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ORDFÖRANDENS RADER

Så har det 20:e Collie-SM avverkats.  
I år var det rekord med starter i lydnad, 
man blir så stolt över att vi har så många 
duktiga ekipage som tävlar med sina 
hundar. Det här bådar gott inför fram-
tiden. Ni gör en otrolig PR för vår ras. 
Tack alla ni som både arrangerat, tävlat 
och supportat! Det kändes väldigt fint 
att kunna tillbringa några dagar i Ystad.

Jag var deltagare på det första Collie-SM 
som arrangerades 1993 i Nora, där jag 
både tävlande bruks, lydnad och ställde 
ut. Väldigt välarrangerat och trevligt. Vi 
får hoppas att vi får vara med om 20 
kommande SM-år. Några år framåt har 
styrelsen fått ta hjälp av lokala bruks-
hundklubbar för att genomföra Collie-
SM. 2013 och 2014 är säkrade, men hur 
det blir efter det… det får framtiden 
utvisa. Det måste alltid finnas eldsjälar 
som brinner för detta!

Till hösten kommer de nya valphän-
visningsreglerna och kennelregistret 
att börja gälla, se artikel i detta num-
mer. Detta för att vi skall ligga i fas 
med vårt mentalindex. Tidigare har vi 
alltid avlat utifrån individen men med 
vårt nya verktyg så tar man hänsyn 
till familjebilden, därav mentalindex.  
Kennelregistret har också fått en ny lay-
out, för att enkelt kunna presentera de 
olika uppfödarnas avelsarbete jämfört 
med vårt RAS.

Ni medlemmar ute i landet, ta kontakt 
med ert lokalområde för att få hjälp 
med mer information om hur mentalin-
dex fungerar och hur det kan påverka 
kommande kullars mentalitet.  

Avels- och uppfödarkommittén jobbar 
med nästa års colliekonferens, så boka 
in helgen 16-17 februari 2013. Konfer-

ensen kommer att ha fokus på anatomi 
och exteriör. Även andra intressanta 
föreläsningar är inplanerade, så boka 
redan nu den helgen!

Många collievalpar har under somma-
ren fått nya hem och jag önskar er all 
lycka med dem!

Just nu skiner solen som bäst och vi får 
hoppas att vi får en fin höst efter allt 
regn!

Meta Carlsson

INBJUDAN TILL COLLIEKONFERENS!
16-17 februari 20133

Konferensen kommer att ha fokus på anatomi och exteriör.  
Mer information kommer i Handboken och på hemsidan.

RASKOMPENDIUM

Beställ	genom	att	betala	in	224	sek	(inluderar	porto)	på	PG	716745-5	
(Svenska	Collieklubben).
På	betalningen	anger	du:	följande:	“komp”,	ditt	namn	och	adress	samt	
hur	många	exemplar	du	vill	köpa.
När	vi	har	registrerat	din	betalning	skickas	beställningen.

Välkommen att beställa!
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Valberedningen
Börja	redan	nu	fundera	på	förslag	till	
nya	personer	till	centralstyrelsen	in-
för	2013-2014.

SAMMANKALLANDE	
Heléne	Eliasson
heliasson@telia.com
ORDINARIE
Marie-Louise	Muhr				
muhr	.jungenas@telia.com	
Monica	Johansson			
mironik@anyware.nu

Du uppfödare
Det	finns	en	folder	om	Collien	som	
ni	 kan	 ladda	 ner	 och	 printa	 ut	 och	
ge	 till	 era	 valpköpare.	 Du	 kan	 även	
skicka	in	namn	och	adress	på	alla	dina	
valpköpare	så	får	de	nästa	nummer	av	
Colliebladet	gratis.

Lokalområden
Passa	på	och	be	någon	i	projektgrup-
pen	komma	ut	till	er	 i	 lokalområdet	
för	att	 informera	om	mentalindexet.	
Det	 är	bara	 att	 höra	 av	 sig	 till	 pro-
jektgruppen.

STYRELSENS INFOSIDA

Ordförande		
Margaretha	Carlsson	
Åsen	138,	860	41	Liden	
0692-100	80,	070-651	00	34	
ordforande@svenskacollieklubben.se

Vice Ordförande	
Jan	Klerung	
jan.klerung@gmail.com

Kassör  
Stellan	Tjernström	
kassor@svenskacollieklubben.se

Sekreterare  
Kirsten	Wretstrand	
sekreterare@svenskacollieklubben.se	
	
Ledamot/medlemsfrågor	
Jenny	Jonsson	
medlem@svenskacollieklubben.se	
	
Ledamot/protokollsekreterare 
Carolina	Kax	
carolina@smygens.se	
	
Ledamot	
Elisabeth	Bauer	
elisabeth.bauer59@gmail.com	
	
Suppleant 
Anne-Julie	Lidström	
nightairys@gmail.com	
	
Suppleant 
Anita	Braxenholm	
anita.braxenholm@telia.com

	

Revisorer
Anders	Mähler
Britt	Eliasson

Revisorssuppleanter
Cecilia	Bjärsér
Britt-Marie	Elbe

Följande e-postadresser 
finns:
valp@svenskacollieklubben.se
projektet@svenskacollieklubben.se
kennel@svenskacollieklubben.se

STYRELSEN 2012

Erbjudande till nya collieägare
Styrelsen	har	beslutat	att	erbjuda	col-
lieägare	 ett	 gratis	 nummer	 av	 collieb-
ladet,	 dels	 för	 att	 via	 tidningen	 kunna	
bekanta	 sig	 med	 SCK	 och	 förhoppn-
ingsvis	 tycka	 det	 är	 så	 intressant	 att	
de	sedan	vill	bli	medlemmar.	Du	hittar	
erbjudandet	på	startsidan	på	hemsidan	
samt	även	på	de	flesta	 lokalområdens	
hemsidor.	

SCK på Facebook
SCK	 har	 en	 egen	 sida	 på	 facebook,	
sidan	 administreras	 av	 Jenny	 Jons-
son	och	vår	ordförande.	Där	kan	man	
snabbt	 lägga	 ut	 information	 om	 olika	
aktiviteter	 i	 lokalområdena.	 Gruppen	
har	nu	snart	700	medlemmar.	

Ögonlysningsresultat – valphän-
visningskrav
SCK	har	av	SKK	fått	konfirmerat	bes-
lut	 2010,	 protokoll	 4	 §	 60c	 gällande	
ögonlysning.	
SKK	har	bekräftat	att	det	är	det	sen-
aste	registrerade	resultatet	som	gäller.	
Alla	 resultat	 ligger	dock	kvar	på	hun-
ddatan.	Vill	 man	 ta	 bort	 ett	 annat	 ej	
längre	 giltigt	 resultat,	 så	finns	om	hur	
man	 gör	 på	 sidan	28	på	 följande	 länk		
www.skk.se/Global/Dokument/
Uppfodning/avel-a5.pdf 

Uppföljning av aveslpolicyn
hittar	 du	på	 hemsidan	under	 statistik.	
Daterad	2012-06-30.

Nya valphänvisningsregler av-
seende mentalitet 
Fr	 o	m	 1	 oktober	 2012	 anpassas	 re-
glerna	 för	 valphänvisning	 avseende	
mentalitet	 så	 att	de	anpassas	 för	vårt	
nya	mentalindex.	Läs	mer	om	detta	här	
i	Colliebladet.		

Förändrat Kennelregister 
Fr	o	m	1	oktober	2012	förändras	ken-
nelregistret.	 Läs	 mer	 om	 detta	 här	 i	
Colliebladet.

31 augusti sista ansökan utställn-
ing 2015
Nu	börjar	det	bli	dags	att	ansöka	om	
utställning	 för	 2015.	Kom	 in	med	 era	
förslag	till	datum	och	plats	senast	den	
31	augusti	till:		fancymore@swipnet.se
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KONTAKTPERSONER - Lokalområden

Norrbotten
Piteå:	Gunilla	Nyberg,	0911-302	17	
Umeå:	Johan	Nilsson,	karljohan.nilsson@hotmail.se
Umeå:	Jenny	Marklund,	jeymad73@yahoo.se	
Gällivare:	Helen	Rantapää,	076-142	14	72

Mellersta Norra
Dag	Gagner,	dag.gagner@telia.com
Heléne	Eliasson,	heliasson@telia.com
Meta	Carlsson,	fancymore@swipnet.se	
Yvonne	Westberg,	yvonne.westberg@harnosand.org
Anita	Braxenholm,	anita.braxenholm@telia.com
AnnCharlotte	Sandelin	Jonsson
Ann-Charlotte.SandelinJonsson@svenskakyrkan.se

Norra Svealand
Dalarna:	Emma	Hult,	emmahult@msn.com
Dalarna:	Maria	Johansson,		
maria.johansson46@comhem.se
Dalarna:	Yvonne	Ericsson,	yericsson@telia.com
Enköping:	Karin	Dahlbom,	khdahlbom@telia.com
Uppsala:	Frida	Öhlund,	frida_ohlund@hotmail.com
Älvkarleby:	Tarja	Hejda,	tarjaheijda@hotmail.com
Skutskär:	Cathrine	Broeng,	cathiline@hotmail.com

Östra
Sören	Stolt,	soren.stolt@bredband.net
Elisabeth	Landfors,	elisabeth@fornborgen.se
Mia	Pettersson,	mar_pet@telia.com	
Elisabeth	Lindström,	lindstrom.elisabeth@tele2.se
Gotland:	Lena	Sandström,		
lenasandstrom59@hotmail.com	

Södra Svealand 
Marie-Louise	Muhr	(MH)	muhr.jungenas@comhem.se
Marie	Edlund,	marieed@telia.com
Närke:	Ann	Karlsson,	ann.u.karlsson@gmail.com
Västmanland:	Jennifer	Schiller,	jenniferschiller@live.se
Värmland:	Mona	Johansson,		
skorphuset@hotmail.com

Västra
Västra:	Margareta	Hawkins,
Tel	0340-65	19	64
lolo.hawkins@telia.com
Nordvästra:	Carina	Näslund	Persson
Tel	0737-314076
carina.pn@hotmail.com

Sydöstra
Västra	delen:	Britt-Marie	Elbe,	unilines@gislaved.net
Östra	delen:	Wanda	Forsberg,	w.forsberg@telia.com
Norra	delen:	Jenny	Jonsson,	antiloop8@hotmail.com

Södra
Ingela	Pettersson,	ingela@zting.se	
Halland:	Ann-Christin	Johnsson,		
ann-christin.johnsson@scksodra-lo.se
Nordväst:	Camilla	Nilsson,	vimsanyran@gmail.com
Nordöst:	Jeanette	Hansson,	bizzan1999@yahoo.se
Söder:	Bettan	Bauer,	elisabeth.bauer@ystad.nu	
	
För hemsideadresser till lokalområdena, gå in  
på www.svenskacollieklubben.se och välj  
lokalområden. Om	du	undrar	om	något	i	ditt	lokalområde,	
önskar	någon	aktivitet	eller	bara	vill	träffa	lite	colliefolk,	tveka	
inte	att	ta	kontakt!

Handboken 2012
1 november är sista dagen för att anmäla din hund till 
Handboken. Korad/champion kostar 100 kr, arbetsmerit 
kostar 50 kr. Följande gäller:

Kornings- och Championbilagan
Hundar som blivit KORAD och/eller CHAMPION under 
året kan anmäla sig för att vara med i Handboken. Gå in på 
hemsidan och välj Colliebladet. Där hittar du en klicklänk 
för anmälan.  OBS!! Följ instruktionerna! 
Du skall skriva ut en anmälningsblankett och fylla i den 
och därefter posta den till uppgiven adress.  
Sänd därefter ett foto på din hund till: 
colliebladet@svenskacollieklubben.se.
I mailet måste du ange hund och champion/korad. Döp 
fotot till namnet på hunden. Detta för att underlätta att 
bilderna hamnar rätt i tidningen.
Korade hundar skall till anmälningen även bifoga en kopia 
på exteriörbeskrivningsprotokollet samt MT-protokollet.

Arbetsmeriter
Har du fått diplom i lydnad eller rally, blivit uppflyttad i 
brukset eller fått pinne i agility så kan du skicka in bild på 
din hund till colliebladet@svenskacollieklubben.se

Ange ditt namn och hundens namn samt era arbetsmer-
iter för 2012. Sista datum för anmälan är 1 november.

 
       Annonsera i Handboken!

Medlemspriser: Helsida i färg – 800 kr
  Halv sida i färg – 500 kr

BOKA din sida senast 1 oktober
Maila den till colliebladet@svenskacollieklubben.se
senast 15 november.

