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Collie-SM  2019

Tack till våra sponsorer!

Första helgen i augusti arrangerade Norra LA än en gång Collie-
SM i Piteå. Nästan 70 colliestarter i utställning, rallylydnad, 

lydnads- och bruksprov genomfördes. Några hundar startade i flera 
grenar och visade verkligen att collien är en allroundhund. Riktigt 
roligt att så många kom och tävlade! Resultaten hittar ni på annan 
plats i tidningen.

För att överhuvudtaget ha en möjlighet att genomföra SM:et be-
hövde vi hjälp och det fick vi verkligen av Piteå BK. Under många 
år har Piteå BK anordnat Stora Paltprovet (lydnads- och bruksprov) 
första helgen i augusti och vi är mycket glada över att vi fick hänga 
på detta arrangemang. Det gjorde att vi kunde koncentrera oss i 
första hand på rallylydnaden och utställningen.

 

Lite fakta om Collie-SM:

SM-Vinnare på Collie-SM samt Rasmästare
På ett fullständigt Collie-SM så har vi oftast följande grenar:

1. Officiell lydnad alla klasser
2. Officiell Rallylydnad alla klasser
3. Officiellt bruksprov sök och spår, appell-elit
4. Inofficiell Agility för Xlarge
5. Rasspecial (utställning) med domare från rasens hemland

Speciellt bruksprovet är lite marigt att arrangera då bruksprov är 
som en mångkamp med olika delmoment som både sker i skogen 
och på appellplan.

Vad krävs då för att bli SM-Vinnare?
SM-Vinnare i Lydnad krävs ett 2: a pris i klass 3 eller om det inte 
finns i näst högsta klassen klass 2.
Rasmästare i lydnad blir den med högst % i de andra klasserna 
startklass-klass 2 (om inte den är SM-Vinnare). Vi har väldigt säl-
lan startande i den högsta lydnadsklassen.

SM-Vinnare i Rally delas ut till den med högst poäng i Mästar-
klass dock måste man uppnå 70p.
Rasmästare i rally blir den med högst poäng i nybörjare-fortsätt-
ning-avancerad klass.

SM-Vinnare i Bruks blir startande i elitklass med högst poäng 
(både sök och spår) som minst är godkänd. 
Rasmästare i bruks blir den med högst poäng i lägre-högre  
(dock minst godkänt resultat).

Appellmästare blir den i appellklass med högst poäng dock måste 
man vara godkänd.

I Agility hålls en deltävling i hopp, en i agility och sen en final.
SM-Vinnare i Agility blir vinnaren i finalen.

På Utställningen utses två SM-Vinnare – BIR korthår samt 
BIR långhår.
Man utser även en BIS men det har inget med själva titeln SM-
Vinnare att göra.

Ytterligare krav
De som tävlar måste vara medlemmar i Svenska Collieklubben och 
hundarna måste både vara svenskägda och svenskregistrerade.
I Piteå blev det inga SM-Vinnare i Lydnad eller i Agility. I lydnad 
uppnåddes inte ett 2:a pris och agilityhade vi inga anmälda.

Jag hoppas att ni som besökte Piteå under helgen – oavsett om det 
var som tävlande eller åskådare - är nöjda med arrangemanget och 
att ni kommer tillbaka fler gånger – kanske till vår utställning eller 
Stora Paltprovet nästa år?

Maria Caxne
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UTSTÄLLNING
Domarens kommentar:
I have been looking forward to 
my return visit to Sweden and the 
invitation to judge the main Swe-
dish Collie Club Breed Ch show in 
Piteå was certainly a great honour 
for Me . I did both Rough Collies 
and Smooth Collies . A very nice 
entry on the day , the sun was out 
and a fabulous outdoor grass ring . 
A super venue indeed!
 
A mixed bunch of dogs in both rough and smooth for type but I 
was delighted with my main winners the smooth was on top form 
for both condition, presentation and super handling ticked every 
box to win BEST IN SHOW

I would like to thank all the exhibitors for being so sporting and 
accepting my placings and grades hopefully a few tips with the 
verbal critiques . 

I was looked after so well by this small hardworking committee 
who pulled out all the stops with amazing rosettes , prizes and dog 
food for the winners .
Just a few Picts hope to add a few more official ones when I get 
them.

