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Collieklubbens remissvar på Collieutredningen 
Styrelsen har ingående läst och diskuterat Collieutredningens rapport. Den är omfattande men väl bearbetad 
och ger en bra sammanfattning av de viktigaste aspekterna gällande collie, rasens mentala status och den 
situation som rasklubben befinner sig i idag. Att collien i alltför hög grad har rädslor visar rapporten på ett 
mycket tydligt sätt och med vetenskapliga belägg. Detta problem har utredningen tagit fram en lösning på, som 
är en genomtänkt kompromiss mellan grupperingar bland uppfödarna.  

Citat från CS uppdragsbeskrivning: 

”CS utgångspunkt är att colliens mentala status, i likhet med alla andra hundraser, ska ha en sådan 
mentalitet att den kan fungera i dagens samhälle utan t ex överdrivna rädslereaktioner i en för 
hunden vardaglig situation. SKK/CS vill poängtera att Kennelfullmäktige har uttalat att bland annat ur 
djurskyddssynpunkt är frågan om mentalitet mycket viktigt och CS ser med oro och allvar på colliens 
situation.” 

Förslag 1 och 2 är konkreta och de båda förslagen kompletterar varandra. Här finns en tidsaspekt på 5 år att 
hantera. Pga. Covid-19 är det väl troligt att rekommendationen enligt tabell 4 i CU måste flyttas fram med start 
tidigast 2021.   
Styrelsen anser att alternativ 2 behövs för att sätta behövlig press på uppfödarna att på egen hand uppnå 
nivåerna enligt alternativ 1. Styrelsen är övertygad om att det är fullt möjligt om viljan finns, och att CS då inte 
kommer behöva ta till MI som krav för registrering av valpar. 

Förslag 3–5 är mer omfattande men även här finns en tidsaspekt att hantera. Den polarisering som finns 
inom klubben har pågått så länge att det kommer krävas minst 5 år för att det ens ska vara realistiskt att vända 
skutan. Styrelsen ser att det under minst 5 år behöver arbetas med: 

1. Att skapa planer på aktiviteter som är långsiktiga och genomtänkta inom alla 3 områden 
2. Att få stöd från de kompetenser som krävs (Kvalitetssäkring, forskning, genetik, index m.m.) 
3. Att skapa externa grupper som bistår klubben aktivt under minst 5 år  
4. Att både SBK och SKK bistår med finansiellt stöd för att genomföra de aktiviteter som efterfrågas 

 
Den djupa polariseringen inom SCK är både långvarig och infekterad och har pågått under många år och olika 
styrelser. Den kan inte lösas av enbart styrelsen för SCK - både SBK och SKK behöver ta en del av ansvaret för 
att lösa upp de låsta positionerna.  

Styrelsen ber därför om hjälp så att rasklubb, SBK och SKK tillsammans kan arbeta för ett öppet och respektfullt 
klimat inom SCK och mellan uppfödare.  

 



   

Rapport om kullindex hitintills för 2020 - Av 20 kullar har 19 mentalindex. 1 kull har en mor med brutet MH. 
Glädjande nog är att ingen kull ligger under 85 endast 2 kullar ligger under 90.  
Snittet för alla 19 kullar är 97,8 och 42 % av kullarna som har index på 100 eller däröver (32% för 2012–2019). 

Styrelsen tolkar detta som att uppfödarna trots allt uppmärksammat och tagit till sig av vad som står i 
Collieutredningen. Det krävs inga enorma orealistiska steg för att förflytta kullarna till minst 95 i index, speciellt 
med tanke på att uppfödarna har 5 år på sig.  

 

Styrelsen ber CS att följa utredningens alla förslag för collierasens bästa och för rasklubbens bästa.  

Effekten av ett beslut i linje med Collieutredningen förslag, skulle bli att när vi nu nått vägs ände och inte har 
något mer att bråka om, är vår förhoppning att SCK:s medlemmar äntligen kan börja diskutera, lära av varandra 
och mötas i sina olika åsikter men i sin gemensamma kärlek till collien, en fantastisk hund. 

  

I beslutet har 7 ordinarie ledamöter deltagit i beslutet varav 1 har reserverat sig.  
 

Styrelsen för Svenska Collieklubben  
 
 
 

genom ordförande Kirsten Wretstrand, ordförande 

Beslut fattat på styrelsemöte 2020-05-06, bifogar justerat protokoll 

 

Bilaga: 
Styrelsen har även kommenterat varje förslag 1–5 var för sig mer i detalj. 
  