OBS! Du skall alltid få en bekräftelse från redaktionen 
på att ditt mail kommit fram – annars får du maila igen.
Betala in på PG 716745-5 och ange Annons, korad, 
champion eller arbetsmerit samt ditt namn.
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AKTIVITETER i lokalområden

Norrbotten

Mellersta Norra

Collieläger i Albacken
Mellersta	Norras	LO	arrangerade	under	pingsthelgen	
ett	collieläger	i	jämtländska	Albacken	med	inriktning	på	
brukslydnad	och	 spår.	 	 Ett	 glatt	 gäng	 collieägare	 träf-
fades	 och	 tränade	 ihop	 under	 trevliga	 former.	 Solen	
strålade	under	helgen	och	det	gör	ju	naturligtvis	sitt	till	
för	att	det	ska	bli	lyckat.		
Som	vanligt	hade	vi	Ulf	Ankarberg	som	brukslydnadsin-
struktör.	 Hans	 grupp	 fylldes	 blixtsnabbt!	 Deltagarna	
hade	kommit	från	Örebro	i	söder	till	Skellefteå	i	norr	
för	att	ta	del	av	Ulfs	träningsråd.	Av	de	stora	leendena	
att	döma	var	det	nog	många	som	fick	hjälp	med	tips	
och	idéer	under	helgen.

Spårgruppen	bestod	av	hundar	från	ett	till	tio	års	ålder.	
Här	gällde	det	att	 skräddarsy	 svårighetsgraden	så	att	
det	passade	varje	hund.	Albacken	har	fantastiska	spår-
marker	så	att	vara	kreativ	och	påhittig	ska	inte	behö-
va	 innebära	 några	 bekymmer.	 Även	 här	 återfanns	 en	
långväga	deltagare	som	åkt	ända	från	Eskilstuna.	Delta-
garna	hade	också	möjlighet	att	få	prova	uppletande	un-
der	helgen.	Undertecknad	och	Ann-Charlotte	Sandlin-
Jonsson	ansvarade	för	spårgruppen.

Gott	käk	serverades	i	den	trevliga	grillkåtan	som	finns	
i	anslutning	till	gräsplanen.	Där	blev	vi	sittande	till	sent	
för	 förutom	mycket	 prat	och	 skratt	 även	 titta	 på	 en	
film	 om	 amerikanska	 collies	 (dåtidens	 och	 nu).	Tack	
Kerstin	Widmark	 som	möjliggjorde	 detta.	 En	 särskilt	
tack	till	Harry	Braxenholm	som	skötte	köket.	Mycket	
gott,	precis	som	vanligt!
Lägret	 avslutades	 med	 det	 sedvanliga	 Collieracet.		
14	 deltagare	 i	 varierande	 åldrar	 ställde	 upp	 och	 tre	
tikar	 knep	 pallplaceringarna.	Vinnare	 var	Wilma	 med	
matte	Jeanette.	Grattis!
Tack	alla	ni	som	kom,	tack	Ulf	för	att	du	ställer	upp	så	
fort	vi	ber	dig.	Lycka	till	alla	deltagare	med	era	härliga	
hundar!
Anita Braxenholm

Utställning Piteå 17 juli
Reportage	med	bilder	kommer	i	Handboken.	

Utställning i Timrå
Utställning	6	maj	vid	Timrå	Brukshundklubb.	1	korthår	
och	21	långhår	var	anmäld	till	vår	utställning.
Domare:	Sonny	Ström

BIR	valp	blev	Seabound’s The Tremenmdous.	
Äg	J	Nyberg,	Matfors
Hp	även	till	Dandy	Heart	Blue	Dream	Catcher.
BIR/BIS		Korad SEUCH, FIUCH Danfrebek Design De 
Luxe	Äg	M	Carlsson

2	bhkl	Fancymore	Special	Performance	
Äg	Å	Nordgren
3	bhkl	CERT	Bästa	unghund	Seabound’s	Star	Dancer	
Äg	Janny	Starborg
4	bhkl		Bästa	veteran	Korad	SE&DK&FI	UCH	LP	I	
Fancymore	Double	O	Seven	Äg	A	Nyström
R-cert	till	Fancymore	Touch	Of	Inspiration	
Äg	A-C	Sandelin-Johnsson

BIM	CERT	Bästa	junior	Danfrebek True Desitny 
Äg	M	Carlsson
2	btkl	Craft’s	Easter	Rose	Äg	V	Vestergren
3	btkl	R-cert	Bästa	Bruksmeriterade	
Fancymore Guardian Angel	Äg	K	Wretstrand

BIR Bruks

Bir o bim lh
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Södra Svealand

Norra Svealand

Västra

Vi	har	haft	1	MT	med	åtta	collie,	därav	fem	godkända.	
STORT	grattis	till	er	alla!
Vi	har	även	haft	ett	MH	med	sju	collie.
Till	hösten	är	ett	tredagars	MH	planerad	31/8-2/9	med	
exteriörbeskrivning.	
Gå	in	på	vår	hemsida	för	mer	info.		
Arbetskommittén/Hälsningar Karin

Våren	och	försommaren	har	inte	bjudit	på	något	
vidare	väder,	men	när	vi	hade	collieträff	för	att	träna	
uppletande	utanför	Örebro	den	14	juni	sken	solen	på	
oss.

Under	kvällens	lopp	var	det	hela	tio	collies	som	fick	
prova	på	uppletande,	denna	roliga	gren.

Uppletande	är	en	bra	och	nyttig	aktivitet.	Hundarna	
brukar	tycka	att	det	är	jätteroligt,	och	det	kan	dessu-
tom	vara	mycket	praktiskt	att	utnyttja	deras	suveräna	

6 september	MH	på	Lerums	BK.

22-23 september
Vårt	populära	lydnadsläger	på	Tånga	Hed	i	Vårgårda,	
se	separat	annons.Observera	att	senaste	betalnings-
dag	har	flyttats	fram	till	2012-08-27.

25 november	
Årsmöte	på	Kungsbacka	BK

Det	kommer	också	att	anordnas	ett	antal	MH:n	under	
2012.
För	mer	info	om	våra	aktiviteter,	besök	vår	hemsida.
Vi	ses!	
Västra Lo genom Ingela Anséhn

Hjälp	till	att	fylla	på	kalendern	för	2012.	Om	du	har	
förslag	på	aktiviteter,	hör	av	dig	till:
Ann	(Örebro):	ann.u.karlsson@gmail.com
Jennifer(Västerås):	jenniferschiller@live.se
Mona	(Värmland):	skorphusett@hotmail.com

4	btkl	SEUCH	LPI		Fancymore	Angel	Of	Love	
Äg	A	Nyström
Bästa	avelsgrupp:	
Korad SE & FIUCH Fancymore Morning Angel
Bästa	uppfödargrupp:	Kennel Fancymore

luktsinne	om	man	råkat	tappa	bort	någonting	någon	
gång.
Håll	utkik	på	vår	hemsida	efter	fler	träffar.
Erica Svensson
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Utställning på Elvsborgs BK i Borås,  
1 juli 2012

Vi hade 28 anmälda hundar till de olika klasserna och 
trots att regnet öste ner stundtals visade alla, hundar, 
utställare och funktionärer gott mod och det blev inte 
mindre trevligt med den alldeles excellenta förtärin-
gen som fanns att få på Elvsborgs BK. Våfflorna var 
ljuvliga!
Domaren Kresten Scheel från Danmark kommenterade 
ekipagen på ett gemytligt och trevligt sätt och här kom-
mer hans tankar om dagen:

Domarkommentarer Kresten Scheel:
”Men ganska kort vill jag säga att det var en mycket positiv utställning 
med många fina hundar. Mina vinnare i de olika klasserna var mycket 
välgående och rastypiska med vackra huvuden, det gäller självklart i sär-
skilt hög grad för BIR- och BIM-hundarna. Det var också positivt att 
utställarna  mottog mina val/premieringar med god sportsmannaanda. 
Och så när som på en enda hund hade alla hundarna ett gott, vänligt 
och tillgängligt temperament.”

Sammanfattningsvis blev det en lyckad dag. Elvsborgs 
BK och alla som hjälptes åt att arrangera utställningen 
gjorde ett strålande arbete!

Vid pennan, Lisbeth Hägg

KORTHÅR
Championklass hanar
E:1, CK, BH:1, BIR, BIS-2
CIB, DK, NO, LT, EE, U.Ch. WW-10-11, EUW-11, 
Nord V09-11, SV-10, NV-08-09-10-11
Clingstone’s No Doubt

LÅNGHÅR
Öppen klass hanar
E:1, CK, Cert, BH:2
Star Hatch Finest Ferrari

Championklass hanar
E:1, CK, BH:1, BIM
SE U.Ch. Seamist Snow-N-Ice

Juniorklass tikar
E:1, CK
Brantastigs Åskhimmel

Unghundsklass tikar
E:1, CK
Fireglow Farfalina Of  The Bisquitbox

Öppen klass tikar
E:1, CK, Cert, BT:2
Seamist Lavender Ice
E:2, CK, Res.Cert, BT:3
Seamist Silver-Ice
E:3, CK, BT:4
Hartwell’s Major Drama Queen
E:4, CK
Brantastigs Zommarmoln

Bruksprovsklass tikar
E:1, CK
Eurotop Toffie Rose
E:2, CK
Skyelice A Plumeria Lei

Veteranklass tikar
E:1, CK, BT:1, BIR, BIS
SE, DK, U.Ch. Seamist Snowstar
E:2, CK
Damaianus Maylee Silk Velvet

Uppfödargrupp med Hp.
Kennel Seamist, äg. Margareta Hawkins, Åsa

Inofficiell Bruksprovsklass
Hela sex hundar var bruksprovsmeriterade enligt SKK:s 
regler
1. SE, DK, U.Ch. Seamist Snowstar
2. SE. U.Ch. Seamist Snow-N-Ice
3. Eurotop Toffie Rose
4. Skyelice A Plumeria Lei

BIS 1 och 2
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Lägret startar lördagen den 22 sept, kl 08.00, med gemensam frukostbuffé och information. Vill man komma redan på 
fredagen den 21 sept går det bra.

Tävlingslydnad klass III och elit samt brukslydnad högre och elit
(Deltagare i denna grupp skall ha tävlat i resp klass eller, om plats finns, vara redo att tävla i resp klass)
Eeva Liisanantti, Elfsborgs BK 
(Tävlat SM och NM i sök med två malinois, som dessutom är SBCH)

Allmänlydnad, tävlingslydnad t o m klass II samt brukslydnad appell och lägre
Angelica Lunding, Elfsborgs BK 
(Tävlat lydn III med collie, SBK-instruktör, kurser i tävl.lydn, valp- o allmänlydn, positiva inlärningsmetoder)

Tävlingslydnad klass I till elit och brukslydnad appell till elit 
Magnus Svensson, Götene BK
(Bruksprovsdomare med positiva inlärningsmetoder, utbildat en räddn hund, tre egna SBCH:s i spår och sök, tävlat SM 
med två egna hundar)

Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybörjare
Lars-Olof  Stridh, SCK Västra LO
(Populär lägerinstruktör sedan många år med positiva inlärningsmetoder)

Rallylydnad, nybörjarklass - mästarklass
Camilla Kaneflo
(Rallyinstruktör, klickerinstruktör, hundhälsokonsult, hundterapeut (Klar augusti). Kursledare för instruktörsutbildningar.
Tävlat i rally upp till avancerad klass, sedan pensionerades hunden. Jobbar helt efter mjuka metoder)

Avgifter: 1.400 kr för lägerdeltagare och 700 kr för medföljande
I priset ingår:  Instruktör, frukost (lör 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.
210 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 30 kr per person. Vill Du dela rum  
med en speciell person, var vänlig ange detta vid rumsbokningen. Husvagnsplats kostar 220 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 Margaretha Karlinder på 0300-540959.
OBS!  -  begränsat deltagarantal
Avgiften betalas in på pg 889026-1 SCK Västra Lo
Sista anmälningsdag är den 20 augusti och sista betalningsdag är den 27 aug 
2012. Var vänlig skriv på inbetalningskortet vad betalningen avser.

