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Rasmästare Rallylydnad
1: Lieloc’s Agree With Me, Eva Malmeskog  
2: Lumipilven Nipinnapin, Anna Carin Persson  
3: Mironik’s Mustapekka, Monica Johansson  

Rasmästare Högre - lägre 
1: Chaireins Katitzie, Monica Falk 
2: Springmist’s Wild Furious Monster, E Bauer  
3: Fancymore Guardian Angel, K Wretstrand  

Rasmästare Lydnad
1: Mironik’s Zola, Caroline Kax   
2: Fornborgens Iris, Maria Pettersson   
3: Törnskogens Betty Barclay, Marie Karlsson  

Appellmästare
Lena Mjöberg med Gemdales Yolly Yulia
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TACK! till alla sponsorer och framför allt vår 
huvudsponsor:

SM-VINNARE I AGILITY
Jennifer Schiller med Springmist’s Walkabout

SM-VINNARE I BRUKS
Erica Svensson med Seamist Sherriff  Star 

SM-VINNARE I RALLYLYDNAD
Monica Johansson med Gemdales Noble Nancy

SM-VINNARE I UTSTÄLLNING
Jeanette Sävlund med Ch Oneway’s Miss Secret Agent

SM-VINNARE I UTSTÄLLNING
Margaretha Carlsson med Danfrebek Design De Luxe
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INVIGNING AV COLLIE-SM
Fredag morgon på Ystad BK och Svenska Collieklubben in-
viger det 20:e Collie-SM (1991–2012) genom ett kort inled-
ningstal av ordförande Meta Carlsson och SM-Generalen 
Bettan Bauer.
Ystad BK, med Börje Sassarsson i spetsen, hade under hela 
veckan gjort i ordning appellplanerna m.m. för att alla tävlande 
skulle få bra förutsättningar.
Flaggan hissades och Collie-SM kunde börja!

APPELLKLASS SPÅR & SÖK
Efter invigningen samlades alla förarna i appellklass spår och 
sök för genomgång och lottning. Eftersom rallylydnadstävlin-
gen på eftermiddagen hade fått 139 anmälningar hade Södra lo 
bestämt sig för att vända på ordningen av de olika momenten 
för appellhundarna. Genom att de fick börja med sin lydnad, 
platsliggning samt budföring och sen efter lunch genomföra 
specialen kunde alla ekipage garanteras lika villkor på appellp-
lan. Annars hade risken varit stor för att rallyfolket hade börjat 
anlända mitt i appellydnaden…

Till start kom åtta spårhundar vilka alla var collies samt fem 
sökhundar varav en var collie. Vädret var passande hundväder, 
mulet - men med uppehåll. Lydnaden började och tog cirka en 
timme att genomföra. Direkt efter lydnaden var det dags för 
platsliggning samt därefter budföring.
Platsliggningen gick lugnt tillväga men tyvärr reste sig en hund 
upp och gick framåt några få meter när det var endast 20 s 
kvar. Trots detta visade det sig att den hunden vann appell-
spåret. En brukstävling är nämligen inte avgjord förrän alla 
momenten är genomförda och allt kan hända…

Efter lunch åkte de fem sökhundarna iväg till sin ruta i sko-
gen på Fredriksberg. Spårhundarna fick vara kvar på klubben 
någon timme till innan de blev hämtade och utkörda till sina 
spår. För appellspåren hade mark lånats in vilket gav de täv-
lande fina och jämförbara spår. Det nya regelverket anger att 
även appellspåren skall gås av spårläggare, vilket kanske
medför att vissa förare blir mer osäkra än när de själva har gått 
spåret.
Bland sökhundarna var det två förare som bröt i söket
men collien var kvar även om han bommade en figge.
Bland spårhundarna var det en hel del hundar som hade prob-
lem med vinden ute på fältet. En del blev osäkra i vinklarna 
och hade svårt att hålla spåret i sidvinden. Två 10:or delades 
ut och det blev även dessa två hundar som placerade sig 1:a 
och 2:a.
Efter appellspåren skulle de två högreklass-spårekipagen gå 
sina spår. Pga. markbrist fick dessa spår inte plats på markerna 
under lördagen. Tyvärr hade vädret tagit en svängning och det 

blev ganska varmt och kvavt vilket kanske bidrog till att ingen 
av högre klasshundarna kom runt sitt spår.
Efter påsläppen av högre klasspåren åkte domarna tillbaka till 
klubben lagom till prisutdelningen i appellklass.

