redovisning hittar du hemsidan.  

Vandringspriser, följande delades ut:

Årets Allround Collie, Bästa brukscollie till minne av Elisabeth 
Persson kennel Folias.

SCK:s Hederspriser 

HP till Bästa Brukshund 
HP till Bästa Lydnadshund 
HP till Bästa Rallylydnadshund 
HP till Bästa Agilityhund 
HP till Bästa Utställningshund långhår

Vinnarna av VP och HP redovisas längre fram i tidningen.

Bild på nya tavlan??

Årets SCK:s Hederspris.

Rolex Minne – Detta pris sökes inte utan det är kullens MI-
resultat som räknas, denna gång till bästa kull född 2013 och 
Kennel Seamist med Lolo Hawkins vann detta pris för tredje 
gången. 

Efter den omfattande prisutdelningen kom vi till § 3 där 
Birgitta Forsberg utsågs till mötesordförande med Lise-Lott 
Pettersson som bisittare. Styrelsen hade utsett Emma Hult 
till mötessekreterare och mötet valde Ann-Charlotte Sandelin 
Jonsson samt Lena till justerare och rösträknare.

Enligt dagordningen så gicks verksamhetsberättelsen för 2015 
igenom. Vi kunde konstatera att året varit ett händelserikt år 
med följande axplock som minnesbilder:

• I februari 2015 genomfördes en LA-konferens

• 10 oktober genomfördes en Colliekonferens samt den  
 11 oktober en uppfödarträff

• SCK har 8 aktiva LA-områden

• Telefonmöten med LA-områden 

• 4 officiella utställningar

• 4 nummer av Colliebladet

• MH-beskrivna collies; 61 kh och 184 lh

Årsmöte
19 mars 2016
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Ekonomi
Årets resultat är negativt och årets förlust uppgår till ca 100 
000 kr mot budgeterat -24 800 kr. Avvikelsen mot budget 
beror på högre kostnader än planerat för de tre konferenser 
som anordnats under året, minskande medlemsintäkter, lägre 
annonsintäkter för colliebladet och minskande intäkter av 
anmälningsavgifter.

På grund av det ekonomiska läget i klubben kommer vi inte att 
anordna några konferenser under 2016, och fokus kommer att 
ligga på att försöka få fler medlemmar och öka våra intäkter t ex 
genom fler annonser.

Målen för 2016 och inriktningen för 2017, budget för 2016 och 
2017 gick igenom. 

Val av styrelse gick inte helt enligt förslag från valberedningen 
och för 2016 ser hela styrelsen ut så här:

Ordförande  Alf  Oskarson

Vice ordförande  Anja Gramner

Sekreterare  Johanna Rydnemalm

Kassör  Stellan Tjernström

Ledamot/medlem  Linda de Beau 

Ledamot  Karin Lindgren

Ledamot  Emma Hult

Suppleant 1  Hanna Rosell

Suppleant 2  Angelica Eklund

Revisorerna och revisorssuppleanterna blev följande valda:

Angelita Nooni och Margaretha Carlsson, alla valda till på 1 
år. Till revisorssuppleanter valdes Kerstin Widmark och Erica 
Svensson. 

Till valberedning för 2016 valdes:

Håkan Dahlbom Sammankallande

Jan Klerung  Ledamot 2 år 

Kirsten Wretstrand  Ledamot 1 år

Personvalen justerades omedelbart. Några motioner har inte 
inkommit till årets möte. 

 Mötet avslutades genom att ordförande Alf  Oskarson tackade 
för deltagande vid årsmötet. 

Till sist men inte minst så avtackades Anders Svensson som nu 
avgick ur styrelsen.

Även Kirsten Wretstrand och Jan Klerung har nu avgått ur 
styrelsen (men finns nu i valberedningen, se ovan). Bägge har 
varit aktiva i styrelsen under många år, men fanns inte på plats 
på årsmötet, men kommer att avtackas vid tillfälle.

Alla handlingar för Årsmötet kommer att ligga kvar på 
hemsidan tills vidare. När årsmötesprotokollet har blivit 
justerat så läggs det ut på hemsidan bland styrelseprotokollen.