Karen Mc Devitt, Irland (Kennel Caronlea)

RESULTAT
Korthår:
1BHKL BIR BIS1 SM-vinnande korthår Törnskogens Ragazzo Di 
Milano, äg. Susanna Söder
2 BHKL Cert BIS2-junior Mironik’s Toblerone, äg-Monica Olsson
3 BHKL R-cert BIS2-bruks Mironik’s Jingbo, äg. Klara Kristalova-
1BTKL BIM BIS1-veteran Mironik’s Zenoni, äg. Emma Hult
2BTKL ck Mironik’s Marylin, äg-. Monica Johansson

Långhår:
BIM CERT Denfris Pierre Carden, äg.Tarja Larsson
2BHKL ck Gatefields In Case Of Fire 
3BHKL Sammen’s Blue Boy Of Tombe 
4BHKL Sammen’s Silver Spirit, äg. Ann-Sofi Paulusson
Övriga hanar med ck:
Fancymore Silver Explosion

BTKL1 BIR CERT BIS2 SM-vinnande
långhår Zaphira, äg. Tarja Larsson
2BTKL R-cert Fancymore Treasure Of My Love, äg. Lisa Samuels-
son
3BTKL ck Brudholmens Addicted To You
4BTKL ck BIS2-veteran Mironik’s Durietz , äg. Klara Kristalova

Övriga tikar med ck:
BIS1-bruks Carnostie’s Aquamarine, äg. Elin Nordström
Sammen’s Be My Joy, äg. Ann-Sofi Paulusson 
Fanymore Fortune Factor With Love, äg.Kirsten Wretstrand
Sammen’s Judy Blue Eyes
BIS1 Valp: Wall Street’s Supertramp, äg.Elisabet Ek 
BIS2 Valp: Mironik’s Vis, äg. Emma Hult 

BIS1
Uppfödargrupp:
Mironik’s
BIS2
Uppfödargrupp:
Sammen’s 

Fler bilder hittar du på svenskacollieklubben.se
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Team Wilmas nervösa rally-resa

Tänkte jag skulle skriva om min och RLD N RLD F CORDY-
LINES GRACE ”Wilma” nervösa resa i rallylydnadens värld. 

Vi bor i ett pyttelitet samhälle i Västerbottens inland så utbudet 
med massa kurser och fina inomhushallar är minimal. 
Vi är 4 stycken aktiva som tränar och hjälper varandra så gott det 
går och har allmänt kul tillsammans två gånger i veckan. Vi tränar 
utomhus på våren och sommaren, mest på folkets park och vinter-
halvåret har vi tillgång till en smutsig, trång men ändå en alldeles 
underbar industrilokal. Där gör vi rallyslingor i gångarna, tränar 
nosework, lydnad och trix, vilket Wilma också älskar men det är en 
annan historia.

Varje försommar så brukar Susanne på Rackarungarnas Hundskola 
komma och ge oss bondläppar en dagskurs rallylydnad och av Su-
sanne får man alltid en liten längtan till tävling och en hel bunke 
pepp. 
Hon är en underbar instruktör på alla sätt och vis.

Vintern 2017 fick vi börja träna varannan söndag med det härliga 
Collie-gänget från Piteå. Vi är 3 stycken som packar in oss och våra 
hundar i bilen och åker dom 9 milen, enkel väg till Piteå och Hund-
vis hundskolas inomhuslokaler. Kan säga att ingen snöstorm har 
stoppat oss än. 
Alltså vilken lyx att kunna träna i strumplästen! Så härligt! 
Där har vi också fått mycket tips i rallylydnad och alla är så pep-
pande och duktiga. 

Augusti 2018 förvånade vi oss själva med att anmäla oss till vår för-
sta tävling. Bara att för första gången logga in på SBK-tävling och 
trycka ”anmäl” var så 
nervöst. Minns inget av vår första tävlingsrunda, vet att jag frågade 
en kompis som stått och tittat på om vi var diskade, jag minns 
verkligen ingenting...
Men känslan efteråt, att vi ändå genomförde tävlingen och att jag 
stod på benen, den känslan levde jag länge på. 
Vi fick i alla fall ett godkänt resultat med 83 poäng, vilken lycka! 

Så på 3 tävlingar, nervösa sådana fick vi 3 godkända rundor och 
Wilma fick en ny titel RLD N.  Så stort, det hade jag inte i min 
vildaste fantasi ens kunna drömma om!

På grund av min nervositet så fortsatte vi vara i nybörjarklassen tre 
gånger till, även dom med godkända resultat. Jag ville träna på att 
tävla och sakta men säkert så började jag i alla fall se fram emot att 
tävla i alla fall, men nervositeten var och är kvar. 