PRISUTDELNING APPELLMÄSTARE
Alla åtta appellhundarna fick ett resultat vilket också
sökhunden fick. Sökhunden placerade sig som nr åtta
av de totalt nio appellhundarna. Extra roligt är att de två högst 
placerade även blev uppflyttade till lägre klass.

Appellklass Spår och sök

1: Gemdales Yolly Yulia, Lena Mjöberg  242.50 Uppfl.
2: Seamist Ice Fighter, Per Lindblad  239.50 Uppfl.
3: Mironik’s Mustapekka, M Johansson  212.50 GK
4: Ottey’s Goldenlocks, C Karlsson  218.00 Ej gk
5: Monidesigns Girlicious USA, M Falk  195.50 Ej gk
6: Gemdales Zmart Zuzanna, A Bovall  177.50 Ej gk
7: Mironik’s Zenoni, Emma Hult   161.50 Ej gk
8: Lindlyckan’s Romeo, R Groening  132.50 Ej gk
9: Damaianus Prindy Prankster, M Baaz  91.00 Ej gk
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RALLYLYDNAD

Det var första gången som rallytävlingen var officiell på Collie-
SM. Detta bidrog till ett oerhört stort antal deltagare. Totalt 
hade 139 hundar anmälts och nybörjarklassen blev delad vilket 
resulterade i totalt fem klasser. Tre domare och skrivare med-
förde att tre klasser kunde genomföras parallellt.
Tävlingarna satte igång kl.17:00 med banvandring och en 
halvtimme senare gick första starten.
Av de 139 anmälda fanns det 20 deltagande collies. Colliesarna 
presterade väldigt bra med både 1:a och 2:a platserna i båda 
nybörjarklasserna samt en 2:a plats i fortsättningsklassen och 
en 1:a plats i avancerade klass.
I mästarklass startade enbart ett collieekipage, nämligen col-
lierasernas första Rallymästare Monica Johansson med Gem-
dales Noble Nancy. Med ett väl godkänt resultat på 95 poäng 
blev de därför också SM-Vinnare i Rallylydnad.  

RALLYLYDNAD	NYBÖRJARKLASS	A

1:   Lumipilven Nipinnapin, Anna Carin Persson  99
2:   Seamist Ice Spirit, Elin Drougge  98
8:   Seamoor Golden Delicious, Jenny Jonsson  86
12: Brantastigs Åskhimmel, Jenny Jonsson  77
17: Springmist’s Miss-Take, Camilla Nilsson  53
18: Star Hatch Finest Ferrari, Jenny Jonsson  45

RALLYLYDNAD	NYBÖRJARKLASS	B

1:  Chattering’s Gloria,  Iréne Olausson  98
2:  Gemdales Unforgettable Uncle Zam , I Pettersson  97
13: Damaianus Grip, Marie Baaz  80

RALLYLYDNAD	FORTSÄTTNINGSKLASS

2:   Lieloc’s Agree With Me, Eva Malmeskog  99
10: Dreamwishes Aroma, Ingrid Persson  91
12: Mironik’s Bridge (Irma), Jeanette Hansson  88
13: Ikkatorpet’s Clara (Clara), Eva Skarp  87
17: Mironik’s Bézique, Monica Johansson  85

RALLYLYDNAD	AVANCERAD

1:   Mironik’s Mustapekka, Monica Johansson  98
10: Ikkatorpet’s Cajza (Cajza), Jeanette Hansson  82
13: Gemdales Unbelievable Urzula, J Hansson  73
21: Ikkatorpet’s Collin (Collin), Anita Ahlqvist    59
23: Chattering’s Eternal Eloize (Iza), Eva Skarp  45

RASMÄSTARE	I	RALLYLYDNAD

1: Lieloc’s Agree With Me, Eva Malmeskog  99
2: Lumipilven Nipinnapin, Anna Carin Persson  99
3: Mironik’s Mustapekka, Monica Johansson  98

