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Så var årets Collie-SM över som i år bestod av lydnadstävlingar 
klass 1-elit samt utställning för kort och långhårig collie.  Tävlingarna 
genomfördes på Mälarö BK på Ekerö utanför Stockholm. Då 
någon måste hört våra böner om bra väder sken solen och det 
var inte så jättevarmt men bra för hundarna. Dagen startade med 
lydnadstävlingarna vilket det var 22 anmälda i alla klasser. Tyvärr 
var det bara collie tävlandes i klass 1 och 2. Det var tre startandes 
i klass 1 och en startande i klass 2 utav dess var det endast en som 
fick ett andra pris och kunde tävla om titeln Rasmästare klass 1-3 
det var Anne-Marie Drougge med Seamist Dark Sky och därmed 
också blev Rasmästare ett stort grattis till Anne-Marie och hennes 
hund. Ni andra önskar vi fortsatt lycka till med ert tävlande och 
det var roligt att ni kom och kämpade. 

Till utställningen var det fyrtionio hundar anmälda, tolv korthår 
varav en valp samt trettiosju långhår varav fyra valpar. Domare 
var Stephen Clark som för första gången i Sverige och dömde, 
ringsekreterare var Tina Cederstrand och Christian Gabler.  Vi 
hade sedan en dag som var väldigt trevlig med många fina hundar. 
Fullständig resultatlista finns på annan plats i tidningen men vi vill 
önska stort grattis till ägarna av SM vinnarna utställning som är. 

BIS LH och KH 
Fancymore Silver Sensation, ägare: Margaretha Carlsson  
BIS 2 BIR SM vinnare korthår BIR och BIS 1 VETERAN 

EE CH Mabinogion Lúthien Tinúviel, ägare: Evama Thörnvall

När utställningen var över var det bara för oss arrangörer att 
plocka ihop allt och summera ihop dagen som flutit på väldigt 
bra. Det är då man ser resultatet av allt slit som inte syns, få ihop 
sponsorer, skrivare, domare, tävlingssekreterare mm till lydnaden. 
Hämta och köra domare till flyg 
mm. Mat och fika till domare och 
funktionärer och till köket för 
försäljning.Tältresning, se till att 
inga hundar sitter i varma bilar 
under dagen sälja lotter mm. Vet 
i alla fall att utan er som ställde 
upp den här och alla dagar innan 
skulle det inte gå, så ett stort tack 
till er alla ingen nämnd och ingen 
glömd. 

Vill även passa på att tacka alla 
som kom och tävlade och ni som 
var där och tittade under dagen 
utan er hade det inte blivit något 
SM alls. 

Vi var några som senare på 
kvällen var ute och åt en god 
middag med domaren och hans 
sällskap vilket var väldigt trevligt 
och Stephen berättade då att han 
var imponerad av de hundar som 

COLLIE-SM 2016  Lydnad och utställning 

ställts ut att de var av mycket god kvalité och att de presenterades 
väl. Stephen har även skrivit till oss efter utställningen och skickat 
med domarkommentaren kring utställningen. 

Domarkommentar: 
” First may I extend my sincere thanks to the Svenska Collie 
Klubben for inviting me to be your Judge at your 2016 Show 
and in particular to the committee who clearly put a lot of  
hard work in up to and during the show to make it such an 
enjoyable and rewarding experience for me.  Their preparation 
and organisation on the day ensured that the whole event ran 
faultlessly. 

May I also extend my thanks to all the exhibitors for entering and 
commend you all on such a fine display of  Rough and Smooth 
Collies, the quality and the presentation  was first class and they 
were a credit to their owners and the Svenska Collie Klubben.  I 
was impressed by of  the all the entries in regard to size, substance, 
bone,conformation , coat and in particular their movement which 
stood out. 

