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Svenska Collieklubben 
 

 
Protokoll fört vid Svenska Collieklubbens årsmöte på Kilsbergens 
konferens anläggning, Ånnaboda 2015-03-15. 
 
Ordförande Alf Oskarson hälsade alla välkomna. 
 
§ 1 Utdelning av utmärkelser och priser  
Ordförande Alf Oskarson tillsammans med Elisabeth Pettersson och Erica Svensson delade ut 
utmärkelser och priser. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd  
Röstlängden fastställdes till 37 personer röstberättigade medlemmar. (bilaga 1)  
 
§ 3 Val av mötesordförande  
Staffan Thorman valdes till mötesordförande. 
 
§ 4 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare  
Styrelsen anmälde Angelica Eklund att föra protokoll under mötet samt Klas Nordblom till 
bisittare.  
 
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare som tillsammans med ordförande ska 
justera protokollet  
Mötet valde Erica Svensson samt Elisabeth Pettersson till protokolljusterare tillika 
rösträknare. Dessa skall jämte ordförande justera protokollet.  
 
§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2  
Mötet beslutade att en person som ej är medlem får närvarorätt men ej yttranderätt samt att 
mötesordföraren samt bisittaren har närvarorätt och yttranderätt. 
 
§ 7 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst  
Mötet konstaterar att årsmötet är stadgeenligt utlyst.  
 
§ 8 Fastställande av dagordning  
Mötet fastställde dagordningen. 
 
§ 9 Genomgång av:  
a) rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och 
uppdrag från föregående årsmöte; föredrogs (bilaga 2) med en extra genomgång av 
uppföljningen av RAS.  
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b) balans- och resultaträkning samt Hollströms fond; Resultat och balansräkning samt 
balansrapporten för Hollströms fond föredrogs (bilaga 4 och 5).  
 
c) revisorernas berättelse; Revisionsberättelsen för räkenskapsåret samt revisionsberättelsen 
för Hollströms fond lästes upp av Staffan Thorman och godkändes (bilaga 6). 
 
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust  
Mötet fastställde balans- och resultaträkning. Årsmötet beslutade att föra årets förlust i ny 
räkning. 
 
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen  
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
§ 12 Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:  
a) mål, samt aktiviteter för att nå fastställda mål: genomgicks av mötet (bilaga 3) 
 
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast 
följande verksamhetsåret: genomgicks av mötet (bilaga 7) 
Röstlängden har justerats till 36 personer röstberättigade medlemmar, en person har avvikit. 
 
c) medlemsavgift enligt § 4 i stadgan för närmast kommande verksamhetsår: styrelsen föreslår 
en höjning med 10 kr för alla medlemskategorier. 
 
d) andra ärenden samt motionerar vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser 
för verksamhet eller ekonomi: inga sådana motioner. 
  
§ 13 Beslut i ärenden enligt § 12  
Styrelsens förslag till mål fastställdes.  
Styrelsens förslag till rambudget innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för 
det närmast följande verksamhetsåret fastställdes.  
Styrelsens förslag till medlemsavgift enligt § 4 i stadgan för närmast kommande 
verksamhetsår fastställdes med att avgiften höjs 10 kr.  
 
§ 14 Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgan samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning  
Ordförande - 1 år  
Valberedningen föreslog omval av Alf Oskarson. 
Årsmötet beslutade att välja Alf Oskarson till ordförande på 1 år. Enhälligt beslut. 
 
Vice ordförande - 2 år  
Valberedningen föreslog omval av Jan Klerung.  
Årsmötet beslutade att välja Jan Klerung till vice ordförande på 2 år.  
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Kassör - 2 år  
Valberedningen föreslog omval av Stellan Tjärnström.  
Årsmötet beslutade att välja Stellan Tjärnström till kassör på 2 år.  
 
Ledamot - 2 år  
Valberedningen föreslog nyval av Emma Hult.  
Årsmötet beslutade att välja Emma Hult till ledamot på 2 år.  
 
Suppleant 2 - 2 år  
Valberedningen föreslog nyval av Hanna Rosell.  
Årsmötet beslutade att välja Hanna Rosell till suppleant 2 på 2 år  
 
§ 15 Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9.  
Revisor – 1 år  
Valberedningen föreslog omval av Per Lindblad.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Per Lindblad till revisor på 1 år.   
 
Revisor - 1 år  
Valberedningen föreslog omval av Jörgen Norberg.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Jörgen Norberg till revisor på 1 år.  
 
Revisorsuppleant - 1 år  
Valberedningen föreslog omval av Eva McLaren.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Eva Mc Laren till revisorsuppleant på 1 år.  
 
Revisorsuppleant - 1 år  
Valberedningen föreslog omval av Britt-Marie Elbe.  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Britt-Marie Elbe till revisorsuppleant på 1 år.  
 
§ 16 Val av valberedning enligt § 10 i stadgan  
Årsmötet beslutade att till valberedning utse:  
Eva Schömer - sammankallande - 1 år (omval)  
Håkan Dahlbom - ledamot - 2 år (nyval)  
 
§ 17 Beslut om omedelbar justering av § 14-16 
Mötet beslutade att justera § 14, § 15 och § 16 (Bilaga 8) 
 
§ 18 Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats 
under punkt 12  
Mötet beslutade att avslå motion nr 1. (bilaga 9) 
Mötet beslutade att avslå motion nr 2. (bilaga 9) 
Mötet beslutade att lämna motion nr 3 utan åtgärd enlig styrelsens förslag. (bilaga 9)  
Votering för styrelsens förslag 24 st. Motionärens förslag 7 st. 5 st blanka. 
Mötet beslutade att avslå motion nr 4. (bilaga 9) 
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§ 19 Övriga ärenden  
Förbundstyrelsen utreder om kongressen kan hållas vartannat år. Mötet föredrogs en 
presentation. SCK ska lämna ett svar till FS. 
  
§ 20 Mötets avslutande  
Mötesordförande tackade för mötet och lämnade över till nyvalda ordförande Alf Oskarsson 
som tackade för förtroendet och tackade Staffan Thorman och Klas Nordblom för deras hjälp 
under årsmötet. 
 
Därefter förklarades mötet avslutat.  
  
  
 
  
Mötessekreterare/Angelica Eklund  Ordförande/ Staffan Thorman 
  
  
  
_______________________________  __________________________________  
  
  
 
 
Justerare/ Erica Svensson   Justerare/ Elisabeth Pettersson 
  
  
  
_______________________________  __________________________________ 
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Bilaga 2.  Verksamhetsberättelse för 2014 
Styrelsen för Svenska Collieklubben – SBK:s rasklubb för kort- och långhårig Collie – lämnar 
härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2014 – 31 december 
2014. 

Styrelsens sammansättning 

Alf Oskarson, Fjärås ordförande 
Jan Klerung, Kristinehamn vice ordförande 
Kirsten Wretstrand, Kivik sekreterare 
Stellan Tjernström, Vallda kassör 
Anders Svensson, Kungsör ledamot/medlemsansvarig 
Angelica Eklund, Bua ledamot/protokollsekreterare 
Håkan Dahlbom, Enköping ledamot 
Anja Gramner, Linköping suppleant 1 
Ulla Bergh-Persson, Mariestad suppleant 2 
 

Styrelsemöten och protokoll 

Styrelsen har under tiden från årsmötet 2014 till årsmötet 2015, haft totalt 15 protokollförda 
möten, varav 4 gånger har varit ”live”-möten. Styrelsen har också varit representerad på: 

SBK’s Rasklubbsträff (feb 2015) 

SBK’s Organisations och Tjänstehundskonferens (feb 2015) 

SBK’s Rasklubbsträff (nov 2014) 

SBK’s RAS/RUS konferens (nov 2014) 

SBK’s Rasklubbsträff (maj 2014) 

SBK’s Kongress (maj 2014) 

SKK’s Temautbildning för avelsfunktionärer (april 2014) 

Styrelsen har utöver detta också deltagit i telefonmöten inför SBK’s FS- möten 
(Förbundsstyrelse) och i Rasklubbsträffar med SBK’s utskott avel och hälsa per telefon.  

Rapportering av uppfyllelse av klubbens mål för verksamhetsåret 2014 

Klubben har genomfört planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov 
mentalbeskrivningar, mentaltester, exteriörbeskrivningar samt informationsmöten. 

Vidare har klubben genomfört en konferens för de lokala aktivitetsområdena (LA) samt en 
Uppfödarträff. I samband med Collie-SM arrangerades också ett informationsmöte. 

Därutöver har styrelsen arbetat med följande prioriterade mål:  

 Fortsatt arbete med Projekt Mentalt Sund Collie 

 Tagit fram en kommunikationsplan 

 Gett ekonomiska bidrag för utbildning av MH-figuranter 

 Drivit ett projekt för uppdatering av ”LA-pärmen” 
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 Tagit fram en ny hemsida (planeras att starta under våren 2015) 

 Fortsatt att arbeta för att öka möjligheten till träffar för medlemmar i olika lokala 
aktivitetsområden  

 Via Collieblad, hemsida och Facebook arbetat för att öka medvetenheten om vårt RAS, 
för att uppfödarna skall avla för sunda och friska hundar 

 Fortsatt att utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde 

 

Kommittéer och särskilda uppdragsansvariga  

Styrelsen har under året utsett följande kommittéer och särskilda uppdragsansvariga: 

KOMMITTÉN FÖR AVELSSAMORDNING 

Kerstin Widmark (sk), Marie Baaz (veterinär expertis), Ulla Bergh-Persson, Marianne Hansson 
och Alf Oskarson (kontaktperson styrelsen). 

Grupp som ansvarar för uppföljning av RAS-STRATEGI: 
Lena Ögren (samlar in hälsodata), Agneta Qvarnström (samlar in hälsodata), Linda de Beau 
(registrerar utställningsresultat), Hanna Rosell (hanterar anmälan av valpkullar från uppfödare), 
Jan Klerung (ansvarar för uppföljning av MH-data per egenskap), Kirsten Wretstrand 
(sammanställer i rapportform uppföljning och utvärdering av RAS). 

CENTRALA LA-KOMMITTÉN 

Jan Klerung (sk och kontaktperson styrelsen), Alf Oskarson, Gunilla Nyberg (ordf. Norra) 
ersattes under året av Maria Brännström (kassör Norra), Dag Gagner (ordf. Mellersta norra) 
ersattes under året av Annelie Hulten Åkerlund (sekr. Mellersta norra), Karin Dahlbom (ordf. 
Norra Svealand), Mia Pettersson (ordf. Östra), Erica Svensson (ordf. Södra Svealand), Lolo 
Hawkins (ordf. Västra), Angelita Nooni (ordf. Sydöstra) och Elisabeth Bauer (ordf. Södra). 

PRISKOMMITTÉN 

Erica Svensson (sk), Elisabeth Pettersson och Maria Pettersson (mentor). 
Kontakt styrelsen: Ulla Bergh-Persson. 

UPPFÖDARKOMMITTÉN 

Angelita Nooni (sk), Kerstin Persson och Håkan Dahlbom (Kontaktperson styrelsen). 

PROV- OCH TÄVLINGSKOMMITTÉN 

MENTAL  Kirsten Wretstrand (sk) och Stellan Tjärnström 

UTSTÄLLNING  Margareta Carlsson (sk) och Linda de Beau,  
 Kontakt styrelsen: Kirsten Wretstrand 

VALLNING Angelica Eklund 

TÄVLING OCH PROV Kirsten Wretstrand   

HEMSIDAN OCH FACEBOOK 

Angelica Eklund (sk och webmaster), Jan Klerung (uppdaterar hemsidan). 
Jenny Jonsson och Anja Gramner (Facebook) 

COLLIEBLADETS REDAKTION 

Kirsten Wretstrand (sk) , Ingela Pettersson, Annette Rosengren, Jenny Jonsson och Johan 
Nilsson. 
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PROJEKT LA-PÄRMEN 

Kenneth Niklasson (sk), Elisabeth Pettersson och Dag Gagner. Kontaktperson styrelsen: Håkan 
Dahlberg. 

ARKIVANSVARIG 

Ann-Charlotte Sandelin Jonsson. 

Rapport från Avelssamordningen 

Avelskommittén har under året fortsatt dialogen med SKK angående hur CRD-diagnoser ska 
hanteras, såväl i SKKs avelsrekommendationer som i KöpaHund.se. Efter ett möte mellan SCK 
och SKK har skriftväxling fortsatt, men SKK har ännu inte visat gehör för SCK’s uppfattning 
annat än marginellt.  

Vidare har kommittén sammanställt ett svar till SBK angående exteriöra avvikelser hos collie. 
SBK kommer att gå ut till exteriördomare för sina raser med detta dokument och påpeka vad 
som är viktigt för domarna att uppmärksamma vid bedömningar.  

Planering inför colliekonferensen i oktober 2015, vilken nu är i stort sett klar. Konferensens 
huvudtema är genetik och gentester. Hur ska man hantera gentester och vilka tester finns? 
Särskilt genetikstudier som rör collie, olika sjukdomar, färggenetik. Även genetiken kring, och 
de gentester som finns för, CEA ska behandlas.  

Artiklar i Colliebladet om bl.a. gentester i avelsarbetet, den del av RAS som behandlar 
ögon/CEA-frågan, föreläsningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet i olika hundrelaterade ämnen.  

Kontakt med SKK angående hur arbetet fortskrider med HD-index för collie. Enligt SKK är det 
framför allt problemet med många importer som gör att det dröjer innan index kommer för 
collie.  

Kommittén har även besvarat ett antal frågor som kommit in till SCK gällande collie och avel.  

Rapport från centrala LA-kommittén 

Centrala LA-kommittén etablerades först efter årsmötet i mars. Sammankallande är klubbens 
vice ordförande. I övrigt består kommittén av LA-ordförandena (ordförandena i de olika lokala 
aktivitetsområdenas arbetskommittéer). Under året har klubbens ordförande också ingått i 
centrala LA-kommittén och några LA-ordföranden har delegerat sin plats till annan person i 
aktivitetsområdet. 

Den 15/6 hade kommittén sitt uppstartsmöte via telefonkonferens. I övrigt har kommitténs 
interna kommunikation skett via e-post och all information från huvudstyrelsen ut till 
aktivitetsområdena har skett via centrala LA-kommittén. Huvudstyrelsen har även använts sig av 
centrala LA-kommittén som ”bollplank” och remissorgan vid några tillfällen. 

Inför varje möte i huvudstyrelsen har de lokala aktivitetsområdena rapporterat in utfallet av de 
aktiviteter som var planerade att genomföras sedan förra inrapporteringen. 