RALLYLYDNAD	MÄSTARKLASS

1: Gemdales Noble Nancy, Monica Johansson  95
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BRUKS LÄGRE KLASS-ELIT

Lördag morgon var det samling redan kl. 8:00 med lottning 
av de sju startande i lägre klass spår och de två startande i 
elit-klass spår. Dessa nio var enbart collies. I söket kom fyra 
i lägre klass till start, tre i högre klass samt en elithund. Här 
var det en collie i vardera lägre och högre klass men ingen i 
elitklass.
Efter lotterna var det dags för platsliggning med skott vilket 
las i två omgångar. Därefter fick lägre klass hundarna göra 
sin budföring. 
Redan till kl. 9 var det dags för sökhundarna att åka till sök-
skogen som idag låg i Sandskogen nära havet. Vädret var 
mulet och men det lovades regn till senare på dagen. Spåren 
låg både på Kabusa som också ligger nära havet samt på Fre-
driksberg. Inga av dessa spår kan räknas som enkla speciellt 
för hundar som inte är vana vid både blåst, fält och sandiga 
marker. MEN, till arrangörernas stora glädje kom alla hun-
dar runt sina spår förutom en i lägre klass. Det var skönt, 
även om ingen fick med sig alla pinnar hem…

Efter att ungefär hälften av spårhundarna gått sina spår kom 
regnet. Och det regnade bara mer och mer…
Innan lunch gick först de båda elithundarna sin lydnad och 

därefter fick även lägre klass hundarna gå sin lydnad. Sökhun-
darna hade inte kommit tillbaka från skogen än så de fick vänta 
till efter lunch. 

Alla hundar som kom runt spåret gick sin lydnad vilket var ro-
ligt för tävlingen. För lägre klass hundarna var sedan tävlingen 
slut medan elithundarna hade uppletandet kvar. 

Efter lunch kom sökhundarna tillbaka och uppletandet kunde 
påbörjas. Totalt tre hundar i uppletandet med mycket varier-
ande resultat. Britt Franzén med Gemdales Terrific Titus nol-
lade tyvärr uppletandet vilket medförde en förlorad vinst med 
snudd på certpoäng och cert. Och detta i debuten i elitklass. 
Däremot hittade vinnande elitekipage, Erica Svensson med 
Seamist Sheriff  Star alla föremålen.

Sist på tävlingsdagen gick sökhundarna sin lydnad, vilket nu 
bestod av en sökhund i vardera högre och lägre klass, båda 
collies. Resten av sökhundarna hade brutit i söket.
Efter en hel dags tävlande i bitvis bistert väder var det gläd-
jande att en collie fick uppflytt, nämligen Rasmästaren i högre-
lägre Monika Falk  med Chaireins Katitzie som tävlade i lägre  
klass sök. Resterande collies fick godkänt resultat vilket, med 
tanke på omständigheterna måste betecknas som bra.
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RASMÄSTARE	i	högre-lägre

Detta pris delas ut till bästa ekipage i högre och lägre klass 
spår och sök. 
1: Chaireins Katitzie, Monica Falk , Uppfl.  432.00
2: Springmist’s Wild Furious Monster, E Bauer  425.75 Gk
3: Fancymore Guardian Angel, K Wretstrand  394.00 Gk

SÖK	-	LÄGRE	KLASS

1: Chaireins Katitzie, Monica Falk  432.00 Uppfl.

SÖK	-	HÖGRE	KLASS

1: Damaianus Grip, Marie Baaz  316.00 Gk

SPÅR	-	LÄGRE	KLASS

1: Springmist’s Wild Furious Monster, E Bauer  425.75 Gk
2: Fancymore Guardian Angel, K Wretstrand  394.00 Gk
3: Fancymore Angel Of  Diamonds, M Carlsson  355.50 Gk
4: Mari-Mon’s Cleopatra Of  Fantasy, M Karlsson  349.25 Gk
5: Skyelice A Plumeria Lei, Per Carlsson   269.50 Gk

SPÅR	-	ELITKLASS

1. Seamist Sheriff  Star, Erica Svensson   484.25 Gk
2. Gemdales Terrific Titus, Britt Franzén   477.00 Gk

SM-VINNARE	-	BRUKS

Delas ut till ekipage i elitklass som minst har godkänt 
resultat. Vinnare blev fjolårets SM-Vinnare Erica Svensson 
med sin ”Spader” Seamist Sheriff  Star.