För mer information besök vår hemsida:  http://www.sck-vastralo.se

LYDNADSLÄGER
arrangeras	av	SCK	–	Västra	lokalområde	på	Tånga	Hed,	Vårgårda,
22	–	23	september	2012
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Östra Domarkommentar Mälarö
Först	vill	jag	tacka	för	att	jag	blev	inbjuden	att	döma	
Collieklubbens	utställning	på	Mälarö	BK.
Collie	var	en	av	de	första	raser	som	jag	utbildade	mig	
på	då	jag	började	döma	i	mitten	av	1990-talet	och	
den	rasvariant	som	jag	tycker	har	utvecklats	mest	i	
Sverige	sedan	dess	är	den	korthåriga	Collien.	Den	
hund	som	jag	blev	förevisad	under	min	examination	
gav	jag	en	2:a	och	det	visade	sig	vara	en	hund	som	
tilldelats	flera	certifikat.	Detta	till	trots	så	blev	jag	
godkänd	eftersom	mina	examinatorer	ansåg	att	min	
prissättning	var	korrekt.	Rasen	har	som	sagt	utveck-
lats	enormt	sedan	dess	och	i	dag	är	det	ett	sant	nöje	
att	få	döma	korthårig	Collie.
Den	långhåriga	Collien	har	hållit	en	jämnare	kvalitet	
under	den	tid	som	jag	har	kunnat	följa	rasen.	Då	jag	
själv	har	en	långhårig	vallhundsras	har	jag	en	viss	vana	
att	känna	vad	som	döljer	sig	under	en	lång	päls.	Här	
finns	allt	från	sunda	substansfyllda	hundar	till	en	del	
exemplar	som	inte	är	lika	välutvecklade	under	en	
många	gånger	riklig	päls.	Det	som	jag	upplevde	som	
positivt	var	att	de	flesta	hundar	på	utställningen	var	
sunda	och	parallella	i	sina	bakbensrörelser
När	det	gäller	mentalitet	så	anser	jag	att	de	flesta	
hundarna	i	båda	rasvarianterna	har	uppvisat	ett	bra	
temperament.	I	några	fall	skrev	jag	att	hundarna	var	
något	blyga	vilket	naturligtvis	inte	är	önskvärt	men	in-
gen	hund	under	hela	dagen	skyggade	eller	bar	sig	kon-
stigt	åt	då	jag	hanterade	dem.	Jag	är	själv	av	uppfatt-
ningen	att	Collien	inte	behöver	ha	samma	skärpa	som	
till	exempel	Mallinois	utan	ska	mer	bedömas	som	en	
vallhund.	Jag	vill	dock	framhålla	att	en	vallhund	enligt	
min	uppfattning	ska	vara	frimodig	och	framåt	och	
får	aldrig	vara	vek	eller	undfallande.	Jag	hade	några	
hundar	som	kunde	ha	varit	lite	mer	framåt	än	vad	de	
uppvisade	under	utställningen.
Jag	vill	också	kort	kommentera	trånga	underkäkar	
hos	collieraserna.	Det	jag	nu	nämner	grundar	sig	
på	ett	mycket	litet	antal	hundar	men	om	min	ob-
servation	är	riktig	så	är	det	fantastiskt.	De	bästa	
underkäkarna	fann	jag	hos	unga	hundar	(junior-klass/
unghundklass).	Tänk	om	uppfödarna	har	tagit	intryck	
av	SRD	och	i	sitt	avelsarbete	valt	bort	individer	med	
trånga	underkäkar	och	man	redan	nu	kan	märka	en	
förbättring.	Jag	törs	inte	tro	att	det	är	sant,	men	det	
är	en	spännande	tanke.
Tack	till	er	alla	som	tillsammans	med	mig	och	ring-
personalen	kämpade	er	igenom	denna	utställning	
trots	att	vädret	måste	var	nära	ett	rekord	i	uselhet.	
Jag	märkte	inga	sura	miner	utan	hade	trots	vädret	en	
trevlig	dag	på	Mälarö	BK.

Jahn Stääv

Juniorernas dag på Mälarö BK
Trots	det	värsta	junivädret	på	84	år	var	det	endast	två	
strukna	ekipage	vid	Östra	los	årliga	rasspecial,	lydnad-
stävling	&	exteriörbeskrivning	på	Mälarö.

Utställning
Juniorerna	–	både	lång-	och	korthår	–	tog	storslam	
med	CERT	–	BIR	och	BIS	1	och	BIS	2.	Den	sobelfär-
gade	hanen	Angeleyes	Summer	Breeze	blev	BIS	1,	BIS	
1-junior,	BIR	och	BIR-junior	långhår	samt	fick	CERT.	
Han	fick	också	ta	emot	Brighthills	VP	till	utställnin-
gens	vackraste	junior.
	
BIS 1 och BIS 2
BIS	2	blev	Törnskogens	Boss	In	Motion,	även	det	en	
sobelfärgad	juniorhane	som	då	även	blev	BIS	2-jun-
ior,	BIR	och	BIR-junior	korthår	samt	även	han	fick	
hanhundsCertet

BIM långhår	blev	Highcroft	Cashmere	Mist,	hon	fick	
även	CERT.	BIM korthår blev	Törnskogens	Betty	
Barclay,	även	hon	fick	CERT
Anmälda	var	sju	korthår	samtliga	vuxna	och	33	
långhår	varav	två	valpar.	Jahn	Stääv	dömde	i	samtliga	
klasser.

Lydnadstävling
Klass	1	-	8	anmälda
1:a	plac	Fornborgens	Isadora,	Collie	Lh/Elisabeth	
Landfors,	Mälarö	BK,	162,5	p.	
Klass	2	-	4	anmälda
1:a	plac	Fancymore	Blossom	Angel,	Collie	Lh/	Maria	
Johansson,	Gagnef	Floda	BK,	116,5	poäng.	
Klass	3	-	4	anmälda
Elitklass	3	anmälda
3:e	plac		Lumpilven	Nippa	Nappa,	Collie	Lh/Pia	Veik-
kolaien,	Finland,	188,5	p.

Vid	årets	tävlingar	arrangerades	även	exteriörbeskriv-
ning.	Samtliga	fjorton	anmälda	hundar	godkändes	av	
exteriörbeskrivare	Sonja	Hagelberg.
Tina Danielsson

BIS Junior 
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För	mer	info	om	aktiviteter:		
www.svenskacollieklubben.se	

Sydöstra

Söndagen den 27 maj	
hade	vi	en	collie	träff	i	Växjö.	Vi	var	totalt	12	personer	
och	9	hundar	som	slöt	upp	till	träffen.	För	dagen	
visade	Växjö	upp	sig	från	sin	bästa	sida	med	strålande	
solsken	och	en	skön	värme	med	en	lätt	bris	som	sv-
alkade	oss	när	vi	promenerade	runt	Växjösjön,	turen	
var	ca	4,5	km	lång.
Det	var	många	som	höjde	på	ögonbrynen	när	vi	gick	
förbi	med	våra	collisar,	och	vi	hörde	små	kommentar-
er	från	folk	vi	passerade	“	titta	så	många	collisar	och	
vad	fina	dom	är”.	Det	var	jättekul	att	så	många	kunde	
komma	och	det	var	uppskattat	av	alla	deltagare.	Flera	
träffar	kommer	att	anordnas	runt	om	i	vårt	distrikt.

Vi	fick	också	flera	önskemål	från	våra	deltagare	till	
olika	aktiviteter.	Vi	framför	ett	speciellt	tack	till		
Ellenor	som	höll	i	träffen.
Ps!		Vi	syns	snart	igen!

19 augusti	träffas	vi	kl	11:00	i	Rälla	på	Öland	för	
en	härlig	promenad.	Turen	är	ca	5-6	km.	Ta	med	egen	
matsäck	och	det	går	även	att	grilla.

1 september 
Prova	på	rallylydnad	på	Öland.
Instruktör	är	Sonja	Lindeman,	utbildad	instruktör	för	
samtliga	klasser.	Kostnad	100:-	max	5	deltagare.
Intresseanmälan	senast	18/8-12

2 september	är	det	dags	för	årets	sista	Bruksträn-
ing	i	Lessebo.	Vi	samlas	kl.	10,	anmäl	till	Lena	Hjärtfors	
0478-108	25	senast	en	vecka	innan.

Spårläger 8-9 september
Lägret	kommer	hållas	1	mil	öster	om	Eksjö.	
Vi	har	ENDAST	8	platser.	Instruktör:	Britt-Marie	Elbe.	
Kostnad	500:-/ekipage,	ingår	frukost,	lunch,	middag	
och	fika.	Boende:	Det	finns	2	rum	och	1	husvagn	till	
förfogande.	Ta	med	husvagn	om	möjlighet	finns.	Det	
finns	även	campingstugor	8	km	som	man	kan	hyra.	
(Ingår	EJ	i	priset!!)	
Anmälan	är	bindande!
Sista	anmälningsdag	28	augusti.	

16 september	MT	på	Mönsterås	Bk

Södra

Vi	vill	börja	med	att	tacka	alla	som	ställt	upp	på	
Collie-SM	som	funktionärer.	Otroligt	många	var	
engagerade	och	ni	är	ALLA	guld	värda!!	
Nu	när	det	är	över	pustar	vi	i	Södra	lo	ut.	Men	i	
höst	tar	vi	nya	tag.	Inget	är	helt	bestämt	ännu	så	håll	
koll	på	vår	hemsida	för	mer	info	och	kom	gärna	med	
egna	förslag	till	aktiviteter	som	ni	vill	ha.	

Södra lo genom Ingela Petersson
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Projektgruppen för Mentalt Sund Col-
lie har under försommaren träffat Katja 
Grandinson och Per Arvelius vid SLU. 
Projektgruppen har därefter lagt fram ett 
förslag till styrelsen gällande förändringar 
i collieklubbens valphänvisning och ken-
nelregister.  Styrelsen har fattat beslut om 
följande förändringar, som kommer att gälla 
fr.o.m. 1 oktober. 

Kennelregistret
Vid LO-konferensen som ägde rum i februari i år pre-
senterades ett första förslag till förändrad layout och in-
riktning på Kennelregistret. Det är det förslaget som sedan 
har vidareutvecklats.
Kennelregistret kommer att redovisas i en enda lista som 
dock är sorterad och uppdelad på två grupper.
Vardera gruppen kommer att stå i alfabetisk ordning och 
samtliga kennlar kommer att ha sitt namn med och statistik 
som redovisar hur många av kennelns kullar som sedan har 
uppfyllt de olika rekommendationerna (för att erhålla val-
phänvisning) för hälsa, exteriör och mentalitet.  Det kommer 
att finnas en stapel för varje del och det är antal kullar som 
redovisas, inte procentsiffror. Statistiken kommer att vara 
delad i två likadana uppsättningar en där staplarna redovisar 
fakta för åren 2004 -2011 och en där staplarna visar 2012- och 
framåt. 
Det som skiljer de båda grupperna åt är att den övre gruppen 
består av de uppfödare som i dag aktivt valt att vara med i 
Collieklubbens kennelregister och som har betalat den spe-
ciella årsavgiften för det. Dessa uppfödare kommer också att 
få med sina kontaktuppgifter likt de som i dag finns med i 
kennelregistret.  
Den andra gruppen är resterande collieuppfödare som kom-
mer att presenteras i alfabetisk ordning med statistik, men 
utan kontaktuppgifter.  Kennelnamn kommer att kunna flyt-
tas mellan de båda grupperna beroende på vilken  grupp som 
uppfödarna själva väljer att tillhöra.
Kennelregistrets statistik kommer att uppdateras 2 ggr/år, 
vilket innebär att en kull som registrerats efter en uppdater-
ing får vänta till nästa gång kennelregistret uppdateras för att 
komma med i aktuell kennels statistik. 

Valphänvisning
Detta förslag gäller endast de mentala kraven vid valphän-
visning, kraven för hälsa och exteriör berörs inte på något vis. 
Tills vidare kommer dessa mentala krav endast att gälla lång-
hårig collie då de korthåriga ännu ej finns med i mentalindex. 
För korthåriga collies gäller fortsatt dagens krav oförändrat.

Denna förändring kommer att gälla fr.o.m. 1 oktober, dvs. 
tikar som är parade fr.o.m. 1 oktober. Dessa kullar ska uppfyl-
la nedanstående krav på mentalitet för att kunna få valphän-
visning (givetvis förutsatt att även hälsa och exteriöra krav 
uppfylls). De kullar som redan finns på valphänvisningen och 
för tikar som kommer att paras fram t.o.m. den 30 september 
gäller dagens krav för att få valphänvisning.

Mentala krav baseras fr.o.m. 1 oktober på mentalindex.  Den 
planerade kullens skattade index gällande egenskaperna 
Nyfikenhet/Orädsla (N/O) och Skott ska vara ÖVER 
rasmedel dvs. över 100. För att få fram den planerade kul-
lens skattade värde så lägger man ihop föräldradjurens värden 
och delar med två, se exempel här nedan.

I nuläget är det endast dessa två egenskaper (N/O och Skott) 
som är aktuella för att få valphänvisning. De representerar 
de områden där collien behöver förbättras. Övriga tre egen-
skapsvärden som också finns redovisade i mentalindex kom-
mer att för informationens skull redovisas för kullarna på 
valphänvisningens.

	 	 	 N/O		 Skott		 	 	 	 	 N/O				Skott	

Hane	1		 	 102		 112		 	 Hane	2		 	 105					109	

Tik	1		 	 	 104		 104		 	 Tik	2	 	 	 110			 96	

Kull	skattat	värde	 103		 108		 	 Kull	skattat	värde	 107,5		 	102,5	

Bildexempel på kennelregistret hemsidan

Förändringar i valphänvisningen och kennelregistret 
Från och med 1/10 2012
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Under en övergångsperiod kommer vi att behöva anpassade 
krav för de hundar som av olika skäl ännu inte har fått något 
eget indexvärde. I nuläget får vi listorna med mentalindex 
från SLU. Men förhoppningen är att det ska komma att fin-
nas med i SKK:s avelsdata och då finns indexvärdet där så 
fort hundens MH-resultat är registrerat. 

