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INVIGNING AV COLLIE-SM
Lördag kl. 9:00 invigdes Collie-SM av Kirsten Wretstrand 
samt Jeanette Hansson som var lokalt ansvarig för 
rallylydnadstävlingarna. Vi hade bokat sol för hela helgen men 
det blev inte riktigt så utan det föll tyvärr en hel del regn under 
dagen blandat med stunder med lite sol. Men hundfolk är segt 
släkte och de flesta slapp i alla fall ifrån ösregn. Utom den allra 
sista startande, en dvärgpudel som genomförde sin runda i 
fullkomligt ösregn…

RALLYLYDNAD ALLA KLASSER

RASMÄSTERSKAP FÖR COLLIE

Domare för dagen var Leif  Borgenlöv i Mästarklass och Fortsät-
tningsklass medan Monique Wrambeck tog hand om Nybörjare 
och Avancerad klass. 

Rallylydnadstävlingar innebär en hel del pyssel för arrangörerna. 
Man kan ta många startande, vi fick ihop 96 anmälda, vilket in-
nebär en hel del planerande innan tävlingarna.
Två stora ringar var utmärkta på appellplanen och alla skyltar skulle 
bäras ut, tält resas (ifall det regnar) för domare och skrivare och 
alla funktionärer måste veta sina platser. Vi hade valt att ha en 
inropare, hindervakter samt vakt vid honnören, i aktuella klasser. 

På rallytävlingar kommer folk och anmäler sig i god tid så ar-
rangören vet hur många som är där. Men man har ingen samling 
med lottning och dylikt som man har i lydnad och på bruksprov. 
Startordningen är lottad och ligger ute på SBK tävling senast en 
vecka innan tävlingarna.  På tävlingsdagen börjar man med en 

banvandring. På denna går domaren igenom banan och visar hur 
det är tänkt att de tävlande skall utföra momenten vid varje skylt. 
Det är domarna som ritar banan och som förser arrangören med 
en banskiss.
Efter avklarad banvandring så är det äntligen dags för själva täv
lingen att börja. De första klasserna höll på fram till lunchdags 
och kl. 13 satte de två sista klasserna igång. 
Alla resultat återfinns på SBK tävling, för er som är nyfikna. Här 
i tidningen redovisar vi enbart resultatet för alla startande collies 
– för det var många colliesar på plats!

RESULTAT FÖR COLLIE
Glädjande nog hade 24 collieekipage anmält sig detta ras-
mästerskap, och vi hade hela 9 stycken i Mästarklass.

Startande med resultat för Rasmästare och SM-Vinnare i rally:

Nybörjarklass:
Elisabeth Bauer, Springmist´s Wild Furious Monster 
Jenny Jonsson, Star Hatch Finest Ferrari  
Erica Svensson, Seamist Swordsman  
Jenny Jonsson, Seamoor Golden Delicious  
Marketta Mokko, Gatefields Space Pirate  

Fortsättningsklass:
Helene Mårtensson, Mironik´s Enya  
Anki Johnsson, Dantos Romantica  
Jenny Jonsson, Brantastigs Åskhimmel  
Marketta Mokko, Steadwyn Blue Breeze Kissed Clara 
Margaretha Spjuth, Star Hatch Listen To My Heart 

Collie-SM – Rallylydnad & Agility 
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Avancerad klass:
Jytte Sigsgaard, Mironik´s Smile
Helene Mårtensson, Ullsåsas Helly Hansen 
Eva Malmeskog, Runnerway Amber

Mästarklass:
Marketta Mokko, Steadwyn Blue Blossom Bouquet 
Katja Turja, Dantos Qwintus
Maj-Britt Berglin Svensson, Gemdales Arbetsföre Arvid 
Marie Edlund-Thunberg, Brancirs Born Strong 
Lena Mjöberg, Gemdales Yolly Yulia
Ingela Pettersson, Gemdales Unforgettable Uncle Zam
Margaretha Spjuth, Star Hatch Fancy Fiona
Jeanette Hansson, Ikkatorpet´s Cajza

RASMÄSTARE I RALLY
Utses på poäng för klasserna nybörjare, fortsättning samt 
avancerad klass.
Pristagare:
1. Anki Johnsson med Dantos Romatica
 fortsättningsklass med 93 p
2. Jenny Jonson med Seamoor Golden Delicious
 nybörjarklass med 87 p
3. Helene Mårtensson med Ullsåsas Helly Hansen
 avancerad klass med 85 p
4. Elisabeth Bauer med Spingmist´s Wild Furious Monster,  
 nybörjarklass med 81 p
5. Jenny Jonsson med Brantastigs Åskhimmel
 fortsättningsklass med 76 p 

Prispallen för Rasmästare i Rally. 