Stephen Clark” 

Vid datorn Mia Pettersson ordförande Svenska collie klubben Östra LA 

BIS 1 och BIS 2 



19

Resultatlista SM-utställning 
SCK Östra LA 2016-06-04 

Korthår Valpar 
BIS 1 BIR valp  Törnskogen Bellezza Da Venecia,  ägare: 
Evama Thörnvall 

Långhår valpar BIS 2 BIR valp  Hartwell’s Impression, ägare: 
Chatarina Näslund 

BIM valp 
Speedycrown’s Against All Odds ägare: Alexandra Kuru 
Näslund 

Övriga valpar med HP  
Angeleye’s Magic Fairy Tale, ägare: Marie Munktell 

Korthår hanar BIM  
NO UCH NO V-13 C.I.B. Oneway's Guld-Ivar Flinthjärta, 
ägare: Toftler Ing Marie 

2:a Bästa hane  
SE JV-12 Kari'Dahls Majo Maricano, ägare: Karin Dahlbom 

Korthår tikar 
BIS 2 BIR SM vinnare korthår BIR och BIS 1 VETERAN  
EE CH Mabinogion Lúthien Tinúviel, ägare: Evama Thörnvall 

2:a bästa tik  
KORAD, LPI, LPII, SE UCH Cinnaberry's Shining Star, 
ägare:Petra Svedberg 

3:a bästa tik, CERT  
WW-15 C.I.B Törnskogens Queen Of Diamonds, ägare: 
Evama Thörnvall 

4:a bästa tik R-CERT  
Törnskogens Bvlgari Chrystalline, ägare: Christina Frosth 

Övriga tikar med CK  
Kari´Dahls Maja Madrugada, ägare: Håkan Dahlbom 

Långhår hanar 
BIS 1 BIR SM vinnare långhår, CERT  
Fancymore Silver Sensation, ägare: Margaretha Carlsson 

2:a bästa hane, R-CERT  
NOUCH Speedycrown's Ready Steady, ägare: Chatarina 
Näslund 

3:a bästa hane  
RLD N, RLD F Gatefields In Case Of Fire, ägare: Elin 
Nordström 

4:a bästa hane  
Lillkråkans Andy, ägare: Pettersson Maria 

Övriga hanar med CK  
SE jv-14 NOUCH Speedycrown's Black Sparkler. ägare: 
Chatarina Näslund 

BIS 2 och 1 -  Valp

BIR - Korthår

BIM - Korthår
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BIM VETERAN Carnoustie's Moon Be Blue, ägare: Petra 
Svedberg 

Långhår tikar 

BIM French Kisses Vom Adlerwappen, ägare:Mikela Berg 

2:a bästa tik  
NOUCH DKUCH Speedycrowns It's a miracle succes, 
ägare:Chatarina Näsund 

3:a bästa tik, BIR och BIS 2 VETERAN  
KORAD, LPI, SE UCH Mari-Mon's Silver Sky, ägare:Gunnel 
Hallström 

4:a bästa tik, CERT, BIR och BIS JUNIOR  
Caradhras Kisses For You, ägare: Mikaela Berg 

Övriga tikar med CK  
R-CERT, RLD N, RLD F Carnoustie's Aquamarine,ägare: Elin 
Nordström  
Springmist's Amazing Star, ägare: Johanna Muhr,  
Fancymore Love Attraction, ägare: Schillén Birgitta  
C.I.B., DK UCH, NO UCH Steadwyn Most 
Ravishing,ägare:Anja Ejerstad 

BIS 2 och 1 - Veteran BIM och BIR - Långhår

BIS Avelsgrupp 
Runnerways Afrodite 

BIS Uppfödargrupp 
Kennel Speedycrown 

Övriga uppfödargrupp med HP Kennel Fancymore

BIS Junior
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LYDNAD
RASMÄSTARE klass 1-3  
1:a Seamist Dark Sky med förare Anne-Marie Drougge  
141 poäng  

VÄGEN DIT  
Vi plockade vår allra första uppflytt- 
ningspinne i klass 1 i juli 2013 och sedan 
har intresset för sporten bara växt. Vi tog 
oss upp till klass 2 på fyra månader, blev 
klara för hoppklass 3 efter fyra månader 
men fick tyvärr bli kvar i ytterligare 10 
månader innan vi tog de sista pinnarna i 
agilityklassen och därmed kunde gå upp 
helt i klass 3 våren 2015. I klass 3 tävlar 

man för SM-pinnar, det behövs fyra SM-
pinnar i vardera klass för att få kvala till 
SM. Vårat första år i klass 3 gav oss sex 
stycken SM-pinnar i Agilityklassen, men 
tyvärr ekade det tomt i hoppklassen. Då 
kvalperioden tog slut 15 maj 2016 och 
de sista pinnarna tyvärr fortsatt lysa med 
sin frånvaro så började vi acceptera att 
SM 2016 inte skulle hända för oss, utan 
planerade istället att bänka oss vid tv:n 
den helgen för att heja på alla duktiga 
ekipage från tv-soffan.