Även de aktiviteter som planeras att genomföras under de kommande 30 dagarna har 
rapporterats in. Under årets gång har denna rapportering förenklats till att hålla 
aktivitetskalendern ajour. 

De lokala aktivitetsområdena har också kunnat anmäla ärenden, som sedan har tagits upp på 
huvudstyrelsens möten. 
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Rapport från Prov- och Tävlingskommittén  

Regelrevideringar och remissvar: 
Under 2014 påbörjades processen för alla de regelrevideringar av de regelverk som skall börja 
gälla 2017-01-01.   

Bruksprov: 
Collieklubben har skrivit remissvar på förslag till regelrevideringar för bruksprov samt deltagit 
på regelrevideringskonferensen i november.   

Lydnad: 
Även här har regelrevideringen pågått under 2014.  

Rally: 
Collieklubben har svarat på det remissförslag som SBK tagit fram.  

Vallning: 
Under året har vi undersökt möjligheten att göra Svenska Bearded Collie Klubbens 
vallanlagsprov officiellt för lång- och korthårig collie. Vi har även upprättat en lista med 
vallinstruktörer som tar emot collies. 

Mental:  
Under året har en inventering genomförts av mentalfunktionärer inom Collieklubben. 
MH skall from 2014 anmälas och redovisas via SBK Tävling vilket vållat en del huvudbry. 

Utställning: 
Under året har det ansökts om utställningar för 2017. Resultat har rapporterats till SKK digitalt 
från våra 5 utställningar under 2014. Årligen görs sammanställningar av alla de SRD-rapporter 
som lämnas in från både SKK, SBK samt SCK. Kommittéen bistår även LA-områdena med att 
kontrollera om de domare som de önskar finns tillgängliga samt är behöriga.  

Medlemmar 

Klubben hade vid årets slut 856 medlemmar, vilket är en minskning av medlemsantalet med 18 
personer från 2013. 

Ordinarie medlemmar 742 
Familjemedlemmar  64 
Hedersmedlemmar   4 
Ungdomsmedlemmar  42 
Utlandsmedlemmar   4 
 
Klubbens hedersmedlemmar under 2014 är Margareta Andersson, Ulla Bergh-Persson, Börje 
Eriksson och Lennart Petersson. 

Lokala aktivitetsområden (LA-områden) 

Under året har Östergötland-Södermanlands LA avvecklats på grund av att ingen aktivitet har 
förekommit på flera år. Geografiskt har det delats mellan Södra Svealands LA, Östra LA och 
Sydöstra LA. Klubben har därmed numera åtta LA: 

Norra, Mellersta norra, Norra Svealand, Södra Svealand, Östra, Västra, Sydöstra och Södra. 
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Vid årets slut var alla LA aktiva, dock med varierande aktivitetsnivå. Många LA har under året 
arrangerat MH, lydnads- och rallytävlingar, läger, utställningar, prova-på, collieträffar samt 
fortsatt med collieägarutbildningen. 

Ekonomi 

Den ekonomiska utveckling är inte lika positiv, där årets vinst (-28 207: -) gentemot budget  
(+7 000: -) beror på ökade kostnader för Collie-SM, införskaffande av ett bokföringsprogram, 
ökade kostnader för styrelsen samt att en uppfödarträff genomfördes. Medlemsintäkterna är dock 
högre än budgeterat och beror på den höjning på 10 kr som skedde 2014-01-01. Klubben gör 
även en bra kapitalplacering som gör att finansiella intäkter, som inte budgeterats, ökar. 

För de lokala aktivitetsområdena har deras resultat under året uppgått till drygt 16 461: - 

Under upplupna skulder i balansräkningen finner vi 45 744: - för projekt mentalt sund collie. 
Under året har vi fakturerats 60 500 kr från SKK. 

Balans- och resultaträkning redovisas i bilaga 1. 

Utställningar och exteriörbeskrivningar 

På fem (5) officiella utställningar har totalt 171 collies deltagit fördelat på 135 långhår samt 41 
korthår. På dessa utställningar har även valpar deltagit inofficiellt. 

Arrangörer har varit Södra LA, Östra LA, Norra Svealand LA samt Norra LA. Styrelsen har 
genomfört utställningen på Collie-SM i Timrå.  

Under året har 2 exteriörbeskrivningar genomförts med totalt 7 deltagare.  

Tävlingar och prov 

Bruks långhår 

Antalet långhår som kommer till start på bruksprov uppvisar en nedåtgående trend och när 
antalet som startar i appellklass avtar så medför det att det inte fylls på med så många nya 
ekipage till lägre klass osv. Det man dock kan se är att antalet starter i högre klass ökar något 
vilket kan tolkas som att en större andel av de som håller på med bruks tar sig till högre klass.  
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I diagram här nedan redovisas hur många individer som startat under året både per klass samt per 
gren. Observera att en individ som start i lägre klass och blir uppflyttad och därefter startar i 
högre klass under samma år räknas med två gånger. Gäller även de individer som startar i både 
sök och spår, vilket det finns några få som gör. Antal individer som startar i sök har ökat. 

Under året har följande antal blivit uppflyttade; 4 i appell, 5 i lägre, 1 sökekipage i högre klass. 
Det var många år sedan det fanns en collie i elitklass sök, vilket kan bli verklighet under 2015. 
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Bruks korthår 

Bland korthåren syns ett minskande antal individer som kommer till start efter toppnoteringen 
2012. Även här minskar antalet som kommer till start i appellen medan antalet i lägre fortsatt 
uppvisar en stor andel även om den också minskar. 
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Bland korthåren är även där andelen sökhundar stor, se diagram på nästa sida. För korthåren blev 
följande uppflyttade; 3 i appell, 1 i lägre, 1 i högre. Spårhunden som blev uppflyttad i högre 
klass under våren kom även till start i elit klass, och finns därmed med två gånger.   
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Andra officiella tävlingsgrenar 

Lydnad är en fortsatt populär tävlingsgren bland aktiva i vår ras. Under året har Södra LA, Östra 
LA arrangerat officiella lydnadsprov som tillsammans med Collie-SM i Timrå. 

Rallalydnaden börjar sprida sig lite längre norrut. Södra LA arrangerade en officiell rallytävling 
alla klasser vilket även genomfördes på Collie-SM i Timrå.  

Bland tävlingsstatistiken kan man se att det är vanligt att aktiva ekipage håller på med flera 
grenar. Den vanligaste kombinationen är lydnad och bruks, men rally håller på och seglar upp 
som en gren som mixas med många andra. Rally kan man starta i med både unga och gamla 
hundar, vilket gör att vissa börjar med rally och går sedan vidare till andra grenar samt att den 
pensionerade tävlingshunden kan få avsluta med ett par år i rallyn.  

Agility har också en hel del aktiva tävlingsekipage, med tävlande både bland kort- och långhår i 
klass III i både hopp- och agilityklass. 

Bruksprov, lydnad och rallylydnad är de tävlingsgrenar som flest collieekipage är aktiva inom. I 
bruksprov och till viss del även lydnad görs färre starter per år än i grenen rallylydnad där det 
kan gå betydligt fortare mellan klasserna och det är inte ovanligt att man klättrar både två och tre 
nivåer under ett år. Vi har tyvärr inte fått någon tävlingsstatistik för rallylydnad för 2014 (till 
lathunden) varför vi inte kan redovisa de som blev RallylydnadsMästare under 2014.    

I agility så finns det färre tävlingsekipage men de är desto mer aktiva och vill man lyckas i 
agility måste man tävla en hel del och det görs många starter per ekipage och år.  

Viltspår är alltjämt en gren som en del collieekipage ägnar sig åt och i den grenen hägrar ett 
viltspårchampionat. Totalt sett är det få ekipage som startar i viltspår. Under 2014 har två 
ekipage lyckas bli Viltspårchampions; Seamist Spiced Ice och Linearis Ariona Casanova.  

På senare tid har även grenen Freestyle börjat få aktiva tävlingsekipage och det finns nu en 
handfull tävlande i klasserna I och II bland både kort- och långhår.  
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Korningar och mentalbeskrivningar 

Under 2014 har de lokala aktivitetsområdena genomfört MH-beskrivningar men i år har inget 
MT arrangerats. TACK till alla eldsjälar ute i landet, både i våra lokala aktivitetsområden och på 
lokala brukshundklubbar runt om i landet.  

Under 2014 har 31 långhår deltagit på mentaltest, vilket är färre än både 2013 (56) och 2012 
(46). 19 har blivit godkända (61 %) att jämföra med fjolårets 24 godkända (43 %).  

Korthåren har en ökning av deltagande från 5 (2013) och 9 (2012) till 14 individer. Av dessa 
klarade 5 korthår godkänd mentaltest (36 %) jämfört med förra årets antal på 2 godkända (40 %).  

Mentalbeskrivningarna för långhåren fortsätter att minska, 155 i år mot 188 (2013) och 273 
(2012).  

För korthåren är siffran 39 hundar vilket är en lite ökning jämfört med 2013 (31) men en 
minskning jämfört med 2012 (60). 

Då antalet registreringar varierar mellan åren så medför det olika stora årskullar. Det enda sättet 
att se om andelen MH-beskrivna minskar över är att se på siffrorna per årskull vilket görs i 
uppföljningen av RAS, se bilaga 2.     

Oavsett så är det viktigt att få så många collies som möjligt till MH-beskrivning och hoppas att 
ännu fler vill mentalbeskriva sin collie under 2015!  

AvelsStrategi och avelsmål för collie (RAS) 

Klubbens viktigaste styrdokument och det som genomsyrar mycket av vår verksamhet är de 
RasSpecifika Avelsstrategierna (RAS), eller avelspolicyn som det också kallas. Under 12 år har 
vi fört statistik över kort- och långsiktiga mål som är hämtade direkt ur avelspolicyn.  

Under 2014 har registreringarna minskat med 9 % jämfört med 2013 men siffran är nästan 
identisk med 2012 för både kort- och långhåren inkl. avseende på antalet importer, se tabell 
nedan.  

Reg.år 
KH/kullar 
kullsnitt Födda/imp Reg. 

LH/kullar 
kullsnitt Födda/imp Reg. 

 
Totalt 

2012 12/4,9 59+6 65 71/5,0 352+27 379 444 

2013 17/5,4 91+5 96 77/4,9 381+36 417 513 

2014 11/5,5 58+4 62 76/4,7 356+24 384 446 

 

Att en så hög andel som möjligt i varje årskull ska utvärderas hälsomässigt, mentalt, exteriört 
och arbetsmässigt, är tillsammans med möjligheten till utbildningar för klubbens medlemmar de 
viktigaste byggstenarna vi har inför framtiden. Med fler hundar undersökta blir det verkliga 
antalet hundar som kan användas i avel större. Under året har vi fått indikationer på att antalet 
som röntgar och MH-beskriver sina hundar avtar. För att kunna avgöra om det är en minskning 
vi ser måste man ta hänsyn till antalet registrerade hundar, och då vi har en trend med färre 
registreringar så kan en minskning i antal trots det innebära att andelen bibehålls. Detta redovisar 
klubben i den långsiktiga uppföljningen av RAS som går att läsa i bilaga 2. 

Svenska collieklubben är en modern rasklubb som ligger i framkant inom flera områden.  På 
senare år har klubben bl.a. tagit hjälp av SLU:s forskare i Projekt Mentalt Sund Collie. Här gäller 
det nu att få uppfödarna att tänka genotyp istället för fenotyp. Vi måste gemensamt ta ansvar och 
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utnyttja de verktyg som erbjuds om någon förändring ska kunna ske framförallt gällande 
överdrivna rädslor.  

Projekt Mentalt Sund Collie 

Projektgruppen har haft ett fysiskt möte under året med SLU samt därtill haft mail och telefon-
kontakt. Två telefonmöten har hållits inom projektgruppen samt kontinuerlig mailkontakt både 
inom gruppen och mot collieägare. 

Under året har projektgruppen informerat om Mentalt sund collie i samband med SBK:s 
RASRUS-konferens. 

Indexlistorna har uppdaterats under februari månad. Olyckligtvis så uppstod ett fel i 
programmeringen när resultatredovisningen av MH protokoll ändrades från SBK sida till att 
arrangörerna själva ska lägga in resultaten via SBK tävling. De hundar, som hade brutit i något 
moment, tilldelades värdesiffran 0 mot tidigare ett streck. Det gjorde att listorna som 
publicerades i september blev felaktiga. Nya rättade listor publicerades under januari 2015. 

Vid uppfödarträffen i mars låg stort fokus på mentalitet. Uppföljning av RAS presenterades, där 
man kan konstatera att mentalindex är ett verktyg, som inte används av varken uppfödare eller 
valpköpare. Det har synliggjorts ytterligare under året, där man kan konstatera att i den 
uppföljande statistik som gjorts, så pekar det på att uppfödarna inte beaktat mentalindex i sitt 
avelsarbete (se tabeller nedan). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av hur uppfödarna 
av långhår har valt att välja 
föräldradjur till sina kullar. 
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Uppföljning av hur uppfödarna 
av korthår har valt att välja 
föräldradjur till sina kullar. 

 
Projektgruppen ser med mycket stor oro på att en betydande del av uppfödarkåren negligerar att 
försöka föra rasens mentalitet framåt. Tillgänglig statistik visar, att vårt unika verktyg 
Mentalindex, inte används för att förbättra colliens mentala egenskaper. 

Indexlistor publiceras kontinuerligt på SCK’s hemsida. 

Projektgruppen för kontinuerlig statistik som redovisas i RAS, se bilaga 2.  

Projektgruppen närvarade vid PhD Per Arvelius’ disputation ”Genetic evalution of behaviour in 
dogs” i november, där projekt mentalindex var en del av arbetet. 

Projektgruppen har initierat diskussionsmöten beträffande MH-profilen samt frågor om vad som 
är minsta gemensamma nämnare hos hunden i vardagen samt hos tävlingshunden och vad som är 
viktigast i colliens beteende. Sammanfattningsvis så är den generella uppfattningen, att man vill 
ha en orädd och nyfiken hund. Om collien i vardagen nämns exempelvis ord som; stabil mentalt, 
vänlig, lyhörd, orädd. Hos tävlingshunden nämns bl.a. ord som; samarbetsvillig, leklust, nyfiken, 
föremålsintresse. 

Artiklar har publicerats i colliebladet och frågeställningar har besvarats via mail. 