VP	-	Bästa	Bruksprestation

Sist på dagen delades även Mellersta Norras VP ut till Bästa 
Bruksprestation. Här deltar alla klasser från appell till elit. 
Och likt förra året i Örebro var det appellhunden som knep 
detta fina VandringsPris, nämligen  
Lena Mjöberg med Gemdales Yolly Yulia som fick ihop 
75,8 %. 
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AGILITY

Direkt efter att brukset klarat av sin platsliggning var det sam-
ling i agililtyn. SM-tävlingarna är inofficiella och öppna enbart 
för kort- och långhårig collie. Man kan inte likt brukset maxi-
mera antalet starter och ge collie förtur, och alternativet att 
hålla en riktig officiell agilitytävling är inte aktuellt på ett Collie-
SM.

Dagen började med lätt dimma som övergick i regn, men duk-
tiga hundar och förare gjorde sitt bästa på lagom svåra banor. 
Tävlingarna har två grundomgångar genom en hoppklass och 
en agilityklass. De sammanlagt tio bästa ekipagen går till en 
final som hålls i agilityklass.

Agilityklassen hade nio anmälda medan hoppklassen hade åtta. 
Till final gick åtta ekipage där Jennifer Schiller med sin Pixie 
avgick med segern och blev SM-Vinnare i agility för andra året 
i rad.

I Ystad fanns även en seniorklass för gamlingarna som sam-
lade tre starter  där två hundar var 11 år och en 9 år . Inte 
så många anmälda men dock så jätteduktiga ekipage. Klassen 
vanns av en gammal Collie-SM Vinnare nämligen Nelson. 

Agility Seniorklass

1: Lindkyckans Nelson, B Sassersson   7,37 fel, 46,37s
2: Dreamwishes Aroma, I Persson       21,78 fel, 55,78s
3: Gemdales Handsome Hilda, L Mjöberg           diskad

Agility Final i agilityklass och SM-Vinnare

1: Springmist´s Walkabout, J Schiller  0 fel, 42,84s 
2: Mironiks Mikko Mallikas, A Eklund  0 fel, 47,47s
3: Country Squires Daffodil, Pia Selin  0 fel, 49,28s 
4: Dreamwishes Eloise, Ingrid Persson  0,97 fel, 50,34s
5: Gamblings Mans Jazzy Girl, A Eklund 14,09 fel, 69,09s
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MEDLEMSMÖTE & BANKETT
Kl. 19 inleddes kvällen med ett kort medlemsmöte. Protokollet 
finner ni på SCK:s hemsida.
Därefter intog ca 75 personer ”ladan” på Ystad BK. Maten 
stod på borden och folk lät sig smaka av den härliga buffén 
à la Bettan Bauer. Under kväl-
len delades ett förtjänsttecken 
i guld ut till Ingela Petters-
son samt att klubben hedrade 
Monika Johansson som med 
Gemdales Noble Nancy blivit 
rasens första rallymästare.
Leif  Hedberg skulle också ha 
hedrats eftersom det var han 
som för 20 år sedan drog igång 
ett första Collie-SM, som se-
dan dess har hållits i obruten 
serie. Tyvärr hade hans hund 
blivit sjuk och han kunde där-
för inte närvara. Läs mer om Leif  och Collie-SM på annan 
plats i tidningen.

Innan efterrätten hade Camilla Nilsson en liten frågesport med 
blandade collie- och musikfrågor. Det var även ett lotteri med 
enbart två vinster. Förstapriset var en keramikcollie av Gunilla 
Agronius samt ett hemligt andrapris. 

Med enbart 100 lotter blev det 
en lott per person. Den tjusiga 
keramikcollien vanns av en åt-
taårig flicka som fullständigt 
glittrade med ögonen. 

För att fira 20-årsjubileet hade 
Maria Godolakis specialdesig-
nat tårtan till efterrätten. 
Alla närvarande kan intyga att 
de inte bara var snygga utan 
också smarriga!!!