Alf  Oskarson

VINNARE AV HEDERSPRISER OCH 
VANDRINGSPRISER 2016

SvenSka CollieklubbenS HederSpriSer 
Bästa Agilityhund
Gatefield’s Space Pirate. Ägare Marketta Mokko 14 poäng

Bästa Brukshund 
Seamist Ice Nougat. Ägare: Pia Selin. 80,3%

Bästa Lydnadshund 
Mironik’s Smile. Ägare: Jytte Sigsgaard. 84,6%.

Bästa Utställningscollie Långhår  
Speedycrown’s Black Sparkler. Ägare: Chatarina Näslund. 165 
poäng

Bästa Rallylydnadshund
Fireglow Farfalina of  the Biscuitbox. Ägare: Kristin Svarén. 
485 p 

 
vandringSpriSer 
Årets Allround Collie 
Seamist Ice Spirit. Ägare: Ann-Marie Drougge Larsson. 30 
poäng.

Bästa Bruks Collie till minne av Elisabeth Persson Folias 
Kennel 
Gemdales Yippie Yahoo. Ägare: Jenny Marklund. 21 p 

Vinnare av Rolex Minne 
Kennel Seamist, Margareta Hawkins.  
Kull född: 2013-03-26. E: Mironik’s Cooper. U: Seamist 
Crystallice

HP till uppfödare av vallanlagstestade Collie skänkt av 
Kennel Gatefields  
Lillkråkans kennel, Maria Pettersson. 

 
Alla HP och VP har inte haft någon sökande för 2015 och 
delades därför inte ut. 
På hemsidan hittar du information om vinnare av VP och HP 
från 2008 och framåt. 
SCK:s Hederspriser har delats ut sedan 2012. 
Rolex Minne skall delas ut en gång till, dvs. sista gången blir på 
årsmötet 2017. Statuter för alla priser hittar du på hemsidan.

• MT; 6kh och 31 lh

• Bruksprov antal startande; 34 lh och 15 kh

• En ny hemsida

• 820 medlemmar varav 708 ordinarie, 34 familje-, 4  
 hedersmedlemmar 41 ungdomsmedlemmar och 4   
 utlandsmedlemmar
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SE UCH DK UCH KORAD TJH Cinnaberry’s Almost an Angel, Kristina Jauve

SE UCH DK UCH FIN UCH NORD UCH INT UCH LP1 LP2 Gemdales Tremendous Tintomara, Kristina Jauve

SE UCH KORAD LP1 LP3 Gemdales Twinkle Little Tinder, Kristina Jauve

Vilda-Meduza Bus Bozo, Julia Indergand

Gold Status Sound of  Victory, Hans Johansson

KORAD Damaianus Grip, Marie Baaz

Törnskogens Betty Barclay, Marie Karlsson

TJH KORAD RLDN RLDF RLDA, Ann-Marie Drougge

NORD UCH LP1 SV-15 Seamist Ice Spirit, Ann-Marie Drougge

LP1 LP2 SE VCH Fancymore Blossom Angel, Maria Johansson

Verksamhetsmål för 2016 samt inriktning för 2017
Styrelsens förslag till Verksamhetsmål för 2016

Klubben ska genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, mentalbeskrivningar och korningar, 
exteriörbeskrivningar, collieägarutbildningar samt informationsmöte. 

Som prioriterade mål för 2016 föreslås:

• Att vända medlemsutvecklingen mot fler medlemmar

• Att öka annonsintäkter till Colliebladet

• Att fortsätta arbetet med projekt Mentalt Sund Collie

• Att fortsätta arbetet med att implementera Mentalindex

• Att fortsätta arbetet med att implementera HD-index

• Att implementera kommunikationsplanen i hela organisationen

• Att inom ramen för Projekt Mentalt Sund Collie införa en certifiering av planerade valpkullar. 

• Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde

• Att medverka vid mässor och andra större evenemang för att profilera collien som den utmärkta allroundhund den är

• Att undersöka om det går att genomföra klubbens årsmöten på alternativa sätt för att ge fler medlemmar möjlighet    
 att deltaga till rimliga kostnader. Exempelvis genom videolänk från flera orter eller genom att alltid hålla årsmötet i    
 Stockholmstrakten. 

Verksamhetsinriktning för 2017

Klubben ska genomföra planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov, läger, mentalbeskrivningar och korningar, 
exteriörbeskrivningar, collieägarutbildningar samt informationsmöte.

