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KORAD Mironik’s Mikko Mallikas
Äg: Angelica Eklund

RLD-M LPI Ikkatorpet’s Cajza
Äg: Jeanette Hansson

NO UCH DK UCH INT UCH
Amyfield Born To Be Wild
Äg: Monika Peterson

Svenska Colliemästare 2013

Oneway’s Guld-Ivar Flinthjärta
Äg: Ing Marie Toftler

KORAD LPI RLN-D  
Seamist Sheriff  Star
Äg: Erica Svensson

SM-vinnare Agility            SM-vinnare Rallylydnad SM-vinnare Bruks

SM-vinnare Långhår                 SM-vinnare Korthår 
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När alla hundarna åkt till sina 
marker blev det åter lugnt på ap-
pellplan och förberedelser för 
prisutdelningarna kunde göras. 
Förutom stora rosetter får man 
som tävlande chans att vinna 
en hel del sponsorpriser och 
SCK:s huvudsponsor skänker 
alltid foder och andra hundpry-
lar. Det är ett ganska stort, men 
roligt jobb att fördela alla dessa 
priser mellan de olika grenarna. 
Framåt lunchtid kom spårhun-
darna tillbaks och det visade sig 
att 4 hade brutit.

I söket hade två hundar brutit så totalt fanns det nu 8 ap-
pellhundar kvar i tävlingen. Därför beslöt man att genomföra 
en platsliggning. Den blev lite stökig. Först fick de läggas om 
med en gång då en hund inte hade lagt sig ner och sen när det 
gått någon minut så var det en collie som reste sig och gick 
fram till grannen. Därmed blev det en omläggning till nu med 
en hund mindre. Denna gången gick det bra…
Efter platsliggning var det 
dags för lydnad och efter-
som det fanns två domar-
par så genomfördes 
lydnaden för spåret och 
söket parallellt. Totalt 
genomförde 8 av 14 hun-
dar hela tävlingen.

APPELLMÄSTARE – resultat i appell spår och sök

Sökhund
1: Gemdales Expected Xavier,  Annica Grönlund, uppfl. 237,50 p
 
Spårhundar
2: Damaianus Uma, Marie Tönnberg, uppfl.  236,00 p
3: Carlitos Adorable Adrian, Karina Carlsson, gk  204,00 p
4: Seamist Crystallice, Lolo Hawkins, gk  195,50 p
5: Seamist Ice Power, Leena Lagerstedt  140,75 p
6: Carlitos Attractive Ashley, Helene Håkansson  108,50 p

INVIGNING AV COLLIE-SM
Fredag kl. 14 invigdes Collie-SM av SM-Generalen 
Kenneth Brorsson tillika ordförande i Laholms BK och 
från Svenska Collieklubben, sekreterare Kirsten Wretstrand.  
Laholms BK var ansvarig för alla tävlingar medan styrelsen 
har ansvaret för årets utställning men givetvis krävs det ett 
tajt samarbete för att ro allt i land.  
SCK-flaggan hissades och Collie-SM 2013 kunde börja!

APPELLKLASS SPÅR & SÖK

Samling för appellhundarna skedde redan kl. 9 dvs. innan in-
vigningen. Detta för att hinna klart i skogen innan invignin-
gen som först var kl. 14.
Till start kom 10 collies i appellspåret (ingen strykning) och 
tyvärr bara 4 hundar varav 1 collie i söket (4 strykningar). 
För ändamålet hade Laholms BK anlitat 2 domarpar, ett för 
spåret och ett för söket.

COLLIE-SM 2013
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Leena och Timmy i spåret

Klockan ringde tidigt, vi skulle ju vara på Laholms BK tidigt 
och appell spår var det som gällde för dagen. Eftersom jag 
inte kan läsa karta och köra bil samtidigt, hade jag ringt till 
Kenneth Brorsson och fått en adress att knappa in på min 
GPS. Sista biten skulle vara skyltad för tydligen så har La-
holms BK ingen adress, endast kordinater och hur ställer man 
in det, suck!  

Vi kom dock hela vägen fram och i god tid. Vädret var per-
fekt, inte för varmt och inget regn. Vi anmälde oss och tittade 
runt lite. Vilken fin anläggning med stora fina planer och en 
fantastisk klubbstuga, med altan och allt.  

Medtävlarna började droppa in, totalt 10 stycken och några 
kände man sen tidigare. Klockan 9.00 var det tid för lott-
dragning och jag hamnade i första gruppen som skulle åka i 
väg ut och spåra.  

Vi körde i väg, som jag tyckte en bra bit, men till slut fick vi 
parkera bilarna på en liten väg och tävlingen var igång. Mark-
en vi skulle spåra på var ett fält med knähögt gräs, ett underlag 
vi aldrig tidigare spårat på. Jag tänkte, hur i all världen skall 
min hund hitta pinnarna i denna djungel? 

Det första ekipaget gick ett klockrent spår, grattis syrran, din 
matte kan träna hund. Så blev det vår tur och första sträckan 
tyckte jag gick jättebra, hittade pinne och allt. Vinkeln var som 
vanligt, tar ett varv och kollar. Pinne nummer två hittades 
också och även slutpinnen. Jippie!  