My Main Winners: Best of  Breed - 
J. Sävlund:  Ch. Oneway’s Miss Secret Agent.
This nearly 10 year old blue merle bitch was right out of  the top drawer 
and such a credit to her owner. She has a beautiful clean head, sweet eye 
and expression, correct ear placement, which she used at all times. Good 
reach of  neck set into well laid shoulders, well sprung ribs with level top-
line, well turned stifle, correct tail set, covered by a harsh fitting jacket. 
Moved with drive around the ring.

UTSTÄLLNING KORTHÅR

Domarkommentar 
May I take this opportunity to say thank you to the officers 
and committee for inviting me to judge the Smooth Collies.  
It was an honour and a pleasure to judge at your show.
A special thank you to Eva for her excellent hospitality and 
making sure that both myself  and Lynn Maxwell were col-
lected from the airport and taken to hotel, then to dinner, 
then to the show and then back to the airport. Also to my 
two stewards for their excellent work and were so much fun 
to work with.
I must also mention the wonderful exhibitors, who were so 
sporting in my placements. I find that the Swedish Smooth 
Collies are always in tip-top condition, so sound and so well 
muscled. They are a credit to the breed, and that is because 
of  your careful breeding and care of  the Smooth’s, and I 
thank you for being so careful to our wonderful breed.
It was wonderful that we had a good dry day although it did 
get a little hot towards the end of  judging. I must thank the 
ladies who were busy in the background for preparing all the 
delicious food for the dinners for the evening before and the 
day of  judging, especially the superb cakes, which not only 
looked fantastic but tasted delicious as well.

The evening before the show was much fun, with competi-
tions and lottery, with much talking as well, I felt so at home. 
I was sorry that I could not stay until the end for the final of  
the show, but there were no flights from the airport later than 
4.00 p.m. that day for me to get home, so please accept my 
apologies.

I wish everybody and their wonderful Collies, health and hap-
piness.
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Progeny Class - 1st Dandinas Quite A Girl

Breeders Class
1st Oneway’s Kennel
2nd Gemdales Kennel
3rd Törnskogens Kennel

Judge
Mrs. Marilyn Clark (Astrellita) 

UTSTÄLLNING LÅNGHÅR

Had a lovely weekend judging in Sweden. I was met in Co-
penhagen by Eva Schomer and taken on the train over the 
bridge to Sweden, we then got into her car and with some 
good navigating arrived at the airport to pick up Marilyn 
Clark, who was judging smooths. Eva dropped us off  at the 
hotel to get freshened up then came back to take us to the 
showground to join in the meal. Plenty of  food and drink 
was consumed by the collie people who had a great night. 
Saw some beautiful cakes decorated with collies that one of  
the members had made, later on I got to taste them, and they 
were delicious!
On Sunday the sun came out for the judging. I watched as 
Marilyn judged the smooths, I was so impressed with them, 
as was Marilyn and she had a lot of  tough decisions to make.
I was very pleased with the Roughs, most of  them excelled in 
conformation and 
movement, and the 
condition of  them 
was superb. I gave 
a lot of  excellents 
because of  this. 
You should be 
proud of  yourselves 
for presenting your 
dogs so well. Heads 
leave a little bit to 
be desired as a lot 
were lacking stop 

Best Male - Ch. Gemdales Terrific Titus
Upstanding Tri-colour male, well, balanced head, good eye shape and 
ear placement. Good reach of  neck and front, good length of  body and 
strong hindquarters. Correct tail set and covered by a coat of  correct 
texture. Moved positively around the ring and showed non-stop. Looking 
at catalogue, I see his sire was my BOB in Finland when I judged there 
last.

Best Puppy - Kari’Dahls Madrina Manana
Very feminine sable & white bitch who has a lot of  promise. Good 
length of  head, sweet eye and expression, good neck and body shape. 
Has a good fitting coat. Moved and showed well.

My Other Main Winners - MALES
2nd  Ch. Gemdales Smashing Steven
Very handsome tri-colour male, full of  quality, so sound. Moved well.

3rd  Mironiks Zico
Blue Merle, very smart, well constructed and moved well.
4th  Oneway’s Hotmail
Very promising Tri-colour male, very sound.