På Facebook några veckor tidigare hade 
Agility SM 2016 haft lottning för föråkare 
till SM. Alla ”bubblare” hade rätt att anmäla 
sig. Bubblare kallas de ekipage som tävlar 
i klass 3, men som ej tagit tillräckligt med 

SM-pinnar för att kvala sig varken i lag eller 
individuellt. För skojs skull anmälde jag mig. 
Lottningen utfördes och platsen gick till ett 
annat ekipage. Planerna fortsatte därför 
med att SM kommer ses från tv-soffan.

Men så.. måndagen innan SM-helgen blev 
jag kontaktad av Birgitta Hermansson, 
ansvarig för sociala medier till Agility-
SM 2016 (och även Svensk mästare i 
mediumklassen skulle det senare visa sig), 
som meddelade att en av föråkarna hade fått 
förhinder och undrade om jag möjligtvis 
kunde tänka mig att ta den platsen. Lyckan 
var obeskrivlig, men mer obeskrivlig blev 
den på tisdagen då hon hörde av sig igen 
och meddelade att ytterligare ett ekipage 
fått förhinder, och undrade om jag kunde 

Jag heter Caroline Larsson, är 27 år 
och bor sedan 3 år tillbaka i Frillesås, 
Halland. Jag tävlar i agility tillsammans 
med min följeslagare och bästa vän 
Mira, som är en korthårig collie på nu 
5 år fyllda.

Agility-SM 2016
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tänka mig att springa två lopp, varav det 
ena var självaste finalloppet! Efter det var 
det alltså bestämt, vi skulle till Agility SM 
2016 trots allt, och få springa bland de 
bästa! Ledigheten ordnades, det planerade 
tv-soffa-hejandet avbokades med ett 
telefonsamtal till väninnan: "Hej, jag måste 
avboka tv-tittandet till helgen för vi ska 
visst till SM och springa två lopp, ska du 
med?!" (det skulle hon), hotell bokades och 
sen var vi på väg!

Innan vi fortsätter historien vill jag lägga 
till en förklaring jag fick från Birgitta, om 
vad det innebär att vara föråkare: föråkarens 
roliga uppgift på ett Agility SM är att 
utom tävlan få provspringa banan före 
första start. Varken föråkare eller hund 
får vara kvalad till SM, men de ska tävla 
i motsvarande klass som de ska springa i 
som föråkare.

Med hjälp av föråkaren kan domare, 
sekretariattält, funktionärer, filmare och 
fotografer känna in sina placeringar och 
moves under ett riktigt lopp på banan. Allt 
för att kolla så att rubbet är på tip top inför 
första starten. Publiken får också se hur 
banan går, innan det smäller igång på riktigt.

Så föråkaren har en viktig uppgift, men den 
allra viktigaste uppgiften är att ha roligt på 
banan ihop med sin hund inför en fullsatt 
arena på ett svenskt mästerskap!

PÅ AGILITY SM 2016 I VÄXJÖ 
På fredagen kl. 7:30 var vi på plats på 
Värendsvallen i Växjö. Vilken upplevelse, 
så mycket känslor på en helg. Jag log tills 
jag grät och sen log jag lite till. Hela tiden 
faktiskt, ända till söndag kväll då jag äntligen 
kunde andas ut i min egen säng igen.

De båda loppen gick även över förväntan, 
en liten miss i första loppet som gav oss en 
disk men i övrigt hade vi ett sånt härligt flyt 
och samarbete jag och min underbara hund! 
Denna fantastiska individ som ger mig så 
mycket glädje. Medan matte varvar mellan 
gråt, skratt och nervositet så jag nästan 
skakar står hon där lika kolugn som alltid. 
Som att det här är en helt vanlig tävling och 
ingen stor grej alls faktiskt. Fram till att vi 
kliver in på banan, då trycker hon på "on" 
och man ser hur hela hunden drar igång. 
När jag sedan lämnar henne i starten kan 
hon inte längre vara tyst och hela kroppen 
skakar av iver medan hon skriker åt mig att 
för sjutton starta nån gång då! Det är detta 
som gör att vi fortsätter, som gör att vi år 
efter år, i ur och skur, envisas med att åka 
ut på dessa tävlingar. 