Men tyvärr tyckte domarna att det inte var ett speciellt stilfullt 
spår lite flaxigt och... Poäng fick vi i alla fall. Innan vi fick göra 
de andra momenten skulle vi tillbaka till klubben för invignin-
gen som var klockan 14.00. Några ekipage hade missat spåren 
och avstod från att tävla vidare. Det blev några timmar till lite 
villa och mat, samt lite småprat med de andra deltagarna. 

Klockan blev 14.00 och årets Collie-SM invigdes och flaggan 
gick i topp. 

Tid för platsliggning och under tre lååååånga minuter, det 
blev lite strul, så två gånger fick vi lägga om. Till slut gick det 
bra, men det är ett moment som sliter hårt på ens hjärta. Vi 
genomförde tävlingen, som var mycket trevlig och väl arang-
erad. Vädret var hela tiden det bästa tänkbara. 

Efter tävlingsdagen slut, checkade vi in på ett Lanthotell strax 
utanför Laholm och kunde under lördagen och söndagen 
kolla in tävlingarna från åskådarplats. Härligt att se så många 
duktiga och vackra hundar i aktion! 

Hälsar Leena & Timmy 
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Debut på Collie-SM appell sök

Detta är mitt första Collie-SM och även om jag hört talas om 
det tidigare så skulle jag inte för alla vilda hästar i världen trott 
att jag skulle våga anmäla mig till detta. Jag som ser mig själv 
som allt annat än en tävlingsmänniska. Men träna är kul och 
jag tränar helts med ett mål och när jag nu märkt att jag har en 
så arbetsvillig hund så har steget till att tävla som bekräftelse 
känts rätt. 

Pyro och jag tävlade Appellsök på hemmaplan men några 
retliga missar gjorde att vi blev godkända men inte mer. Vi 
tränade lite till och började leta efter tävlingar igen för det 
vore väll fasen om det inte skulle gå hela vägen. Det är då 
man inser hur långt 
vårt land är och hur 
få tävlingar det finns 
på nära håll som 
stämmer med var 
man är i träningen. 

Då kom frågan 
på Facebook från 
”kennelmamma”: 
vilka ska tävla på 
Collie-SM? Nyfiken 
gick jag in och kol-
lade vad det innebar. 
Därefter följde en 
vecka med beslut-
sångest och planer 
på hur det rent prak-
tiskt skulle kunna gå 
att genomföra. Att åka 33 mil samma dag före en lång täv-
lingsdag var inte aktuellt. När den saken var ordnad slängde 
jag in anmälan. 
Nu satte ”Jante” in sina klor imig och jag började mer och 
mer undra vem jag trodde att jag var. Men min man höll en-
vist fast vid att någon ändå måste komma sist och värre än så 
kan det inte bli. Nåja, alla kanske inte ser humorn i detta men 
jag kände mig trots allt lite lugnare.

Den stora dagen kom och samlingen var kl 9 vilket var ovan-
ligt sent, men i mitt fall bra tid. Som många andra hoppades 
jag på att inte dra nr 1 i lottningen, men det gjorde jag förstås. 
Min griniga hjärna började genast dra på växlarna vad detta 
skull komma att innebära, men förnuftet tog överhanden och 
jag tänkte att då är det ju fortare över. 
Spårgruppen som lottades samtidigt åkte iväg till de första 4 
spåren och vi i sökgänget stannade kvar och tog budföringen 
först. Det kändes bra, det här var ju ett av våra starka kort. 

Därefter for vi iväg ut till skogen. Efter ca en mil kom vi 
fram till en gård med vidhängande skog. Det var en spän-
nande skog som var öppen på ena sidan och tätare på andra 
sidan men det spännande var att den lutade i ca 35o vinkel. 
Jag sände en tacksamhetens tanke till elitsökgänget hemma
som jag fått äran att träna med ibland och var glad att min 

hund har en mycket bra grundkondition. Däremot började 
tvivla på min egen efter att ha sprungit uppför och nerför på 
två påvis. 

Från början hade vi varit 4 tävlande i söket men efter special-
en hade två stycken brutit och det var lite sorgligt tycker jag. 
Jag är i alla fall mycket nöjd med söket och belönades med 
betyg 9,5.

Kl 14 var det officiell invigning av Collie-SM och solen som 
lyst med sin frånvaro hela förmiddagen lättade på molnen 
och lät oss bada i sommarvärme. Svenska Collieklubbens 

flagga hissades och 
så var det dags för 
lydnadsdelen på täv-
lingen.
Även spårgruppen 
hade förlorat några 
tävlandeså i plat-
släggningen slogs 
båda grupperna 
ihop. 

Nu hände väl det 
enda som jag inte är 
riktigt nöjd med då 
ouppmärksamhet 
från tävlingsledaren 
resulterade i att alla 
hundar inte låg ner 
då förarna kom-

menderades lämna hundarna. Platsläggningen fick göras om. 
Min kille reste sig så upp efter 30 sek men jag fick ner
honom igen på kommando men nollan satt ju ändå där. Det 
är inget som säger att han inte rest sig ändå för det är hans 
senaste påhitt, men kanske hade han legat längre utan strulet.