SM-VINARE I RALLYLYDNAD
Pristagare:
1. Jeanette Hansson med Ikkatorpet´s Cajza, 96p
2. Katja Turja, Danots Qwintus, 95p
3. Maj-Britt Bergelin Svensson med Gemdales Arbetsföre  
 Arvid, 92p (debut i Mästarklass)
4. Lena Mjöberg med Gemdales Yolly Yulia, 89p (också  
 debut)
5. Ingela Pettersson med Gemdales Unforgettable Uncle  
 Zam, 88p 
6. Margaretha Spjuth med Star Hatch Fancy Fiona Agnes,  
 76p

SM-Vinnare i Rally 2015

I ömsom regn och ömsom sol genomförde 
vi vårt första Collie-SM i Rallylydnad
Jag heter Helene Mårtensson och kommer från södra Skåne, jag 
bor på en gård i närheten av Ystad tillsammans med min familj, 
två hundar, katt, hästar och får.
Varför det blev collie till att börja med hänger nog mycket ihop 
med att min mamma hade collies på 40/50-talet som hon var 
väldigt förtjusta i. Själv växte jag upp i valplådan med Tax och 
Vorsteh som min morfar födde upp under min uppväxt, han hade 
en kennel och då var det jakthundar för hela slanten. Naturligtvis 
hade vi också en tax hemma.

Jag skaffade min första collie som tonåring på 80-talet. Vi tränade 
och tävlade lite lydnad. Sedan dess har collie varit ”min” ras och 
jag har under årens lopp haft 5 collies, även om jag blev ingift 
med två Whippet då jag träffade min man, är det fortfarande 
collie som gäller. 
Idag har vi LP1 RLDN RLDF RLDA Ullsåsas Helly 
Hansen och RLDN RLDF Mironik´s Enya. 
Helly är en tik som blir 7 år till hösten, hon gillar livet, är positiv, 
arbetsglad och uthållig. Vi har provat på lite av varje – agility, 
lydnad, rallylydnad och hon har ett godkänt vallanlagsprov.
Enya är en tik som är 4 år, har också testat på lite av varje, agility, 
lydnad, rallylydnad och spår. En arbetsglad, positiv och genomgo’ 
hund med hjärtat på rätta stället och som vår dotter har mycket 

Jeanette Hansson med Ikkatorpet´s Cajza. 
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AGILITY

RASMÄSTERSKAP FÖR COLLIE

Dag 2 och agilityn hade samling kl. 09:00 med banvandring. 
Av förståeliga skäl så arrangeras agilitytävlingen som inofficiell 
tävling då man inte kan likt i brukset, klassa tävlingen som ras-
mästerskap, så att collie kan få förtur till tävlingen. 
Reglerna är enligt följande:

Tävlingen arrangeras med en hoppklass och en agilityklass med 
svårighetsgrad motsvarande klass 1 och med hinderhöjd large. 

De fem bästa ekipagen i hopp respektive agilityklass går vidare 
till finalklassen. Om ett ekipage kvalificerar sig genom placering 
bland de fem bästa i både hopp och agility, räknas i första hand 
den bästa placeringen, om placeringarna är lika räknas placeringen 
i agilityklass. 
Ett ekipage kan endast kvalificera sig genom ett godkänt lopp. 
Finalen genomförs i agilityklass enligt svårighetsgrad klass 2.

RESULTAT I GRUNDOMGÅNGEN:

Agilityklass:
1:a  Anna Juntorp-Mironiks Rova
2:a  Jenny Jonsson-Brantastigs Åskhimmel
3:a   Eva Schömer-Mironiks Cobra 
4:a  Anna Juntorp-Mironiks Hampa

Disk: 
Marketta Mokko - Steadwyn Blue Blossom Bouqet 
Marketta Mokko - Gatefields Spice Pirate
Jenny Jonsson - Star Hatch Finest Ferarri
Maja Svensson - OtteysDressed For Succsess
Maja Svensson - Otteys Hot Choklate Rose

kul med.
Jag började med Rallylydnad på Mironik’s kennelläger för snart 
två år sedan. Tänkte att vi behövde lite omväxling från lydnaden, 
något som kändes lättsammare, där man kan jobba med både röst 
och kropp. Men samtidigt har man kvar mycket moment- och de-
taljträning – och det gillar jag. Sedan dess har vi varit ute på en del 

tävlingar, träffat många nya ”Rallyvänner” utbytt tankar och idéer. 
Jag tycker Rallyn gett oss väldigt mycket. Lärt mig att fokusera både 
på hund, mig själv, moment och bana – samtidigt! En utmaning!
Fredagen den 29 maj, packade jag in hundar och grejor i bil och 
husvagn och styrde kosan mot Osby BK där årets Collie-SM i 
Rallylydnad och Agility skulle gå av stapeln. 