Därutöver föreslår styrelsen följande:

• Att genomföra en LA-konferens

• Att fortsätta arbetet med projekt Mentalt Sund Collie

• Att fortsätta arbetet med att implementera Mentalindex och certifiering av valpkullar 

• Att fortbilda funktionärer inom klubben

• Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde

• Att medverka vid mässor och andra större evenemang för att profilera collien som den utmärkta allroundhund den är

Trippeldiplom 2015 - utdelade på årsmötet 2016
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FAKTARUTA 
TRIPPELDIPLOM

Instiftades i januari 2016 och delades ut för 
första gången på årets årsmöte. Priset är  
tänkt att premiera hundar som har:

- Genomfört exteriörbeskrivning

- Gått MH

- Är HD-röntgad

OCH sen behöver hunden dessutom ha 3 
officiella resultat från antingen utställning,  
lydnad, rally, bruksprov, agility, viltspår,  
freestyle eller tjänstehund.

Statuterna hittar du på hemsidan.

Nästa tillfälle att ansöka är till årsmötet 
2017.

KORAD Margrave Hills Credo In Te S, Karin Carlsson

LP1 SE UCH SE VCH Fancymore Angel of  Love, Annica Nyström

KORAD LP1 LP2 RLDN RLDF Gemdales Nice Natalie, J. Hansson

LP1 LP2 RLDN RLDF RLDA RLDM Gemdales Unbelievable Ursula, 
Jeanette Hansson

LP1 RLDN RLDF RLDA RLDM Ikkatorpet’s Cajza, Jeanette 
Hansson

LP1 LP 2RLDN RLDF RLDA Mironik’s Bridg, Jeanette Hansson

LP1 RLDN Seamoor Golden Delicious, Jenny Jonsson

Roxina’s Cessna Conquest, Henrik Lindström

Mironik’s Veni, Ann Karlsson 

Damaianus Ursinus, Helena Ringbom Samuelsson

LP1 Springmist’s Red Hot Chili Pepper, Eva Tillberg-McLaren

Dreamwishes Aroma, Ingrid Persson

Springmist’s Wild Furious Monster, Elisabeth Bauer

KORAD Fornborgens Isadora, Barbro Lundgren Laurell

KORADLP1 LP2 Springmist’s Weeping Willows, Mia Pettersson

KORADLP1 Fornborgens Iris, Mia Pettersson

SE VCH Fornborgens Häftiga Häxa, Marianne Kvist

LP1 Fornborgens Garp, Sören Stolt

KORAD LP1 RLDN RLDF RLDA Brancirs Born Strong, Marie Edlund-Thunberg

KORAD LP1 RLDN RLDF Fireglow Farfalina of  The Biscuitbox, Kristina Svarén

SE VCH LP1 RLDN RLDF RLDA RLDM Springmist’s the Rednex, Marie-Louise Muhr

LP1 Fornborgens Ivanhoe, Inger Gille

SE56152/2012 KORADLP1 Highflying Hawk of  the Bicuitbox, Inger Gille

KORAD LP1 RLDN RLDF RLDA RLDM Damaianus Gnistra,  
Yvonne Westberg

KORAD LP1 SE UCH SE V-15 SE VV-15 Mari-Mon’s Silver Sky, 
Gunnel Hallström

KORAD HTM1 LP1 LP2 RLDN RLDF RLDA Seamist Sheriff  Star, 
Erica Svensson

LP1 LP2 SE VCH RLDN RLDF RLDA Fornborgens Helylle Heidi, 
Britta Hammarström

CIB KORAD LP1 NOV-12 NORD UCH, Carina Persson-Näslund

RLDN RLDF RLDA RLDM Mironik’s Viktor,  
Carina Persson-Näslund

LP1 LP2 Puckolinas Kiros, Åsa Haglund

LP1 LP2 Springmist’s Spooky Wild Thing, Kent Haglund

KORAD LP1 RLDN RLDF Fancymore Crazy in Love, Anette 
Nyström
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Rallymästare            2015

RLD-N, RLD-F, RLD-A, RLD-M, RBM, RØM, LP 1 Cordylines 
Cinderella In Gold "Ella". Rallylydnad är en hundsport som jag 
valde för att jag kunde åka iväg och tävla med mer än en hund åt 
gången. Men framför allt för att för att denna sport är en sport med 
mycket glädje och utmaningar för mina hundar och för mig.