Av de övriga lydnadsmomenten gick hälften bra och hälf-
ten mindre bra. Varför går min hund som ett ”päron” i lin-
förigheten när han kan göra apport och inkallning som rena 
självbelöningen.? Jo, för att vi ska ha lite mer att träna på!!

När jag nu summerat mina intryck av Collie-SM så är jag så 
himla glad att fått tävla med andra colliesar och känt den un-
derbara stämning som rådde där. Trevligt bemötande från 
funktionärer och medtävlande, och jag skulle vilja säga som 
andra sagt till mig. Det är klart ni ska ut och tävla, ta det som 
en träning man lär sig alltid något nytt och ha framför allt kul.

Annica Grönlund och Gemdales Xpected Xavier ”Pyro”,
Apellmästare 2013 (tror knappt det är sant) och
UPPFLYTTAD! 
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RALLYLYDNAD 

Även detta år var rallylydnaden officiell och precis som i Ys-
tad renderade det i ett stort antal tävlande. Det verkar vara 
populärt att tävla i rally på sommaren. Totalt hade 150 eki-
page anmält sig.
Laholm hade förberett 3 ringar så kl. 14:30 började banvan-
dringen för alla klasser utom avancerad klass som var plan-
erad till efter fortsättningsklassen. 
I  nybörjarklass genomförde 14 collieekipage klassen, i fort-
sättning 7 collieekipage medan de 2 startande i avancerad 
klass bröt. I mästarklass startade tre collieekipage, nämligen 
3 stycken Rallymästare där Jeanetta Hansson med sin Ikka-
torpet’s Cajza fick ihop hela 97 p och blev SM-Vinnare 2013!

Rasmästare i Rallylydnad
Gemensamt pris för nybörjare, fortsättning och avancerad 
klass. Vid lika poäng mellan klasserna vinner den i högsta 
klassen. Vid lika poäng i samma klass delas priset.

1: Ottey´s Goldenlocks, Christine Karlsson 100 F
1: Gemdales Unforgettalbe Uncle Zam, I. Pettersson 100 F
3: Brantastigs Patricia, Jenny Jonsson 92  N
4: Lumipilven Nipinnapinn, Anna Carin Persson 89 F
5: Seamoor Golden Delicious, Jenny Jonsson 88 N 
6: Gemdales Arbetsföre Arvid, M-B B. Svensson 87 N

SM-Vinnare Rallylydnad - Mästarklass

6:   Ikkatorpet’s Cajza, Jeanette Hansson 97
17: Ikkatorpet’s Collin, Anita Ahlkvist 87
20: Gemdales Unbelievable Urzula, J. Hansson   86
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Rallylydnadsdebut på Collie SM i Laholm

När jag hade bestämt mig för att åka på Collie SM så tänkte 
jag att man måste göra något mer än bara tävla i agility, så jag 
började plugga skyltarna och träna momenten för rallylydnad.

Så kom då fredagen då debuten skulle ske. Vi fick anmäla oss, 
visa vaccinationsintyg, registreringsbevis och medlemskort. 
Det första som slog mig var att man fick en banskiss och 15 
min banvandring tillsammans med domaren som berättade 
precis hur hon ville att man skulle utföra momenten, detta är 
ju lyx. Agilitynörd som jag är så är jag van vid 8 min banvan-
dring utan banskiss. Sen stod ju skyltarna väldigt tätt. Jag fick 
då höra att denna banan ändå inte var trång. 

Efter banvandringen så var det att bara att vänta på sin tur. Då 
kunde jag ju titta på hur de andra gjorde. Träna på hemmaplan 
med skyltarna i ”huvudet” är en sak men sen att se dem och 
utföra momenten vid dem, är en helt annan. Vissa moment 
ska utföras framför skylten och vissa till vänster om den, är 
det en temposkylt så ska det angivna tempot hållas tills nästa 
temposkylt kommer osv. (jag fick ta hjälp av mer kunniga per-
soner på detta område).

Det är väntan som är jobbigast, det är då jag blir lite nervös… 
oj nu var det visst vår tur. Då välkomnar vi in startnummer 32 
sa domaren. Okej nu gäller det. Vi gick fram till startskylten 
och gjorde oss redo för start.

Skylt nr 1 som var Spring, den gick bra, nr 2 var Sitt Stå och 
där gjorde jag om momentet för att hon kom så långt fram, 
sen flöt det på bra med långsamt tempo, enkel slalom, och 
sitt framför och backa 1,2 och 3 steg för att nämna några av 
momenten. 
Vi gick vidare, kom till skylten för läggande under gång och 
där la hon sig lite för sent – sen kom en sådan ”däringa klurig 
sak”-sitt framför höger ingång framåt-ja ni skulle bara se hur 
den skylten ser ut, tur att det står text på den också.
Det momentet gjorde jag också om och det blev poängavdrag. 
Har lärt mig nu att man aldrig ska göra om ett moment för 
det kostar för mycket poängavdrag. Man kan göra ett omtag 
om man meddelar domaren och sen gör om, har jag också lärt 
mig nu… Låter kanske tokigt att gå in på en tävling helt utan 
att ha gått en bana … men någon gång måste vara den första. 

