
Svenska Collieklubben     

 

Sammanställning av enkät svaren  vid informationsmöten med SCK i 

Jönköping, Västerås.   

1. Varför är det viktigt för dig att vara med i SCK? 

Självklart att vara med i klubben. 

För att hålla mig ajour. 

För att påverka så rasen utvecklas i rätt riktning. 

För att få information om rasen, aktiviteter, utställningar m.m. 

Colliebladet. 

Gemenskap med andra. 

 

2. Rekommenderar du andra att vara med i SCK? 

Ja (3 st) 

 

3. Vad är du nöjd med i klubben? 

Klubbens ansträngningar att förbättra Colliens mentalitet(2 st.) 

Smålandslägret är fantastiskt. 

Att klubben jobbar för en sund Collie både mentalt och fysiskt. 

 

4.  Vad är du inte nöjd med i klubben? 

Hemsidan.(2 st.) 

Senaste årsmötet, 

less på samtalsklimatet. 

Man drar sig för att åka dit. 

Att det aldrig blir lugnt i klubben. 

Påhoppen blir bara värre. 

  



 

5. Vad kan du bidra med så det blir bättre i klubben? 

Information till valpköpare och intresserade. 

Varit medlem i många år.  

Tacksam för förslag. 

Hålla en god ton på sociala medier. 

Lyfta fram allt som är positivt med SCK.  

Ta tillvara den kunskap som finns inom klubben 

SM kunde blivit bättre. 

Mentalgruppen har mycket kunskap. 

Redaktionen för CB kan få en del hjälp. 

 

6. Hur får vi alla våra medlemmar att känna sig välkomna i klubben? 

Vet ej.(2 st.) 

Tycker klubben gör det nu. 

Alla kan inte bli nöjda. 

Försök samla till möten inom LA. 

Uppmana folk från olika grupperingar att komma. Bra om man sitter öga 

mot öga. 

 

7. Hur ser du på frågan om Colliens mentalitet? 

Oroväckande. 

Alltför många avlar på individer med MI UNDER 100. 

Rasens huvudsakliga hälsoproblem är nog största anledningen till 

fallande registreringssiffror. 

Livskvalitetsproblem för hundarna och sorg för ägarna. En av dom 

viktigaste frågorna. 

Har erfarenhet av golv och skotträdda hundar. Har genom åren sett 

många rädda Collies. 

Ändra inställningen till MH. Kalla det avelsutvärdering 

  



 

8.  Har vår ras förbättras eller försämrats de senaste åren? På vilket sätt? 

Både och. Brukshundar blir bättre. 

Många avlar på hundar under 100 i MI. 

Hög inavelskoefficient. 

Dåligt HD-index. 

Rasen går åt två håll 

Fler glada hundar och fler med egenskaper som ser ut som rasens MH-

spindel. 

Förbättrats lite i psyket. 

Fler använder Collies som brukshundar. 

 

9. Hur använder du din Collie? Lydnad, agility, spår, vallning, sällskap, 

avel eller? 

Tävlar inte alls men agility lydnad och spår ingår i vardagen ändå. 

Tränar bort rädsla i hundmöten. 

Många småhundar och barn med utlands bakgrund i bostadsområdet. 

Avel. 

Sällskap, spår och hobby. 

Viktigt att ha en stabil hund under vandringar m.m. 

 

10. Dina egna synpunkter och tankar som du vill framföra till styrelsen. 

Bra om styrelsen kunde arbeta för att sakfrågor diskuteras i stället för 

personinriktat gräl. 

Bryr mig inte om vilka uppfödare som säljer valpar. 

Bryr mig om att de valpar som säljs kan få ett bra roligt liv. 

Jättebra att styrelsen försöker bygga broar mellan olika falanger. 

Släpp aldrig taget om det mentala arbetet i tänket. 

Satsa vidare på Colliebladet. 

Föreläsningar om Collie är bra. 

Valberedningen bör hitta människor med olika åsikter som att ingå i 

styrelsen. 

Personer som inte ger upp och har förmågan att lyssna och bemöta 

andra med respekt. 

 

Tack för din medverkan! 

 