Samarbetet och glädjen mellan mig och 
min hund, upplevelsen av att hon tycker 
att detta är så fantastiskt roligt oavsett var 
vi är eller vad som händer. Men visst är det 
en speciell känsla, att trots att vi inte var ett 
"riktigt" SM-ekipage ändå fick möjligheten 
att springa tillsammans med eliten. Inte 
ens att diska sig var tråkigt när "Play it 
right" drog igång i högtalarna och publiken 
applåderade in en i mål. 

NYA TAG INFÖR AGILITY SM 2017  
Nu är den nya kvalperioden i full gång 
och vi tänker ge allt vi har för att ta oss 
till Agility SM 2017 som denna gång 
kommer gå av stapeln i Östersund! Vi har i 
skrivande stund skrapat ihop tre SM-pinnar 
i agilityklassen och en i hoppklassen, och 
hösten är fullbokad! Vi kommer även i år 
satsa på vårat lag TurboColllies, bestående 
av: Angelica Eklund med sin långhåriga 
collie Bingo, Annie Larsson med sin 
korthåriga collie Solveig, Linda Johansson 
med sin australian shepherd Turbo, Och så 
jag och Mira så klart.

Det är inte så vanligt med korthårig collie 
i agilityvärlden, och ännu mindre uppe i 
högsta klassen. Senaste gången ett korthår 
tog sig till SM individuellt var 2009 när 
Angelica Eklund tog sig dit med sin 
Mironik's Minos "Ecco" och då kom på 
4:e plats! Han var faktiskt mormors bror 
till min Mira. Nu har jag även turen att jag 
bor nära Angelica och vi tränar mycket 
tillsammans. Hon har lärt mig otroligt 
mycket och det vill jag tacka henne för. 

Lika stor del i mitt liv är min sambo, 
markservice och materialförvaltare Morgan, 
som utan att blinka fyller hela året med 
agility och följer oss på alla tävlingar! Han 

t o m friade på själva Agility SM (that must 
be a keeper, right?)!

Mira är min första hund och jag är grymt 
nöjd med rasen. Hon har en arbetsvilja 
utan dess like och är smart och lättlärd som 
få! Under vår tävlingskarriär upplever jag 
att vi ha stått oss bra mot de de raser som 
vanligen täcker agilityplanerna och vi satsar 
för att fortsätta visa Sverige att Collie kan!

Jag: Caroline Larsson  
Ålder: 27  
Boendeort: Idala, Frillesås, 
Kungsbacka Kommun

Mira: Mironik's Fabi (från Mironik's 
F2-kull, uppfödare Monica 
Johansson och Emma Hult)  
Född: 2011-06-03 Korthårig Collie, 
Tik.

Fotograf: Martin Rimby
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Efter mycket kämpande in i det sista med att fixa kvalificeringen 
för SM i rallylydnad så lyckades vi komma med som första reserv. 
Tre veckor innan SM fick vi beskedet att vi fått en startplats om 
vi ville. Självklart ville vi det, jag och min rallykung Minos.

Den 14/7 packade vi bilen med allt vi skulle ha med oss och 
körde till Norrtälje. Det var ju så spännande att få uppleva vårt 
första SM ihop. Jag har själv tävlat i U-SM, men det var några år 
sen, med min första collie.

På fredagen den 15/7 var det tältuppsättning, veterinärbesiktning 
och lottning av startnummer. Vädret var inte på vår sida då 
det regnade mesta delen av dagen, men sen var det sagt att det 
skulle vara uppehåll resten av helgen. Vi fick en perfekt tältplats, 
veterinären godkände Minos och jag lyckades dra startnummer 
33 utav 51. Därefter var det invigning där vi presenterades snabbt 
och sen kunde vi åka tillbaka till 
hotellet och ladda upp oss inför 
vårt första SM.

Hela tiden var man på 
toppenhumör för stämningen 
var helt fantastisk, arrangörerna 
hade fixat det mesta. Lördag 
morgon innebar lite sovmorgon 
tack vare vårt startnummer, 
vilket var rätt skönt. Nerverna 
började nämligen kännas av lite 
mer än vanligt. Till tävlingen 
kom även vår uppfödare Wanda 
Forsberg, för att heja fram oss. 
Och vid 14:30 startade vi vår 
bana.