Här nedan följer en del olika situationer som kan uppstå och 
vilka krav som då kommer att gälla för att uppfylla de mentala 
kraven för valphänvisning.

Observera att så fort en hund har fått sina indexvärden 
så är de dessa som gäller.

Om bara den ena föräldern har ett indexvärde?
Kan bero på att MH-resultat inte fanns inregistrerat i SKK’s 
hunddata och ej kunnat omvandlas till indexvärden av SLU. 

Den föräldern som 
har mentalindex ska 
ha värden över 100 
(dessa indexvärden 
ska läggas ut på 
valphänvisningen) 
och den andre som 
inte något index 
ska uppfylla dagens 
krav gällande MH. 

Om den ena föräl-
dern är utländsk?
Importer berörs 
inte av de nya re-
glerna. Om en 
hane/tik är av ut-
ländsk härkomst 
gäller samma krav 
som idag, dvs. val-
phänvisning om den andre parten som har genomfört MH 
uppfyller dagens krav eller har hunnit få ett mentalindex med 
värden över 100. Dessa indexvärden ska läggas ut på valphän-
visningen.

Om ingen av föräldrarna har ett indexvärde?
Kan t.ex. vara en förälder som har MH som ej ännu registre-
rats och därmed ännu inte fått något index som parats med en 
hund av utländsk härkomst, då gäller de nuvarande valphän-
visningskraven rakt av. 

Om en förälder är lh och en förälder är kh?
Om den långhåriga föräldern har ett mentalindex ska de vara 
över 100 för N/O och skott och om den föräldern ej har hun-
nit få något indexvärde ska dagens Mentala krav uppfyllas. 
Den korthåriga föräldern ska uppfylla dagens Mentala krav. 
Förhoppningen är även korthåren på sikt ska ingå i menta-
lindex.

Generella krav som fortfarande gäller för både valphänvis-
ning och den del av kennelregistret där kontaktuppgifter finns 
är att uppfödaren (minst 1 av de som har tecknat kenneln) 
skall vara medlem i Svenska Collieklubben.

Eftersom det nu blir kullens skattade indexvärde som avgör 
om den planerade kullen får valphänvisning eller inte, in-
nebär det att en hund som ligger strax under 100 i index 
ändå kan få valphänvisning. Det beror helt och hållet på 
vilken individ som hunden paras med. Om den andra parten 
har indexvärden som väger upp den andra partens lägre in-
dex så uppfyller kullen de mentala kraven och kommer att 
få valphänvisning.

Likaså kan en kull där båda föräldrarna var för sig upp-
fyller dagens mentala krav, men där kullens indexvärden 
för just (N/O) och skott hamnar under 100, ändå inte få 
valphänvisning. 
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Bozita Robur.
Ökad funktion - ökad prestation!

•	 Hög	andel	svenskt	färskt	kött	såsom	kyckling,	lamm,	älg	och	
						skandinavisk	färsk	lax	för	bästa	smaklighet	och	smältbarhet.
•	 Ris	och	majs	ger	en	glutenfri	hundmat.
•	 Med	MacroGard®	som	stärker	hundens	immunförsvar.
•	 Komplett	antioxidantskydd	med	vitamin	C	&	E	+	selen.	
•	 Glukosamin	&	Kondroitinsulfat	i	6	av	8	st	sorter.

Bozita	Robur	är	ett	svenskt	superpremiumfoder	med	naturliga	råvaror	av	högsta	kva-
litet	och	smaklighet.	Alla	råvaror	i	Bozita	Robur	fyller	en	funktion	och	har	i	enlighet	
med	senaste	forskning	omsorgsfullt	valts	ut	och	testats	-	allt	för	att	naturligt	stärka	
kroppens	egna	funktioner.	
Nya	Bozita	Robur	innehåller	dessutom	SPC	-	patenterad	specialprocessad	havre	som	
är	optimal	för	känslig	mage	och	som	genom	att	kontrollera	vätskebalansen	höjer	
prestationsförmågan.		

Läs	mer	på	www.bozita.com	eller	kontakta	oss	på	0322-666502	eller	
0322-666522.

www.bozita.comBra mat från 
Lantmännen

Förmånliga 
uppfödarvillkor!
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VARJE FICKA HAR TRE FICKFUNKTIONER:
EN ENKEL FRONTFICKA MED COVERLAP.
EN FICKA MED DRAGKEDJA SAMT
EN INNERFICKA INUTI DEN ANDRA MED
KARDBORREFÄSTE VILKET GÖR DENNA
FICKA URTAGBAR OCH TVÄTTBAR.

DOLD MOBILTELEFONFICKA.
FYRA BRÖSTFICKOR, 2 MED
DRAGKEDJA OCH 2 MED FICKPÅSE
I MICROFLEECE FÖR SKÖNT
VILOLÄGE FÖR HÄNDERNA.
TVÅ RYMLIGA UTANPÅLIGGANDE 
BÄLGANDE  FRONTFICKORBÄLGANDE  FRONTFICKOR
DEN ENA 3 I 1.

DUBBEL FRONTPLACKET
TÄCKER DRAGKEDJAN SAMT
SYDD AVRINNINGSKANAL PÅ
INSIDAN.
EXTRA DRAGKEDJEÖPPNING
VID ARMHÅLA FÖR BÄSTA
VENTILATION. ELASTISKVENTILATION. ELASTISK
STRING I BÅDE MIDJA OCH 
NEDERKANT AV JACKAN.

UPP- OCH NERVIKBARA ÄRMREFLEXER.
3M REFLEXER FRAMFRONT SAMT PÅ 
ÄRMENS KARDBORRESTÄNGNING. 
ÄRMFICKA MED DRAGKJEDJA.
KARDBORRE FÖR FLEXIBEL
ÄRMSTRÄCKNING

RYGGPARTIET HAR EXTRA RYGGOK SOM
ÄR ÖPPNINGSBART I NEDERKANT
SAMT RYGGREFLEX.

DOLD REGNTÄT HUVA I KRAGEN, MED SKÄRM.
EXTRA STOR OCH HÖG KRAGE MED INSIDA I
MICROFLEECE. 

www.arrakoutdoor.com
Tel: 0346-804 31

Arraks Original Jacka
Designad tillsammans med brukshundfolk

Ger utövaren den bästa förutsättningen för att hålla sig varm och torr
Men även för att bekvämt utöva hundsport och andra utomhusaktiviteter

Det är inte ovanligt att uppfödare och rasklubbar klandras 
för att inte göra tillräckligt för att föda upp friska och sunda 
hundar och jag har mer än en gång fått höra att den veten-
skapliga forskningen i alltför liten utsträckning kommer till 
praktisk nytta. Jag har under mer än fyra decennier verkat i 
båda dessa världar – som veterinär och forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet och som sakkunnig i Svenska Kennelk-
lubben och gläds därför alldeles särskilt åt all forskning som 
snabbt kommer till praktisk användning. 

På 70-talet var jag som mentaltestdomare med om att utveckla 
korningen till ett verktyg också för andra raser än schäfer. Un-
der senare tid har min tid kommit att huvudsakligen ägnas åt 
forskning kring hundars genetiska fysiska och mentala hälsa.
Genetisk forskning avseende hund har länge dominerats av 
jakten på gener som ger upphov till sjukdom. Först på den 
allra senaste tiden har det kommit studier på andra egen-
skaper som t ex olika beteendevariationer. Dessa är liksom 
många nedärvda sjukdomar komplexa i sin karaktär och det 
behövs uppgifter om många individer för att samman ställa 
meningsfull information som underlag för praktiskt avelsar-
bete.

Därför är det med stor glädje jag följt de senaste två årens 
utveckling när det gäller forskning kring colliens mentalitet. 
För första gången någonsin håller en rasklubb tillsammans 
med genetiker på att utveckla ett modernt och kraftfullt av-
elsinstrument för mentala egenskaper hos hund. 
Vid en internationell jämförelse är Sverige på flera sätt ett 
föregångsland i fråga om ansvarsfull rashundsavel, och om vi 
tittar specifikt på mentala egenskaper så går Svenska Collie-
klubben med sitt engagemang i bräschen för utvecklingen. 
Det arbete med mentalindex som Svenska Collieklubben 
bedriver tillsammans med forskare vid Institutionen för hus-
djursgenetik vid SLU är världsunikt och har rönt uppmärk-
samhet inte bara i Sverige utan även utomlands.

Att samla och bearbeta uppgifter om många individer är ett 
modernt verktyg i all husdjursavel.Uppgifter om många indi-
vider i ett mentalindex är därför också ett självklart steg för att 
underlätta för uppfödare att föda upp hundar med de men-
tala egenskaper de eftersträvar. Till den som är skeptisk eller 
orolig för att denna typ av information ska kunna missbrukas 
är därför min uppmaning: Sätt dig in i vad ett mentalindex 
innebär och hur de fungerar! Jag vet att Collieklubben har 
mycket bra informationsmaterial på sin hemsida, och även att 
det där finns möjligheter att ställa frågor kring sådant man 
undrar över. Mentalindex är ett enkelt hjälpmedel för att med 
sammanställd information bättre kunna förutsäga vilken 
mentalitet en hund nedärver om den används i avel.

Jag vill gratulera företrädare för Collieklubben och involverade 
forskare vid SLU för det sätt på vilket man lyckats engagera så 
många av Sveriges collieuppfödare och enskilda hundägare i 
utvecklingen av ett så viktigt och praktiskt användbart instru-
ment för avelsurval avseende mentala egenskaper.  Det är ett 
pionjärarbete av stor betydelse för hundars mentala hälsa. 
Det ni gjort och gör är viktigt, och jag hoppas att många kom-
mer att följa i era fotspår!

Åke Hedhammar
Professor SLU och veterinärmedicinsk rådgivare åt SKK –
organisationen 

Projekt mentalt sund collie har under det senaste 
året rönt stor uppskattning då det presenterats på 
vetenskapliga konferenser  -  European Association 
for Animal Production Annual Meeting i Stavanger 
och International Working Dog Breeding Confer-
ence i Sydafrika år 2011. I år presenteras projektet 
också på Canine Science Forum i Barcelona.

På The 1st International workshop on the Enhance-
ment of  Canine Genetic Health som på initiativ av 
SKK arrangerades  i Stockholm i juni i år  fanns det 
en session som avhandlade avelsurval för beteend-
eegenskaper och där det ”svenska collieprojektet” 
väckte stor och berättigad uppmärksamhet från 
deltagare i många  andra länder.

SVENSK COLLIE LEDER UTVECKLINGEN
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Collieägarutbildning i Östra Lokalområdet

Under senvintern och våren 2012 har Östra Lokalområdet 
genomfört tre delar av collieägarutbildningen. Först ut var Ju-
ridikutbildningen, med två eftermiddagar den 26 februari och 
11 mars, på Mälarö BK. Tjugo deltagare lyssnade på Anna 
Ahlgren från Mälarö BK som initierat informerade om hun-
dägarens rättigheter och skyldigheter. Anna arbetar till vard-
ags som jurist. På ett kunnigt och intressant sätt guidade Anna 
igenom regelverk och SKK:s organisation.
Näst på tur var beteendeblocket som består av en M1-kurs. 
Den ägde rum lördagen den 21 april på Södertälje BK. Fem-
ton personer deltog, föreläsare var Inga-Lill Larsson, mental-
testdomare. En intressant dag med mycket information och 
livliga diskussioner. Anatomiblocket genomfördes lördagen 
den 28 april på SKK:s kansli, med 15 deltagare och exter-
iördomare Yvonne Brink som föreläsare. En intressant och 
mycket lärorik dag, med både teori och praktik.
Under hösten hoppas vi kunna fortsätta med fler delar av col-
lieägarutbildningen, så håll utkik på vår hemsida.

Några kommentarer från deltagarna

“Hej alla Colliebladets läsare!
Nu tänkte jag berätta lite om vad min matte och husse har 
gjort och pratat om. Jag har tjuvlyssnat när de pratat. 
JAG ÄR JU NÄMLIGEN BÅDE VACKER OCH SMART, 
EN COLLIE SÅ KLART. 
Matte och husse har varit på collieägarutbildning på Mälarö 
Brukshundsklubb.  Första delen var juridikutbildning som ju-
risten Anna Ahlgren hade.  

Dag 1 pratade Anna bland annat om Kennelklubbens upp-
byggnad, Brukshundklubben och Collieklubben.

Dag 2 var det ännu mer intressant. Lagar och förordningar, 
djurskyddslagen. Tänk om alla djurägare följde djurskyddsla-
gen. Så bra det vore för alla djur. 
Lagen om tillsyn av hundar och katter pratades det om och 
sist men inte minst strikt ansvar för alla hundägare. Det vill 
till att vi sköter oss och att hundägarna har ordning på sina 
hundar! Mycket elände kan vi små älsklingar ställa till med. 