December 2018 så steppade Team Wilma upp och anmälde till 
fortsättningsklass, nervositeten var åter på topp. Många tankar flög 
genom skallen, tänk om hon springer av planen och hälsar på folk? 
Kanske springer och skäller ut någon flamsig hane hon tidigare gett 
onda ögat?  Men det gick bra, men samtidigt vad hade det gjort 
OM hon gjorde något busigt? Hon hade i alla fall roat publiken ett 
par sekunder. 
Vi fick inget godkänt resultat den gången men hon skötte sig 
snyggt. Sen blev det två tävlingar med diskvalificerade resultat, vil-
ket var helt och hållet mitt fel. 
Nervositeten gjorde att jag missade sitt vid startskylten och andra 
gången tog jag fram kopplet lite för tidigt. Men jag vet att jag ALD-
RIG gör om dessa misstag igen.
Efter dom tabbarna så vände det igen och vi fick 2 godkända resul-
tat och på årets Collie-SM som var i Piteå i augusti så tog vi vårt 
tredje godkända resultat i FKL. Såå härligt och extra kul att det var 
på Collie-SM. 

Nervositeten finns fortfarande där men den har blivit bättre, jag 
minns vad vi gör på planen men vi ska ändå fortsätta i FKL en stund 
till, bara för att fortsätta träna på att tävla och framför allt HA KUL 
tillsammans, som ändå är det viktigaste. 
Hoppas vi ses på tävlingsplanen nån gång!

Team Wilma genom Maria Nordström, Jörn

RALLYLYDNAD
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Text och bild: Lisa Samuelsson 

Dagen började med rallylydnad på schemat. Jag som en del av 
arrangörsteamet var domarsekreterare samt tävlingssekreterare 

för klasserna nybörjare, fortsättning och avancerad. Stressigt men 
roligt! 
Att sen kasta om hjärnan, släppa allt, hämta hunden och kasta mig 
in som andra hund i mästarklassen.  Jag var helt slut i hjärnan redan 
och tänkte huuuur ska jag klara av 
att gå in i bubblan med min egen 
hund efter detta? 
Hämtar Nikki ur bilen och inser 
att jag har en sjukt taggad hund vid 
min sida – detta kan faktiskt gå vä-
gen hinner åka genom huvudet. 
Traskar ned på planen och värmer 
upp i ca 1 minut, ställer mig på 
startlinjen och det är bara hon och 
jag!!! Den känslan, den är fantastisk!! 
Hon sitter och tittar på mig med en 
blick som jag aldrig kommer glöm-
ma!
Domaren ropar mitt namn och vi 
kliver in över bandet. Vi hade såååå 
roligt ihop inne på banan – flera 
missar görs (mestadels av matte) 
men vad gör det när vi kliver över 
bandet efter målskylten och det 
fortfarande är hon och jag – ing-
enting!!! Detta var en vinst som jag 
aldrig kommer glömma!!! Vrålandes 
hoppar vi omkring efteråt!! Att vi se-
dan hade missat titeln Svensk Mäs-
tare med 4 poäng kändes surt men det spelar ingen roll. Vi hade ju 
avslutat rallykarriären egentligen men då det var så få collie anmälda 
i mästarklassen så tänkte jag, äsch vi kör och vilken tur för nu är 
suget tillbaka och revanschkänslan likaså. 
Direkt efter detta sprang jag upp till bilen, bytte om på parkeringen 
till utställningskläderna, ställde upp Nikki på ett träbord och klipp-
te tassar och öron som jag inte hade hunnit göra innan eftersom jag 
och alla andra i SM-teamet hade haft fullt upp med arrangerandet. 
Tack och lov hade en underbar vän till mig ställt upp och borstat 

igenom Nikki kvällen innan då hon förstod att jag inte skulle hinna! 
Tusen tack fina du!! 

På med nummerlappen och in i ringen direkt, där sköter hon sig 
riktigt bra och slutar som andra bästa tik med R-Cert och superfin 
kritik. Att domaren sa hur otroligt mycket hon gillade Nikki och 

vilka fantastiska färger hon har var 
så härligt! Sååå roligt att få höra att 
det inte bara är jag som är partisk, 
haha.