Vi hade fått välja ut en 
introduktionslåt som skulle 
spelas samtidigt som vi blev 
presenterade när vi gick in. Musiken gjorde så att vi kopplade av 
lite grann, och när musiken slutade började vårt allvar. Det var 
nervöst men så fantastiskt roligt!

Banan innebar en hel del koner som man skulle ha koll på, 8:ans 
frestelse hade några ingångar så det gällde verkligen att vara vaken 
för att veta vart man skulle. Vi fick se några diskvalificera sig just 
på grund av att de gick fel, väldigt trist. Men Minos, han gjorde 
som jag sa. Jag höll koll på vart vi skulle och kom ut ur banan 
med en känsla av att detta var nog inte så bra, men vilken tur att 
min känsla var helt fel!

På lördagen slutade vi på 10:de plats och de 20 bästa kvalade till 
söndagen. Jag kunde knappt fatta att vi hade fixat en finalplats 
bland alla duktiga ekipage som jag har sett upp till och önskat att 
vi var lika duktiga som de. Och vet ni vad? Nu var vi ju det helt 
plötsligt! Vi firade finalplatsen med ett besök på Kina-restaurang 
och Minos fick ett grisöra.

Söndagen innebar återigen en hyfsat lugn sovmorgon då vi fick 
startnummer 11 så skulle vi inte starta förrän lite senare. Vi var på 
plats när första ekipaget hade gått sin runda. Sen började nerverna 
trilla in. Vi fick hälsningar från colliefolk från alla håll och kanter, 
Facebooks collier önskade oss lycka till! Trodde inte det var sant 
att så många följde oss. Vi hade en collieägare i sekretariatet som 
filmade båda våra tävlingar. Ja, det var helt jäkla underbart att 
känna att vi hade så många som hejade på oss.

Men så var det dags för oss att inta banan igen, som inte var samma 
som lördagens men alla koner var ju kvar och även 8:ans frestelse 
några gånger. Med tungan rätt i mun och en taggad rallykung så 
skulle vi nog fixa detta ihop. Banan kändes ok, Minos kändes ok 
och jag själv var skitnervös. Denna kombination gjorde att det 
blev lite små missar som helt och hållet berodde på mig själv men 
trots att det var fyra domare i varje hörn så var det ändå en som 

gav oss 100 poäng men även en 
domare som gav oss 93 poäng 
vilket var det sämsta för oss.

Kommentarerna från domarna 
var helt fantastiska bland annat: 
"Härligt ekipage, härlig kontakt, 
vilken SM-debut, en mjuk och 
fin bana av ett ekipage med bra 
samspel, skön attityd på hund, 
mjuk och fint ekipage".

Sedan var väntan lång till 
prisutdelningen, för något 
resultat fick vi inte veta förrän 
vid just prisutdelningen. Min 
tanke och mitt mål var ju att 
komma bland topp 10. Sedan 
började de ropa upp och för 
varje gång vårt namn inte 
ropades upp blev jag mer och 

mer nervös. När de ropade upp 6:e placering kunde jag inte 
fatta att det var vi!! Kan ni fatta?! Min Rallykung Minos, Dantos 
Qwintus och jag hade kommit in som första reserv, tog oss vidare 
till en finalplats som 10:e plats av 20 och slutade på en 6:e plats!! 
Wow min Rallykung hade återigen uppfyllt våra mål mer än vad 
jag någonsin kunnat drömma om. Sveriges 6:e bästa ekipage i 
Rallylydnad 2016, och vi som startade vår karriär 2013, trodde 
inte detta var möjligt. Detta hade vi aldrig fixat utan vårt stöd från 
familjen, uppfödaren, vännerna och alla våra "fans" som hejade 
fram oss under SM. Ett stort tack till er alla som gjorde detta 
möjligt och tack för att ni trodde på oss.

Nu har vi laddat om och tävlar för fullt för det kommer ju ett 
SM 2017 också där vi hoppas fler collier gör oss sällskap.

Tack för oss! 
Katja Turja & RLD N, RLD F, RLD A, RLD M Dantos Qwintus

Rallylydnad:

Vår SM-resa 2016