Några intressanta rättsfall gicks igenom och då blev det my-
cket diskussioner i lektionssalen. Jätteintressant. Mycket in-
formativt och bra tyckte matte och husse att det var och de 
ser fram mot resterande delar av utbildningen.

Gunilla Evesten och “Panda “

21 maj – Beteendeblocket i Collieägarutbildningen
Andra delen av utbildningen hölls på Södertälje BK med 
Inga-Lill Larsson från SBK som föreläsare. Dagen började 
med att vi gick igenom hur ett MH går till och Inga-Lill berät-
tade om olika beteenden man kan se vid de olika momenten. 
Vi fick lära oss hur olika beteendefunktioner uppstår: vissa 
är medfödda, andra inlärda och så vidare. Inga-Lill hade my-
cket intressant att berätta om olika rasers mentalitet. Under 
dagen diskuterade vi självklart också collies beteenden och 
kroppsspråk. Det var spännande att jämföra våra olika indi-
vider och vi konstaterade att mycket av vallbeteendet fort-
farande finns kvar. Vi fick också förmånen att följa med på 
två olika mentalbeskrivningar: en rottweilerhane på förmidda-
gen och en rottweilertik under eftermiddagen. Efter båda be-
skrivningarna berättade Inga-Lill hur hon upplevt hundarna 
och hur deras beteenden kan påverka dem i framtiden, vilket 
var mycket intressant! Vi avslutade dagen med att gå igenom 
vilka olika testformer det finns för att bedöma/beskriva hun-
dars mentalitet och funktionsduglighet. För att sammanfatta 
dagen: väldigt intressant och lärorikt. Jag kan utan tvekan re-
kommendera alla som vill lära sig mer om hundars mentalitet 
att gå utbildningen. Dessutom har man under dagen genom-
gått en M1-kurs vilket är första steget för den som vill gå 
vidare och bli mentalfigurant!

Marie Karlsson

Anatomi med garagepraktik
Framställ, bakställ, proportioner och rygg – allt detta samspe-
lar och påverkar hundens rörelser.
Femton fokuserade collieägare fick en grundläggande genom-
gång av hundens anatomi av Yvonne Brink, exterördomare. 
Utbildningsblocket för collieägare avslutades med anato-
mikursen, som hölls i SKK:s kansli i Rinkeby, lördagen den 
28 april.
Med spetsade öron 
lyssnade grup-
pen till Yvonne 
Brink, som med 
hjälp av talande 
bilder, berättade 
om vikten av en 
korrekt anatomi 
hos hunden. Hur 
framställets vin-
klar påverkar 
röre lsemönstret 
hos hunden, men 
också att vinklarna 
måste korrelera till 
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en korrekt och funktionsduglig bröstkorg för att fungera op-
timalt. 
 
Yvonne Brink gick systematiskt igenom varje del av hundens 
skelett och förklarade de olika delarnas funktioner i förhål-
lande till varandra. Hon talade även om vikten av korrekta 
vinklar i bakstället och hur korsets längd och bredd påverkar 
hundens rörelser. Även proportionerna mellan hundens ol-
ika delar är ytterst viktiga för att den ska kunna röra sig till-
fredsställande. 

Eftermiddagen inleddes med att kursdeltagarna fick praktis-
era sina nyvunna kunskaper. I SKK:s garage fick alla känna 
igenom ”demonstrationshundarna”, komma med synpunkter 
och frågor. Hundarna uppförde sig exemplariskt och lät sig 
tålmodigt bli klämda på.
 

Colliens exteriör var huvudtema under eftermiddagen och en 
intresserad collieägargrupp fick tillfälle att ställa många frågor 
och diskutera rasens anatomi.
Yvonne Brink avslutade med att visa hur lika hundens, hästens 
och människans anatomi faktiskt är. Tänkvärt och lärorikt!

Tina Danielsson

Kammarrätten i Göteborg, dom av den 11 juli 2012.
 
Ingress:
 “Efter att mannens två hundar, en pitbull och en sibe-
rian husky, gått till angrepp mot andra hundar besluta-
de Polismyndigheten i Värmland att omedelbart om-
händerta hundarna. Kammarrätten avslår nu mannens 
överklagan.”

Den 9 september 2011 slet sig mannens pitbull lös från sitt 
koppel som var fäst i ett träd och angrep och bet en annan 
hund. Drygt en månad senare, den 10 oktober, kom man-
nens siberian husky lös och hoppade på en annan hund. 
Med anledning av händelserna beslutade Polismyndigheten i 
Värmland den 28 november 2011 att omedelbart omhänderta 
båda hundarna med stöd av lagen (2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter.

Mannen överklagade och begärde att beslutet om omhänder-
tagande skulle upphöra. Mannen är medveten om att hans 
pitbull kan gå till angrepp men menar att den andra hundä-
garen om denne varit smart borde ha tagit en omväg för att 
undvika att hans pitbull skulle gå till angrepp. Enligt polisen 
visar detta uttalande på att mannen helt saknar förståelse 
för det tillsynsansvar som krävs av honom som hundägare. 
Polisen anser att särskilt höga krav bör ställas på en ägare 
till en så pass aggressiv och dominant hundhane som hans 
pitbull. Vid besiktningsmannen Fredrik von Bahrs beteende-
kontroll av hunden gjordes bland annat bedömningen att han 
var tillsynes helt odresserad samt att han vid kontakt med an-
dra hundar uppvisade ett tydligt dominant kroppspråk inne-
fattande raggresning. Gällande husky-hunden menar mannen 
att det var en engångsföreteelse och att hunden aldrig tidigare 
gett sig på andra hundar.

Förvaltningsrätten avslog mannens överklagan och kam-
marrätten gör nu samma bedömning som underinstansen.
 
För att hindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olä-
genhet får enligt 11 § lagen (2007:1150) om tillsyn över 
hundar och katter polismyndigheten, om inte andra, mindre 
ingripande åtgärder anses tillräckliga, besluta att den ska om-
händertas.

I sina domsskäl konstaterar förvaltningsrätten att mannen 
också uppges ha misshandlat sina hundar men att dessa om-
ständigheter snarare faller under djurskyddslagstiftningen än 
under den aktuella tillsynslagen. Möjligen kan man befara att 
en misshandlad hund kan bli mer aggressiv mot omgivningen.

Mot bakgrund av att mannens hundar vid två tillfällen har 
attackerat andra hundar fann förvaltningsrätten att polis-
myndighetens beslut har varit befogat. Mannens invändning-
ar visar knappast att omständigheterna varit förmildrande el-
ler att risken för en upprepning skulle vara liten. Utredningen 
ger inte heller annars stöd för att mindre ingripande åtgärder 
än ett omhändertagande skulle vara tillräckligt. Kammarrät-
ten ansluter sig nu till förvaltningsrättens domskäl.

Eva Schömer
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TJÄNSTEHUNDEN 
Asmara 
Gamla lumparhistorier i all ära, men vad är väl de i jäm-
förelse med de minnen och anekdoter som blivit till under 
utbildandet av tjänstehund? Frågar ni mig eller merparten av 
landets övriga ”hundidioter”, blir svaret troligtvis ett sam-
stämmigt - blott ingenting!

Efter ett uppehåll på nära nog tolv år, såg jag med spänning 
fram emot att återigen utbilda tjänstehund och efter idog 
väntan kom jag och min Asmara ÄNTLIGEN med på ut-
bildning i september förra året.
En del har hänt vad det gäller både förkunskaper och ut-
bildningskrav sedan sist det begav sig och det tidigare 600m 
långa spåret för Flygvapenhundar är nu, som bekant, utbytt 
mot 1500-2000m spår. Bland annat…

Att man höjt kvalitetskravet på tjänstehundar är naturligtvis 
ett vettigt säkrande av hela syftet med just tjänstehund och 
gör ju, inte minst, att det nu faktiskt är en ganska stor bedrift 
med godkänt certprov. Jag tränar och tävlar aktivt i både lyd-
nad och bruks med mina korthår och jag har tidigare utbildat 
två tjänstehundar men, av outgrundlig anledning, blev det ett 
långt uppehåll till min tredje tjänstehund. Möjligen kan tids-
brist vara en del av förklaringen då jag har många hundar att 
träna, men nu i efterhand kan jag ångra att jag inte utbildat 
fler av hundarna. 

Det är ett alldeles speciellt band man knyter med sin hund 
under pågående utbildning. Man kommer varandra nära på 
ett sätt som kan vara svårt att förklara för den oinvigde, då 
man utelämnas så totalt åt sin hunds förmåga. Under dessa 
månader är det nästintill möjligt att rent fysiskt faktiskt se hur 
självförtroendet växer hos hunden, och för min del är det en 
känsla av närmast religiös karaktär. Jag vill att mina hundar 

ska känna sig oumbärliga och ha självförtroende som super-
hjältar (med undantag för vissa tillfällen...) och det är därför 
med stor glädje jag kan berätta att Asmara, under pågående 
utbildning, tog det sista steget i utvecklingen mot just super-
hjälte.

Efter att åtta månaders utbildning var till ända, blev det till 
slut dags för det två dagar långa certprovet under sista hel-
gen i april. Min största oro inför provet (läs SKRÄCK), var 
det utlovade dåliga vädret och att min älskade Asmara skulle 
sova utomhus i monsunregn. Monsunregn blev det dock ald-
rig (hennes avancerade packning med X antal jackor förblev 
till stor del orörd) och även att natten var kylig, så tror jag att 
jag frös betydligt mer än Asmara, då jag envisades med att 
tälta trots att resterande deltagare samt funktionärer skulle 
sova i ett hus vi fått låna. Skulle Asmara sova ute och frysa så 
skulle jag göra detsamma, resonerade jag. Som sällskap hade 
jag med mig min yngsta hane och då vi inte båda två fick plats 
i sovsäcken, fick jag göra avkall även på denna och jag kan 
garantera eder alla, att det var tjyvens kallt!

Asmara presterade fantastiskt bra under båda dagarna och 
stod, enligt domarna, både för helgens bästa patrullering samt 
bästa spår. Stolt (intill odräglighet) över hennes bedrifter var 
jag naturligtvis efter avklarat prov, och stolt kan jag även, för 
tredje gången gillt, deklarera att Collies är som klippta och 
skurna för uppdraget som tjänstehund!!

Kristina Javue med SE UCH KORAD TJH (ptrh)  
Cinnaberry´s Almost An Angel

Det	är	ett	alldeles	speciellt	
band	man	knyter	med	sin	hund

“
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Bakhufvudet är alldeles platt, snarare bredt, nosen fint till-
spetsad och temligen lång, öfverkäken något litet längre än 
underkäken.
Ögonen ligga långt isär, äro mandelformade och snedt ställ-
da. Hufvudets hud ligger tät åt och saknar veck i mungiporna. 
Öronen äro så små som möjligt och resas till hälften,( hvarvid 
spetsarna bör falla nästan rätt åt sidorna), då hunden är öfver-
raskad eller lyssnar, eljes äro de lagda bakåt eller begrafna i 
halskragen
Halsen är lång, hvälfd och muskulös. Skuldrorna långa, snedt 
stälda och fint byggda vid axelleden. Bröstet är djupt och 
smalt framtill, men bakom skuldrorna af  god bredd. Ryggen 
kort och rak, det långsträckta, kraftiga ländpartiet lätt hvälfdt. 
Svansen lång, med något uppåtböjd spets, bäres i regeln hän-
gande. Frambenen fullkomligt raka med starka platta benpi-
por. Mellanfoten temligen lång, elastisk och dess ben mindre 
utvecklade än på frambenets öfriga del. Fötterna hafva väl 
hvälfda och slutna tår och mycket tjocka trampsulor. Bak-
delen sluttar svagt; afståndet är långt mellan höftbenen och 
hasleden, som hvarken bör vara vänd utåt eller inåt. Korset 
bredt och något kantigt.
Hårbeklädnaden skall vara så riklig som möjligt. Det ytter-
sta håret är rakt, hårdt och temligen styft, bottenhåret är pel-

sartadt och så tätt 
att det är svårt att 
komma åt huden. 
Särskildt bör håret på 
hals och bröst vara 
rikligt. På frambenen 
finnas obetydliga 
fransar och på bak-
benen inga nedanför 
hasleden. Färgen är 
icke af  någon be-
tydelse. Den vanli-
gast förekommande 
är black and tan; 
svartbrun, eller sand-
färgad. Båda med 
halsring, bröst och 
fötter hvita.

Points-skala:
Hufvud och uttryck  15
Öron    10
Nacke och skuldror  10
Ben och fötter   15
Ländpartiet och ryggen  10
Korset    10
Svansen    5
Hårbeklädnad med halskrage 20
Storlek    5
           SUMMA 100

Den korthåriga collien skiljer från den långhåriga endast 
genom hårbeklädnaden, som hos den förre är hård, tät och 
fullkomligt glatt.”