Hälsningar Margaretha Nilsson

Ronja och jag har tävlat och tränat en hel del i hop. 
Uppflyttade till lydnad III och klass III i Agility. Det var 
agility som vi fastnade för. Men när hon började bli till 
åren så fick hon känning av sin artros som hon har i sina 
framben så då blev det stopp med agilityn. Så vi prova 
rallylydnad och det passade denna dam utmärkt.

2014 tog hon sin titel i Mästarklass och blev med denna 
sista tävling pensionär vid 11 års ålder. Hon blir 13 år i år!

Ingrid Persson och Dreamwishes Aroma

C.I.B. KORAD LPI DK NO NORD SE UCH NO V 
-12 RLD N, F, A, M SE VCH SPHII Mironik's Viktor

Rallylydnaden var vårt mål när bruks- och 
lydnadskarriärerna gick mot sitt slut. På grund av en 
skada med efterföljande komplikationer fick vi lägga 
bruks och lydnad åt sidan, mycket tidigare än vi tänkt, 
och tog då tag i rallylydnaden då den skulle fungera 
bättre med Viktors skadade tass. Det visade sig vara en 
väldigt utmanande sport, men också rolig och gav oss 
nya perspektiv på samarbete och glädje tillsammans. 
Viktor älskar att få arbeta och de högre klasserna i rallyn 
gav honom stor glädje i att både få samarbeta och utföra 
självständiga uppgifter.

Vänliga hälsningar 
Carina Persson Näslund
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Jag började gå en Rallylydnadskurs för 3-4 år sedan med Axa när 
hon behövde aktivering på ålderns höst. Ibland fick även Yummie 
vara med och det var då jag upptäckte hur bra detta passade henne 
och att vårt samarbete i övrigt också blev bättre.

Och nu är vi Rallymästare – tjoho!

Hälsningar Lena Mjöberg och Gemdales Yolly Yulia

Våren 2012 anmälde jag Star Hatch Fancy Fiona (Agnes) till en tävlingslydnadskurs 
och kände att jag ville göra något med min andra hund, Mitzie, också. Så jag 
anmälde henne till en rallylydnadskurs, 7 år gammal var det hennes första kurs 
någonsin. Den kursen ledde till att jag började träna och tävla med båda.  
 
Den 30 maj 2015 erövrade Agnes så sin Mästartitel i rallylydnad. Extra kul är 
att det var på Collie-SM i Osby vi lyckades få det tredje godkända resultatet i 
mästarklass.

Margaretha Spjuth och Star Hatch Fancy Fiona

Korad LP 1 RLD M Damaianus Gnistra

Gilla satt ofta i bilen protesterade när jag tränade med hennes dotter 
Bella, inte så konstigt hon visste vad vi gjorde både i skogen och 
på apellplanen. I slutet av januari 2014 började Gilla och jag en 
rallylydnadskurs, och vi gjorde vår första tävling den 9 mars, med 
ett godkänt lopp. Genom rallylydnadsträningen fick Gilla en lämplig 
aktivitet tillsammans med mig, träningen och tävlingarna rullade 
på och innan årets slut var hon uppflyttad till mästarklassen, samt 
vinnare på collie-sm och fick SCK:s Hp för bästa rallylydnadshund 
2014. 2015 valde jag att göra ett uppehåll för att undvika 
sommaren heta dagar. I augusti debuterade vi i mästarklass, vi 
fick tre godkända lopp på direkten och den 5 september, 11 ½ 
år gammal blev Gilla mästare. Rallylynad en sport jag varmt kan 
rekommendera till alla.

Yvonne Westberg
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Jag började med rallylydnad när den kom till Sverige, tyckte 
det verkade superkul! Utbildade mig till instruktör och domare 
ganska snart därefter. Började även tävla lite med min schäfer 
Azta och på den tiden var det inofficiellt. Tänk vilken utmaning, 
ganska många skyltar och kombinationer man skulle hålla reda 
på. Inte nog med det,  när man sedan kom upp lite i klasserna 
så skulle man även kunna alla dessa på höger sida och inte bara 
vänster, kul har vi i alla fall haft under tiden.

Sedan flyttade collien Stina in hos oss och det föll sig naturligt 
att även hon fick lära sig alla rallyskyltar. Hon verkar också 
uppskatta det, det blir ett bra komplement till lydnad och bruks. 
I dag är hon i Mästarklass och vi jobbar på att förbättra vårt 
snitt. Det viktigaste är, tycker Stina och jag, att inte glömma att 
ha det roligt under tiden.