Måluppfyllelse för Projekt Mentalt Sund Collie 2014 

 Bearbeta och se över listan gällande aggression  - avslutat 
 Arbeta för en tätare och regelbunden uppdatering av indexlistorna. - pågående 
 Fortsätta att sprida information om projektet inom och utom klubben. - pågående 
 Producera ett nytt specialnummer av Colliebladet om Mentalindex. - utgivning   

      våren 2015 
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Verksamhetsmål 2015 

 Att arbeta för att uppfödare tillsammans har tydliga gemensamma mål, fortsätta 
arbeta för att collieuppfödare aktivt använder mentalindex, som urvalsverktyg i sin 
avelsplanering för att stärka rasernas mentala egenskaper. 

 Att arbeta för att index ska redovisas via SKK’s avelsdata 
 Att arbeta för att certifiering av kullar med hjälp av mentalindex införs på SKK Köpa 

hund och Svenska Collieklubbens hemsida. 
 Att fortsätta att informera kommande valpköpare om mentalindex. 

 

Projektgruppen är fastslagen av SKK på begäran av SLU och består av: 
Margaretha Carlsson, Kerstin Persson och Elisabeth Landfors 
 

Collie-SM 2014 i Timrå, 18-20  

2014 flyttade Collie-SM längre norrut till Timrå BHK. Fördelningen var sådan att Timrå BHK 
ansvarade för att arrangera alla tävlingar förutom utställningen, som styrelsen ansvarade för.  

Tävlingarna började på fredagen den 18 juli med invigning samt appellklass spår och sök för att 
fortsätta med rallylydnad på kvällen. 

På lördagen var det dags för brukstävling, både sök och spår, med tävlande collie i samtliga 
klasser spår och både i lägre- och högreklass sök samt i elit klass spår. Tävlingarna flöt på bra 
med två domarlag igång under dagen. Medan hundarna i bruksgruppen gjorde sina skogsarbeten 
kunde man avnjuta agilityhundarnas framfart över hinderna på appellplanen.   

Utställningen gick av stapeln på söndagen. Domare på utställningen var för korthåren Mrs 
Beverly White för båda hårlagen. Totalt ställdes 11 korthår och 37 långhår ut, inkl. avel- och 
uppfödargruppen, samt ett par långhårsvalpar.  

Samtidigt som utställningen höll på genomfördes lydnadtävlingar i samtliga klasser med 
deltagande collie i samtliga klasser. 

SCK tackar Timrå BHK för ett mycket väl genomfört Collie-SM 2014. Styrelsen vill rikta ett 
speciellt tack till alla funktionärer på Timrås BK för allt arbete det de lagt ner mitt i semestertider 
för att vi som rasklubb kan genomföra våra SM-tävlingar. Vi kommer gärna igen! 

VINNARE PÅ COLLIE-SM 2014: 

SM-vinnare Korthår:  Clingstone’s No Doubt Äg. Jessica Stens 
SM-vinnare Långhår:  Seabound’s The Spectacular Äg: Micael Johansson 
Agilitymästare SM:  Puckolinas Eiko Äg: Ronnie Eriksson 
Appellmästare SM:  Damaianus Zanchia Äg: Ann-Lis Brorsson 
SM-Vinnare i Bruks  Delades ej ut 
Rasmästare bruks lkl-hkl: Fachings Morningbeam In The Rainbow Äg: Yvonne Westberg 
SM-Vinnare Lydnad:  Delades ej ut 
Rasmästare lydnadsklass 1-3:  Fachings Morningbeam In The Rainbow Äg: Yvonne Westberg 
SM-Vinnare i Rallylydnad:  Springmist’s The Rednex Äg: Marie-Louise Muhr   
Rasmästare rally ny-av klass:  Damaianus Gnistra Äg: Yvonne Westberg 
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Mellersta Norras VP Bästa Bruksprestation: 
Fachings Morningbeam In The Rainbow Äg: Yvonne Westberg 

LA-konferens 2014 

Från och med 2014 årtal arrangerar klubben en årlig LA-konferens. Detta år träffades styrelsen 
och representanter från de flesta LA på Träpatronen Konferens & Kursgård i Österström 
nordväst om Sundsvall under helgen 8–9 februari. 

Huvudpunkten var att påbörja värdegrunds– och etikarbetet genom ett uppskattat föredrag om 
Föreningsteknik och kommunikation. 

Bland övriga punkter kan nämnas: 

 Redovisning av höstens grupparbeten i LA 

 Nytt från SBK, SKK och myndigheter 

 Collieägarutbildningen 

 LA-pärmen 

 Lägesrapport från projekt mentalt sund collie 

 Budget och verksamhetsinriktning 

 
PR/information   

KOMMUNIKATIONSPLAN  

Kommunikationsplanen beskriver hur styrelsen kommunicerar externt, dvs. med andra 
rasklubbar, SBK centralt och SKK, samt internt, dvs. med de olika kommittéerna och 
medlemmarna.  

PR-PRODUKTER   

Klubben har under året haft en blygsam försäljning av PR-produkter i samband med årsmötet. 
Webshopen har lagts ner.  

COLLIEBLADET  

Ansvarig utgivare är ordförande Alf Oskarson. Klubbens tryckta tidning Colliebladet utgavs med 
fyra nummer under 2014. Under 2014 har redaktionen fortsatt bestått av totalt fem personer.  

Under året har vi fortsatt att trycka tidningen i Estland på tryckeri Paar. Vi är fortfarande väldigt 
nöjda med både kvalitet på tryck och hur vi blir bemötta. De är snabba och tillmötesgående och 
vi har därför fortsatt att trycka tidningen där. Prisbilden medför även att vi kan trycka hela 
tidningen i färg.  

Svenska Collieklubben har även ett avtal med posten för att erhålla lägst möjliga kostnad för vår 
tidning. Omfattningen av de olika numren av tidningen är anpassade för att hålla nere kostnaden 
för porto.   

Arbetet med att bredda innehållet fortsätter för att det ska finnas något som intresserar varje 
collieägare trots olika intresseområden. Svenska Collieklubben är klubben för alla 
collieintresserade! Det sker genom artiklar och reportage men framförallt genom medlemmars 
egna berättelser. Alla som har blivit någon typ av arbetande champion eller tjänstehund blir 
tillfrågad om att vara med i Colliebladet, och de flesta tackar ja.  
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HEMSIDA OCH FACEBOOK  

SCK har en stor och omfattande sida varför det kan vara svårt för en del att överskåda det hela. 
Under 2014 har vi arbetat med att upprätta en ny hemsida som ska lanseras 2015. 

Domännamnet är fortsatt www.svenskacollieklubben.se och klubben har hemsidan med 
tillhörande e-postfunktioner hos ett externt bolag, FS Data. Klubben uppdaterar själv hemsidan. 

Hemsidan är tillsammans med Colliebladet SCK:s viktigaste kommunikationskanal och därför 
behöver hemsidan uppdateras så ofta som möjligt. 

Klubben arbetar kontinuerligt med att i Colliebladet och på Facebook hänvisa till valda delar av 
hemsidan för mer information. Därmed försöker man få fler att börja använda hemsidan för att 
leta information om collie.  

Under 2014 har Collieklubbens Facebook-sida med jämna mellanrum lagt ut info om aktualiteter 
samt med hänvisningar till hemsidan för mer info.  

En av de mest besökt sidorna på hemsidan är kullistan samt kennelregistret. Aktivitetskalendern 
innehåller nästan alla av Collieklubbens aktiviteter. 

Klubbens officiella e-postadresser är följande: 
ordforande@svenskacollieklubben.se 
sekreterare@svenskacollieklubben.se 
kassor@svenskacollieklubben.se 
medlem@svenskacollieklubben.se 
kennel@svenskacollieklubben.se 
valp@svenskacollieklubben.se 
avelssamordningen@svenskacollieklubben.se 
uppfodarkommitten@svenskacollieklubben.se 
colliebladet@svenskacollieklubben.se 
projektet@svenskacollieklubben.se 
 

MÄSSOR/TÄVLINGAR 

I september genomfördes IPO-VM på Malmö stadium. Invigningen innehöll en rasparad med alla 
bruksraser med och även collie var representerade. Ingrid Persson och Anna-Carin Persson båda 
med långhår samt Kristina Javue och Lisa Nykvist som båda hade var sitt korthår. Under 
invigningen visades alla deltagande länder upp och då fick hundekipagen vänta på sin tur.   

ANNONSERING  

Under 2014 har SCK annonserat i The International Collie Handbook 2014.  
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Slutord  

Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har varit ett mycket innehållsrikt 
år med engagemang där klubbens SM-tävlingar, utställningar och prov samt LA-konferens och 
Uppfödarträff och inte minst projektet ”Mentalt Sund Collie” har varit i stort fokus. Styrelsen har 
gjort sitt bästa för att värna om collien och för att driva och utveckla klubbens verksamhet i en 
positiv riktning och i enlighet med fastställd avelspolicy och med de prioriterade mål som 
fastställdes på förra årsmötet. 

 

Vi vill tacka de lokala aktivitetsområdenas förtroendevalda och alla medlemmar som på olika 
sätt bidragit till klubbens verksamhet under året. 

 

Alf Oskarson Jan Klerung Kirsten Wretstrand 

ordförande vice ordförande sekreterare 

 

 

 

Stellan Tjärnström Anders Svensson Angelica Eklund 

kassör ledamot/medlemsansvarig ledamot/protokollsekreterare 

 

 

 

Håkan Dahlbom 

ledamot 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund till dokumentet 

På Svenska Kennelklubbens (SKKs) Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje 
hundras ska finnas en så kallad rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget att utforma dessa lades på 
specialklubbarna, som i sin tur i huvudsak delegerar ut arbetet på rasklubbarna, även om 
samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben. 

Värt att notera är att de rasspecifika avelsstrategierna för en ras berör alla uppfödare av den 
aktuella rasen. I SKKs grundregler §2 Avelsetik står det: 

Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt 
med rasens standard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser och rasspecifika 
avelsstrategi. 
(SKKs Grundregler) 

För att tillvarata de frågor, som är specifika för collie, har Svenska Collieklubben (SCK) ut-
arbetat en rasspecifik avelsstrategi för kort- och långhårig collie. Det första RAS-dokumentet 
fastställdes på SCKs årsmöte i mars 2004 och stadfästes senare samma år av SKK. På årsmötet 
beslutades det samtidigt om en översyn och en eventuell revidering av RAS-dokumentet under 
2010. Föreliggande reviderade dokument är resultatet av översynen. 

Mestadels består revideringen av layoutmässiga förändringar och förtydliganden i texten samt 
uppdaterade statistiska data; allt för att underlätta läsbarheten och tydligheten. I avelsmålen har 
dock vissa förändringar gjorts. Tillsammans med varje mål finns en kort beskrivning över vad 
som skiljer mot tidigare. 

 

1.2 Kommentarer om denna rapport 

Denna rapport har ambitionen att i berättande format redovisa den utvärdering som sker 
årligen. Framtagning av olika diagram sker för att förtygliga och redovisa för läsaren hur de 
olika avelsmålen för collieraserna efterlevs.  

Förutom de rena målen enigt RAS, så redovisas även utfall för Mentalindex samt för ED. 

I denna redovisas en sammanställning av måluppfyllelsen fram t.o.m. 2014-12-31.  

För 2014 har Utskottet avel och hälsa gjort jämförelser för alla bruksraser avseende en del av de 
mål som även collieraserna har. För av vissa av målen redovisas därför jämförelser med alla 
bruksraser.  
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2 Registreringar  

Registreringarna sjönk något igen under 2014 jämfört med 2013, och landade för både kort- och 
långhår på nästan identiskt lika antal som för 2012.  

Under 2014: 

 föddes 356 LH och 24 importerades vilket ger 384 registrerade LH 

 föddes 60 KH och 2 importerades vilket ger 62 registrerade KH 

 totalt registrerades 446 collies, en minskning jämfört med 2013 
 

Registreringarna för de senaste fyra åren går lite upp och sen ner igen vartannat år vilket skulle 
kunna tala för att de har hamnat på någon sort nivå kring 450-500 registreringar totalt får båda 
hårlagen inklusive importer. Den långsiktiga trenden är fortsatt nedåtgående med en liten 
avtagande minskning för de senare åren.  

Det är långhåren som står för minskningen under de senaste 15 åren medan korthåren ligger på 
en ganska konstant nivå kring 60-90 registreringar. Korthåren är numerärt liten så effekterna av 
en kull mer eller mindre får större konsekvenser än för långhåren. 
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En jämförelse av registreringarna med alla SBK-raser så ser man vissa likheter även om våra 
raser ökade lite mer än snittet 2013. Registreringarna är omräknade till ett index för att de skall 
synas i samma diagram. SBK-raserna låg för 2014 kvar på ungefär samma nivå som 2013, 4 602.   
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3 Avelsmål för collie 

3.1 Höftledsdysplasi (HD) 

Mål a. Att inom giltighetstiden bibehålla minst 50 % röntgade individer av den totala 
populationen. 

 b. Att inom giltighetstiden minska andelen hundar med höftledsdysplasi (HD) till 
under 14 % av de röntgade individerna. 

 

Aktuell status för mål a:  

Under perioden 2004-2013 (10 år) ligger andelen röntgade långhår över målet på 50 % med ett 
snitt på 56 % för hela perioden. Det ser dessutom ut som om andelen som röntgas ökar. 
Under 2013 röntgades 230 långhår.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

reg 577 516 496 596 550 523 511 479 379 417

röntgad 286 353 303 293 373 280 315 313 296 165

andel 55% 61% 59% 59% 63% 51% 60% 61% 62% 44%
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Gällande andelen röntgade korthår så klarar man målen de flesta åren med ett snitt på 60 % för 
åren 2004-2013. Under 2013 röntgades 47 korthår. Korthåren har oftast haft en högre andel 
röntgade än långhåren men inte för 2012 där långhåren ligger på 62 % och korthåren på 46 %. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

reg 75 59 64 95 95 77 85 46 65 96

röntgad 56 42 46 40 73 49 45 32 30 37

andel 75% 71% 72% 42% 77% 64% 53% 70% 46% 39%
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Andel 14,8% 14,3% 14,8% 14,4% 14,9% 16,2% 15,7% 14,0% 14,1% 13,6%
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Mål a. Att inom giltighetstiden bibehålla minst 50 % röntgade individer av den totala 
populationen. 

 b. Att inom giltighetstiden minska andelen hundar med höftledsdysplasi (HD) till 
under 14 % av de röntgade individerna. 

 

Aktuell status för mål b: 

Under perioden 2000-2013 varierar andelen HD för långhårsvarianten mellan 11-19 %. 
Korthårsvarianten har tidigare varit helt fri från dysplasi men enstaka individer har de senaste 
åren befunnit ha denna defekt. Under perioden 2004-2013 varierar andelen HD mellan 0-5 %. 