Fortsättning fäljer...

I backspegeln...
av Maria Johansson

Följande raspresentation är från 1896 och skriven av A. P. 
Hamilton:
”Under många år har den skotska fårhunden, Collien, tillika 
med foxterriern haft äran af  att vara favorithunden i Eng-
land, och äfven i andra länder är antalet af  dessa hundars 
beundrare och vänner ganska stort. Men så hafva de också 
åtskilliga tilldragande egenskaper, såsom ett vackert yttre, 
trohet och mycken klokhet samt förmåga att äfven kunna 
göra stor praktisk nytta i sin ursprungliga egenskap af  herd-
arnes pålitliga och säkra biträden, n. b. om de få tillfälle verka 
i detta kall och icke, som ofta är fallet, synnerligast utom 
Storbritanniens gränser, endast uppträda som vackra sällska-
pshundar.
Ordet Collie betecknar egentligen får med svart hufvud och 
svarta ben. Det stavas äfven Colley och härledes från det 
anglosachiska ”col”=svart. De svarthufvade fåren kallades 
derför Colleys och fårhunden Colley eller Collie-dog. Så 
småningom bortföll 
ordet dog och får-
hunden benämdes 
endast med Collie. 
Redan under senare 
hälften af  förra år-
hundradet var denna 
hundras känd i Eng-
land och Skottland. 
I Sverige hafva, led-
samt nog, högst få in-
divider förekommit, 
ty för en hundvän, 
som icke är jägare, 
finnes näppeligen 
någon mera passande 
sällskapshund än 
Collien som med sitt 
här ofvan nämnda framstående egenskaper förenar den, att 
om den har sitt hem på landet, vara till ingen eller så godt 
som ingen fara för det nyttiga vilda.

Enligt den engelska Collieklubben äro rasens kännetecken 
följande, vi mena här den långhåriga formen;
Totalintryck: Hunden bör hafva passande längd i förhållande 
till benen samt kraftiga och behagfulla rörelser. Hanhunden 
bör vara 56-61  cm hög och tiken 51-56 cm.
Vindhundstypen är mycket förkastlig, i synnerhet med af-
seende på hufvudet, enär den lemnar alltför litet rum för 
hjärnan i hufvudskålen och emedan den plägar vara förbun-
den med ett intetsägande uttryck samt långa muskelfyllda 
käkar.
Likaså bör man undvika settertypen med dess hängöron, 
de fulla, veka ögonen, starkt befjädrade ben och korta raka 
svans.
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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 Adult 5+ och MAXI Ageing 8+ ger den vuxna och åldrande hunden de bästa 
förutsättningarna för två olika stadier i livet, från 5 år och från 8 år och framåt.

MAXI Adult Body Condition är anpassat för storvuxna raser med kraftfull och 
muskulös kroppstyp och hjälper till att bibehålla muskulatur och en vacker päls. 

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

MAXI

NY-MAXI_äldre_CollieA4_2012.indd   1 2012-03-12   13:06:34
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1993 hölls Svenska Collieklubbens första Collie-SM. 
Det framgår av bl.a. av årets katalog där alla SM-Vinnare i 
Bruks, Lydnad, Agility samt Utställning sedan 1993 redovisas.
Vem var det då som drog igång det här med Collie-SM? Jo, 
det var Leif  Hedberg som då var vice ordförande i centralsty-
relsen i vår klubb. 
Vid den tiden pågick en debatt om collien skulle vara en 
bruksras eller inte. Leif, som själv hade börjat med collie som 
tävlingshund insåg att det gällde att anpassa träningsmetod-
erna efter individen. Leif  dömer fortfarande i lydnad och har 
dömt i bruks likaså CA-kontrollant för tjänstehundar.
Leif  säger ”Idag är jag helt förälskad i rasen och ha haft collie 
sedan dess.”
 
Leif  berättar vidare att det inte var några problem att få 
gensvar inom styrelsen. Vidare ansåg man att det var viktigt 
att alla grenar skulle vara med; utställning, bruks, lydnad och 
så vidare. Det gällde att alla intressen skulle tillgodoses. Det 
skulle vara en helg där ”Collieraserna var i centrum”. Så här 
stod det i inbjudan:
SVENSKA COLLIEKLUBBEN 25 år
Vi välkomnar alla collievänner att deltaga i våra officiella jubile-
umsarrangemang (SCK fyller 25 år) vid Åkerby kursgård, Nora, 
ca fyra mil norr om Örebro! 

I vårt första collie-SM blev det många aktiviteter. Det krävdes 
många duktiga funktionärer och det var nog ett av de största 
arrangemang klubben anordnat.
Det fanns inget centralt beslut från SBK att få arrangera of-
ficiella rasmästerskap. Endast grenar som SCK, vid den här 
tiden, fick arrangera var officiella. Senare kom beslut om att 
rasklubbar fick arrangera Rasmästerskap där man i brukset 
kan ge collierna förtur över andra raser.
 
Ett trevligt inslag för 20 år sedan var championkavalkaden av 
svenska collie i huvudringen, likaså collie som erövrat tjän-
stehundcert! Åskådare var imponerade att så många collie 
erövrat tjänstehundcert.
Det var flera LO som var anlitade i arrangemangen. Speciellt 
personer som var auktoriserade för vissa funktioner be-
hövdes.
 
Leif  avslutar ”Jag är glad över att detta har fortsatt i så många 
år och att det fortsätter många år till.” 
Årets SM-kommittée kan inte annat än hålla med och inner-
ligt tacka Leif  Hedberg för att han initierade ett Collie-SM 
som för många numer är sommarens höjdpunkt!

COLLIE-SM 20 ÅR!

Dantos Baron - Leifs stora kärlek

Leif  (i mitten), domare i Strängnäs 1991

Leif  och Baron



22

Rasmästare Rallylydnad
1: Lieloc’s Agree With Me, Eva Malmeskog  
2: Lumipilven Nipinnapin, Anna Carin Persson  
3: Mironik’s Mustapekka, Monica Johansson  

Rasmästare Högre - lägre 
1: Chaireins Katitzie, Monica Falk 
2: Springmist’s Wild Furious Monster, E Bauer  
3: Fancymore Guardian Angel, K Wretstrand  

Rasmästare Lydnad
1: Mironik’s Zola, Caroline Kax   
2: Fornborgens Iris, Maria Pettersson   
3: Törnskogens Betty Barclay, Marie Karlsson  

Appellmästare
Lena Mjöberg med Gemdales Yolly Yulia



23

TACK! till alla sponsorer och framför allt vår 
huvudsponsor:

SM-VINNARE I AGILITY
Jennifer Schiller med Springmist’s Walkabout

SM-VINNARE I BRUKS
Erica Svensson med Seamist Sherriff  Star 

SM-VINNARE I RALLYLYDNAD
Monica Johansson med Gemdales Noble Nancy

SM-VINNARE I UTSTÄLLNING
Jeanette Sävlund med Ch Oneway’s Miss Secret Agent

SM-VINNARE I UTSTÄLLNING
Margaretha Carlsson med Danfrebek Design De Luxe
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INVIGNING AV COLLIE-SM
Fredag morgon på Ystad BK och Svenska Collieklubben in-
viger det 20:e Collie-SM (1991–2012) genom ett kort inled-
ningstal av ordförande Meta Carlsson och SM-Generalen 
Bettan Bauer.
Ystad BK, med Börje Sassarsson i spetsen, hade under hela 
veckan gjort i ordning appellplanerna m.m. för att alla tävlande 
skulle få bra förutsättningar.
Flaggan hissades och Collie-SM kunde börja!

APPELLKLASS SPÅR & SÖK
Efter invigningen samlades alla förarna i appellklass spår och 
sök för genomgång och lottning. Eftersom rallylydnadstävlin-
gen på eftermiddagen hade fått 139 anmälningar hade Södra lo 
bestämt sig för att vända på ordningen av de olika momenten 
för appellhundarna. Genom att de fick börja med sin lydnad, 
platsliggning samt budföring och sen efter lunch genomföra 
specialen kunde alla ekipage garanteras lika villkor på appellp-
lan. Annars hade risken varit stor för att rallyfolket hade börjat 
anlända mitt i appellydnaden…

Till start kom åtta spårhundar vilka alla var collies samt fem 
sökhundar varav en var collie. Vädret var passande hundväder, 
mulet - men med uppehåll. Lydnaden började och tog cirka en 
timme att genomföra. Direkt efter lydnaden var det dags för 
platsliggning samt därefter budföring.
Platsliggningen gick lugnt tillväga men tyvärr reste sig en hund 
upp och gick framåt några få meter när det var endast 20 s 
kvar. Trots detta visade det sig att den hunden vann appell-
spåret. En brukstävling är nämligen inte avgjord förrän alla 
momenten är genomförda och allt kan hända…

Efter lunch åkte de fem sökhundarna iväg till sin ruta i sko-
gen på Fredriksberg. Spårhundarna fick vara kvar på klubben 
någon timme till innan de blev hämtade och utkörda till sina 
spår. För appellspåren hade mark lånats in vilket gav de täv-
lande fina och jämförbara spår. Det nya regelverket anger att 
även appellspåren skall gås av spårläggare, vilket kanske
medför att vissa förare blir mer osäkra än när de själva har gått 
spåret.
Bland sökhundarna var det två förare som bröt i söket
men collien var kvar även om han bommade en figge.
Bland spårhundarna var det en hel del hundar som hade prob-
lem med vinden ute på fältet. En del blev osäkra i vinklarna 
och hade svårt att hålla spåret i sidvinden. Två 10:or delades 
ut och det blev även dessa två hundar som placerade sig 1:a 
och 2:a.
Efter appellspåren skulle de två högreklass-spårekipagen gå 
sina spår. Pga. markbrist fick dessa spår inte plats på markerna 
under lördagen. Tyvärr hade vädret tagit en svängning och det 

blev ganska varmt och kvavt vilket kanske bidrog till att ingen 
av högre klasshundarna kom runt sitt spår.
Efter påsläppen av högre klasspåren åkte domarna tillbaka till 
klubben lagom till prisutdelningen i appellklass.

PRISUTDELNING APPELLMÄSTARE
Alla åtta appellhundarna fick ett resultat vilket också
sökhunden fick. Sökhunden placerade sig som nr åtta
av de totalt nio appellhundarna. Extra roligt är att de två högst 
placerade även blev uppflyttade till lägre klass.

Appellklass Spår och sök

1: Gemdales Yolly Yulia, Lena Mjöberg  242.50 Uppfl.
2: Seamist Ice Fighter, Per Lindblad  239.50 Uppfl.
3: Mironik’s Mustapekka, M Johansson  212.50 GK
4: Ottey’s Goldenlocks, C Karlsson  218.00 Ej gk
5: Monidesigns Girlicious USA, M Falk  195.50 Ej gk
6: Gemdales Zmart Zuzanna, A Bovall  177.50 Ej gk
7: Mironik’s Zenoni, Emma Hult   161.50 Ej gk
8: Lindlyckan’s Romeo, R Groening  132.50 Ej gk
9: Damaianus Prindy Prankster, M Baaz  91.00 Ej gk
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RALLYLYDNAD

Det var första gången som rallytävlingen var officiell på Collie-
SM. Detta bidrog till ett oerhört stort antal deltagare. Totalt 
hade 139 hundar anmälts och nybörjarklassen blev delad vilket 
resulterade i totalt fem klasser. Tre domare och skrivare med-
förde att tre klasser kunde genomföras parallellt.
Tävlingarna satte igång kl.17:00 med banvandring och en 
halvtimme senare gick första starten.
Av de 139 anmälda fanns det 20 deltagande collies. Colliesarna 
presterade väldigt bra med både 1:a och 2:a platserna i båda 
nybörjarklasserna samt en 2:a plats i fortsättningsklassen och 
en 1:a plats i avancerade klass.
I mästarklass startade enbart ett collieekipage, nämligen col-
lierasernas första Rallymästare Monica Johansson med Gem-
dales Noble Nancy. Med ett väl godkänt resultat på 95 poäng 
blev de därför också SM-Vinnare i Rallylydnad.  