När resultatet kom upp så hade vi fått 68 poäng – 2 ynka 
poäng från ett godkänt resultat på vår absoluta debut i rally-
lydnadsvärlden. Det tycker jag är bra jobbat av en agilitynörd. 
Kan tänka mig att starta i rallylydnad igen, (vill ju få ett god-
känt resultat)

Anette Hjelmström med Star Hatch Betty-Boop ”Tessie”
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BRUKS LÄGRE KLASS-ELIT

Lördag morgon var det samling redan kl. 7:00 med lottning 
av de 10 startande colliehundarna i spår klasser lägre till elit 
och de 7 startande i sök klasser lägre och högre t varav 3 var 
collies. 

Platsliggning med skott och budföring med skott genom-
fördes på klubben innan alla begav sig till skogen. Högre och 
elitspåren skulle gås först och därefter lägre spåren. Sökhun-
darna åkte iväg till sin sökruta.
Första påsläpp av hund 1 i högre spår skedde redan kvart över 
8 och sen rullade det på. De två högre hundarna kom runt 
med alla pinnar medan en elithund bröt spåret och den andre 
hade 2 pinnar bort. Det betydde 3 collieekipage till uppletan-
det som skedde på klubben innan lunch.

 

Av de 6 lägre klass hundarna i spåret kom bara 1 runt och den 
hade 2 pinnar bort. Det var inte speciellt varmt men spår-
markerna var torra vilket troligen försvårat för hundarna. 
Rutan för uppletandet var lite lurig med ett skogsparti de för-
sta 10 meterna och därefter en äng med ganska högt gräs. I 
ena änden låg en lång hög med flis. Tack och lov så blåste det 
lite i alla fall men hundarna fick verkligen jobba för att hitta 
några föremål. Elithunden började med att hitta 3 av 4 ut-
lagda föremål. Högre hundarna skall hitta 3 föremål och start 
nr 1 hittade samma föremål som elithunden medan start nr 2 
hittade 2 föremål. 

Direkt efter uppletande började lydnaden och då gick lägre 
hunden först och därefter de båda högre hundarna och sist 
elithunden. 
Solen lyste och det var ganska varmt på appellplan men det 
var inget som hundarna verkade bry sig om. Alla fyra genom-
förde lydnaden med pigga och glada hundar och som för det 
mesta så gick några moment väldigt bra medan andra kunde 
ha gått bättre. Ekipagen har ju varit igång sedan kl. 7 på mor-
gonen… Bruks är lite av en uthållighetstävling. Av de 10 
spårhundarna genomförde 4 hela tävlingen och samtliga blev 
godkända.

Sökhundarna tog god tid på sig och var inte tillbaks på klub-
ben förrän närmare 13-tiden. 3 hundar hade brutit i söket, 1 i 
lägre (tyvärr collien) och 2 i högre. De 2 högre sökhundarna 
genomförde sitt uppletande precis efter lunch och därefter så 
genomförde de sin lydnad. Av 3 startande collies genomförde 
en hela tävlingen och fick godkänt.
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SM-Vinnare 
Bruks
Delas ut till eki-
page i elitklass som 
minst har godkänt 
resultat. Vinnare 
blev de två senaste 
årens SM-Vinnare 
Erica Svensson 
med sin ”Spader” 
Seamist Sheriff  
Star. En trippel 
med andra ord!

 

Mitt Collie-SM

Att tävla ”bruks” då ambitionen är som högst, och alla för-
beredelser är gjorda. Idag skulle det ske, idag skulle jag och 
Moa äntligen ta oss till Elitklass! 

Lördag morgon ringer klockan 04.30, vi ska till Laholm dag 
2, den stora dagen, söktävlingsdagen! Solen skiner så det blir 
säkert en varm dag. Jag får nog packa ned kylklampar och 
våthandduk då Moa kan behöva svalkas av om det blir för 
hett. Kl 06.00 bär det av. 
Väl framme anmäler vi oss och rastar före lottdragningen. Vi 
får startnummer 3, det är fyra startande i klassen varav två 
collie. 

Så är det dags för platsliggning med skott. Hundarna är lagda 
och vi (förarna) står gömda bakom ett tält. 5 pirriga minut-
er utan att veta vad som händer på planen. Äntligen kallar 
tävlingsledaren: ”tillbaks till hundarna”. Yes! Moa ligger fint, 
första delen klar! Nu skall vi till skogen för söket som är det 
roligaste vi vet. 
När det är vår tur har första hunden gjort ett fint jobb med 
bra betyg, och andra hunden har brutit tävlingen. Lite fjärilar 
i magen, hur skall det gå för oss? Väl framme visar tävlingsl-
edaren sökrutan. Fint kuperad terräng, välmarkerad stig, dags 
att starta. 

