
     

KLUBBEN en del av SBK och SKK 

Svenska Collieklubben är officiell rasklubb för lång- och korthårig collie i 
Sverige. Vi är en ideell förening som ingår i specialklubben Svenska 
Brukshundklubben (SBK) som är en del av SKK. 
Styrelsen hanterar alla centrala frågor och vårt årsmöte ligger i mars månad 
varje år dit alla medlemmar är välkomna för att göra sin röst hörd. 

För att kunna erbjuda våra 
medlemmar aktiviteter har vi delat 
in landet i ett antal Lokala 
Aktivitetsområden (LA) och det 
är där som det händer! 

Varje år arrangerar LA ett antal 
Rasspecialer (utställningar bara för 
collie). Vårt stora Rasmästerskap – 
Collie-SM- arrangeras varje sommar på olika platser runt om i Sverige. Här 
koras SM- och Rasvinnare i bruksprov (spår och sök), rallylydnad, lydnad, 
agility samt att vi har en SM-utställning med domare från rasens hemland dvs 
Storbritannien. 

Läs mer om allt detta på hemsidan www.svenskacollieklubben.se 

Vi finns även på Facebook och Instagram. 
 

Colliebladet är medlemmarnas tidning – 
och ges ut med 4 nummer per år. I 
tidningen kan du läsa alla möjliga reportage 
om händelser i klubben och 
klubbmedlemmarnas berättelser. Du som 
medlem kan vara med och påverka 
innehållet i Colliebladet. Skicka in ditt 
bidrag till redaktionen! Kanske har du och 
din hund upplevt något att berätta om, en 
semesterutflykt, en tävling, en rolig 
händelse eller något annat du vill berätta om. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Klubben för alla Collieintresserade! 

          SCK är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för collie. 

Klubben har till uppgift att främja seriös avel av collie och att utveckla               

rasen. Collien är en aktiv och allsidig brukshund som återfinns inom både träning 

och tävling i många olika aktiviteter såsom lydnad, rallylydnad, 

sök, spår, nosework, agility mm. Den ses även ofta på utställningar. 

Men framförallt är collien en fantastisk familjehund! 

   www.svenskacollieklubben.se 
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Collien anses vara skotsk, men var dessa  
vallande hundar ursprungligen kom från är  
föga känt. De dyker upp i historien som  
vallare av de enorma fårhjordar som  
medföljde härarna under tiden för romarnas  
invasion av de brittiska öarna.  

Collie är en förhållandevis frisk ras, men Collie Eye Anomali (CEA) 
och höftledsdysplasi (HD) förekommer.  
Collien är vänlig till sinnelaget, lättlärd, lyhörd och arbetsvillig. Den  
ska inte vara nervös eller aggressiv och har lätt att umgås med andra 
hundar och djur. Colliens främsta svaghet är vissa delar i mentaliteten, 
främst rädslor av olika slag. Rasen behöver som helhet få en större 
nyfikenhet, mindre rädslor och mer framåtanda. Svenska Collieklubben 
verkar aktivt för att förbättra colliens 
mentalitet och har som första ras  
utvecklat ett mentalindex, ett verktyg  
för att välja mentalt bättre avelsdjur.  
På vår hemsida hittar du allt du  
behöver veta om collie. Här finns  
information om rasens historia,  
om exteriör, hälsa och mentalitet.   
 

Collie är en underbar ras, följsam, läraktig och arbetsvillig och 
den kräver daglig aktivering för det är en aktiv ras. Den är en riktigt 
allround hund som passar till nästan allt och uppnår vanligtvis en ålder 
av 10 - 12 år. 
 

 

 

Lång- och korthårig collie skiljer sig bara genom pälslängden. Båda  
hårlagen förekommer i tre olika färger: Sobel med vita tecken, trefärgad 
och blue merle. En collie utstrålar stor skönhet, värdighet och fysisk 
harmoni. Kroppsbyggnaden ger intryck av styrk och rörlighet utan att  
vara grov eller klumpig. Mankhöjd för  
hanar är 56 - 61 cm och  
tikar 51 - 56 cm.  

Den långhåriga pälsen är inte svår att 
sköta. En grundlig genomborstning i 
veckan, något oftare vid fällning. 
Bakom öronen, vid armbågarna och 
baksidan på låren är områden som 
kan kräva större noggrannhet. Kam 
används vid utredning av tovor. Runt 
öronen, tassar och bakhasor är 
områden som trimmas. Den 
korthåriga pälsen räcker att man ger 
en grundlig genomborstning med en 
karda vid fällning. Båda hårlagen 
badas vid behov. Klorna ska klippas 
regelbundet så att de hålls korta.  
 
 