I diagrammet nedan redovisas först fördelningen från A till E för röntgade per årskull. Under 
diagrammet står andelen som har HD: C, D och E. Därefter visas ett diagram där kurvan visar 
andelen med dysplasi för 5-årsperioder. Genom att kontinuerligt följa 5-årsperioder så jämnar 
man ut betydelsen av när enskilda avviker åt ena eller andra hållet. Detta är speciellt viktigt när 
populationen är liten och registreringssiffrorna varierar mycket mellan åren, som för korthåren.  
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Dysplasi  19%  17%  13% 14%  11%  17% 19% 12% 16% 17% 14% 11% 12%  14% 

 
För långhåren finns enstaka år med så pass hög andel HD som 17-19 % medan andra år ligger 
under 14 %.  

För långhårsvarianten kan 
man via att analysera kurvan 
för 5-årsperioder se en 
försiktig tendens till 
minskning av andelen HD. 
Målet att HD skall understiga 
14 % är därför inte helt 
orealistiskt och för den 
senaste perioden 2009-2013 
har andelen gått under 14 % 
med 13,6 %. 
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För korthåren är situationen en annan då rasvarianten har väldigt låg andel HD. I början av 
perioden finns ett år med 5 % HD men under de senaste åren ligger siffrorna på 0 % eller 3 %.  

För korthårsvarianten visar analysen av kurvan för 5-årsperioder att andelen ser ut att minska. 
Målet att HD skall understiga 14 % är för korthåren inget problem. Målet här bör vara att 
försöka hålla i utvecklingen så att inte HD ökar igen.  

2004‐
2008

2005‐
2009

2006‐
2010

2007‐
2011

2008‐
2012

2009‐
2013

Andel 2,3% 1,6% 1,6% 1,1% 1,8% 1,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%
KH Andel dysplasi  för 5‐årsperioder

 
 

Kommentarer: 

Mål a) är ett mål som går bra att mäta. Vi uppnår 50 % röntgade för långhåren och andelen ser 
ut att öka. För korthåren så ligger andelen också högre än 50 %, men här kan vi ana att andelen 
tenderar till att ör att kunna nå ännu lägre skulle vi behöva införa index för HD, för att kunna 
göra ännu säkrare val av avelsdjur. För korthåren är siffrorna fortsatt väldigt bra. 
 

Bruksraserna i snitt för registreringsåren 2009-2012: 
- andel som röntgas 64 % 
- andel dysplasi på 21 % 
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ED-röntgen finns inte med som något eget mål i RAS men en del röntgar armbågarna när de 
ändå röntgar höfterna, men andelen som röntgar är litet.  

För perioden 2009-2013 (5 år) gäller följande: 

 KH 38 % är röntgade med 9 % ED-fel 

 LH 28 % är röntgade med 6 % ED-fel 

 

2009 2010 2011 2012 2013

anmärkning, antal 3 9 9 6 6

ua, antal 148 135 115 63 41
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anmärkning, antal 2 1 2 1 3
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Bruksraserna i snitt för registreringsåren 2009-2012: 
- andel som ED-röntgas 53 % 
- andel ED-fel på 16 % 
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3.2 Ögonstatus 

Mål a. Att inom giltighetstiden få minst 98 % av valparna ögonspeglade per årskull. 

 b. Att samtliga avelsdjur ögonspeglas i vuxen ålder. 

 c. Att inom giltighetstiden helt utesluta hundar med diagnoserna 
näthinneavlossning, blödning i ögat och colobom från avel. 

 

Aktuell status mål a:  

Mellan åren 1998–2002 är i genomsnitt 89 % av valparna ögonspeglade. Siffran för perioden 
2002–2009 är 98 %. I den senare statistiken återfinns endast svenskfödda valpar. 

Kommentarer mål a: 

Det ä ett realistiskt mål och orsaken till att man inte sätter 100 % är att det finns valpar som 
hinner avlida mellan registreringen och ögonlysningen. 

 

Aktuell status mål b:  

Under perioden 1998–2002 ögonspeglades cirka 6 % av den vuxna populationen. Siffran för 
perioden 2002–2009 är 24 %. Under 2010 är cirka 75 % av avelsdjuren, som lämnat avkomma 
under året, omlysta. 

Under 2013 hade följande andel av kullarna föräldrar där både far och mor är omlysta: 

 KH – 10 av 17 kullar – 59 %        

 LH – 38 av 77 kullar - 49 % 

Tikarna är i högre grad omlysta än hanarna. Knappt hälften av avelsdjuren är inte omlysta i 
vuxen ålder. Siffrorna är inte för närvarande framtagna för 2014. 

Kommentarer mål b: 

I den långsiktiga uppföljningen redovisas antalet och andelen ögonlysta per årskull. Men då 
målet uttrycker att det är avelsdjuren som avses i första hand, så redovisas detta, fast på kullnivå. 

 

Aktuell status mål c:  

Här redovisas hur många avelsdjur som under året har fått en kull som har någon av dessa 
ögondiagnoser, istället för hur många som inte har det. Det är avvikelsen som är intressant, inte 
det normala. 

Under 2013 har 1 tik med colobom lämnat avkomma.  
Siffrorna är inte för närvarande framtagna för 2014. 



Daterad 2015-03-13  Sid 9 (23) 
 

3.3 Mentalbeskrivning Hund (MH) 

Mål a. Att inom giltighetstiden uppnå minst 50 % mentalbeskrivna hundar per årskull. 

 

Aktuell status mål a:  

Av de collies som har registrerats under 2004-2013 (10 år) har: 

 58 % av korthåren MH-beskrivits  

 45 % av långhåren MH-beskrivits  

Vi kan konstatera att långhåren inte riktigt når upp till målet på 50 % medan korthåren gör det. 
Långhåren skulle behöva öka andelen med åtminstone 10 procentenheter, för att säkrare nå 
målet varje enskilt år. 2008 var ett riktigt ”dåligt” år för långhåren med enbart 41 % MH-
beskrivna och 2012 ser ut att kunna bli ännu ett ”dåligt” år. Men ännu är det inte för sent att 
genom olika insatser försöka få fler collieägare att MH-beskriva sina hundar.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

reg 577 516 496 596 550 523 511 479 379 417

beskriven 282 233 247 305 228 244 245 225 130 109

andel 49% 45% 50% 51% 41% 47% 48% 47% 34% 26%
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Korthåren har hela tiden legat på en högre nivå än långhåren och även om de senare åren har en 
lägre andel beskrivna så ligger de fortfarande över målet på 50 %, förutom 2012 som ligger 
precis under med 49 %. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

reg 75 59 64 95 95 77 85 46 65 96

beskriven 60 40 61 48 53 40 46 33 32 23

andel 80% 68% 95% 51% 56% 52% 54% 72% 49% 24%
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Kommentarer mål a: 

Även om långhåren har en bit kvar till att nå målet är målet för lågt satt och bör höjas.     

För att även här se om det finns någon tendens till en trend redovisas andelen MH-beskrivna 
för både kort- och långhår för 5-årsperioder i figuren här nedan. Genom att kontinuerligt följa 
5-årsperioder så jämnar man ut betydelsen av när enskilda år avviker åt ena eller andra hållet. 
Detta är speciellt viktigt när populationen är liten och där registreringssiffrorna varierar mycket 
mellan åren, som för korthåren.  

Långhåren ligger ganska konstant lite under målet på 50 % men vi ser en tydlig avtagande 
tendens för de senare åren. Trenden för korthåren visar på en ganska tydlig minskning av 
andelen beskrivna. För den senaste perioden 2009-2013 kommer det att ske förändringar då de 
födda 2013 inte är så gamla än. 

2003‐2007 2004‐2008 2005‐2009 2006‐2010 2007‐2011 2008‐2012 2009‐2013

KH 66% 70% 64% 62% 57% 57% 50%

LH 48% 47% 47% 47% 47% 43% 40%
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Bruksraserna i snitt för registreringsåren 2009-2012: 
- andel som MH-beskrivs 51 % 
 

2009 2010 2011 2012 2013

Registrerade 6955 5898 5746 5179 4589

Antal MH‐beskrivna 3640 2987 3007 2519 1721
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3.4 Enskilda egenskaper vid Mentalbeskrivning Hund (MH) 

Mål a. Att inom giltighetstiden öka hundarnas vilja att leka med människor. 

 b. Att inom giltighetstiden öka hundarnas nyfikenhet. 

 c. Att inom giltighetstiden minska hundarnas rädslereaktioner, dvs. förmågan att 
återhämta sig efter belastning. 

 

Aktuell status:  

Vissa mentala egenskaper är mer värdefulla ur både avelssynpunkt och funktionssynpunkt, dvs. 
hundar som är användbara i bruksarbete. De egenskaper som bör förbättras är hundens 
samarbetsvilja, nyfikenhet och leklust samt att minska rädslereaktionerna. 

Under 2013 hade 64 %, bland både kort- och långhår, för skott kryss i ruta 1,2 eller 3. 

Kommentarer 

Då SCK har infört Mentalindex, se nästa avsnitt, så fortsätter inte redovisningen av mål a, b, 
och c för enskilda egenskaper enligt ovan.  

I diagrammet här nedan redovisas utvecklingen över tid, 1997-2013, för momentet skott (både 
lång- och korthår). I det här diagrammet visas hur stor andel av kryssen som fördelas per årskull 
från 1 till 5. Under den första delen av perioden varierade värdena rätt mycket från år till år.  
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I det andra diagrammet visas istället antalet individer per årskull för 1-5. Här ser man att det 
finns en koppling mellan andelen beskrivna och antalet registrerade per årskull.  
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Som komplement till Mentalindex presenteras på följande sida en tabell för alla collies 
(KH+LH) som gått MH fram till 2013, vilket är 4 194 individer. Den här tabellen redovisar 
spridningen per moment, en information som man inte kan få genom att bara se på 
medelvärdet och medianvärdet. 

För vissa moment så återfinns de flesta individerna i den rutan som rasprofilen anger så som i 
de turkosa rutorna under typvärdet. För andra moment så finner man väldigt få individer i den 
önskvärda rutan. Sådana moment är t.ex. 3 jakt, 2c lek-dragkamp och de moment som 
innehåller nyfikenhet, 5c avståndslek, 6c överraskning, 7b ljudkänslighet samt 8d spöken.  

Skotten har en udda fördelning. Flest individer får kryss i ruta 1 vilket är att föredra, men näst 
vanligaste krysset är en 5:a, visserligen tätt följd av 2:an. Det syns även i båda diagrammen ovan. 

 

OBS! Uppföljning för 2014 
Under 2015 kommer en grundligare analys av både utfallet på momentet skott, för mentalindex 
samt en uppdatering av tabellen som visar spridningen per moment över tid, att göras. Vi 
kommer att försöka analysera dem för löpande 5-årsintervall.  

I denna rapport redovisas därför siffrorna och utfallet för skotten och spridningen per moment 
fram till 2013.   
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Hundar beskrivna från och med 1997 t.o.m. 2014 Hårlag: KH+LH Kön: H+T Färg: Alla

Alla Beskrivningsmånad: Alla

1 2 3 4 5

1a Kontakt hälsning 4194 4 3,60 4 0,24 5,41 30,73 61,56 2,05

1b Kontakt samarbete 4194 4 3,30 3 1,41 8,01 50,93 38,65 1,00

1c Kontakt hantering 4192 4 3,17 3 1,36 14,41 51,15 32,18 0,91

2a Lek 1 Leklust 4179 4 3,14 4 8,61 15,58 30,68 43,24 1,89

2b Lek 1 Gripande 4179 4 2,64 3 19,41 14,14 50,49 15,15 0,81

2c Lek 1 Dragkamp 4175 4 2,00 1 46,99 17,80 24,69 8,89 1,63

3a 1 Jakt Förföljande 4168 4 1,76 1 55,85 23,06 10,87 9,74 0,48

3a 2 Jakt Förföljande 4164 4 1,73 1 64,00 13,11 9,73 12,01 1,15

3b 1 Jakt Gripande 4166 5 1,23 1 84,13 10,97 3,53 0,96 0,41

3b 2 Jakt Gripande 4161 5 1,33 1 82,19 9,23 4,11 2,74 1,73

4 Aktivitetsnivå 4160 2 3,23 3 0,22 22,28 37,86 33,20 6,44

5a Avst lek Intresse 4158 3 2,70 3 3,75 31,72 57,17 5,99 1,37

5b Avst lek Hot/Agg 4159 1 1,43 1 75,88 11,90 7,79 1,85 2,57

5c Avst lek Nyfikenhet 4159 5 1,96 1 54,39 19,55 10,84 6,40 8,82

5d Avst lek Leklust 4158 4 1,81 1 59,26 15,82 12,36 10,15 2,41

5e Avst lek Samarbete 4158 4 1,81 1 63,08 9,81 14,74 7,98 4,38

6a Överrask Rädsla 4126 1 3,43 3 3,49 16,41 31,63 30,90 17,57

6b Överrask Hot/agg 4097 1 1,59 1 58,92 25,16 14,47 1,34 0,10

6c Överrask Nyfikenhet 4079 5 2,10 2 29,64 46,51 13,36 5,34 5,15

6d Överrask Kvarst rädsla 4030 1 2,22 1 38,88 20,87 23,97 12,21 4,07

6e Överrask Kvarst intr 4014 1 1,57 1 57,97 27,13 14,52 0,25 0,12

7a Ljudkänsl Rädsla 3972 1 3,49 3 7,73 12,34 30,59 21,65 27,69

7b Ljudkänsl Nyfikenhet 3923 5 2,56 2 22,25 39,99 12,29 10,27 15,19

7c Ljudkänsl Kvarst rädsla 3858 1 1,95 1 49,09 21,23 17,19 10,26 2,23

7d Ljudkänsl Kvarst intr 3848 1 1,54 1 60,81 24,97 13,93 0,23 0,05

8a Spöken Hot/agg 3797 2 1,79 1 48,70 25,68 23,86 1,61 0,16

8b Spöken Kontroll 3797 5 3,34 4 4,06 16,57 31,89 36,16 11,32

8c Spöken Rädsla 3797 1 2,75 2 23,23 26,10 18,57 16,17 15,93

8d Spöken Nyfikenhet 3793 5 2,59 1 31,98 22,15 15,53 15,32 15,03

8e Spöken Kontakt 3792 4 3,02 4 13,40 12,66 35,55 35,84 2,56

9a Lek 2 Leklust 3777 4 2,83 4 19,25 15,67 28,89 35,42 0,77

9b Lek 2 Gripande 3776 4 2,33 3 36,20 7,92 43,59 11,71 0,58

10 Skott 3774 1 2,57 1 37,25 20,46 12,88 6,62 22,79

Målvärde =

Rasprofilen

Medelvärde =

Genomsnittsvärdet

Typvärde =

Vanligaste värdet

Medianvärde =

Mittersta värdet

Betyg i % (Medianvärdet är 

gråmarkerat. Turkos  betyder att 

både medianvärde och typvärde 

är l ika med rasprofilen.)