På lördag eftermiddag var det dags för Helly och mig att delta 
i Rallylydnad Avancerad klass. Jag var även anmäld med Enya i 
Fortsättningsklass, men de båda klasserna gick parallellt och jag 
valde att endast starta i Avancerad – kan vara mycket nog att hålla 
reda på en bana! 
Med startnummer 17 dröjde det lite innan det var vår tur. Vädret 
visade sig inte från sin bästa sida, denna sista helg i maj, ömsom 
regn och sol och det blåste rejält. Vi tog oss igenom banan som 
var övervägande högerhandling och när vi gick in i honnören, som 
var ligg på höger sida tog det i med både vind och blåst, men 1 ½ 
min gick fort och så var vi klara, skulle bara vänta in de två sista 
ekipagen och resultaten. 
Fastän det kändes bra när vi gick ut från tävlingsplan vet man 
ju aldrig riktigt hur det gått förrän resultatet är klart. I vilket fall 
kände jag mig nöjd med vår runda. 
Och visst höll det hela vägen – klassvinst, pris för bästa collie i 
klassen och en tredje placering på Rasmästerskapet  (nybörjar/
fortsättning/avancerad).

Vi går tillbaka till husvagnen. Helly verkar helt opåverkad av allt 
ståhej, kryper ner i den torra sängen igen – ute i detta hundväder 
… nej, det ska njutas inne i en varm och go’ säng …

Nu tar vi sikte på Mästarklass och så ses vi på Rallylydnads-SM 
2016.

Helene & Helly
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Hoppklass: 
1:a  Anna Juntorp-Mironiks Hampa 
2:a  Anna Juntorp-Mironiks Rova 
3:a  Marketta Mokko-Steadwyn Blue Blosso´m Bouqet  
4:a  Maja Svensson-OtteysDressed For Succsess
5:a  Eva Schömer-Mironiks Cobra
6:a  Jenny Jonsson-Star Hatch Finest Ferarri

Disk: 
Maja Svensson - Otteys Hot Choklate Rose
Marketta Mokko - Gatefields Spice Pirate
Jenny Jonsson - Brantastigs Åskhimmel

SM-Vinnare i Agility - final i agilityklass
1:a  Maja Svensson - Otteys Dressed For Succés
2:a  Jenny Jonsson -Star Hatch Finest Ferarri
3:a  Jenny Jonsson - Brantastigs Åskhimmel

SM-vinnarna i Agility

Maja Svensson med Otteys Dressed For Succés

SM-vinnare Agility 2015:

Hej! 
Jag heter Maja Svensson och det var jag och min hund Ottey's 
Dressed For Success, Kessie som vann Collie SM agility 2015. 

Jag är fjorton år och har alltid älskat djur av hela mitt hjärta. Mina 
föräldrar har aldrig varit intresserade av hundträning, därför har 
det varit svårt att skaffa en hund och börja träna, men för tre år 
sedan hade de fått nog av mina tre års tjatande om hund. Så då 
fick jag ta mina sparade pengar och köpa Kessie. 

Vi tränar på Ljungby brukshundklubb tre gånger i veckan och 
nästan varje dag hemma. Vi tränar mest freestyle och agility, men 
även lite annat. Jag är positiv och alltid glad när jag tränar mina 
hundar eftersom jag vill ha dem glada och kreativa. För drygt ett 
halvår sedan köpte jag en till Collie, Zsa Zsa, som är halvsyster 
till Kessie. 

På SM kom vi till finalloppet och vann där. Detta har varit lite 
av en dröm för mig och jag är så glad att alla timmars träning jag 
har lagt ner har gett resultat, men det är inte resultatet som är det 
allra viktigaste för mig utan att mina hundar mår bra och att de 
tycker att det är roligt med agility. 

Mina hundar älskar verkligen agility, de har fått upp väldigt mycket 
mer fart, men för mig är det viktigaste att de trivs och att de har kul. 
Mina mål framöver är att komma upp i högre klasser och fortsätta 
tävla och träna, även i freestyle. Det betyder även mycket mig, 
som inte är så gammal, att vinna eftersom en del tycker att man 
är för ung för att kunna någonting. 

Jag och Kessie är verkligen glada över segern! Det var en väldigt 
rolig och välordnad tävling!