RALLYLYDNAD	NYBÖRJARKLASS	A

1:   Lumipilven Nipinnapin, Anna Carin Persson  99
2:   Seamist Ice Spirit, Elin Drougge  98
8:   Seamoor Golden Delicious, Jenny Jonsson  86
12: Brantastigs Åskhimmel, Jenny Jonsson  77
17: Springmist’s Miss-Take, Camilla Nilsson  53
18: Star Hatch Finest Ferrari, Jenny Jonsson  45

RALLYLYDNAD	NYBÖRJARKLASS	B

1:  Chattering’s Gloria,  Iréne Olausson  98
2:  Gemdales Unforgettable Uncle Zam , I Pettersson  97
13: Damaianus Grip, Marie Baaz  80

RALLYLYDNAD	FORTSÄTTNINGSKLASS

2:   Lieloc’s Agree With Me, Eva Malmeskog  99
10: Dreamwishes Aroma, Ingrid Persson  91
12: Mironik’s Bridge (Irma), Jeanette Hansson  88
13: Ikkatorpet’s Clara (Clara), Eva Skarp  87
17: Mironik’s Bézique, Monica Johansson  85

RALLYLYDNAD	AVANCERAD

1:   Mironik’s Mustapekka, Monica Johansson  98
10: Ikkatorpet’s Cajza (Cajza), Jeanette Hansson  82
13: Gemdales Unbelievable Urzula, J Hansson  73
21: Ikkatorpet’s Collin (Collin), Anita Ahlqvist    59
23: Chattering’s Eternal Eloize (Iza), Eva Skarp  45

RASMÄSTARE	I	RALLYLYDNAD

1: Lieloc’s Agree With Me, Eva Malmeskog  99
2: Lumipilven Nipinnapin, Anna Carin Persson  99
3: Mironik’s Mustapekka, Monica Johansson  98

RALLYLYDNAD	MÄSTARKLASS

1: Gemdales Noble Nancy, Monica Johansson  95
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BRUKS LÄGRE KLASS-ELIT

Lördag morgon var det samling redan kl. 8:00 med lottning 
av de sju startande i lägre klass spår och de två startande i 
elit-klass spår. Dessa nio var enbart collies. I söket kom fyra 
i lägre klass till start, tre i högre klass samt en elithund. Här 
var det en collie i vardera lägre och högre klass men ingen i 
elitklass.
Efter lotterna var det dags för platsliggning med skott vilket 
las i två omgångar. Därefter fick lägre klass hundarna göra 
sin budföring. 
Redan till kl. 9 var det dags för sökhundarna att åka till sök-
skogen som idag låg i Sandskogen nära havet. Vädret var 
mulet och men det lovades regn till senare på dagen. Spåren 
låg både på Kabusa som också ligger nära havet samt på Fre-
driksberg. Inga av dessa spår kan räknas som enkla speciellt 
för hundar som inte är vana vid både blåst, fält och sandiga 
marker. MEN, till arrangörernas stora glädje kom alla hun-
dar runt sina spår förutom en i lägre klass. Det var skönt, 
även om ingen fick med sig alla pinnar hem…

Efter att ungefär hälften av spårhundarna gått sina spår kom 
regnet. Och det regnade bara mer och mer…
Innan lunch gick först de båda elithundarna sin lydnad och 

därefter fick även lägre klass hundarna gå sin lydnad. Sökhun-
darna hade inte kommit tillbaka från skogen än så de fick vänta 
till efter lunch. 

Alla hundar som kom runt spåret gick sin lydnad vilket var ro-
ligt för tävlingen. För lägre klass hundarna var sedan tävlingen 
slut medan elithundarna hade uppletandet kvar. 

Efter lunch kom sökhundarna tillbaka och uppletandet kunde 
påbörjas. Totalt tre hundar i uppletandet med mycket varier-
ande resultat. Britt Franzén med Gemdales Terrific Titus nol-
lade tyvärr uppletandet vilket medförde en förlorad vinst med 
snudd på certpoäng och cert. Och detta i debuten i elitklass. 
Däremot hittade vinnande elitekipage, Erica Svensson med 
Seamist Sheriff  Star alla föremålen.

Sist på tävlingsdagen gick sökhundarna sin lydnad, vilket nu 
bestod av en sökhund i vardera högre och lägre klass, båda 
collies. Resten av sökhundarna hade brutit i söket.
Efter en hel dags tävlande i bitvis bistert väder var det gläd-
jande att en collie fick uppflytt, nämligen Rasmästaren i högre-
lägre Monika Falk  med Chaireins Katitzie som tävlade i lägre  
klass sök. Resterande collies fick godkänt resultat vilket, med 
tanke på omständigheterna måste betecknas som bra.
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RASMÄSTARE	i	högre-lägre

Detta pris delas ut till bästa ekipage i högre och lägre klass 
spår och sök. 
1: Chaireins Katitzie, Monica Falk , Uppfl.  432.00
2: Springmist’s Wild Furious Monster, E Bauer  425.75 Gk
3: Fancymore Guardian Angel, K Wretstrand  394.00 Gk

SÖK	-	LÄGRE	KLASS

1: Chaireins Katitzie, Monica Falk  432.00 Uppfl.

SÖK	-	HÖGRE	KLASS

1: Damaianus Grip, Marie Baaz  316.00 Gk

SPÅR	-	LÄGRE	KLASS

1: Springmist’s Wild Furious Monster, E Bauer  425.75 Gk
2: Fancymore Guardian Angel, K Wretstrand  394.00 Gk
3: Fancymore Angel Of  Diamonds, M Carlsson  355.50 Gk
4: Mari-Mon’s Cleopatra Of  Fantasy, M Karlsson  349.25 Gk
5: Skyelice A Plumeria Lei, Per Carlsson   269.50 Gk

SPÅR	-	ELITKLASS

1. Seamist Sheriff  Star, Erica Svensson   484.25 Gk
2. Gemdales Terrific Titus, Britt Franzén   477.00 Gk

SM-VINNARE	-	BRUKS

Delas ut till ekipage i elitklass som minst har godkänt 
resultat. Vinnare blev fjolårets SM-Vinnare Erica Svensson 
med sin ”Spader” Seamist Sheriff  Star.

VP	-	Bästa	Bruksprestation

Sist på dagen delades även Mellersta Norras VP ut till Bästa 
Bruksprestation. Här deltar alla klasser från appell till elit. 
Och likt förra året i Örebro var det appellhunden som knep 
detta fina VandringsPris, nämligen  
Lena Mjöberg med Gemdales Yolly Yulia som fick ihop 
75,8 %. 
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AGILITY

Direkt efter att brukset klarat av sin platsliggning var det sam-
ling i agililtyn. SM-tävlingarna är inofficiella och öppna enbart 
för kort- och långhårig collie. Man kan inte likt brukset maxi-
mera antalet starter och ge collie förtur, och alternativet att 
hålla en riktig officiell agilitytävling är inte aktuellt på ett Collie-
SM.

Dagen började med lätt dimma som övergick i regn, men duk-
tiga hundar och förare gjorde sitt bästa på lagom svåra banor. 
Tävlingarna har två grundomgångar genom en hoppklass och 
en agilityklass. De sammanlagt tio bästa ekipagen går till en 
final som hålls i agilityklass.

Agilityklassen hade nio anmälda medan hoppklassen hade åtta. 
Till final gick åtta ekipage där Jennifer Schiller med sin Pixie 
avgick med segern och blev SM-Vinnare i agility för andra året 
i rad.

I Ystad fanns även en seniorklass för gamlingarna som sam-
lade tre starter  där två hundar var 11 år och en 9 år . Inte 
så många anmälda men dock så jätteduktiga ekipage. Klassen 
vanns av en gammal Collie-SM Vinnare nämligen Nelson. 

Agility Seniorklass

1: Lindkyckans Nelson, B Sassersson   7,37 fel, 46,37s
2: Dreamwishes Aroma, I Persson       21,78 fel, 55,78s
3: Gemdales Handsome Hilda, L Mjöberg           diskad

Agility Final i agilityklass och SM-Vinnare

1: Springmist´s Walkabout, J Schiller  0 fel, 42,84s 
2: Mironiks Mikko Mallikas, A Eklund  0 fel, 47,47s
3: Country Squires Daffodil, Pia Selin  0 fel, 49,28s 
4: Dreamwishes Eloise, Ingrid Persson  0,97 fel, 50,34s
5: Gamblings Mans Jazzy Girl, A Eklund 14,09 fel, 69,09s
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MEDLEMSMÖTE & BANKETT
Kl. 19 inleddes kvällen med ett kort medlemsmöte. Protokollet 
finner ni på SCK:s hemsida.
Därefter intog ca 75 personer ”ladan” på Ystad BK. Maten 
stod på borden och folk lät sig smaka av den härliga buffén 
à la Bettan Bauer. Under kväl-
len delades ett förtjänsttecken 
i guld ut till Ingela Petters-
son samt att klubben hedrade 
Monika Johansson som med 
Gemdales Noble Nancy blivit 
rasens första rallymästare.
Leif  Hedberg skulle också ha 
hedrats eftersom det var han 
som för 20 år sedan drog igång 
ett första Collie-SM, som se-
dan dess har hållits i obruten 
serie. Tyvärr hade hans hund 
blivit sjuk och han kunde där-
för inte närvara. Läs mer om Leif  och Collie-SM på annan 
plats i tidningen.

Innan efterrätten hade Camilla Nilsson en liten frågesport med 
blandade collie- och musikfrågor. Det var även ett lotteri med 
enbart två vinster. Förstapriset var en keramikcollie av Gunilla 
Agronius samt ett hemligt andrapris. 

Med enbart 100 lotter blev det 
en lott per person. Den tjusiga 
keramikcollien vanns av en åt-
taårig flicka som fullständigt 
glittrade med ögonen. 

För att fira 20-årsjubileet hade 
Maria Godolakis specialdesig-
nat tårtan till efterrätten. 
Alla närvarande kan intyga att 
de inte bara var snygga utan 
också smarriga!!!

My Main Winners: Best of  Breed - 
J. Sävlund:  Ch. Oneway’s Miss Secret Agent.
This nearly 10 year old blue merle bitch was right out of  the top drawer 
and such a credit to her owner. She has a beautiful clean head, sweet eye 
and expression, correct ear placement, which she used at all times. Good 
reach of  neck set into well laid shoulders, well sprung ribs with level top-
line, well turned stifle, correct tail set, covered by a harsh fitting jacket. 
Moved with drive around the ring.

UTSTÄLLNING KORTHÅR

Domarkommentar 
May I take this opportunity to say thank you to the officers 
and committee for inviting me to judge the Smooth Collies.  
It was an honour and a pleasure to judge at your show.
A special thank you to Eva for her excellent hospitality and 
making sure that both myself  and Lynn Maxwell were col-
lected from the airport and taken to hotel, then to dinner, 
then to the show and then back to the airport. Also to my 
two stewards for their excellent work and were so much fun 
to work with.
I must also mention the wonderful exhibitors, who were so 
sporting in my placements. I find that the Swedish Smooth 
Collies are always in tip-top condition, so sound and so well 
muscled. They are a credit to the breed, and that is because 
of  your careful breeding and care of  the Smooth’s, and I 
thank you for being so careful to our wonderful breed.
It was wonderful that we had a good dry day although it did 
get a little hot towards the end of  judging. I must thank the 
ladies who were busy in the background for preparing all the 
delicious food for the dinners for the evening before and the 
day of  judging, especially the superb cakes, which not only 
looked fantastic but tasted delicious as well.

The evening before the show was much fun, with competi-
tions and lottery, with much talking as well, I felt so at home. 
I was sorry that I could not stay until the end for the final of  
the show, but there were no flights from the airport later than 
4.00 p.m. that day for me to get home, so please accept my 
apologies.

I wish everybody and their wonderful Collies, health and hap-
piness.
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Progeny Class - 1st Dandinas Quite A Girl

Breeders Class
1st Oneway’s Kennel
2nd Gemdales Kennel
3rd Törnskogens Kennel

Judge
Mrs. Marilyn Clark (Astrellita) 

UTSTÄLLNING LÅNGHÅR

Had a lovely weekend judging in Sweden. I was met in Co-
penhagen by Eva Schomer and taken on the train over the 
bridge to Sweden, we then got into her car and with some 
good navigating arrived at the airport to pick up Marilyn 
Clark, who was judging smooths. Eva dropped us off  at the 
hotel to get freshened up then came back to take us to the 
showground to join in the meal. Plenty of  food and drink 
was consumed by the collie people who had a great night. 
Saw some beautiful cakes decorated with collies that one of  
the members had made, later on I got to taste them, and they 
were delicious!
On Sunday the sun came out for the judging. I watched as 
Marilyn judged the smooths, I was so impressed with them, 
as was Marilyn and she had a lot of  tough decisions to make.
I was very pleased with the Roughs, most of  them excelled in 
conformation and 
movement, and the 
condition of  them 
was superb. I gave 
a lot of  excellents 
because of  this. 
You should be 
proud of  yourselves 
for presenting your 
dogs so well. Heads 
leave a little bit to 
be desired as a lot 
were lacking stop 

Best Male - Ch. Gemdales Terrific Titus
Upstanding Tri-colour male, well, balanced head, good eye shape and 
ear placement. Good reach of  neck and front, good length of  body and 
strong hindquarters. Correct tail set and covered by a coat of  correct 
texture. Moved positively around the ring and showed non-stop. Looking 
at catalogue, I see his sire was my BOB in Finland when I judged there 
last.