Börjar fint, med fina slag, första figuranten hittad. Sedan in-
träffar det som inte får hända, jag missar skicket på vänster-
sidan och travar glad i hågen vidare, utan att ha koll på var 
Moa har varit (eller inte). Äntligen skallar Moa, hon har hittat 
en figge till. Ut och hämta henne men väl tillbaka på stigen, 
oops! 20 meter längre fram står skylten 200 m. Då inser jag att 
det där var sista figgen. Jag har klantat mig och missat figgen 
i mitten. Snitslade stigar och jag går inte ihop, hem och öva. 

Seamist Sheriff  Star, Erica Svensson, 425.00 gk

Domarna tittar strängt på mig, 2 figuranter ger inte så höga 
poäng. Se till att ni gör ett fint uppletande rådde de mig. Abso-
lut svarar jag, för vi ska ju klara detta. Tillbaks till klubben och 
nu var vi bara två kvar till uppletandet. 

När det sedan är dags att starta så har vi fått nya domare. ”Våra” 
är kvar i skogen med lägreklasshundarna. Uppletanderutan har 
lite skog de första metrarna och längre ut är det högt gräs. Sagt 
och gjort, vi startar första skicket, inte så bra, ut igen och, ja, 
där fick hon ett föremål, in och lämna av, ut igen, ut i gräset 

och där försvann hon. Var blev hon av? Jag tittar bort längs 
stigen, vem är det inte som hälsar på publiken? Jo Moa. OK, 
jag kallar på henne, skickar igen och hon får alla tre föremålen. 
Jag är så glad, Moa har letat och funnit tre saker! Domarna är 
inte lika glada, de tycker inte hundarna skall vara i publiken. 

Paus, vila, kall handduk om Moa, vi väntar på att lägreklass-
hundarna skall göra sin lydnad. Då kommer Moas uppfödare 
Pia från Finland. Hon har en hel påse med saker och godis till 
Moa. De har inte setts sedan Moa var 9 veckor och flyttade till 
Sverige och mig. Jag och Pia har heller aldrig träffats tidigare. 
Moa är inköpt av Kerstin Persson och jag är hennes fodervärd. 

Nu är lägreklassen slut och första högreklasshunden inne, dags 
att värma upp. Allt känns bra, dags att börja dagens lydnad. 
Utan att gå in på detaljer, kan jag väl säga att vi gjort både bät-
tre och sämre lydnad än idag. Mitt stora mål att få tävla i elit-
klass är fortfarande mitt stora mål, och med en så duktig och 
glad hund som Moa tror jag att vi kommer dit en dag. Vem vet, 
kanske på nästa Collie-SM? 

Många hälsningar och glada skall 
Anna-Carin och Moa
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Elisabth Bauer med Springmist’s Wild Furious Monster.

Rasmästare i högre-lägre
Gemensamt pris till bästa ekipage i högre och lägre klass både 
spår och sök. 

1: Springmist’s Wild Furious Monster, E. Bauer Hspår 456.50 gk 
2: Fancymore Guardian Angel, K. Wretstrand Hspår 441.75 gk
3: Lumipilven Nipinnapinn, Anna Carin Persson Hsök 420.00 gk
4: Gemdales Zcandic Zephyr, Maria Godolakis Lspår 387,75 gk

VP Bästa Bruksprestation
Sist på dagen delades även Mellersta Norras VP ut till Bästa 
Bruksprestation. Här deltar klasser från lägre till elit i både spår 
och sök. I år gick priset till Rasmästaren som vann högre klass 
spår på 76 %.

AGILITY

Agilityn hade samling kl. 9:30 med banvandinrg kl. 10:30. Täv-
lingen genomförs med två grundomgångar, en i hoppklass och 
en i agilityklass. De fem bästa i respektive klass går vidare till 
finalen som avgörs i agilityklass.  

SM-Vinnare i Agility - final I agilityklass
 

1: 
1. Mironik’s Mikko Mallikas, Angelica Eklund  
2: Roxina’s Cessna Conquest, Maria Karlsson
3: Star Hatch Betty Boop, Annette Hjelström
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Agilitydebut på Collie SM i Laholm

Agnes, och jag går en tävlingsinriktad agilitykurs. Tyvärr har 
vi inte lyckats pricka in någon träningstävling. Någon gång 
måste man ändå spänna sin båge, tänkte jag och anmälde oss 
till en stor tävling i Halmstad i början av juni, ca 3000 starter 
på två dagar. Eftersom vi lyckades ta oss igenom både hopp- 
och agilityklass utan att diskas, anmälde jag oss till tävlingen 
på Collie-SM.Vi bor ju i Halmstad, så det kändes bara som ett 
måste när Collie-SM var så nära som i Laholm.

Det var ju inte så många startande men det var en speciell 
känsla med “bara” collie på agilityplanen och runt omkring.
 Hoppklass 1 tog vi oss igenom med 5 fel + tidsfel. På agilit-
yklass 1 diskades vi när Agnes sprang runt hindret och hop-
pade på fel håll. Därmed var denna saga all, trodde jag, tills 
Anette Hjelmström (som tävlade med Star Hatch Betty-Boop, 
“Tessie” och tog brons i finalen) kom och sa att vi hamnat på 
5:e plats i hoppklassen och därmed kvalificerat oss till finalen! 
Jisses! Det fanns inte ens som en dröm.