BITCHES
2nd  Ch. Gemdales Tremendous Tintomara
Blue Merle, see that she is litter sister to my champion class male winner 
and best male. Beautiful bitch who also has so much quality as well, and 
was so sound in movement.

3rd  Smooth X-Travaganca of  Torrosly
Very smart Tri-colour bitch. Has so much quality and ring presence. 
Moved with drive.

4th  Mabinogion Luthien Tinuviel
Pretty Tri-colour bitch. When I last judged in Sweden, she was a puppy 
who showed a lot of  promised and she has grown up into a quality lady. 
Showed and moved well.

Domare Lyn Maxwell

BIR och BIM



31

and there were some very deep heads. Ears on the whole 
were well placed most had reasonable eye shape and place-
ment.  
The colour of  the blue merles was excellent. I was delighted 
with my winners. Thank you all for entering you dogs for me 
to judge.

Judge 
Lyn Maxwell (Aintshe)

Resultat långhår

Valpar:
BIR Seabound´s The Magnificent
Äg Anne-Marie Drougge Larsson

 

 

Hanar:
BIS BIR Korad SE & FIUCH Danfrebek Design De 
Luxe, Äg Margarehta Carlsson, Liden 

 

 

2 bhkl CERT Shim’s Here I Come My Friend
Äg Nielserik Iversen

3 bhkl Kendrakes Marcello
Äg Jasmine Henriksson

Exteriörbeskrivning
Samtidigt med utställningen exteriörbeskrev Kerstin Persson 
6 hundar, som alla blev godkända. 
I Handboken kommer en artikel om hur en exteriörbeskrivn-
ing går till. Hur protokollet ser ut gås också igenom och hur 
den fylls i.

4 bhkl Conquest Star Mr Beauty Boy
Äg Anne-Marie Drougge Larsson

Tikar: 
BIM Cert Callahorn’s Quite Frosty Blue
Äg Monika Olsson

2 btkl BIS Junior Danfrebek True Destiny
Äg Margaretha Carlsson

3 btkl BIS Bruks LPI Fancymore Guardian Angel,  
Äg Kirsten Wretstrand

4 btkl Korad SE & FIUCH Fancymore Morning Angel, 
Äg Margaretha Carlsson
 
BIS-2 UPPFÖDARKLASS Kennel Fancymore

BIR och BIM
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L Y D N A D S R E K O R D !
När anmälningstiden hade gått ut kunde vi konstatera att vi 
fått in 55 stycken anmälningar till lydnaden - därav totalt 46 
startande collies. Detta torde vara rekord inom Collie-SM.

Därför fick vi snabbt jaga tag i en domare och en tävlings- 
ledare till vilket kan vara lite svårt i juli månad i semester-
tider.
Vi samlade alla tävlande på söndagsmorgonen klockan 08:00 
för att genomföra platsliggningarna i alla klasser samt sitt-i-
grupp i III:an och elit. Detta för att de som även hade an-
mält till utställningen skulle vara med på detta gemensamma 
moment. Vi hade tre ringar där den 3:e ringen började med 
elitklass och därefter följde klass III. 

På söndagsmorgonen strålade solen och de tävlande fick in-
formation om att själv byta nummer med sina medtävlande 
om starten skulle krocka med utställningen. Stor eloge till de 
tävlande som skötte detta perfekt och de som tog hand om 
lydnadsklasserna hade hela tiden ett ekipage i varje ring.

I lydnadsklass III startade hela sex collieekipage vilket är 
extra roligt! Men i III:an blir det betydligt svårare än de 
föregående klasserna och det brukar ta några försök att bli 
uppflyttad till eliten. Denna dag var det ingen av de tävlande 
som klarade av detta, men det kommer. Samma sak gällde 
för den enda collien i elitklassen som denna dag debuterade 
i denna den svåraste klassen.