   

Bilaga: Kommentarer förslag 1–5 
 

Förslag 1) 
Förslaget är en bra kompromiss för att vi ska kunna komma vidare.  

Förslaget innebär att collieuppfödarna nu får några år på sig att utveckla sitt avelsmaterial så att 
kombinationerna gradvis ökar sitt MI för nyfikenhet/orädsla.  

Inga avelsdjur blir utestängda från avel men stor vikt behöver läggas vid val av partner.  

Om detta uppnås har uppfödarna visat att de kan förvalta det förtroende det innebär att bedriva avel med 
hundens bästa för ögonen. 

 

Förslag 2) 
Om uppfödarna inte lyckas uppnå den lägsta nivån så behöver CS fatta beslut om krav. 

Detta är naturligtvis ingen önskvärd situation och ingenting som SCK hoppas ska behöva ske, men styrelsen ser 
att detta är en negativ, men nödvändig, konsekvens om målet på 95 i kullindex inte uppfylls. Det kan behövas 
en tydlig uppmaning för att uppfödarna ska inse allvaret. 

 

Förslag 3) 
SBK är den organisation som ansvarar för MH. SCK har likt övriga rasklubbar möjlighet att arrangera egna MH, 
men för att göra det så behöver rasklubben stöd av en lokalklubb. 

Idag då filmer från MH florerar på sociala medier så ser vi att SBK som ansvarig för MH behöver blir mycket 
bättre på att kvalitetssäkra sina funktionärer. Detta är mycket viktigt som en del i att bland collieägare och 
uppfödare få ett högre förtroende för MH. 

Kostnaden för att rabattera startavgiften på MH kan SCK inte bära själv. 

SCK är redan idag aktiv för att utbilda funktionärer (figuranter främst) för MH.  

Vi ser att många collieägare och uppfödare behöver förkovra sig i hundars mentalitet. Vi ser även  bitvis ett 
stort intresse. Vi vet att SKK har digitala utbildningar som vi gärna ser att collieägare blir erbjudna rabatterade 
deltagaravgifter. 

SCK kan inte driva allt detta själv utan styrelsen anser att vi behöver hjälp av SBK och SKK. Detta kan även vara 
bra för att öka förtroendet för den kunskap som förmedlas. Oavsett vilken styrelse som blir vald finns alltid 
någon som anser att det är fel personer. 

Vi ser även att SBK måste bli bättre på att se till att beskrivare och testledare inte förmedlar fördomar om olika 
raser och uttalar dessa.  Machofasoner bland funktionärer med förutfattade meningar om collie existerar och 
måste bort. Speciellt viktigt då vår förhoppning är att fler väljer att starta på MH, personer utan bakgrund inom 
SBK och som inte är inskolade i den jargong som många gånger finns bland bruksfolk. 

 

Förslag 4) 
Styrelsen ser att släktskapsindex vore ett väldigt bra hjälpmedel för att i högre grad mixa de olika linjerna. Allra 
bäst vore om alla collies i de nordiska länderna kan ingå.  



   

Styrelsen ser att vi som klubb skulle kunna lägga mycket mer fokus på detta och vi skulle gärna ta ett tydligare 
grepp om detta.  

Det här behöver omvandlas till verksamhetsmål som då tas på årsmötet inför 2021. 

Även här inser styrelsen att hjälp från SBK och SKK behövs både utifrån att lägga en plan för HUR men också för 
att öka collieägarnas förtroende för faktainnehållet. 

 

Förslag 5) 
Gällande den här punkten ser styrelsen att vi måste få hjälp utifrån.  

Ett problem som har tillåtits växa till sig 1970-talet kan man inte tro går att få bukt med på ett eller ett par års 
sikt. Det krävs betydligt längre tidshorisont än det. 

Både SBK och SKK har till viss del ett ansvar för att man inte tagit i problemen i rasen på allvar utan låtit 
polariseringen i klubben fortgå under väldigt lång tid. Det kommer ta tid att återskapa något som stegvis 
försämrats sedan 1970-talet. 

Alla punkter som föreslås är intressanta men det här är inte helt enkelt, utan kräver en hel del tankearbete och 
planering. Det kommer även att kosta en del pengar.  

Även här eller speciellt här ber styrelsen om hjälp från både SBK och SKK. 
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