Typvärde

(Turkosmarke‐

rat där värdet

är l ika med

rasprofilen.)

Medelvärde

Alla eller enbart senaste MH för varje hund?

Ger lite mer information tillsammans med medelvärdet och en sannare bild av resultaten (3 

är medianvärdet av 1, 1, 3, 4, 5).

Tillsammans med medelvärde och medianvärde så får man en god bild av rasen som helhet.

Kan vara  missvisande om det finns noterat "ytterlighetsvärden" t.ex. många  5:or eller 1:or, 

då kan medelvärdet bli 3. Ett värde som kanske inte någon hund har.

Det rasklubben sätter upp som förväntad egenskap hos raser utifrån standard och 

användningsområde.

Antal

hundar
Moment

Mål‐

värde

=

Ras‐

profil
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3.5 Mentalindex (MI)  

Detta mål finns inte med i RAS då MI först infördes efter den senaste revideringen. 

Under 2012 införde SCK Mentalindex där index för just Nyfikenhet/Orädsla är ett prioriterat 
mål. Även indexet för skott är ett viktigt mål, dock inte ett prioriterat mål.  

Mål a. Att inom giltighetstiden öka andelen kullar där det skattade indexet för 
Nyfikenhet/Orädsla överstiger rasens medelvärde på 100. 

 

På sikt kommer vi även kunna redovisa hur utvecklingen av index ser ut över tid, men det är 
ännu för tidigt. När så sker om några år, kommer vi kunna följa utvecklingen över tid.  

Aktuell status mål a:  

SCK använder mentalindex för båda föräldrarna för att beräkna kullarnas skattade index. 
Därför är det viktigt att redovisa hur det ser ut på kullnivå. Här redovisas utfallet för 2012 till 
2014. För 2012 har vi i efterhand räknat ut det skattade indexet för respektive kull utifrån då 
aktuella indexlistor. Grupperingen för kullarnas skattade index är enligt följande: 

 >100 

 <100 

 Far är utländsk (inget MI för kullen) 

 Brutet MH (inget fullständigt MI) 

 Saknar MI (fanns inte framräknat vid tillfället) 

Långhår 

Antalet kullar under 2012 är 71, under 2013 77 samt under 2014 76 kullar.  
Andelen kullar som har ett index är 2012: 66 %, 2013: 71 % samt 2014: 63 % vilket så här långt 
medför att vi inte ser någon förbättring. I figuren nedan visas statusen avseende mentalitet för 
kullar 2012-2014. Det den här bilden visar, är hur uppfödarna väljer föräldradjur till sina kullar. 

2012 2013 2014

saknar 2 3 6

brutet 9 5 8

utland/brutet 0 4 1

utland 13 10 13

<100 25 31 26

>100 22 24 22
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Andelen kullar med förälder som har ett brutet MH är under 2012 13 %, 2013 12 % och 2014 
också 12 %. Det är väldigt liten skillnad varför det kan vara intressant att se de senaste årens 
utfall. I diagrammen nedan så ser man att andelen kullar med förälder med brutet MH pendlar 
mellan 9 och 13 %. Tyvärr kan vi inte se någon minskning. 
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Om man tittar på antalet tikar och hanar med brutet MH som har verkat i avel så varierar det 
över åren från 9 till 13 individer. Det går inte att säga någonting om dessa siffror mer än att det 
ser ut att ligga ganska konstant för de senaste 3 åren.  
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Korthåren har inga avelsdjur med brutet MH. En korthårstik saknar dock index på skott under 
2013. 
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Korthår 

Antalet kullar under 2012 är 12, under 2013 17 och under 2014 11.   
Andelen kullar som har ett index är 2012: 75 %, 2013: 83 % och 2014: 73 %.vilket även detta är 
en minskning, om dock liten. I figuren nedan visas statusen avseende mentalitet för kullar 2012-
2014. 

Då korthåren inte fick mentalindex förrän under 2013 har dessa använts för att ta fram index 
för kullarna under 2012. Man bör beakta att uppfödarna under 2012 inte kunde använda 
mentalindex för val av avelsdjur. Det den här bilden visar, är hur uppfödarna väljer föräldradjur 
till sina kullar. Uppfödarna av korthår väljer i betydligt högre grad föräldradjur med skattat 
index för kullens MI för Nyfikenhet/orädsla på >100, vilket är det som rekommenderas. 
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>100 7 11 6
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3.6 Arbetsmeriterade hundar samt hundar som genomfört MT 

Mål a. Att inom giltighetstiden få fler hundar till arbetsprov. 

 

I RAS finns inget mål gällande deltagande på MT. Här redovisas ändå antalet som startat och 
andelen godkända. Regelverket avseende godkänt MT förändrades 1 januari 2010.  

Aktuell status:  

För registreringsåren 2009-2011 så ser utfallet avseende MT ut så här: 

 KH – 25 stycken vilket är 12 % av populationen  

 LH – 121 stycken vilket är 8 % av populationen  

 

I diagrammet nedan redovisas andelen som startar MT för alla bruksraser för registreringsåren 
2009-2011. Långhårig collie ligger under snittet för bruksraserna medan den korthåriga ligger 
ungefär som snittet. 
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För registreringsåren 2009-2011 så ser utfallet avseende BRUKSPROV ut så här: 

 KH – 25 stycken vilket är 12 % av populationen  

 LH – 52 stycken vilket är 3 % av populationen  

För korthåren är det 6-10 korthår per registreringsår och för långhåren 14-21 långhår som 
kommer till start på bruksprov. Antalet individer som kommer till start ser dessutom även ut att 
minska.  

I diagrammet nedan redovisas jämförelse av andel startande på bruksprov för alla bruksraser. 
Att beakta är att en så pass vanlig hund på våra bruksprov som Schäfern bara har lite mer än  
10 % av sin population som kommer till start på bruksprov. Aneldningen till att rasen trots det 
ofta återfinns på våra prov är att den är en vanlig ras, den numerärt största brukarasen. Absolut 
störst andel som kommer till start på bruksprov bland bruksraserna har Malinois, med 60 %.  
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Kommentarer: 

Det hade varit önskvärt med betydligt fler startande i bruksprov och på MT eftersom det ger 
värdefull information till uppfödarena om de olika individernas arbetsduglighet samt mentala 
styrka.  
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3.7 Exteriör 

Mål a. Att inom giltighetstiden få minst 50 % av varje årskull officiellt utställd. 

 b. Att inom giltighetstiden öka andelen exteriörbeskrivna hundar. 

 

Aktuell status:  

Collierasens exteriör behöver förbättras då den på många punkter avviker från standarden. I 
rasen förekommer bettproblem p.g.a. smal underkäke och därmed felställda hörntänder, som 
biter upp i gommen, samt ögonproblem p.g.a. för små, djupt liggande ögon. Därför skall 
särskild uppmärksamhet ägnas underkäke, bett, tänder och ögon. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Registreringar 516 496 596 550 523 511 479 379 417 384

Antal utställda 210 225 257 216 219 208 175 121 152 12

Antal exteriörbeskrivna 23 31 43 38 51 56 43 19 5

Andel utställda 41% 45% 43% 39% 42% 41% 37% 32% 36% 3%
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Andelen långhår som ställs ut når inte upp till målet. Korthåren har haft högre andel utställda 
men även här finns det för de flesta år en bit kvar till målet 50 % per årskull. Andelen 
exteriörbeskrivna är mycket liten. Här krävs en insats för att öka andelen genom att t.ex. erbjuda 
fler exteriörbeskrivningar i klubbens regi. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Registreringar 59 64 95 95 77 85 46 65 96 62

Antal utställda 27 41 39 43 29 37 24 34 35 4

Antal exteriörbeskrivna 6 13 5 16 9 1 2

Andel utställda 46% 64% 41% 45% 38% 44% 52% 52% 36% 6%
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Kommentarer: 

I år har vi fått tillgång till jämförande siffror för alla bruksraser och när det gäller utställning och 
exteriörbeskrivning per registreringsåren 2009-2011, så ligger både kort- och långhår runt 45 %. 
Observera att Schäferklubbens egna utställningar är inofficiella, varför deras andel för officiell 
utställning blir låg. 
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Kompletterande information om vilken färg som är vanligast bland lång- respektive korthår. 

Vanligast är trefärgade korthår och bland långhåren är sobel vanligast. 
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4 Sammanfattning och kommentarer 

Ännu ett år har genomförts med utvärdering av de mål som är fastställda i Collierasernas RAS-
dokument. Vissa mål närmar vi oss och vissa mål är det en lång bit kvar till.  

Registreringarna har minskat något igen. För både kort- och långhår är registreringssiffrorna 
inklusive antal importer, i stort sett identiska med dem för 2012.  

Långhåren har för första gången tagit sig under målet på 14 % för andelen dysplasi, med 13,6 % 
för registreringsåren 2009-2013. För KH är siffran fortsatt låg. Vi hoppas att Collie snart tillhör 
de raser som har HD-index, ytterligare ett verktyg för att uppfödare att ta hjälp av i sitt 
avelsarbete. Collie finns bland de raser som står på tur att få just detta. 

I avsnitt 3.4 Enskilda egenskaper på MH framgår tydligt att collie avviker kraftigt från rasens 
rasprofil avseende moment som innehåller nyfikenhet. Detta motiverar ytterligare 
Collieklubbens prioritering av mentalindex för Nyfikenhet/Orädsla.   

Ett steg att komma närmare de olika målen i RAS är att vi alla hjälps åt att utvärdera våra 
hundar. Fler hundar till HD-röntgen, MH-beskrivning och Exteriörbeskrivning ger oss alla mer 
information och ett större urval när det kommer till avelsplanering. 

 

Följande personer ur styrelsen, registerkommittén samt projekt mentalt sund collie har hjälpts åt 
att ta fram och analysera all statistik: 

 
Jan Klerung, Kirsten Wretstrand, Meta Carlsson, Elisabeth Landfors, Lena Ögren samt Agneta Qvarnström. 

 

Avslutningsvis ett diagram som visar hur stor andel av de som registrerades åren 2009-2012 har kommit till 
start på allt från HD-röntgen, MT till utställning. En jämförelse mellan kort- och långhår med alla 
bruksraserna. Collieraserna uppvisar ett liknande mönster som bruksraserna i snitt. 
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Bilaga 2.  Verksamhetsberättelse för 2014 
Styrelsen för Svenska Collieklubben – SBK:s rasklubb för kort- och långhårig Collie – lämnar 
härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2014 – 31 december 
2014. 

Styrelsens sammansättning 

Alf Oskarson, Fjärås ordförande 
Jan Klerung, Kristinehamn vice ordförande 
Kirsten Wretstrand, Kivik sekreterare 
Stellan Tjernström, Vallda kassör 
Anders Svensson, Kungsör ledamot/medlemsansvarig 
Angelica Eklund, Bua ledamot/protokollsekreterare 
Håkan Dahlbom, Enköping ledamot 
Anja Gramner, Linköping suppleant 1 
Ulla Bergh-Persson, Mariestad suppleant 2 
 

Styrelsemöten och protokoll 

Styrelsen har under tiden från årsmötet 2014 till årsmötet 2015, haft totalt 15 protokollförda 
möten, varav 4 gånger har varit ”live”-möten. Styrelsen har också varit representerad på: 

SBK’s Rasklubbsträff (feb 2015) 

SBK’s Organisations och Tjänstehundskonferens (feb 2015) 

SBK’s Rasklubbsträff (nov 2014) 

SBK’s RAS/RUS konferens (nov 2014) 

SBK’s Rasklubbsträff (maj 2014) 

SBK’s Kongress (maj 2014) 

SKK’s Temautbildning för avelsfunktionärer (april 2014) 

Styrelsen har utöver detta också deltagit i telefonmöten inför SBK’s FS- möten 
(Förbundsstyrelse) och i Rasklubbsträffar med SBK’s utskott avel och hälsa per telefon.  

Rapportering av uppfyllelse av klubbens mål för verksamhetsåret 2014 

Klubben har genomfört planerade utställningar, Collie-SM, tävlingar och prov 
mentalbeskrivningar, mentaltester, exteriörbeskrivningar samt informationsmöten. 

Vidare har klubben genomfört en konferens för de lokala aktivitetsområdena (LA) samt en 
Uppfödarträff. I samband med Collie-SM arrangerades också ett informationsmöte. 

Därutöver har styrelsen arbetat med följande prioriterade mål:  

 Fortsatt arbete med Projekt Mentalt Sund Collie 

 Tagit fram en kommunikationsplan 

 Gett ekonomiska bidrag för utbildning av MH-figuranter 

 Drivit ett projekt för uppdatering av ”LA-pärmen” 
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 Tagit fram en ny hemsida (planeras att starta under våren 2015) 

 Fortsatt att arbeta för att öka möjligheten till träffar för medlemmar i olika lokala 
aktivitetsområden  

 Via Collieblad, hemsida och Facebook arbetat för att öka medvetenheten om vårt RAS, 
för att uppfödarna skall avla för sunda och friska hundar 

 Fortsatt att utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde 

 

Kommittéer och särskilda uppdragsansvariga  

Styrelsen har under året utsett följande kommittéer och särskilda uppdragsansvariga: 

KOMMITTÉN FÖR AVELSSAMORDNING 

Kerstin Widmark (sk), Marie Baaz (veterinär expertis), Ulla Bergh-Persson, Marianne Hansson 
och Alf Oskarson (kontaktperson styrelsen). 

Grupp som ansvarar för uppföljning av RAS-STRATEGI: 
Lena Ögren (samlar in hälsodata), Agneta Qvarnström (samlar in hälsodata), Linda de Beau 
(registrerar utställningsresultat), Hanna Rosell (hanterar anmälan av valpkullar från uppfödare), 
Jan Klerung (ansvarar för uppföljning av MH-data per egenskap), Kirsten Wretstrand 
(sammanställer i rapportform uppföljning och utvärdering av RAS). 

CENTRALA LA-KOMMITTÉN 

Jan Klerung (sk och kontaktperson styrelsen), Alf Oskarson, Gunilla Nyberg (ordf. Norra) 
ersattes under året av Maria Brännström (kassör Norra), Dag Gagner (ordf. Mellersta norra) 
ersattes under året av Annelie Hulten Åkerlund (sekr. Mellersta norra), Karin Dahlbom (ordf. 
Norra Svealand), Mia Pettersson (ordf. Östra), Erica Svensson (ordf. Södra Svealand), Lolo 
Hawkins (ordf. Västra), Angelita Nooni (ordf. Sydöstra) och Elisabeth Bauer (ordf. Södra). 