Många riktigt bra resultat blev det dock i I:an och II:an och 
vid prisutdelningarna för dessa klasser visade det sig att tolv 
stycken collieekipage hade blivit uppflyttade till nästa klass 
och det blev en härlig syn med alla collies på prispallen.  
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LYDNADSKLASS	1

1: Damaianus Uma, Marie Tönnberg   176.50
2: Seamoor Golden Delicious, Per Axelsson  176.00
3: Seamist Ice Fighter, per Lindblad   174.00
3: Mironik’s Zico, Sarah Isberg    174.00
5: Dantos Lasalle, mikael Tegnemo   173.50
6: Gemdales Älskade Ädelin, Marie Eriksson  172.50
7: Lieloc’s Bellatrix Of  MagiC, Eva Hjortsberg  170.00
8: Springmist’s Margaret The Queen, C Nilsson  169.00

LYDNADSKLASS	2

1: Mironik’s Zola, Caroline Kax   186.00
2: Fornborgens Iris, Maria Pettersson   185.00
3: Törnskogens Betty Barclay, Marie Karlsson  181.50
4: Runnerway Amber, Eva Malmeskog   168.50

LYDNADSKLASS	3

1: Ottey’s String Of  Pearls, Christine Karlsson  247.50
2: Lumipilven Nipinnapin, Anna Carin Persson  237.50
3: Springmist’s Wild Furious Monster, E Bauer  222.00
4: Dreamwishes Eloise, Ingrid Persson   159.50

RASMÄSTARE	I	KLASS	I-III

Detta pris delas ut till bästa ekipage i alla lydnadsklasserna 
I-III. De tre med högst poäng kom alla från lydnadsklass II 
medan placerade 4-6 kom från lydnadsklass I. 

1: Mironik’s Zola, Caroline Kax   186.00
2: Fornborgens Iris, Maria Pettersson   185.00
3: Törnskogens Betty Barclay, Marie Karlsson  181.50
4: Damaianus Uma, Marie Tönnberg   176.50
5: Seamoor Golden Delicious, Per Axelsson  176.00
6: Seamist Ice Fighter, Per Lindblad   174.00
6: Mironik’s Zico, Sarah Isberg    174.00

Den enda startande collien i elitklass, Kristina Javue med 
Gemdales Tremendous Tintomara lyckades inte få ihop till 
ett 2:a pris vilket krävs för att blir SM-Vinnare i lydnad. Detta 
ekipage debuterade dock i elitlydnaden så vi lär få se mer av 
dem. 

LYDNAD



34

BIS-FINALER

BIS-1 VALP  Kari’Dahls Madrina Manana (kh)
BIS-2 VALP  Seabound’s The Magnificient (lh)

BIS-1 JUNIOR  Danfrebek True Destiny (lh)
BIS-2 JUNIOR  Oneway´s Guld-Ivar Flinthjärta (kh)

BIS-1 UNGHUND  Törnskogens Betty Barclay (kh)
BIS-2 UNGHUND  Shim´s Here I Come My Friend (lh)

BIS-1 VETERAN  One-
way’s Miss Secret Agent (kh) 
även BIS-1
BIS-2 VETERAN  Con-

quest Star’s Mr Beauty Boy (lh)

BIS-1 Danfrebek Design De Luxe (lh)
BIS-2 Oneway’s Miss Secret Agent (kh) även BIS-1 Veteran

BIS-1 BRUKS  
Fancymore Guardian 
Angel (lh)
BIS-2 BRUKS  
Oneway’s Natasha 
Yar (kh)

BIS-1  UPPFÖDARKLASS  Kennel Oneway’s (kh) 
BIS-2 UPPFÖDARKLASS  Kennel Fancymore (lh)
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Att arrangera collie-SM

Det har varit en lång resa som började för 3 år sen när vi fick 
förfrågan från styrelsen om vi i Södra ville arrangera 2012 års 
Collie-SM.
Ville vi det? Kunde vi det? Var skulle vi hålla till? En del viktiga 
frågor som man har att ta ställning till. Till slut enades vi om att 
ge frågan till Ystad BK (en av de närmast sörjandes hemmak-
lubb) om att få hyra klubben. En klar fördel att i alla fall någon 
är hemma på klubben i fråga. Dessutom har YBK fantastiska 
möjligheter att hålla tävlingar i större format; campingen på 
klubben, klubbstugan, ladan där vi hade banketten, stora plan-
er, närheten till boende där man får ha hund på rummet, spår-
marker, sökmarker och fantastiskt hjälpsamma klubbkamrater 
både från  lokalområdet och 
hemmaklubben. 
Behöver man något mer? 
Ja, det behövs ytterligare 
ett antal ingredienser för 
att lyckas. Bl a sammarbet-
sförmåga, kunskap, organi-
sationsförmåga och fram-
förallt engagemang och 
viljan att våga ta sig an ett 
sådant här arrangemang. 
Sen är det bara att blunda 
och hoppa för det finns 
ingen återvändo när tävlin-
garna väl är ansökta. Alla 
utställningar ansöks 3 år i 
förväg, övriga tävlingar 1 år 
före och det skall mycket till 
för att få ställa in om man 
nu skulle tro något annat.