När kvällen väl kom stod vi upp-
ställda för att tävla lydnadsklass 1. 
Nu tänkte jag att NU måste hon 
vara dödstrött, en hel dags aktivite-
ter, ligga i bilen och en helt utpum-
pad matte!! Men nej, samma känsla 
igen, vi går in på plan efter snabb 
uppvärmning och det är bara jag 
och hon! Vi två mot världen! Vi job-
bar på som om inget annat fanns. 
Om det inte vore för att matte inte 
hade någon hjärna kvar och inte läst 
på reglerna så hade det gått ännu 
bättre. Jag hade nämligen för mig 
att om hunden går in fel väg i mo-
mentet sändande med läggande så 
är man nollad. När hon då rundade 
ena konan in i rutan la jag, i och 
med det, henne där hon stannade 
och då hamnade tassarna utanför = 

0 i betyg. I efterhand fick jag reda på att så inte alls var fallet – jaja 
då vet jag det till sen. Men resten var lika härlig känsla som när vi 
klev in på planen – vi flög fram!! Med ett glädjetjut rusade vi ut 
från planen när sista momentet var gjort och där möts vi upp av 
mina vänner och supportar som vrålar UPPFLYTT! Tårarna kom-
mer bara jag tänker på det! Vilken dag vi hade!! 
Att vi dessutom hade fantastiska människor med oss över hela hel-
gen var verkligen pricken över i! 
Att få se vänner, bekanta och colliemänniskor från hela Sverige tävla 
hos oss på min hemmaklubb Piteå BK och med fina resultat både 
känslomässigt och poängmässigt var så underbart att se.
Tusen tack alla som kom och förgyllde 2019 års Collie-SM både
som funktionärer, tävlande och åskådare – ni är fantastiska!

Stort lycka till allihop!
Lisa Samuelsson med Nikki, 
RLD N RLD F RLD A Fancymore Treasure Of My Love

Mitt Collie-SM



25

_

Text och bild: Klara Kristalova 

Monica och Emma, mina uppfödare peppade oss valpköpare 
redan under förra rasmästerskapet 2018, att följa med och 

starta i lite av varje i Piteå i år. Det lät kul att åka norrut, jag överta-
lade maken, och så blev det bestämt.
Under året som gick försökte jag starta 
i elitklass en gång, men fick bryta efter-
som jag fick migrän efter sju timmars 
väntan, precis på väg in för att köra 
uppletande.
Sen anmälde jag inget mer eftersom jag 
blir stressad bara av att tänka på att gå 
lydnadsprogrammet inför publik med 
Zenga, det är ingen favorit direkt. Vil-
ket är en anledning till att det varit rätt 
rejält glest mellan starterna genom åren.
Men, jag ville ju få oss godkända i elit-
klass innan hon ska pensioneras så det 
var bara att bita ihop och trycka på an-
mälningsknappen i SBK tävling.

Efter några dagars olika, trevligt ord-
nade, aktiviteter såsom utställning ,rally 
och lydnad med mina olika hundar så 
var det dags för söket. Vädret var bra, 
inte för varmt, och Zenga var kanske 
inte i toppform, men ändå pigg och 
glad.
Dagens första moment visade sig vara 
platsliggning med skott. Jag blev svettig och spänd och mina uppfö-
dare fick nästan baxa mig mot planen. Platsliggningen är ett knepigt 
moment för mig eftersom vi haft en del strul med det. Zenga ville 
inte riktigt hänga med in, men jag knallade på.
När vi lagt ner hundarna och jag försvunnit bort bakom planket 
tittade jag på Zenga genom en springa. Hon såg ut att pusta ut, 
liksom skönt att bli av den , och platsliggningen gick som en dans.
Så bar det av mot skogen. Vi samlades på en plats i en fin gles 
tallskog och började vänta på vår tur i trevligt sällskap. Vi 
hade startnummer två så det gick rätt fort. 
Själva söket oroade jag mig inte för, möjligen för att längden 
på banan skulle bli tuff. Vi tränar oftast runt 200 meter efter-
som våra träningsbanor inte är längre, och Zenga skulle fylla 
10 efter några dagar.
Det blev vår tur, och vi gick fram och startade. Hon var väldigt 
pigg i början, och efter lite strul på grund av vindriktningen 
som ledde till lite olydnad hade hon hittat figurant nummer 
ett. Några ok slag till sen var vi inne i ett brett område med 
bara stora runda stenar på marken. Det ville hon bara trava 
över, och nu började hon se lite trött ut. Farten var inte längre 
på topp när vi närmade oss 200 m märket men vi jobbade på 
och snart hade hon hittat figurant nummer två i en trälåda. 