PRISKOMMITTÉN 

Erica Svensson (sk), Elisabeth Pettersson och Maria Pettersson (mentor). 
Kontakt styrelsen: Ulla Bergh-Persson. 

UPPFÖDARKOMMITTÉN 

Angelita Nooni (sk), Kerstin Persson och Håkan Dahlbom (Kontaktperson styrelsen). 

PROV- OCH TÄVLINGSKOMMITTÉN 

MENTAL  Kirsten Wretstrand (sk) och Stellan Tjärnström 

UTSTÄLLNING  Margareta Carlsson (sk) och Linda de Beau,  
 Kontakt styrelsen: Kirsten Wretstrand 

VALLNING Angelica Eklund 

TÄVLING OCH PROV Kirsten Wretstrand   

HEMSIDAN OCH FACEBOOK 

Angelica Eklund (sk och webmaster), Jan Klerung (uppdaterar hemsidan). 
Jenny Jonsson och Anja Gramner (Facebook) 

COLLIEBLADETS REDAKTION 

Kirsten Wretstrand (sk) , Ingela Pettersson, Annette Rosengren, Jenny Jonsson och Johan 
Nilsson. 
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PROJEKT LA-PÄRMEN 

Kenneth Niklasson (sk), Elisabeth Pettersson och Dag Gagner. Kontaktperson styrelsen: Håkan 
Dahlberg. 

ARKIVANSVARIG 

Ann-Charlotte Sandelin Jonsson. 

Rapport från Avelssamordningen 

Avelskommittén har under året fortsatt dialogen med SKK angående hur CRD-diagnoser ska 
hanteras, såväl i SKKs avelsrekommendationer som i KöpaHund.se. Efter ett möte mellan SCK 
och SKK har skriftväxling fortsatt, men SKK har ännu inte visat gehör för SCK’s uppfattning 
annat än marginellt.  

Vidare har kommittén sammanställt ett svar till SBK angående exteriöra avvikelser hos collie. 
SBK kommer att gå ut till exteriördomare för sina raser med detta dokument och påpeka vad 
som är viktigt för domarna att uppmärksamma vid bedömningar.  

Planering inför colliekonferensen i oktober 2015, vilken nu är i stort sett klar. Konferensens 
huvudtema är genetik och gentester. Hur ska man hantera gentester och vilka tester finns? 
Särskilt genetikstudier som rör collie, olika sjukdomar, färggenetik. Även genetiken kring, och 
de gentester som finns för, CEA ska behandlas.  

Artiklar i Colliebladet om bl.a. gentester i avelsarbetet, den del av RAS som behandlar 
ögon/CEA-frågan, föreläsningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet i olika hundrelaterade ämnen.  

Kontakt med SKK angående hur arbetet fortskrider med HD-index för collie. Enligt SKK är det 
framför allt problemet med många importer som gör att det dröjer innan index kommer för 
collie.  

Kommittén har även besvarat ett antal frågor som kommit in till SCK gällande collie och avel.  

Rapport från centrala LA-kommittén 

Centrala LA-kommittén etablerades först efter årsmötet i mars. Sammankallande är klubbens 
vice ordförande. I övrigt består kommittén av LA-ordförandena (ordförandena i de olika lokala 
aktivitetsområdenas arbetskommittéer). Under året har klubbens ordförande också ingått i 
centrala LA-kommittén och några LA-ordföranden har delegerat sin plats till annan person i 
aktivitetsområdet. 

Den 15/6 hade kommittén sitt uppstartsmöte via telefonkonferens. I övrigt har kommitténs 
interna kommunikation skett via e-post och all information från huvudstyrelsen ut till 
aktivitetsområdena har skett via centrala LA-kommittén. Huvudstyrelsen har även använts sig av 
centrala LA-kommittén som ”bollplank” och remissorgan vid några tillfällen. 

Inför varje möte i huvudstyrelsen har de lokala aktivitetsområdena rapporterat in utfallet av de 
aktiviteter som var planerade att genomföras sedan förra inrapporteringen. 

Även de aktiviteter som planeras att genomföras under de kommande 30 dagarna har 
rapporterats in. Under årets gång har denna rapportering förenklats till att hålla 
aktivitetskalendern ajour. 

De lokala aktivitetsområdena har också kunnat anmäla ärenden, som sedan har tagits upp på 
huvudstyrelsens möten. 
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Rapport från Prov- och Tävlingskommittén  

Regelrevideringar och remissvar: 
Under 2014 påbörjades processen för alla de regelrevideringar av de regelverk som skall börja 
gälla 2017-01-01.   

Bruksprov: 
Collieklubben har skrivit remissvar på förslag till regelrevideringar för bruksprov samt deltagit 
på regelrevideringskonferensen i november.   

Lydnad: 
Även här har regelrevideringen pågått under 2014.  

Rally: 
Collieklubben har svarat på det remissförslag som SBK tagit fram.  

Vallning: 
Under året har vi undersökt möjligheten att göra Svenska Bearded Collie Klubbens 
vallanlagsprov officiellt för lång- och korthårig collie. Vi har även upprättat en lista med 
vallinstruktörer som tar emot collies. 

Mental:  
Under året har en inventering genomförts av mentalfunktionärer inom Collieklubben. 
MH skall from 2014 anmälas och redovisas via SBK Tävling vilket vållat en del huvudbry. 

Utställning: 
Under året har det ansökts om utställningar för 2017. Resultat har rapporterats till SKK digitalt 
från våra 5 utställningar under 2014. Årligen görs sammanställningar av alla de SRD-rapporter 
som lämnas in från både SKK, SBK samt SCK. Kommittéen bistår även LA-områdena med att 
kontrollera om de domare som de önskar finns tillgängliga samt är behöriga.  

Medlemmar 

Klubben hade vid årets slut 856 medlemmar, vilket är en minskning av medlemsantalet med 18 
personer från 2013. 

Ordinarie medlemmar 742 
Familjemedlemmar  64 
Hedersmedlemmar   4 
Ungdomsmedlemmar  42 
Utlandsmedlemmar   4 
 
Klubbens hedersmedlemmar under 2014 är Margareta Andersson, Ulla Bergh-Persson, Börje 
Eriksson och Lennart Petersson. 

Lokala aktivitetsområden (LA-områden) 

Under året har Östergötland-Södermanlands LA avvecklats på grund av att ingen aktivitet har 
förekommit på flera år. Geografiskt har det delats mellan Södra Svealands LA, Östra LA och 
Sydöstra LA. Klubben har därmed numera åtta LA: 

Norra, Mellersta norra, Norra Svealand, Södra Svealand, Östra, Västra, Sydöstra och Södra. 
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Vid årets slut var alla LA aktiva, dock med varierande aktivitetsnivå. Många LA har under året 
arrangerat MH, lydnads- och rallytävlingar, läger, utställningar, prova-på, collieträffar samt 
fortsatt med collieägarutbildningen. 

Ekonomi 

Den ekonomiska utveckling är inte lika positiv, där årets vinst (-28 207: -) gentemot budget  
(+7 000: -) beror på ökade kostnader för Collie-SM, införskaffande av ett bokföringsprogram, 
ökade kostnader för styrelsen samt att en uppfödarträff genomfördes. Medlemsintäkterna är dock 
högre än budgeterat och beror på den höjning på 10 kr som skedde 2014-01-01. Klubben gör 
även en bra kapitalplacering som gör att finansiella intäkter, som inte budgeterats, ökar. 

För de lokala aktivitetsområdena har deras resultat under året uppgått till drygt 16 461: - 

Under upplupna skulder i balansräkningen finner vi 45 744: - för projekt mentalt sund collie. 
Under året har vi fakturerats 60 500 kr från SKK. 

Balans- och resultaträkning redovisas i bilaga 1. 

Utställningar och exteriörbeskrivningar 

På fem (5) officiella utställningar har totalt 171 collies deltagit fördelat på 135 långhår samt 41 
korthår. På dessa utställningar har även valpar deltagit inofficiellt. 

Arrangörer har varit Södra LA, Östra LA, Norra Svealand LA samt Norra LA. Styrelsen har 
genomfört utställningen på Collie-SM i Timrå.  

Under året har 2 exteriörbeskrivningar genomförts med totalt 7 deltagare.  

Tävlingar och prov 

Bruks långhår 

Antalet långhår som kommer till start på bruksprov uppvisar en nedåtgående trend och när 
antalet som startar i appellklass avtar så medför det att det inte fylls på med så många nya 
ekipage till lägre klass osv. Det man dock kan se är att antalet starter i högre klass ökar något 
vilket kan tolkas som att en större andel av de som håller på med bruks tar sig till högre klass.  
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I diagram här nedan redovisas hur många individer som startat under året både per klass samt per 
gren. Observera att en individ som start i lägre klass och blir uppflyttad och därefter startar i 
högre klass under samma år räknas med två gånger. Gäller även de individer som startar i både 
sök och spår, vilket det finns några få som gör. Antal individer som startar i sök har ökat. 

Under året har följande antal blivit uppflyttade; 4 i appell, 5 i lägre, 1 sökekipage i högre klass. 
Det var många år sedan det fanns en collie i elitklass sök, vilket kan bli verklighet under 2015. 
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Bruks korthår 

Bland korthåren syns ett minskande antal individer som kommer till start efter toppnoteringen 
2012. Även här minskar antalet som kommer till start i appellen medan antalet i lägre fortsatt 
uppvisar en stor andel även om den också minskar. 
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Bland korthåren är även där andelen sökhundar stor, se diagram på nästa sida. För korthåren blev 
följande uppflyttade; 3 i appell, 1 i lägre, 1 i högre. Spårhunden som blev uppflyttad i högre 
klass under våren kom även till start i elit klass, och finns därmed med två gånger.   
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Andra officiella tävlingsgrenar 

Lydnad är en fortsatt populär tävlingsgren bland aktiva i vår ras. Under året har Södra LA, Östra 
LA arrangerat officiella lydnadsprov som tillsammans med Collie-SM i Timrå. 

Rallalydnaden börjar sprida sig lite längre norrut. Södra LA arrangerade en officiell rallytävling 
alla klasser vilket även genomfördes på Collie-SM i Timrå.  

Bland tävlingsstatistiken kan man se att det är vanligt att aktiva ekipage håller på med flera 
grenar. Den vanligaste kombinationen är lydnad och bruks, men rally håller på och seglar upp 
som en gren som mixas med många andra. Rally kan man starta i med både unga och gamla 
hundar, vilket gör att vissa börjar med rally och går sedan vidare till andra grenar samt att den 
pensionerade tävlingshunden kan få avsluta med ett par år i rallyn.  

Agility har också en hel del aktiva tävlingsekipage, med tävlande både bland kort- och långhår i 
klass III i både hopp- och agilityklass. 

Bruksprov, lydnad och rallylydnad är de tävlingsgrenar som flest collieekipage är aktiva inom. I 
bruksprov och till viss del även lydnad görs färre starter per år än i grenen rallylydnad där det 
kan gå betydligt fortare mellan klasserna och det är inte ovanligt att man klättrar både två och tre 
nivåer under ett år. Vi har tyvärr inte fått någon tävlingsstatistik för rallylydnad för 2014 (till 
lathunden) varför vi inte kan redovisa de som blev RallylydnadsMästare under 2014.    

I agility så finns det färre tävlingsekipage men de är desto mer aktiva och vill man lyckas i 
agility måste man tävla en hel del och det görs många starter per ekipage och år.  

Viltspår är alltjämt en gren som en del collieekipage ägnar sig åt och i den grenen hägrar ett 
viltspårchampionat. Totalt sett är det få ekipage som startar i viltspår. Under 2014 har två 
ekipage lyckas bli Viltspårchampions; Seamist Spiced Ice och Linearis Ariona Casanova.  

På senare tid har även grenen Freestyle börjat få aktiva tävlingsekipage och det finns nu en 
handfull tävlande i klasserna I och II bland både kort- och långhår.  
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Korningar och mentalbeskrivningar 

Under 2014 har de lokala aktivitetsområdena genomfört MH-beskrivningar men i år har inget 
MT arrangerats. TACK till alla eldsjälar ute i landet, både i våra lokala aktivitetsområden och på 
lokala brukshundklubbar runt om i landet.  

Under 2014 har 31 långhår deltagit på mentaltest, vilket är färre än både 2013 (56) och 2012 
(46). 19 har blivit godkända (61 %) att jämföra med fjolårets 24 godkända (43 %).  

Korthåren har en ökning av deltagande från 5 (2013) och 9 (2012) till 14 individer. Av dessa 
klarade 5 korthår godkänd mentaltest (36 %) jämfört med förra årets antal på 2 godkända (40 %).  

Mentalbeskrivningarna för långhåren fortsätter att minska, 155 i år mot 188 (2013) och 273 
(2012).  

För korthåren är siffran 39 hundar vilket är en lite ökning jämfört med 2013 (31) men en 
minskning jämfört med 2012 (60). 

Då antalet registreringar varierar mellan åren så medför det olika stora årskullar. Det enda sättet 
att se om andelen MH-beskrivna minskar över är att se på siffrorna per årskull vilket görs i 
uppföljningen av RAS, se bilaga 2.     

Oavsett så är det viktigt att få så många collies som möjligt till MH-beskrivning och hoppas att 
ännu fler vill mentalbeskriva sin collie under 2015!  

AvelsStrategi och avelsmål för collie (RAS) 

Klubbens viktigaste styrdokument och det som genomsyrar mycket av vår verksamhet är de 
RasSpecifika Avelsstrategierna (RAS), eller avelspolicyn som det också kallas. Under 12 år har 
vi fört statistik över kort- och långsiktiga mål som är hämtade direkt ur avelspolicyn.  

Under 2014 har registreringarna minskat med 9 % jämfört med 2013 men siffran är nästan 
identisk med 2012 för både kort- och långhåren inkl. avseende på antalet importer, se tabell 
nedan.  

Reg.år 
KH/kullar 
kullsnitt Födda/imp Reg. 

LH/kullar 
kullsnitt Födda/imp Reg. 