Tre år kan kännas som en lång tid men så här i efterhand 
när allt är över kan man undra vart tiden tagit vägen? Mycket 
vatten har flutit under bron. Planering är a och o. Med en bra 
planering kommer man långt och framförallt ska man våga 
delegera och lita på att var och en har kompetens för sin up-
pgift. Kommunikationen måste fungera, speciellt om man inte 
bor tillräckligt nära för att kunna ha fysiska träffar så ofta. Vår 
tanke var att göra olika ansvarsområden som vi la ut på de som 
var mest lämpade för de olika grenarna. Rallyn hade sina ans-
variga, utställningen sin, lydnaden sin, osv… 

Det som varit absolut svårast för oss har varit spårtävlingarna. 
För den oinvigde kan vi tala om att det är en av grenarna som 
är mest funktionärskrävande och framför allt markkrävande. 
Under sommarmånaderna är YBKs spårmarker starkt begrän-
sade av betande kor. Något som försvårade det ytterligare var 
att den marken som tidigare varit militärt område (Fredriks-
berg) övergick i Fortifikationsverkets vård fr.o.m. årsskiftet 
vilket innebar att gräset inte klipptes kring midsommar som 
alla andra år. Det ena spåret efter det andra ratades pga det 
extremt höga gräset. Nya marker och nya spårkartor ritades 
efterhand. Därför blir man extra glad för de hundarna som 

lyckades ta sig runt för det är verkligen inga lätta förhållanden 
att spåra i för hundar som inte är vana vid dessa marker. Hela 
YBK:s sökgäng tog söket helt själva vilket kändes mycket bra.  
Det har stundtals varit som att åka berg och dalbana. När man 
tror man har något under kontroll händer det alltid något an-
nat och då får man lösa det. 

Navet som får hjulet att snurra gnisselfritt är ofta köket som 
ser till att alla får mat i magen. Mycket lättare att ta sig igenom 
en lång tävlingsdag både för funktionärer och för tävlande om 
man slipper gå hungrig. Och köket har gjort en strålande insats 
både inne och ute vid grillarna. En stor eloge till er. 
Det blev en liten miss vid banketten. Visserligen inget som inte 
löstes snabbt. Här ser man hur det kan gå när man inte håller 
på sista anmälningsdagen och folk avanmäler och nyanmäler 
in i det sista. 

Den andra missen var att 
ck-rosetterna tog slut, vilket 
berodde på att vi har så 
många fina korthåriga col-
lies. De som blev utan kom-
mer att få rosetterna per 
post istället.

Vädergudarna hade vi i 
stort med oss, även om man 
önskar lite svalare väder för 
hundarnas skull speciellt på 
söndagen. Som arrangör är 
det extra roligt att se hunda-
rna lyckas i de olika grenar-
na. 

Något som inte skall för-
glömmas är att allt arbete 
sker ideellt. Det är endast 
domare, tävlingsledare och 

-sekreterare samt ringsekreterare som har rätt till arvode. Övri-
ga ställer endast upp för fika och lunch för att vi ska kunna 
genomföra våra tävlingar.  
En person som kräver ett speciellt omnämnande är Börje 
Sassersson som outtröttligt har snott runt från tidig mor-
gon till sen kväll. Han har som den lilla gubben i lådan 
dykt upp på alla ställen där man behövt honom som mest.  
Du är guld värd Börje!

Känns helt fantastiskt bra att lämna det här bakom sig med 
flaggan i topp och lämna över stafettpinnen till Laholm!

LYCKA TILL !
önskar hela SM-kommittéen samt alla medarbetare