Efter ett antal slag till började tungan hänga ordentligt men var 
fortfarande mycket lydig, inga stopp vilket kan hända när hon är 
trött och motvinden säger att det inte finns nån där att springa ut o 
hitta. Nästa hund ska jag nog träna annorlunda

i början, men så är det nu med Zenga. 
Men hon skötte sig finfint. Jag såg slut-
skylten när tävlingsledaren sa en minut 
kvar. Vi hade en figurant kvar att hitta 
och jag sa bara sök på måfå och tänkte 
att hon får göra det här på sitt sätt nu så 
vi hinner. Och vips sprang hon ut och 
hittade den sista gubben. Det var en sån 
lättnad. Och fort gick det ,för vi hann 
med två fina tomslag till även om tiden 
tog slut när hon var på ingång från det 
andra.
Vi fick 8/8 pga olydnaden i början, lite 
sackande tempo o lite oavsökt men be-
röm för att hon jobbade på och gjorde 
väldigt fina påvis.
Jag var väldigt glad, nu hade vi ju chans 
att bli godkända.
Vi åkte tillbaka till Piteå fina Bruks-
hundklubb och åt palt. Det var gott 
men väldigt mäktigt. Och tittade på 
spårets lydnad. Leslie, Mironiks Durietz 
(en av mina andra hundar) gick ett lägre 
spår med sin duktiga inhoppsförare till-

lika uppfödare Emma, och de såg helt fantastiska ut trots att det 
var första gången de gick ett lydnadsprogram tillsammans (vi smög 
bakom ett skjul så hon inte skulle bli distraherad). Det räckte näs-
tan till uppflytt. Tyvärr tjuvstartade hon till mottagaren på budfö-
ringen , så kan det också gå.

Bättre sent än aldrig  

- Mironiks Zengas första genomförda elitklassprov

Mironiks Leslie i spåret

Mironiks Zenga och Klara - SM-vinnare

BRUKS
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Det var skönt att ha nåt annat att tänka på men snart var det dags 
igen, för vår akilleshäl, lydnaden. Vi har tränat sporadiskt sista året, 
lite har det känts som att det kanske ändå var försent. Söket gör 
vi för skojs skull, men lydnaden...det där fria följet som inte blev 
så bra från början och jag har väl varit lite lat. Det hade hållits ett 
distriktsmästerskap på klubben under helgen parallellt med vårt ras-
mästerskap så det var rätt mycket folk, och ja ,hu helt enkelt. Men 
vi spottade i nävarna och satte igång och det gick över förväntan. 
Fin attityd och fokus genom hela programmet, lite små missar och 
den sporadiska träningen resulterade i några nollor, men vi klarade 
det. Så fantastiskt roligt att det gick bra.
Efter detta hade vi bara uppletandet kvar och där gjorde vi vår kan-
ske sämsta insats någonsin. För första gången på åratal bytte hon 
ett föremål. Uppletande är Zenga normalt väldigt duktig i men inte 
den här dan. 

Summan räckte iallafall till ett godkänt resultat i Ekl sök och det 
var vårt mål, inte bara under det här provet utan överhuvudtaget, 
och på köpet blev vi SM mästare i bruks på rasmästerskapet vilket 
förstås kändes väldigt fint och hedrande.
Hela mästerskapet var trevligt, bra klubb, fina marker och planer 
och väldigt trevliga funktionärer och domare. Jag hoppas vi blir lite 
fler collieägare bara som tampas om titlarna 2020.

RESULTAT

SM-vinnare Bruks:
1. Mironik’s Zenga med förare Klara Kristalova
426 p. Gk. Elitklass sök (se föregående sida)

Rasmästare Bruks:
1. Oneway’s Hot Chick med förare Gunilla Stenman 483,25 p 
Uppflyttad. Lägre klass spår.
2. Wall Street’s Green Day med förare Hasse Johansson 411,5 p 
Gk. Lägre klass sök.
3. Mironik’s Durietz med förare Emma Hult 396 p Gk. Lägre 
klass spår

Appellmästare:
1. Fancymore Fortune Factor With Love
med förare Kirsten Wretstrand 189 p. Gk. Appellspår.
2. Mironik’s Marylin med förare Monica Johansson 188,25 p.  
Gk. Apells

Rasmästare Rallylydnad:
1. Springmist’s Viserion Of Viserys med förare Anita Lindberg 90 
p. Nybörjarklass.
2. Mironik’s Durietz med förare Klara Kristalova 89 p. Nybörjar-
klass.
3. Cordylines Grace med förare Maria Nordström 83 p. Nybörjas-
klass

Rasmästare Lydnad:
1. Mironik’s Durietz med förare Klara Kristalova 284,5 p 1:a pris. 
Lydnadsklass I.
2. Fancymore Treasure Of My Love med förare Lisa Samuelsson 
272 p 1:a pris. Lydnadsklass I.

Lydnad startklass:
1. Puckolinas Muriel med
förare Marie EdlundThunberg 142,5 p. Gk
2. X-Treme Collies Aurora
med förare Kirsten Wretstrand 124 p Gk

Grattis till alla vinnare!


