
Presentation av nya personer för val på årsmötet: 

 
Emma Hult 
Mitt namn är Emma Hult jag bor tillsammans med mina hundar i en by som heter Äppelbo i 

Dalarna. Mitt hundintresse har alltid varit stort och jag fick som 13-åring min första egna 

hund vilken var en korthårig collie tik vid namn Panizzi som i år fyller 13 år. Henne har jag 

provat det mesta inom hundsport med och jag tycker det mesta är kul. Jag ägnar större delen 

av min tid åt mina hundar, till vardags jobbar jag som sjuksköterska i ett palliativ team. Jag 

tränar mest spår, rallylydnad, brukslydnad och jagar med mina hundar tävlar en del och gillar 

att ställa ut. Det bor i dagsläget fyra korthåriga collies och en jämthund hos mig. Sedan 2012 

föder jag upp lång- och korthårig collie i kennel Mironik's tillsammans med Monica 

Johansson. För mig är collien är allroundhund men framförallt en brukshund som ska gilla 

arbete, ha en tydlig på- och avknapp och vara frisk både psykisk och fysiskt. 

 

Volker Uschpilkat 
Är sedan några år revisor i Svenska Shetland Sheepdogklubben och var dessförinnan kassör i 

tio år. Har även varit kassör och revisor i Skaraborgs Kennelklubb. Hemma i Lundecock´s 

kennel har vi mest sheltie och även två collie. Är numera pensionär och har mina senaste 20 

yrkesverksamma år arbetat som ekonomiansvarig i en större elfirma. 

 

 

Ewa Ivarsson 
Ewa Ivarsson heter jag, jag har har haft collie i 10 år, ihop med min man Janne. Vi har 2 

"grabbar," den ene blev SE VCH ifjol, den andre, vår första collie, är "Tjuren Ferdinand". 

Är intresserad av colliens hälsa,mentalitet, samt exteriör, tycker det är en fantastisk ras på alla 

sätt som förenar skönhet med stor klokhet och humor. 

Med våra grabbar har vi tränat agility, spår, viltspår samt rapport och ställt ut dem båda. 
 

 

 

 

 


