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Bilder från Collie-SM 2017
Alla resultat från SM 2017 finns på Svenska Collieklubbens hemsida.
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Eftersom Collie-SM är en av årets höjdpunkter bestämde jag 
mig för att jag och Nexus skulle tävla lägrespår där. Vi åkte upp 
redan på torsdagen för att hinna landa och umgås lite med trevligt 
colliefolk innan vi skulle tävla. 

På lördagen var det så dags för brukset och vi var på plats på 
Hallstahammars BK till samlingen 7.30 där jag drog startnummer 
5 av 6 tävlande. Avfärd till spårmarkerna som inte liknade skogen 
vi är vana vid i Skåne. Stenar, skrevor och blåbärsris… 

Släppte på Nexus och han sög spåret och tuffade iväg och här 
gjorde jag en miss när jag hängde på direkt för att kunna se var jag 
satte fötterna. Kom på mig efter några steg och släppte ut linan. 
Fick avdrag på påsläppet p.g.a. kort lina, lite surt eftersom det 
var mitt fel. Nexus jobbade spårsäkert som vanligt och plockade 
pinne efter pinne, 12 minuter senare stod jag med slutapporten i 
handen och jag var överlycklig! Fullt på spåret! 

Tillbaka till klubben och lång väntan, inte förrän 13.00 var det dags 
för lydnad. Mycket publik och det kändes lite nervöst. Gjorde som 
jag brukar för att starta upp Nexus och det funkade.  Lydnaden var 
bitvis lite slarvig men helt ok. En del guldkorn som apporteringen 
som vi haft världens konflikt med men som funkade idag. Hoppet 
höll på att gå helt fel, han hoppade ut bra, satte sig och hamnade 
snett så jag slängde ut handen och kommenderade återhopp 
och han flög tillbaka! Sjukt nöjd med mig själv och att jag tänkte 
snabbt.  Sprang av plan för att belöna min fantastiska hund som 
levererar när jag önskar det som mest! 

Lång väntan igen på platsliggning och vi var bara tre i lägre som 
skulle lägga så vi hamnade bredvid träningskompisen Elviz vilket 
kändes bra. Nexus la sig bra och lugnt och låg helt stilla hela 
platsliggningen! Upptäckte först efter tävlingen att vi inte fått fullt 
på platsen vilket nog handlade om en sammanblandning av hundar. 
Sist var det budföring men då hade vi varit igång nästan 12 timmar 
och Nexus startade, sprang ut 20 meter men vände sedan tillbaka. 
Syntes att han var trött nu och jag klandrade honom inte.

Summan av det hela blev 444,25, uppflyttning och 3:e placering! 
Vilken galet härlig känsla att bli uppflyttad på ett Collie-SM och 
att kunna lämna lägrespår bakom sig och träna för högre.
Nu tränar vi för start i lägre sök och högre spår och jag hoppas 
på många fina tävlingsår med min goa kille!
 
Stolt matte - Maria Godolakis

”NEXUS”- SPH 1 Fornborgens Major Melker på Collie-SM 2017
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Nu har jag varit med och arrangerat Collie SM tre gånger. 
Första gången var i Västerås 2007 sedan Örebro 2011. Nu 
alltså 2017. Efter varje Collie SM har vi sagt aldrig mer 
men……som sagt det har blivit en gång till.

Denna gång var vårt krav att vi skulle ha en brukshundsklubb 
som tog hela bruksdelen samt att styrelsen ansvarade för 
utställningen.Hallstahammars BK tog på sig att arrangera 
brukset och det gjorde de med bravur. Vi hade 40 hundar som 
kommit med. Det blev en lång dag för de tävlande. 

Men för att återgå till detta med att arrangera. Planeringen börjar 
nästan två år tidigare då det är så långt innan man måste ansöka 
om utställningen, om det inte är ännu tidigare. Vi hade från början 
pratat med Västerås BK om att vara där även denna gång. Av olika 
anledningar fick vi flytta det till Hallstahammars BK.