Vill avsluta med att önska er alla en fortsatt rolig tid med 
RALLYLYDNAD. 

 Hej Svejs 

Hälsar Jytte Sigsgaard med  Mironik's Smile 

Rallylydnad blev det av bara farten. Jag har tävlat en hund innan i rally så Turbo 
fick köra rally utan någon egentlig satsning på det. Vår prioritering är lydnaden 
och jag tycker att rally tillför saker till lydnaden. 

Vårt äventyr i Danmark
En kompis till mig ville att jag skulle följa med och tävla i Danmark, två tävlingar 
lördag och söndag november 2013. Turbo och jag följde med för att tävla LK I. 
Vittringen lärdes in lite snabbt och jag försökte lära mig dansk kommendering. 
Det finns en del andra moment som är annorlunda men eftersom vi tävlat LK 
II i Sverige så kunde Turbo alla delarna men inte i den ordningen. Nåväl vi kom 
till start och det gick som en dans 177 av180 poäng. Glad och nöjd bestämde jag 
mig för att flytta upp honom till LK II på söndagen. Hade inte riktigt koll på vad 
som skulle göras men danskarna är ett hjälpsamt folk så en kvinna hjälpte mig att 
skiva ner i vilken ordning momenten skulle göras. Kan inte riktigt se att det skulle 
ske i Sverige. Även tävlingen i LK II gick fint och vi åkte hem med ett förstapris 
i LK II och en klar uppflyttning till LK III. Här föddes tanken på att försöka ta 
ett danskt lydnadschampionat så vi fortsatte att träna LK III svensk och dansk 
variant parallellt.

Nästa resa blev en lördag och söndag i februari 2015. Vi tävlade då i LK III 
och hade även denna helg två förstapris med oss hem. Nu fattades det bara ett. 
I juni åkte vi återigen till Danmark för att tävla i Hasmark camping Otterup. 
Mitt i en röra av utställning försäljning och tivolitåg massor av berner sennen-
hundar precis intill tävlingsplanen tog vi vårt sista förstapris och Turbo blev 
Dansk lydnadschampion. Vi valde att avsluta den helgen med att tävla rally i 
Danmark, lätt och roligt för en hund som i Sverige tävlar mästarklass. Turbo hade 
i Sverige tävlat LK III och blivit uppflyttad till elitklass vi tog även vårt första 
kvalificerande resultat i Svensk mästarklass under samma period.

Maj-Britt Berglin Svensson 

Gemdales Arbetsföre Arvid - ”Turbo” 

Dansk Lydnadschampion och Svensk Rallylydnadsmästare!
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Minnesord för Leif  Hedberg

Den 2 januari 2016 somnade Leif  Hedberg in i en ålder av 81 år. Hans hälsa har varit vacklande i synnerhet under det senaste året.

Leifs hela liv var hundar. Han har yrkesmässigt tränat hund liksom privat. Många problemhundar har fått hjälp av Leif. 
Det fanns inte en hund han inte klarade av. Tidigare hade han schäfer som han tävlade med i bl.a. SM.  Men sedan 28 
år var det collie som gällde. Det blev rasen som lade beslag på hans hjärta. Två hundar kom att betyda extra mycket 
för honom, SLCH Dantos Baron och sedan även Korad Mystery Man (Tapper) som blev han sista hund. Men han 
hade fler collies i sitt liv, hundar som behövde ett nytt hem. Han var aktiv med dem alla. Han tränade även min Grace 
som han körde upp till dubbel lydnadschampion, SLCH SL(Elit) CH TJH Byrilstorps Golden Grace.

År 2007 gav Leif  ut en liten bok Hunddressyr med känsla, skulle tro att många av er har den kvar och haft nytta av 
detta häfte.

Leif  var även aktiv som bruksprovsdomare i många år tills hälsan satte 
stopp. Det är även Leif  vi har att tacka för att vi idag har Collie-SM. Han 
tyckte Collie borde ha ett rasmästerskap likt schäfer och satte i gång Collie-
SM.  Det första var år 1993 i Nora. Det finns en artikel om detta i ett 
tidigare Collieblad.

Vila i frid Leif, nu får du träffa alla dina hundar igen, de som betydde allt 
för dig.

Wanda
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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