 
Totalt 

2012 12/4,9 59+6 65 71/5,0 352+27 379 444 

2013 17/5,4 91+5 96 77/4,9 381+36 417 513 

2014 11/5,5 58+4 62 76/4,7 356+24 384 446 

 

Att en så hög andel som möjligt i varje årskull ska utvärderas hälsomässigt, mentalt, exteriört 
och arbetsmässigt, är tillsammans med möjligheten till utbildningar för klubbens medlemmar de 
viktigaste byggstenarna vi har inför framtiden. Med fler hundar undersökta blir det verkliga 
antalet hundar som kan användas i avel större. Under året har vi fått indikationer på att antalet 
som röntgar och MH-beskriver sina hundar avtar. För att kunna avgöra om det är en minskning 
vi ser måste man ta hänsyn till antalet registrerade hundar, och då vi har en trend med färre 
registreringar så kan en minskning i antal trots det innebära att andelen bibehålls. Detta redovisar 
klubben i den långsiktiga uppföljningen av RAS som går att läsa i bilaga 2. 

Svenska collieklubben är en modern rasklubb som ligger i framkant inom flera områden.  På 
senare år har klubben bl.a. tagit hjälp av SLU:s forskare i Projekt Mentalt Sund Collie. Här gäller 
det nu att få uppfödarna att tänka genotyp istället för fenotyp. Vi måste gemensamt ta ansvar och 
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utnyttja de verktyg som erbjuds om någon förändring ska kunna ske framförallt gällande 
överdrivna rädslor.  

Projekt Mentalt Sund Collie 

Projektgruppen har haft ett fysiskt möte under året med SLU samt därtill haft mail och telefon-
kontakt. Två telefonmöten har hållits inom projektgruppen samt kontinuerlig mailkontakt både 
inom gruppen och mot collieägare. 

Under året har projektgruppen informerat om Mentalt sund collie i samband med SBK:s 
RASRUS-konferens. 

Indexlistorna har uppdaterats under februari månad. Olyckligtvis så uppstod ett fel i 
programmeringen när resultatredovisningen av MH protokoll ändrades från SBK sida till att 
arrangörerna själva ska lägga in resultaten via SBK tävling. De hundar, som hade brutit i något 
moment, tilldelades värdesiffran 0 mot tidigare ett streck. Det gjorde att listorna som 
publicerades i september blev felaktiga. Nya rättade listor publicerades under januari 2015. 

Vid uppfödarträffen i mars låg stort fokus på mentalitet. Uppföljning av RAS presenterades, där 
man kan konstatera att mentalindex är ett verktyg, som inte används av varken uppfödare eller 
valpköpare. Det har synliggjorts ytterligare under året, där man kan konstatera att i den 
uppföljande statistik som gjorts, så pekar det på att uppfödarna inte beaktat mentalindex i sitt 
avelsarbete (se tabeller nedan). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av hur uppfödarna 
av långhår har valt att välja 
föräldradjur till sina kullar. 
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Uppföljning av hur uppfödarna 
av korthår har valt att välja 
föräldradjur till sina kullar. 

 
Projektgruppen ser med mycket stor oro på att en betydande del av uppfödarkåren negligerar att 
försöka föra rasens mentalitet framåt. Tillgänglig statistik visar, att vårt unika verktyg 
Mentalindex, inte används för att förbättra colliens mentala egenskaper. 

Indexlistor publiceras kontinuerligt på SCK’s hemsida. 

Projektgruppen för kontinuerlig statistik som redovisas i RAS, se bilaga 2.  

Projektgruppen närvarade vid PhD Per Arvelius’ disputation ”Genetic evalution of behaviour in 
dogs” i november, där projekt mentalindex var en del av arbetet. 

Projektgruppen har initierat diskussionsmöten beträffande MH-profilen samt frågor om vad som 
är minsta gemensamma nämnare hos hunden i vardagen samt hos tävlingshunden och vad som är 
viktigast i colliens beteende. Sammanfattningsvis så är den generella uppfattningen, att man vill 
ha en orädd och nyfiken hund. Om collien i vardagen nämns exempelvis ord som; stabil mentalt, 
vänlig, lyhörd, orädd. Hos tävlingshunden nämns bl.a. ord som; samarbetsvillig, leklust, nyfiken, 
föremålsintresse. 

Artiklar har publicerats i colliebladet och frågeställningar har besvarats via mail. 

Måluppfyllelse för Projekt Mentalt Sund Collie 2014 

 Bearbeta och se över listan gällande aggression  - avslutat 
 Arbeta för en tätare och regelbunden uppdatering av indexlistorna. - pågående 
 Fortsätta att sprida information om projektet inom och utom klubben. - pågående 
 Producera ett nytt specialnummer av Colliebladet om Mentalindex. - utgivning   

      våren 2015 
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>100 7 11 6
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Verksamhetsmål 2015 

 Att arbeta för att uppfödare tillsammans har tydliga gemensamma mål, fortsätta 
arbeta för att collieuppfödare aktivt använder mentalindex, som urvalsverktyg i sin 
avelsplanering för att stärka rasernas mentala egenskaper. 

 Att arbeta för att index ska redovisas via SKK’s avelsdata 
 Att arbeta för att certifiering av kullar med hjälp av mentalindex införs på SKK Köpa 

hund och Svenska Collieklubbens hemsida. 
 Att fortsätta att informera kommande valpköpare om mentalindex. 

 

Projektgruppen är fastslagen av SKK på begäran av SLU och består av: 
Margaretha Carlsson, Kerstin Persson och Elisabeth Landfors 
 

Collie-SM 2014 i Timrå, 18-20  

2014 flyttade Collie-SM längre norrut till Timrå BHK. Fördelningen var sådan att Timrå BHK 
ansvarade för att arrangera alla tävlingar förutom utställningen, som styrelsen ansvarade för.  

Tävlingarna började på fredagen den 18 juli med invigning samt appellklass spår och sök för att 
fortsätta med rallylydnad på kvällen. 

På lördagen var det dags för brukstävling, både sök och spår, med tävlande collie i samtliga 
klasser spår och både i lägre- och högreklass sök samt i elit klass spår. Tävlingarna flöt på bra 
med två domarlag igång under dagen. Medan hundarna i bruksgruppen gjorde sina skogsarbeten 
kunde man avnjuta agilityhundarnas framfart över hinderna på appellplanen.   

Utställningen gick av stapeln på söndagen. Domare på utställningen var för korthåren Mrs 
Beverly White för båda hårlagen. Totalt ställdes 11 korthår och 37 långhår ut, inkl. avel- och 
uppfödargruppen, samt ett par långhårsvalpar.  

Samtidigt som utställningen höll på genomfördes lydnadtävlingar i samtliga klasser med 
deltagande collie i samtliga klasser. 

SCK tackar Timrå BHK för ett mycket väl genomfört Collie-SM 2014. Styrelsen vill rikta ett 
speciellt tack till alla funktionärer på Timrås BK för allt arbete det de lagt ner mitt i semestertider 
för att vi som rasklubb kan genomföra våra SM-tävlingar. Vi kommer gärna igen! 

VINNARE PÅ COLLIE-SM 2014: 

SM-vinnare Korthår:  Clingstone’s No Doubt Äg. Jessica Stens 
SM-vinnare Långhår:  Seabound’s The Spectacular Äg: Micael Johansson 
Agilitymästare SM:  Puckolinas Eiko Äg: Ronnie Eriksson 
Appellmästare SM:  Damaianus Zanchia Äg: Ann-Lis Brorsson 
SM-Vinnare i Bruks  Delades ej ut 
Rasmästare bruks lkl-hkl: Fachings Morningbeam In The Rainbow Äg: Yvonne Westberg 
SM-Vinnare Lydnad:  Delades ej ut 
Rasmästare lydnadsklass 1-3:  Fachings Morningbeam In The Rainbow Äg: Yvonne Westberg 
SM-Vinnare i Rallylydnad:  Springmist’s The Rednex Äg: Marie-Louise Muhr   
Rasmästare rally ny-av klass:  Damaianus Gnistra Äg: Yvonne Westberg 
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Mellersta Norras VP Bästa Bruksprestation: 
Fachings Morningbeam In The Rainbow Äg: Yvonne Westberg 

LA-konferens 2014 

Från och med 2014 årtal arrangerar klubben en årlig LA-konferens. Detta år träffades styrelsen 
och representanter från de flesta LA på Träpatronen Konferens & Kursgård i Österström 
nordväst om Sundsvall under helgen 8–9 februari. 

Huvudpunkten var att påbörja värdegrunds– och etikarbetet genom ett uppskattat föredrag om 
Föreningsteknik och kommunikation. 

Bland övriga punkter kan nämnas: 

 Redovisning av höstens grupparbeten i LA 

 Nytt från SBK, SKK och myndigheter 

 Collieägarutbildningen 

 LA-pärmen 

 Lägesrapport från projekt mentalt sund collie 

 Budget och verksamhetsinriktning 

 
PR/information   

KOMMUNIKATIONSPLAN  

Kommunikationsplanen beskriver hur styrelsen kommunicerar externt, dvs. med andra 
rasklubbar, SBK centralt och SKK, samt internt, dvs. med de olika kommittéerna och 
medlemmarna.  

PR-PRODUKTER   

Klubben har under året haft en blygsam försäljning av PR-produkter i samband med årsmötet. 
Webshopen har lagts ner.  

COLLIEBLADET  

Ansvarig utgivare är ordförande Alf Oskarson. Klubbens tryckta tidning Colliebladet utgavs med 
fyra nummer under 2014. Under 2014 har redaktionen fortsatt bestått av totalt fem personer.  

Under året har vi fortsatt att trycka tidningen i Estland på tryckeri Paar. Vi är fortfarande väldigt 
nöjda med både kvalitet på tryck och hur vi blir bemötta. De är snabba och tillmötesgående och 
vi har därför fortsatt att trycka tidningen där. Prisbilden medför även att vi kan trycka hela 
tidningen i färg.  

Svenska Collieklubben har även ett avtal med posten för att erhålla lägst möjliga kostnad för vår 
tidning. Omfattningen av de olika numren av tidningen är anpassade för att hålla nere kostnaden 
för porto.   

Arbetet med att bredda innehållet fortsätter för att det ska finnas något som intresserar varje 
collieägare trots olika intresseområden. Svenska Collieklubben är klubben för alla 
collieintresserade! Det sker genom artiklar och reportage men framförallt genom medlemmars 
egna berättelser. Alla som har blivit någon typ av arbetande champion eller tjänstehund blir 
tillfrågad om att vara med i Colliebladet, och de flesta tackar ja.  
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HEMSIDA OCH FACEBOOK  

SCK har en stor och omfattande sida varför det kan vara svårt för en del att överskåda det hela. 
Under 2014 har vi arbetat med att upprätta en ny hemsida som ska lanseras 2015. 

Domännamnet är fortsatt www.svenskacollieklubben.se och klubben har hemsidan med 
tillhörande e-postfunktioner hos ett externt bolag, FS Data. Klubben uppdaterar själv hemsidan. 

Hemsidan är tillsammans med Colliebladet SCK:s viktigaste kommunikationskanal och därför 
behöver hemsidan uppdateras så ofta som möjligt. 

Klubben arbetar kontinuerligt med att i Colliebladet och på Facebook hänvisa till valda delar av 
hemsidan för mer information. Därmed försöker man få fler att börja använda hemsidan för att 
leta information om collie.  

Under 2014 har Collieklubbens Facebook-sida med jämna mellanrum lagt ut info om aktualiteter 
samt med hänvisningar till hemsidan för mer info.  

En av de mest besökt sidorna på hemsidan är kullistan samt kennelregistret. Aktivitetskalendern 
innehåller nästan alla av Collieklubbens aktiviteter. 

Klubbens officiella e-postadresser är följande: 
ordforande@svenskacollieklubben.se 
sekreterare@svenskacollieklubben.se 
kassor@svenskacollieklubben.se 
medlem@svenskacollieklubben.se 
kennel@svenskacollieklubben.se 
valp@svenskacollieklubben.se 
avelssamordningen@svenskacollieklubben.se 
uppfodarkommitten@svenskacollieklubben.se 
colliebladet@svenskacollieklubben.se 
projektet@svenskacollieklubben.se 
 

MÄSSOR/TÄVLINGAR 

I september genomfördes IPO-VM på Malmö stadium. Invigningen innehöll en rasparad med alla 
bruksraser med och även collie var representerade. Ingrid Persson och Anna-Carin Persson båda 
med långhår samt Kristina Javue och Lisa Nykvist som båda hade var sitt korthår. Under 
invigningen visades alla deltagande länder upp och då fick hundekipagen vänta på sin tur.   

ANNONSERING  

Under 2014 har SCK annonserat i The International Collie Handbook 2014.  
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Slutord  

Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har varit ett mycket innehållsrikt 
år med engagemang där klubbens SM-tävlingar, utställningar och prov samt LA-konferens och 
Uppfödarträff och inte minst projektet ”Mentalt Sund Collie” har varit i stort fokus. Styrelsen har 
gjort sitt bästa för att värna om collien och för att driva och utveckla klubbens verksamhet i en 
positiv riktning och i enlighet med fastställd avelspolicy och med de prioriterade mål som 
fastställdes på förra årsmötet. 

 

Vi vill tacka de lokala aktivitetsområdenas förtroendevalda och alla medlemmar som på olika 
sätt bidragit till klubbens verksamhet under året. 

 

Alf Oskarson Jan Klerung Kirsten Wretstrand 

ordförande vice ordförande sekreterare 

 

 

 

Stellan Tjärnström Anders Svensson Angelica Eklund 

kassör ledamot/medlemsansvarig ledamot/protokollsekreterare 

 

 

 

Håkan Dahlbom 

ledamot 
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Bilaga 4.  Ekonomisk redovisning 2014 
 

Bilaga 1: Balans- och resultatrapport SCK.   
 