Vi var länge oroade för hur det skulle gå då det var få som hade 
sagt att de skulle ställa upp och hjälpa till men även det löste sig. 
Den tyngsta biten är nog att ha hand om köket. Att ha ansvar 
för mat till domare och funktionärer samt försäljning av fika och 
lättare förtäring kräver verkligen en stresstålig person.

Ju närmare man kommer tävlingshelgen ju mer blir det att göra. 
Det ska beställas priser, rosetter och köpas in en massa. Se till 
så att priser från sponsorer kommer på plats. Dagarna innan 
är det full rulle som gäller med alla förberedelser. Allt från att 
markera upp banor, sätta upp tält, fördela priser och en massa 
förberedelser i köket.

På torsdagskvällen kändes det som att vi hade allt under 
kontroll. Men vi vaknade upp till något som kunde blivit en 
mardröm. Vattnet i brunnen var slut och vattenpumpen hade 
gått varm. HJÄLP vad gör vi nu. Utan vatten med en tävling 
som ska pågå i flera dagar…Som tur var hade vi bokat en 
bajamaja så man kunde gå på toa. Men hur gör man utan vatten ? 
Räddare i nöden blev Hallstahammars kommun. De kom 
med en stor tankbil med vatten och fyllde på i brunnen 

samt att de kom med två stora tankar med vatten. 

Collie SM började på fredagen med rallylydnad, samtliga klasser.  
Det var ett 80 tal anmälda. Tävlingen flöt på bra tills det kom ett 
riktigt åskoväder så vi blev tvungna att bryta tävlingen ett tag tills 
det värsta var över. Måste säga att det var många fina resultat. Vid 
17.00 tiden startade agilityn. Tyvärr var det inte så många anmälda. 
Men de som var med hade roligt. Vi hade i år lagt till en klass som 
inte ingick i Collie SM. En klass för veteraner. Det var jättekul. 
Den äldsta hunden som tävlade var 13,5 år.

På lördagen var det bruksdelarna. Även här blev det många 
fina resultat och en hel del uppflyttningar. Grattis till alla er. 
Lördagen avslutades med ett informations möte. Så för oss som 
var arrangörer så blev det en mycket lång dag.

Söndagen bjöd faktiskt på riktigt fint väder. Så alla utställare och 
lydnadsdeltagare fick en fin dag.

Marie-Louise

Att arrangera COLLIE-SM

SCK:s UTSTÄLLNINGAR 2018
4 MAJ TIMRÅ - MR BILLY HENDERSSON

2 JUNI STOCKHOLM - YVONNE BRINK

13 JULI - ARVID GÖRANSSON  får klartecken måndag

28 JULI COLLIE-SM KUNGSBACKA - MARY MCNALLY

8 SEPTEMBER - SUSANNE NILSSON
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Collie-SM 2018 - årets höjdpunkt!

 

2018 kommer Collie SM att gå i Kungsbacka. Det kommer bli  
ett samlat SM med ALLA grenar (samtliga officiella). 
Det kommer ske i samarbete med Kungsbacka BK.

Skriv upp datumet: 26-29 juli!

Mer information hittar ni på www.sm.svenskacollieklubben.se

Like many of  my generation I fell in love with Lassie at a very 
young age and have owned collies most of  my life.  I began 
exhibiting Rough Collies in 1993 and bred my first litter under 
my affix, Copamage, in 1997.  

From my l kennel I have bred many multiple Green Star (CAC) 
and CAICB winners including 6 Irish Champions and owned 
and campaigned an additional 2 to their champion titles.  I am 
very proud and privileged to have been Top Breeder in 2013 
and also to have bred and campaigned the top winning Rough 
Collie in Ireland in 2016.

I am very active in the breed and served on committee of  the 
All Ireland Collie and Sheepdog Society and acted as Treasurer 
for 17 years.  I am currently Treasurer of  the Rough Collie 
Club of  Ireland. 

I began judging in 2000 and have judged in Ireland, UK and 
Spain. I am qualified to judge all Group 1 breeds and Group 1 
at championship level.  

Mary McNally, Copamage collie. 

 Collie SM 28 juli 2018: Domare Kort- & Långhårig collie
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Tack till vår huvudsponsor:  
Royal Canin!