Maja med Kessie
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Vår Rallyresa
I slutet av 2013 hämtade vi hem Dantos Qwintus alias Minos 
som då precis fyllt 1 år. När Minos kom hem till oss var han en 
förvirrad själ som inte riktigt visste var han hörde hemma men 
efter några veckor fann han sin plats i familjen. 
Familjen består av matte/förare Katja, husse Kenneth, minihusse 
Kasper och schäfertiken Stacey som blir 11 år till sommaren. 

I mars 2014 gick vi allmänlydnadskurs på brukshundsklubben. 
Kursen gick hyfsat bra, men Minos hade väldiga problem med 
att fokusera när det var andra i närheten och passivitet fungerade 
inte alls. Han har fortfarande problem med passiviteten men inte 
alls som i början. 

I augusti samma år startade vi rallylydnadskurs för nybörjare.
Jag själv har haft hund sen 1992 men aldrig varken tränat eller 
tävlat rallylydnad, så det var helt nytt för både mig och Minos. 
Snabbt märkte vi att det var något som Minos älskade så innan 
kursen var slut anmälde jag oss till tävling. 
Två månader efter kursen tävlade vi för första gången tillsammans 
på Söderåsens BK och fick ihop 94 poäng. Vilken lycka!!
Jag hade sagt att om vi fixade den tävlingen skulle jag anmäla oss 
till två tävlingar till och försöka fixa första titeln innan årets slut, 
så inom en månad från det att vi startade tävlingskarriären fixade 
Minos sin första titel RLD N.

Vintern kom och likaså vår son så tävling och träning kom lite 
i skymundan. Dock bara fram till April då vi startade i fortsät-
tningsklassen och fick ihop 92 poäng. Vi startade två gånger till 
inom en månad och så hade Minos fixat sin andra titel RLD F. 
Vilken hund vi hade fått!
Därefter blev det några månaders paus för lite träning innan vi 
startade avancerad klass och fick ihop 77 poäng. Sen tävlade vi 
två gånger till och i augusti fick Minos sin tredje titel RLD A. 
Jag kunde knappt fatta att vi nu tävlat 10 gånger med lika många 
godkända resultat! 
Fram tills då gick det kanon och jag trodde vi skulle få vår Ral-
lytitel hösten 2014, men så blev det inte tyvärr. 

Hösten 2014 blev Minos alltmer stressad av löptikar och kunde 
inte fungera varken på träning eller på tävlingar. Vi provade två 

tävlingar men bröt båda. Det kändes som jag inte hade Minos 
med mig och jag undrade var min kanonhund fanns, han som 
älskade rallylydnad.
Jag pratade med mina hundvänner, uppfödare, Minos förra ägare 
och med familjen.
Det enda alternativet var kastrering och så fick det bli.  
I samband med detta tappade jag själv lusten att tävla lite och vi 
tog en paus från Rally och testade Lydnad istället. Det gick tyvärr 
inte alls så jag bestämde mig för att vi skulle ta en paus från allt 
vad tävling hette ett tag. 
Men mina kära tränings- och tävlingskompisar gav mig en spark 
i baken och tog ut oss på rallylydnads- tävling igen. 

I januari 2015 startade vi i Mästarklass och vi fick ihop 88 poäng, så 
nu kände jag att vi var tillbaka på rätt spår allt blev genast kul igen. 
Tävlingen efter det gjorde jag en sådan tabbe att vi diskade oss. 
Snacka om att bli besviken på sig själv då Minos verkligen gick 
kanon. Jag tror aldrig jag varit så förbannad och besviken på mig 
själv och jag kommer aldrig gå in med ett koppel i honnören igen!! 
I Mars åkte vi till Åhus BK. Där var det tre tävlingar på en och 
samma dag. Min förhoppning var två godkända resultat så vi 
skulle få vår titel. Men vet ni vad? Så klart fixade Minos inte bara 
två godkända resultat utan han levererade fullt trots tre tävlingar 
på en och samma dag så vi fick ihop 86,95 och 92 poäng. Minos 

blev Rallylydnadsmästare och kennel Dantos fick därmed 
också sin första uppfödning med den titeln. 

När vi hämtade hem Minos i december 2013 skulle jag 
aldrig kunnat tro att vi inom 17 månader skulle bli ral-
lylydnadsmästare.
Detta hade aldrig gått utan mina tränings-/tävlingsvän-
ner, Ingela som förmedlade Minos åt oss, Minos förra 
ägare Lotta och hans uppfödare Wanda som gav oss 
förtroendet och för min familj som sett till så att vi 
kunnat träna och tävla. 
Ett stort Tack till Er alla inblandade!

Nu satsar vi på SM 2016, jag hoppas vi ses där!
Katja & Minos