Agnes gjorde ett nollat lopp i finalen som var agilityklass 2, 
men med tidsfelen hamnade vi på 6:e plats.
Vi hade mycket trevligt på Collie-SM och gästade arrangeman-
get alla 3 dagarna.

Margaretha Spjuth med Star Hatch Fancy Fiona “Agnes”
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LYDNAD 

Lydnaden genomfördes i två ringar samtidigt med utställnin-
gen. De fanns några hundar som skulle in i både lydnaden och 
utställningen med det brukar lösa sig vilket det gjorde även 
den här gången.
Till kl. 9 hade två klasser kallats till samling, lydnadsklass 3 
och elitklass. De andra klasserna samlades först kl. 10.
Vädret var perfekt, sol och lite dis men framförallt en härlig 
lätt vind. Vissa av hundarna hade tävlat både på fredagen och 
på lördagen så det var skönt för hundar och förare att slippa 
alltför varmt och tryckande väder. 
I lydnadsklass I delades det ut 4 stycken 1:a pris samt att i 
lydnadsklass III lyckades vinnaren få ett 1:a pris vilket betyder 
ett nytt collieekipage i elit! 

 

 

Rasmästare i klass I-III
Detta pris delas ut till bästa ekipage i lydnadsklasserna I-III. 
Rasmästaren kom i år från lydnadsklass III vilket även 5:e
placerad gjorde. Resten av pristagarna kom från klass I. 

1: Ottey’s String Of Pearls, Christine Karlsson Lkl3 86,0%
2: Mironik’s Elivs, Ingela Pettersson Lkl1 84,5%
3: Country Syuire’s Edit, Per Lindblad Lkl1 82,0%
4: Gemdales Zcandic Zephyr, Maria Godolakis Lkl1  81,0%
5: Lumipilven Nipinnapin, Anna Carin Persson Lkl3 77,3%
6: Cordylines As You Lika It, M. Nilsson Lkl1 75,5%

Den enda startande collien i elitklass var ett ekipage från Fin-
land, Pia Veikkolainen. För att bli SM-Vinnare kräves att hun-
den måste vara både svenskägd och svenskfödd. 
Det senare är dock hennes Brantastigs Xonia. Inte heller 2012 
utsågs en SM-Vinnare i Lydnad.
 



33

Söndagens lydnadstävling - ur min synvinkel

Vaknar upp på söndag morgon, lite trött efter att ha spen-
derat två dagar på Laholms BK och Collie-SM. Men en dag 
återstår innan det är slut för detta året. Kikar ut genom fön-
stret och ser att det är strålande sol och får snabbt ny energi. 
Ännu en härlig dag tillsammans med härliga hundar och män-
niskor väntar. Bara att kliva upp och börja dagen. Packa, städa 
ur stugan som vi hyrt i en vecka, rasta hundarna och ge sig av 
mot klubben.  

Klockan 09:00 var det samling för klass 3 och elit och jag star-
tade i klass 3 med min Kelly (LP1 LP2 LP3 SEVCH Ottey’s 
String of  Pearls). Samling för klass 1 och 2 var först en timme 
senare. Lottningen gick smärtfritt trots att nervositeten
då börjat krypa sig på. Det är ju inte för inte som det ka-
llas tävlingsnerver. Vi fick startnummer 5 vilket innebar sista 
start. Det var 6 collies anmälda i klassen varav ett återbud.

Även förra året på collie-sm startade Kelly och jag i klass 3. Vi 
fick en förstaplacering i klassen men tyvärr räckte inte poän-
gen för uppflytt. Vi har kämpat länge tillsammans och testat 
oss fram då denna damen har svårt 
att vara tyst vilket är en stor nackdel 
i sammanhanget. Och det har fun-
nits mycket annatatt träna på också. 
Så det var andra året för oss som vi 
deltog i SM:et. Skam den som ger 
sig!

Tyvärr fick jag inte se så mycket av 
de andra starterna i klassen då Kel-
ly och jag höll oss på lite avstånd 
och värmde upp under tiden och 
laddade mentalt. Men emellanåt 
sneglade jag på planen och det var 
härligt att se så duktiga hundar och 
förare. Vilket vi fått göra hela hel-
gen!
När man väntar på sin tur så kry-
per tiden fram. Jag tror många med 
mig håller med om att tex minuter-
na under platsliggningen, oavsett 
klass, känns som långt mer än nå-
gra minuter. 
Till sist blev det iaf  vår tur och det 
kändes verkligen som att jag hade 
Kelly med mig in på planen från 
start, alla andra människor och 
hundar omkring försvann och så 
var det bara hon och jag. När vi var 
klara svävade jag ut på rosa moln av lycka. 