 
 

Nr Namn Ingående balans, år Debet Kredit Utgående balans, år

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

1110 Tillgångar Lo 343 412,35 25 862,10 29 816,35 339 458,10

1380 Fordran Hollströms  fond 11 206,23 957,91 0,00 12 164,14

S:a anläggningstillgångar 354 618,58 26 820,01 29 816,35 351 622,24

Omsättningstillgångar

1510 Lager 18 496,00 0,00 696,00 17 800,00

1511 Kundfordringar 595,00 29 490,00 21 560,00 8 525,00

1680 Andra kortfristiga fordringar 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

1750 Upplupna intäkter 11 690,00 9 900,00 21 590,00 0,00

1910 Kassa 1 178,00 3 095,00 2 344,00 1 929,00

1920 PlusGiro 50 403,79 391 802,50 412 770,49 29 435,80

1921 SM postgiro 872417‐1 450,00 13 806,66 0,00 14 256,66

1930 Bankkonto 340 848,18 6 376,21 60 500,00 286 724,39

1931 Nordea räntefond 39 311,55 0,00 0,00 39 311,55

S:a omsättningstillgångar 464 972,52 454 470,37 519 460,49 399 982,40

SUMMA TILLGÅNGAR 819 591,10 481 290,38 549 276,84 751 604,64

SKULDER och EGET KAPITAL

Långfristiga skulder

S:a långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00 0,00

Kortfristiga skulder

2691 Uppl.skulder projekt mentalt sund coll ie ‐88 975,61 62 038,00 18 807,00 ‐45 744,61

2900 Upplupna kostnader ‐1 981,00 0,00 769,00 ‐2 750,00

S:a kortfristiga skulder ‐90 956,61 62 038,00 19 576,00 ‐48 494,61

Eget kapital

2980 Eget kapital ‐162 839,17 696,00 0,00 ‐162 143,17

2981 Eget kapital  lo ‐343 412,35 29 816,35 25 862,10 ‐339 458,10

2989 Redovisat resultat ‐222 382,97 0,00 0,00 ‐222 382,97

Beräknat resultat 0,00 427 188,94 406 314,73 20 874,21

S:a eget kapital ‐728 634,49 457 701,29 432 176,83 ‐703 110,03

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ‐819 591,10 519 739,29 451 752,83 ‐751 604,64

Svenska Collieklubben

Balansräkning för perioden 2014‐01‐01‐2014‐12‐31
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Nr Namn Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3010 Intäkter försäljning 1 510,00 13 038,00

3110 Medlemsintäkter 150 180,00 148 592,00

3120 Annonsintäkter 45 245,00 27 900,00

3121 Intäkt stambokföringsavgift 8 690,00 22 515,00

3130 Kursavgiftsintäkter 44 100,00 25 080,00

3150 Startavgifter tävlingar/utställning 27 566,66 39 601,00

3161 Intäkter lo konferens 0,00 1 355,00

3170 Lotteri  intäkter 2 505,00 0,00

3640 Projekt mentalt sund coll ie 3 000,00 4 250,00

3650 Kennelregister 0,00 2 500,00

3990 Vinst lokalområden 16 461,19 20 725,53

S:a nettointäkter 299 257,85 305 556,53

DIREKTA KOSTNADER

4010 Inköp varor och material  ti l l  försäljning 0,00 ‐11 554,75

4120 Kostnader medlemstidning/annonsblad mm ‐39 581,35 0,00

4130 Inköp varor och material  ti l l  kurser 0,00 ‐249,00

4150

Inköp varor och material  ti l l  

tävlingar/utställningar 0,00 ‐1 226,00

4170 Inköp varor och material  ti l l  lotterier ‐1 191,00 0,00

4220 Stambokföringsavgifter ‐13 957,00 ‐23 396,00

4310

Kostnader 

styrelsemöte/medlemsmöte/årsmöte ‐42 549,00 ‐16 061,55

4330 Kostnader egna konferenser ‐19 334,49 ‐48 362,00

SUMMA DIREKTA KOSTNADER ‐116 612,84 ‐100 849,30

BRUTTOVINST 182 645,01 204 707,23

5010 Lokalhyra ‐2 950,00 0,00

5460 Förbrukningsmaterial ‐874,60 ‐168,00

5810 Reskostnader ‐26 294,75 ‐20 623,38

5910 Annonsering (annonser hos  annan) ‐100,00 ‐300,00

5990 Övrig kostnader för reklam och PR ‐849,00 ‐537,51

6110 Kontorsmaterial ‐652,00 ‐558,00

6230 Datakommunikation ‐8 322,00 ‐3 059,00

6250 Porto ‐9 352,90 ‐14 265,16

6310 Försäkringar ‐2 785,00 ‐2 552,00

6590 Övriga externa tjänster ‐5 657,00 ‐23 249,00

6990 Övriga externatjänster (via fakturor) ‐92 806,00 ‐78 351,18

S:a övriga externa kostnader ‐150 643,25 ‐143 663,23

Svenska Collieklubben

Resultaträkning för perioden 2014‐01‐01‐2014‐12‐31
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Personalkostnader

7010 Arvoden ‐18 394,40 0,00

7310 Kostnadsersättningar ‐10 913,00 ‐6 941,50

7331 Milersättning skattefri ‐12 496,50 ‐13 719,00

7510 Arbetsgivaravgifter ‐1 945,00 0,00

7610 Utbildning 0,00 ‐900,00

S:a Personalkostnader ‐43 748,90 ‐21 560,50

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR ‐11 747,14 39 483,50

Avskrivningar

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR ‐11 747,14 39 483,50

Övriga rörelsekostnader

RÖRELSERESULTAT EFTER ÖVR 

RÖRELSEKOSTNADER ‐11 747,14 39 483,50

Finansiella intäkter och kostnader

8310 Ränteintäkter från bank 6 376,21 3 977,08

8313 Hollströms  fond 957,91 1 489,68

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH 

KOSTNADER ‐4 413,02 44 950,26

Bokslutsdispositioner

8811 Resultat lokalområden ‐16 461,19 ‐20 725,53

Sa: Bokslutsdispositioner ‐16 461,19 ‐20 725,53

ÅRETS RESULTAT ‐20 874,21 24 224,73

8999 Årets  resultat 0,00 ‐24 224,73

BERÄKNAT RESULTAT ‐20 874,21 0,00
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Bilaga 5.  Hollströms fond 2014 
 

 
Protokoll	nr	i	Hollströms	fond	
2014‐12‐31	
 

Svenska Collieklubbens Fondstyrelse i K O Hollströms Minnesfond 

Närvarande:  Alf Oskarsson, ordförande 

Kirsten Wretstrand, sekreterare 

Stellan Tjärnström, kassör   

 

 

1) Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2) Godkännande av dagordningen 

Mötet godkände dagordningen 

3) Val av protokollförare 

Stellan Tjärnström utsågs till protokollförare 

4) Bokslut 2014 

Bokslut för 2014 presenterades. Behållningen är 141.892,33. 

Årets värdeökning är1064,34, varav 106,43 är fonderat enligt statuterna. 

Resterande 957,91 är uppsatt som skuld till Svenska Collieklubben. 

Totala skulden är 2014‐12‐31 sek 12.164,14 

5) Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet då inga andra frågor behandlades. 

 

 

Sekreterare vid mötet      Ordförande/justeras 

 

Stellan Tjärnström      Alf Oskarsson 
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Bilaga 6.  Revisionsberättelser 2014 

Svenskacollieklubben 
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Hollströms fond 
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Bilaga 7.  Förslag till budget för 2015 och inriktning för 2016  
 

 

Budget för 2015 Preliminär budget för 2016

POST INTÄKTER KOSTNADER kostnad-intäkt INTÄKTER KOSTNADER kostnad-intäkt

Medlemsintäkter 151 000 2 800 148 200 158 000 2 800 155 200

Styrelsen 40 000 -40 000 40 000 -40 000

Årsmöte 17 000 -17 000 20 000 -20 000

Colliekonferens 10 000 -10 000 0

Uppfödarträff 10 000 -10 000 10 000 -10 000

LA-konferens 25 000 -25 000 25 000 -25 000

Collieblad 47 000 80 000 -33 000 50 000 83 000 -33 000

Delt. SBK-konferenser 5 000 -5 000 6 000 -6 000

Administration 9 000 -9 000 9 500 -9 500

Utbildning MH/MT 2 000 -2 000 3 000 -3 000

Utställning SCK 0 4 000 4 000

Utställning LA 7 000 7 000 7 000 7 000

Collie-SM 10 000 -10 000 5 000 -5 000

Stambokföringsavgifter 0 0

Mentalt Sund Collie 3 000 20 000 -17 000 3 000 20 000 -17 000

Collie Classic 25 000 25 000 0 25 000 25 000 0

Övrigt 2 000 -2 000 2 000 -2 000

LA-områden 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0

INTÅKER 248 000 262 000

KOSTNADER 272 800 266 300

Budget 2015 Prel. Budget 2016

RESULTAT ‐24 800 ‐4 300
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Bilaga 9.  Motioner till Årsmötet 2014 

Motion 1 
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Styrelsens yttrande om motion nr 1  

I denna motion yrkar motionärerna för att Svenska Collieklubbens styrelse verkar för att 
registreringsförbud ska införas för valpar vars föräldrar inte har kryss i alla rutor på MH, samt 
att Svenska Collieklubben ska initiera samarbeta med andra rasklubbar för att införa ovan 
nämnda förändring.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

Att avslå motionen. 

Motivering: Styrelsen är överens med motionärerna om att det är viktigt att colliens 
mentalitet stärks. Detta är ju också bakgrunden till varför projektet Mentalt Sund Collie 
skapades. Det är dock inte SCK som bestämmer reglerna för registrering av valpar. Svenska 
Collieklubben är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben, som i sin tur är en 
specialklubb inom Svenska Kennelklubben. Det är Svenska Kennelklubben som beslutar om 
reglerna för valpregistrering.  

Idag är det tillåtet att registrera valpar efter föräldradjur med brutet MH, alltså ”känd mental 
status”. Alla momenten i ett MH behöver då inte genomföras, vilket bl.a. innebär att det inte 
går att beräkna ett mentalindex, MI. Det är en brist att MI inte kan tas fram. Därmed saknas 
viktig information till uppfödarna i avelsplaneringen.  

Styrelsen har därför i verksamhetsmålen för SCK för 2015 och 2016 formulerat att: 

1. genom projekt Mentalt Sund Collie verka för att införa certifiering av planerade 
valpkullar som har ett MI över 100. Detta skulle sedan förhoppningsvis skapa en 
större motivation för uppfödare av collieraserna att använda mentalindex i sin 
avelsplanering.  

2. Styrelsen avser också att i samarbete med övriga rasklubbar fortsätta diskussionen om 
reglerna för valpregistrering i syfte att stödja en positiv utveckling av colliens 
mentalitet. 
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Motion 2 
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Styrelsens yttrande om motion nr 2 

I denna motion yrkar motionärerna att det i protokollet från MH skall framgå att beskrivaren 
avbrutit och att hunden då inte kan få beteckningen ”känd mental status”. MH´t skall istället 
betecknas som ”brutet”. Man yrkar vidare att styrelsen initierar ett samarbete med andra 
rasklubbar för att verka för denna förändring samt att styrelsen löpande rapporterar om hur det 
här arbetet fortlöper under året. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

Att avslå motionen. 

Motivering: Styrelsen vill i stället: 

1. verka för att uppfödare av collieraserna använder mentalindex i sin avelsplanering 
genom målet att införa certifiering av kullar med ett MI över 100.  

2. Styrelsen vill även i samarbete med övriga rasklubbar fortsätta diskussionerna om 
reglerna för ”känd mental status” i syfte att stödja en positiv utveckling av colliens 
mentalitet. 
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Motion 3 
 

Motionens förslag; 

När en collie erhållit titeln Viltspårschampion SE VCH, skall denna 

tillsammans med utställningsmeriter (tre Cert varav ett efter 24 

månader) bli kvalificerad till Svenskt Utställningschampion SE UCH.  

 

Motionens motivering; 

Viltspår är ytterligare en gren som collien lämpar sig väl för, där även 

skottfastheten prövas, samt hundens spårintresse.  

Under januari 2008 – oktober 2014 har 22 collie LH och 2 collie KH 

erhållit titeln Viltspårschampion, SE VCH.  

Detta visar att collieägare har ett ökat intresse för viltspår, vilket 

ligger i linje med rasklubbens strävan att allt fler arbetsmeriterar sina 

hundar i någon form.   

Det är dags för ett nytänk när det gäller arbetsmerit som kvalificerar 

till Svenskt Utställningschampionat.    

  

 

Hudiksvall 2014‐10‐20 

Ann‐Kristin Thorin Sammens    Lena Ögren 

Agneta Qvarnström 
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Styrelsens yttrande om motion nr 3 

Styrelsen är enig med motionärerna att det är positivt att fler collies arbetsmeriteras. Styrelsen 
vill utreda om fler tävlingsmeriter kan anses motsvara de andra idag meriterande 
arbetsmeriterna. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet  

Att lämna motionen utan åtgärd. 

Motivering: Det är Svenska Kennelklubben, som beslutar om meriter för SE UCH, varför 
Svenska Collieklubben inte kan anses vara ansvarig för frågan. Styrelsen är dock enig med 
motionären om att det är positivt att fler collies arbetsmeriteras. 

Styrelsen har därför i verksamhetsmålen för SCK för 2015 och 2016 formulerat att den vill 
undersöka om ett Viltspårchampionat (SE V CH), kan läggas till som en godkänd arbetsmerit, 
till de idag godkända meriterna för SE UCH. 
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Motion 4 
 

Motionens förslag; 

Att platsen för Svenska Collieklubbens årsmöte förläggs permanent vid Arlanda eller i dess 

närhet. 

 

 

Motionens motivering; 

Vårt avlånga land innebär att det blir långa resor för medlemmar som vill närvara vid 

Svenska Collieklubbens årsmöten. Om årsmötet förläggs vid Arlanda eller dess närhet kan 

medlemmar från norra och södra Sverige enkelt resa med flyg / tåg, och med planering i 

god tid hitta flyg/tågresa till ett skäligt pris.  

Tanken med att vara vid Arlanda eller dess närhet är att man inte skall behöva hyra bil och 

resa ytterligare många mil. 

Detta kanske kan innebära att fler medlemmar kommer att närvara vid klubbens 

årsmöten. 

 

Hudiksvall 2014‐10‐20 

Ann‐Kristin Thorin 
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Styrelsens yttrande om motion nr 4 

I denna motion yrkar motionären för att platsen för Svenska Collieklubbens årsmöte förläggs 
permanent vid Arlanda eller i dess närhet. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

Att avslå motionen. 

Motivering: Tidigare årsmötesbeslut har inneburit att årsmötet legat alternerande i trakten av 
Jönköping, Stockholm och Sundsvall. Detta finns tyvärr ej dokumenterat men alla styrelser 
har följt detta. Hur många deltagare som varit närvarande har nog historiskt varit mer styrt av 
situationen i klubben än av platsen, men styrelsen vill naturligtvis underlätta för så många 
medlemmar som möjligt att närvara. 

Styrelsen har därför i verksamhetsmålen för SCK för 2015 och 2016 formulerat att den ska 
undersöka om det går att genomföra klubbens årsmöten på alternativa sätt för att ge fler 
medlemmar möjlighet att deltaga till rimliga kostnader. Exempelvis genom videolänk från 
flera orter eller genom att alltid hålla årsmötet i Stockholmstrakten. 

Styrelsen ges i uppdrag att utreda för- och nackdelar med ett sådant upplägg. 

 

 




