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Hej alla! 
Detta är ett nytt infobrev från styrelsen till er alla som är uppfödare av kort- och/eller långhårig collie och som är 
medlemmar i klubben.  

Presentation av oss i styrelsen: 
 

Ordförande   Kirsten Wretstrand 
Vice ordförande  Emma Hult, kontaktperson LA 
Sekreterare  Helén Eimar, klubbens officiella adress och e-post 
Kassör  Monica Johansson 
Ledamot  Lena Ögren, medlemsansvarig 
Ledamot  Annika Lekman, protokollsekreterare 
Ledamot  Stina Johansson 
Suppleant  Anja Rydén-Gramner 
Suppleant  Erika Jonsson, redaktör Colliebladet 

 
Vi har alla lite olika ansvarsområden och det kan vara bra för er att veta vem ni ska kontakta i olika frågor. 
Styrelsen vill på detta sätt ge er uppfödare lite mer riktad information som bara berör er, och vi hoppas att detta 
initiativ mottas positivt. Styrelsens avsikt är att skicka ut detta nyhetsbrev 4 gånger per år. 

Har du som uppfödare synpunkter eller önskemål om innehåll, så hör dig till någon i styrelsen.  

Corona 
Svenska Collieklubben följer riktlinjer från både SKK och SBK och har gjort så under hela 2020 och kommer göra 
så även under 2021. Resultatet under 2020 blev inga utställningar, inga fysiska möten/konferenser, inget fysiskt 
årsmöte och inget Collie-SM. Tyvärr så har 2021 börjat på samma vis, men vår förhoppning är att det lättar 
framåt sommaren. SKK har ställt in alla länsutställningarna fram till 1 maj och SCK har sin första utställning i 
Stockholm den 31 maj. Det kommer att fortsättningsvis arrangeras både MH och MT.  

Exteriörbeskrivning 
Inför 2021 har styrelsen därför bett LA att arrangera fler Exteriörbeskrivningar. Vill du som uppfödare ha hjälp 
med detta så kontakta ditt LA. 

Vallning är en aktivitet inom SCK som vi verkligen försöker satsa på. Arbetsgruppen arbetar hårt med att få till 
både vallningshelger spritt över landet, samt att vi försöker få till vår klubbs första NHAT (Vallanlagstest). Tyvärr 
fick vi ställa in ett i höstas pga. restriktioner för Corona. Hoppas vi får till det under 2021. 
Hör av er till det LA där ni bor om ni har önskemål om en vallningsaktivitet.  

Styrelsen har beslutat att inrätta ett diplom för godkänt NHAT, som ska delas ut på årsmötet. Johan Nilsson som 
layoutar vårt Collieblad har tagit fram ett superfint diplom.  

Colliebladets redaktör är Erika Jonsson och nås via colliebladet@svenskacollieklubben.se 
Har en av dina valpköpare hittat på något roligt med sin hund, be dom skriva och berätta till Colliebladet. Det kan 
vara en lite berättelse från vardagen, från att gå på kurs eller helt enkelt något speciellt som hunden är duktig 
på. Bilder är givetvis ett måste och de måste tas med en riktig kamera för att hålla tillräckligt god upplösning för 
tryck på papper. Mobilbilder brukar inte duga till mer än frimärkesstora bilder.  

AG Uppfödar-MH: Vill du arrangera ett uppfödar-MH nästa år så är det hög tid att boka ett sådant. Vill du ha 
hjälp med att boka kontakta då Elisabeth Pettersson 070-576 40 49 eller Marie-Louise Muhr 070-436 86 08. 
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Till din hjälp som uppfödare  

Uppfödarregister på hemsidan 
Du som är medlem i SCK kan kostnadsfritt ha med din kennel i uppfödarregistret på hemsidan.  
Vi håller på och utvecklar uppfödarregistret för att underlätta för valpköpare. Vi återkommer med mer info när vi 
har ett förslag att redovisa. 

Anmäla planerade kullar på hemsidan 
Vi har skapat ett enklare formulär för dig som vill anmäla en planerad kull som du vill ha ut på hemsidan.  
Du kan även uppdatera informationen om kullen underhands. När kullen förväntas vara 8 veckor plockar vi bort 
den automatiskt. Här hitta du länken till anmälan kull:  
http://svenskacollieklubben.se/kopa-collie/uppfodare/formular-for-uppfodare/ 
 

VALPINTRO 
Som uppfödare kan Du nu introducera dina valpköpare i Collieklubben till ett introduktionspris av 150 kr/ ny 
valpköpare. 

Valpköparen får då under 9 månaders tid: 
1. Vår medlemstidning Colliebladet (2–3 nummer under dina 9 månader) 
2. Delta på Collieklubbens egna utställningar i valpklass 
3. Deltaga i aktiviteter inom SCK och uppleva gemenskapen med andra collieägare 

(OBS! dessa har EJ rösträtt inom SCK eftersom det är en introduktion) 

Vid varje årsmöte får de uppfödare som introducerat nya valpköpare delta i en utlottning av maximalt 3 st 
annonser i Colliebladet. 

ANMÄL dina valpköpare så här: 

Du mailar in ditt kennelnamn/uppfödare och de introducerade valpköparnas namn, adress, telefonnummer och 
e-mailadress till Christina Johansson, Gunnarstorp 101, 386 96 Färjestaden kennel@svenskacollieklubben.se 
Vid frågor tel: 076-8086161 

Du betalar in avgiften till BG 178–8777 ange Valpintro och ditt kennelnamn/uppfödare. 

När du har anmält kompletta uppgifter och betalat så kommer Collieklubben att posta ett brev till varje 
valpköpare så det vet att de har valpintro, hur länge det gäller samt vad det innebär. Du hittar mer info och bl.a. 
detta brev på hemsidan under Köpa Collie/För uppfödare och sen Valpintro. 

 

MI-listor: Mentalindex-listorna uppdateras runt 2–3 gånger per år. Du hittar aktuella MI-listor på hemsidan 
under AVEL/Avelsutvärdering med Index och sen MI-listor. Senaste uppdatering kom i november 2020.  

Täckhundslistan på hemsidan håller på och uppdateras. Ansvarig är Stina Johansson som precis i dagarna har 
mailat ut till alla ni som har hundar med på listorna. Ni måste då återkoppla gällande er data och om hanen ska 
vara kvar eller inte. Det kan även finans nya hanar som bör komma in på listan. Vi vill gärna att ni har med en bild 
på sidan. Det räcker med en huvudbild. Ny e-post är: tackhund@svenskacollieklubben.se 

 
/Styrelsen för Svenska Collieklubben 