Hon var så otroligt duktig och vi fick ihop våra bästa poäng 
hittils i klassen, det kändes. Den känslan när allt äntligen fallit 
på plats, när all träning, all tid, allt tålamod alla tårar och alla 
skratt äntligen gett resultat. Ja den känslan är svår, jag skulle
vilja säga omöjlig, att sätta ord på. Självklart finns det alltid 
mer att träna på och finslipa men det är bara roligt med ännu 
fler utmaningar. Nu var det bara den långa väntan kvar för att 

få veta resultatet. Under tiden kunde vi titta på de som tävlade 
i klass 1 och 2, titta på utställningen som pågick i ringen intill, 
äta en smarrig hamburgare från grillen och njuta i solen. Och 
såklart prata hund och åter hund med både nya och gamla 
bekanta. Något som jag aldrig får nog av!
Till slut var det dax för prisutdelning och dom tog klasserna i 

ordning med klass 1 först. Så när 
det väl var klass 3 så var jag
mycket spänd inför resultatet. 
Jag hade ju trots allt en bra mag-
känsla. När mitt namn ropades 
upp som nummer 1 så spred sig 
glädjen inom mig. Vi hade klarat 
det - Kelly och jag. Vi fick poäng 
som jag var mer än nöjd med, vi 
fick förstapris och även LP3 den 
dagen. 
Och när vi senare på efter-
middagen även fick ställa oss på 
första plats i stora ringen som 
rasmästare i lydnad klass 1-3 så 
trodde jag nästan inte det var 
sant. Men det var sant, så sant 
som det kunde bli. 

Men den största vinsten av alla 
var trots allt känslan av att ha 
besegrat alla motgångar. Att 
trots vi missat på flera tävlingar 
aldrig gett upp. Att vi fått en 
massa tips på vägen och tillslut 
pusslat ihop det som passat oss 
allra bäst. Och jag önskar så att 
jag kunde förmedla detta till alla 
andra som möter motgångar på 

vägen. Att aldrig ge upp hur motitgt det än kan vara, att lyssna 
på många andra i sin omgivning. 
Var och en har alltid bra tips och du vet aldrig när du stöter på 
det som fungerar bäst för dig och din hund. Var heller aldrig 
rädd för att prova något nytt även om du kanske inte tror på 
det från början. 

Gläds alltid åt det som går bra, hur små saker det än må vara. 
Och uppskatta även det som inte går som man tänkt sig, man 

Christine Karlsson med Ottey’s String Of  Pearls



34

lär sig otroligt mycket av det. Och sist men inte minst, att ALL-
TID ha roligt tillsammans. Både med sin hund/hundar och 
sina träningskamrater!

Jag har på alla sätt och vis haft en toppenhelg i Laholm. Det 
var ett härligt arrangemang och jag beundrar Laholms BK, 
Collieklubben, funktionärer och alla människor som på ett 
eller annat vis har jobbat med detta. Alla gjorde ett jättebra 
jobb. Under en sånhär helg med så många tävlingar och hun-
dar är det mycket som ska fungera. Och ett tack från mig för 
att ni ställer upp också så att det kan bli ett collie-sm. Utan 
engagerade människor så går det inte. 

 

UTSTÄLLNING KORTHÅR

Utställningen öppnades lite efter 9 och bedömningen började 
med korthåren som i år bara var 9 anmälda. 
Det fanns två hanar och 6 tikar. Bästa hane och BIR blev One-
way’s Guld-Ivar Flinthjärta och Bästa tik med BIM blev Gem-
dales Zmart Zusanna.

 

BIR Bruks korthår Oneway’s Natasha Yar.

Utställningsdebut på Collie SM 
Vid 6 års ålder gör vi utställningsdebut och det på ett Collie 
SM för en irländsk domare; Mr Grenville Francis. 
Anmälan och visning av vaccinationsintyg, och registrerings-
bevis. Borsta, på med utställningskoppel, ladda med godis, 
massera öron, dessa collieöron... javisst ja, nummerlappen 
också.
Vi ska in i öppen klass för tikar. Startnummer 44 har vi. Nu är 
det vår tur, 10 tikar i den gruppen. Vi står näst sist, domaren 
går runt och tittar på våra hundar och sen får vi springa ett 
varv i ringen 5 hundar åt gången. 
Jag tittar på hur domaren vill att vi ska stå när han känner 
igenom hunden. Han är verkligen noggrann, jaha då kommer 
min hund att vika sig tänker jag… men inte! Tessie – hon står 
så snällt och han får titta på tänderna och känna hur mycket 
han vill. 

Sist men inte minst vill jag avsluta detta med att tacka för 
allt stöd vi fått under helgen, för de tummar som hållts för 
oss och för alla otroligt fina kommentarer, grattisar och lyck-
önskningar vi fick och har fått efter vår tävling. Det gör allt-
ing ännu roligare och jag uppskattar det otroligt mycket, det 
värmer verkligen. 
Och såklart ett stort tack till Rosmarie Peterson med familj, 
som är uppfödare till båda mina collietjejer. Utan er hade jag 
inte haft mina underbara hundar vid min sida! 
Nu tränar vi vidare med nya mål och längtar redan till nästa 
års collie-sm med allt vad det innebär. Kanske ses vi där?