Best Puppy - Kari’Dahls Madrina Manana
Very feminine sable & white bitch who has a lot of  promise. Good 
length of  head, sweet eye and expression, good neck and body shape. 
Has a good fitting coat. Moved and showed well.

My Other Main Winners - MALES
2nd  Ch. Gemdales Smashing Steven
Very handsome tri-colour male, full of  quality, so sound. Moved well.

3rd  Mironiks Zico
Blue Merle, very smart, well constructed and moved well.
4th  Oneway’s Hotmail
Very promising Tri-colour male, very sound.

BITCHES
2nd  Ch. Gemdales Tremendous Tintomara
Blue Merle, see that she is litter sister to my champion class male winner 
and best male. Beautiful bitch who also has so much quality as well, and 
was so sound in movement.

3rd  Smooth X-Travaganca of  Torrosly
Very smart Tri-colour bitch. Has so much quality and ring presence. 
Moved with drive.

4th  Mabinogion Luthien Tinuviel
Pretty Tri-colour bitch. When I last judged in Sweden, she was a puppy 
who showed a lot of  promised and she has grown up into a quality lady. 
Showed and moved well.

Domare Lyn Maxwell

BIR och BIM
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and there were some very deep heads. Ears on the whole 
were well placed most had reasonable eye shape and place-
ment.  
The colour of  the blue merles was excellent. I was delighted 
with my winners. Thank you all for entering you dogs for me 
to judge.

Judge 
Lyn Maxwell (Aintshe)

Resultat långhår

Valpar:
BIR Seabound´s The Magnificent
Äg Anne-Marie Drougge Larsson

 

 

Hanar:
BIS BIR Korad SE & FIUCH Danfrebek Design De 
Luxe, Äg Margarehta Carlsson, Liden 

 

 

2 bhkl CERT Shim’s Here I Come My Friend
Äg Nielserik Iversen

3 bhkl Kendrakes Marcello
Äg Jasmine Henriksson

Exteriörbeskrivning
Samtidigt med utställningen exteriörbeskrev Kerstin Persson 
6 hundar, som alla blev godkända. 
I Handboken kommer en artikel om hur en exteriörbeskrivn-
ing går till. Hur protokollet ser ut gås också igenom och hur 
den fylls i.

4 bhkl Conquest Star Mr Beauty Boy
Äg Anne-Marie Drougge Larsson

Tikar: 
BIM Cert Callahorn’s Quite Frosty Blue
Äg Monika Olsson

2 btkl BIS Junior Danfrebek True Destiny
Äg Margaretha Carlsson

3 btkl BIS Bruks LPI Fancymore Guardian Angel,  
Äg Kirsten Wretstrand

4 btkl Korad SE & FIUCH Fancymore Morning Angel, 
Äg Margaretha Carlsson
 
BIS-2 UPPFÖDARKLASS Kennel Fancymore

BIR och BIM
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L Y D N A D S R E K O R D !
När anmälningstiden hade gått ut kunde vi konstatera att vi 
fått in 55 stycken anmälningar till lydnaden - därav totalt 46 
startande collies. Detta torde vara rekord inom Collie-SM.

Därför fick vi snabbt jaga tag i en domare och en tävlings- 
ledare till vilket kan vara lite svårt i juli månad i semester-
tider.
Vi samlade alla tävlande på söndagsmorgonen klockan 08:00 
för att genomföra platsliggningarna i alla klasser samt sitt-i-
grupp i III:an och elit. Detta för att de som även hade an-
mält till utställningen skulle vara med på detta gemensamma 
moment. Vi hade tre ringar där den 3:e ringen började med 
elitklass och därefter följde klass III. 

På söndagsmorgonen strålade solen och de tävlande fick in-
formation om att själv byta nummer med sina medtävlande 
om starten skulle krocka med utställningen. Stor eloge till de 
tävlande som skötte detta perfekt och de som tog hand om 
lydnadsklasserna hade hela tiden ett ekipage i varje ring.

I lydnadsklass III startade hela sex collieekipage vilket är 
extra roligt! Men i III:an blir det betydligt svårare än de 
föregående klasserna och det brukar ta några försök att bli 
uppflyttad till eliten. Denna dag var det ingen av de tävlande 
som klarade av detta, men det kommer. Samma sak gällde 
för den enda collien i elitklassen som denna dag debuterade 
i denna den svåraste klassen.

Många riktigt bra resultat blev det dock i I:an och II:an och 
vid prisutdelningarna för dessa klasser visade det sig att tolv 
stycken collieekipage hade blivit uppflyttade till nästa klass 
och det blev en härlig syn med alla collies på prispallen.  
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LYDNADSKLASS	1

1: Damaianus Uma, Marie Tönnberg   176.50
2: Seamoor Golden Delicious, Per Axelsson  176.00
3: Seamist Ice Fighter, per Lindblad   174.00
3: Mironik’s Zico, Sarah Isberg    174.00
5: Dantos Lasalle, mikael Tegnemo   173.50
6: Gemdales Älskade Ädelin, Marie Eriksson  172.50
7: Lieloc’s Bellatrix Of  MagiC, Eva Hjortsberg  170.00
8: Springmist’s Margaret The Queen, C Nilsson  169.00

LYDNADSKLASS	2

1: Mironik’s Zola, Caroline Kax   186.00
2: Fornborgens Iris, Maria Pettersson   185.00
3: Törnskogens Betty Barclay, Marie Karlsson  181.50
4: Runnerway Amber, Eva Malmeskog   168.50

LYDNADSKLASS	3

1: Ottey’s String Of  Pearls, Christine Karlsson  247.50
2: Lumipilven Nipinnapin, Anna Carin Persson  237.50
3: Springmist’s Wild Furious Monster, E Bauer  222.00
4: Dreamwishes Eloise, Ingrid Persson   159.50

RASMÄSTARE	I	KLASS	I-III

Detta pris delas ut till bästa ekipage i alla lydnadsklasserna 
I-III. De tre med högst poäng kom alla från lydnadsklass II 
medan placerade 4-6 kom från lydnadsklass I. 

1: Mironik’s Zola, Caroline Kax   186.00
2: Fornborgens Iris, Maria Pettersson   185.00
3: Törnskogens Betty Barclay, Marie Karlsson  181.50
4: Damaianus Uma, Marie Tönnberg   176.50
5: Seamoor Golden Delicious, Per Axelsson  176.00
6: Seamist Ice Fighter, Per Lindblad   174.00
6: Mironik’s Zico, Sarah Isberg    174.00

Den enda startande collien i elitklass, Kristina Javue med 
Gemdales Tremendous Tintomara lyckades inte få ihop till 
ett 2:a pris vilket krävs för att blir SM-Vinnare i lydnad. Detta 
ekipage debuterade dock i elitlydnaden så vi lär få se mer av 
dem. 

LYDNAD
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BIS-FINALER

BIS-1 VALP  Kari’Dahls Madrina Manana (kh)
BIS-2 VALP  Seabound’s The Magnificient (lh)

BIS-1 JUNIOR  Danfrebek True Destiny (lh)
BIS-2 JUNIOR  Oneway´s Guld-Ivar Flinthjärta (kh)

BIS-1 UNGHUND  Törnskogens Betty Barclay (kh)
BIS-2 UNGHUND  Shim´s Here I Come My Friend (lh)

BIS-1 VETERAN  One-
way’s Miss Secret Agent (kh) 
även BIS-1
BIS-2 VETERAN  Con-

quest Star’s Mr Beauty Boy (lh)

BIS-1 Danfrebek Design De Luxe (lh)
BIS-2 Oneway’s Miss Secret Agent (kh) även BIS-1 Veteran

BIS-1 BRUKS  
Fancymore Guardian 
Angel (lh)
BIS-2 BRUKS  
Oneway’s Natasha 
Yar (kh)

BIS-1  UPPFÖDARKLASS  Kennel Oneway’s (kh) 
BIS-2 UPPFÖDARKLASS  Kennel Fancymore (lh)
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Att arrangera collie-SM

Det har varit en lång resa som började för 3 år sen när vi fick 
förfrågan från styrelsen om vi i Södra ville arrangera 2012 års 
Collie-SM.
Ville vi det? Kunde vi det? Var skulle vi hålla till? En del viktiga 
frågor som man har att ta ställning till. Till slut enades vi om att 
ge frågan till Ystad BK (en av de närmast sörjandes hemmak-
lubb) om att få hyra klubben. En klar fördel att i alla fall någon 
är hemma på klubben i fråga. Dessutom har YBK fantastiska 
möjligheter att hålla tävlingar i större format; campingen på 
klubben, klubbstugan, ladan där vi hade banketten, stora plan-
er, närheten till boende där man får ha hund på rummet, spår-
marker, sökmarker och fantastiskt hjälpsamma klubbkamrater 
både från  lokalområdet och 
hemmaklubben. 
Behöver man något mer? 
Ja, det behövs ytterligare 
ett antal ingredienser för 
att lyckas. Bl a sammarbet-
sförmåga, kunskap, organi-
sationsförmåga och fram-
förallt engagemang och 
viljan att våga ta sig an ett 
sådant här arrangemang. 
Sen är det bara att blunda 
och hoppa för det finns 
ingen återvändo när tävlin-
garna väl är ansökta. Alla 
utställningar ansöks 3 år i 
förväg, övriga tävlingar 1 år 
före och det skall mycket till 
för att få ställa in om man 
nu skulle tro något annat.

Tre år kan kännas som en lång tid men så här i efterhand 
när allt är över kan man undra vart tiden tagit vägen? Mycket 
vatten har flutit under bron. Planering är a och o. Med en bra 
planering kommer man långt och framförallt ska man våga 
delegera och lita på att var och en har kompetens för sin up-
pgift. Kommunikationen måste fungera, speciellt om man inte 
bor tillräckligt nära för att kunna ha fysiska träffar så ofta. Vår 
tanke var att göra olika ansvarsområden som vi la ut på de som 
var mest lämpade för de olika grenarna. Rallyn hade sina ans-
variga, utställningen sin, lydnaden sin, osv… 

Det som varit absolut svårast för oss har varit spårtävlingarna. 
För den oinvigde kan vi tala om att det är en av grenarna som 
är mest funktionärskrävande och framför allt markkrävande. 
Under sommarmånaderna är YBKs spårmarker starkt begrän-
sade av betande kor. Något som försvårade det ytterligare var 
att den marken som tidigare varit militärt område (Fredriks-
berg) övergick i Fortifikationsverkets vård fr.o.m. årsskiftet 
vilket innebar att gräset inte klipptes kring midsommar som 
alla andra år. Det ena spåret efter det andra ratades pga det 
extremt höga gräset. Nya marker och nya spårkartor ritades 
efterhand. Därför blir man extra glad för de hundarna som 

lyckades ta sig runt för det är verkligen inga lätta förhållanden 
att spåra i för hundar som inte är vana vid dessa marker. Hela 
YBK:s sökgäng tog söket helt själva vilket kändes mycket bra.  
Det har stundtals varit som att åka berg och dalbana. När man 
tror man har något under kontroll händer det alltid något an-
nat och då får man lösa det. 

Navet som får hjulet att snurra gnisselfritt är ofta köket som 
ser till att alla får mat i magen. Mycket lättare att ta sig igenom 
en lång tävlingsdag både för funktionärer och för tävlande om 
man slipper gå hungrig. Och köket har gjort en strålande insats 
både inne och ute vid grillarna. En stor eloge till er. 
Det blev en liten miss vid banketten. Visserligen inget som inte 
löstes snabbt. Här ser man hur det kan gå när man inte håller 
på sista anmälningsdagen och folk avanmäler och nyanmäler 
in i det sista. 

Den andra missen var att 
ck-rosetterna tog slut, vilket 
berodde på att vi har så 
många fina korthåriga col-
lies. De som blev utan kom-
mer att få rosetterna per 
post istället.

Vädergudarna hade vi i 
stort med oss, även om man 
önskar lite svalare väder för 
hundarnas skull speciellt på 
söndagen. Som arrangör är 
det extra roligt att se hunda-
rna lyckas i de olika grenar-
na. 

Något som inte skall för-
glömmas är att allt arbete 
sker ideellt. Det är endast 
domare, tävlingsledare och 

-sekreterare samt ringsekreterare som har rätt till arvode. Övri-
ga ställer endast upp för fika och lunch för att vi ska kunna 
genomföra våra tävlingar.  
En person som kräver ett speciellt omnämnande är Börje 
Sassersson som outtröttligt har snott runt från tidig mor-
gon till sen kväll. Han har som den lilla gubben i lådan 
dykt upp på alla ställen där man behövt honom som mest.  
Du är guld värd Börje!

Känns helt fantastiskt bra att lämna det här bakom sig med 
flaggan i topp och lämna över stafettpinnen till Laholm!

LYCKA TILL !
önskar hela SM-kommittéen samt alla medarbetare
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Returadress:
Svenska Collieklubben
Margaretha Carlsson
Åsen 138
860 41 Liden

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