Christine, Kelly och Lilja

BIM Gemdales Zmart Zusanna och
BIR Oneway’s Guld-Ivar Flinthjärta 
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Domaren säger till ringsekreteraren vad hon ska skriva på kri-
tiklappen. Jag hör något om good och well. När de sen visar 
upp röd lapp betyder det att vi fick Excellent och går vidare 
och ska in igen!!
Jag är helt överrumplad. Tessie fick excellent! Bara att ladda 
igen med mera godis. 
Då ska alla med excellent in i ringen. Det var 5 eller 6 hundar 
som fick gå in igen, där blev Tessie placerad som nummer 2 i 
kvalitet och fick Certifikat… och en fin rosa rosett. Nu skulle 
vi visst in ytterligare en gång för att tävla om bästa tik – jag 
måste drömma.
Bara att ladda igen… domaren går runt och kikar på oss som 
är kvar. Han väljer ut de som blev placerade som nr 1 och 2 
och jag tänker. Nu har det gått så bra, nu kommer han och 
tackar oss… men inte-han tar ut Tessie till placering 3 i Bästa 
Tik klass och där får hon Reserv Cert!!

Vad är det som händer??? Tessie och jag blir 3:a !!
Kan säga att jag grät glädjetårar när jag kom ut… Jag gick in i 
ringen med en förhoppning att vi möjligtvis skulle få ett Very 
Good och var nyfiken på kritiken på henne, men där ser man 
hur det kan gå…
Var även med i uppfödargruppen för och den fick Hp.
Så jag har lagt beslag på ”bronscollie-platserna” denna helg. 
Blev 3a i agilityloppet 3a i hopploppet och slutade som Collie-
SM 3a i agility och nu 3:e bästa tik! Ska nu försöka landa efter 
en otroligt rolig och framgångsrik helg i Laholm.

Anette Hjelmström med Star Hatch Betty-Boop ”Tessie”

UTSTÄLLNING LÅNGHÅR

Det fanns 35 anmälda långhår till årets utställning. Bästa Junior 
blev Mac Örtoft’s One More Wild och 
Bästa veteran blev Riding’s Yoghurt. Bästa Hane, BIR och 
BIS-1 blev Amyfiled Born To Be Wild.
Certet bland hanarna gick till Roshell Bobby Dazzler At Was-
sail. I tikkonkurrensen blev championtiken Facnymore Guard-
ian Angel Bästa tik och BIM medan certet gick till Cordylines 
Cinderella In Gold.
 

2:a Bästa Tik med Cert, Cordylines Cinderella In Gold. 

 

 

Bästa Veteran långhår och BIS Veteran, Riding’sYoghurt  

BIR Bruks långhår, Fornborgens Ivanhoe
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Bästa junirotik Fancymore Love Attraction.

BIR och BIS-1 Amyfiled Born To Be Wild.
 

 

Domarkommentar
It was a pleasure being invited to judge the Collie - S.M. 2013 
Championship Show. On arrival in Sweden I was met
 by Kerstin Persson who took me to here home 
on the first night and wined and dined me she also 
looked after me my entire stay and returned me safely to the 
train station on my return which I was very grateful for.

To the Committee and Secretary I give you my thanks for a 
most warm welcome and to my two ring stewards Gunnel ko-
ster and Annelie Nilsson who did their job so well enabling me 
to concentrate on my judging.

In general the quality of  both the Smoothe and Rough Collies 
were of  a high standard with just a few having receding skulls, 
movement on the whole was very good and my main winners 
were very much up to an excellent standard.

I must mention the exhibitors and commend them for the 
sporting manor in which they accepted my decisions.

The atmosphere at the show was tremendeous and with such 
good weather it certainly made the day for everyone including 
myself. Finnally may I once again thank the Club and its Mem-
bers for there friendship and hospitality shown towards me.

Best regards
Mr. Grenville  Francis  ( Kennel  PEBLU )
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BIS-1 JUNIOR  blev Mac Örtoft’s One More Wild

BIS-FINALER

BIS-1  AVELSKLASS  Kennel Star Hatch med hp (lh)

BIS-1 VETERAN  Riding’sYoghurt  (lh)

BIS-1 BRUKS  Oneway’s Natasha Yar (kh)

BIS-1 VALP  Amyfiled Jumping Jack Flasch (lh)

Nytt för i år är att vi har anlitat en proffessionell fotograf 
för hela helgen. De flesta bilderna här på SM-sidorna är 
hans. Han heter Bo Johansson och vill du se fler bilder från 
Collie-SM gå in på hans hemsida www.bossefoto.se

Tack Bosse för härliga colliebilder!
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BIS-2 Oneway’s Guld-Ivar Flinthjärna (kh)  &  BIS-1 Amyfield Born To Be Wild (lh) 

BIR Oneway’s Guld-Ivar Flinthjärta  och  
BIM Gemdales Zmart Zusanna.

BIR och BIS-1 Amyfiled Born To Be Wild och  
BIM Fancymore Guardian Angel




