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2. Verksamhetsberättelse för 2019
Styrelsen för Svenska Collieklubben – SBK:s rasklubb för kort- och långhårig collie – lämnar härmed 
följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2019.  
På årsmötet antas varje år mål för verksamheten, men redovisning av dessa kan av uppenbara skäl inte 
ske för ett kalenderår utan fokus ligger på tiden efter årsmötet och en bit in på nästkommande 
verksamhetsår.  
Årets verksamhetsberättelse har fått ett nytt upplägg som tydligare redovisar den sittande styrelsens 
arbete. Däremot måste ekonomin redovisas för ett helt kalenderår, även om nästan 4 månader har gått 
innan den nya styrelsen är på plats och tar över. 

Upplägg Verksamhetsberättelse till årsmötet 2020: 
Del 1: Styrelsens arbete efter årsmötet 
Del 2: Rapportering av mål från årsmötet 2019 
Del 3: Rapportering för kalenderår 2019 
SLUTORD 

DEL 1: Styrelsens arbete efter årsmötet 

Styrelsens sammansättning från årsmötet i mars 
Kirsten Wretstrand ordförande 
Emma Hult  vice ordförande 
Angelita Nooni    sekreterare 
Monica Johansson  kassör 
Lena Ögren  ledamot/medlemsansvarig  
Annika Lekman ledamot/protokollsekreterare 
Stina Johansson    ledamot 
Anja Gramner  suppleant 1 
Jerker Sundling   suppleant 2 

Styrelsemöten och protokoll 
Styrelserna har haft följande möten under kalenderåret: 

 Januari-mars 2019: 7 protokollförda möten nr 15–21, förra styrelsen
 April-December 2019: 11 protokollförda möten nr 2–12, nuvarande styrelse

Styrelsen har också varit representerad på: 
 SBK:s Kongress (maj 2019)
 SBK:s RAS/RUS-konferens (nov 2019)
 SBK:s Organisationskonferens (jan 2020)

Styrelsen har utöver detta också deltagit i telefonmöten med representanter från SBK:s förbundsstyrelse, 
så kallade dialogmöten. 
SCK är även del av RASK, Rasklubbarnas samarbetskommitté. 



Svenska Collieklubben Årsmöteshandlingar 2020 

Sidan 2 

Medlemmar under 2019 
Klubben hade vid årets slut 739 medlemmar, vilket är en liten ökning av medlemsantalet med 6 personer 
från 2018.  

2019 2018 2017 2016 
Totalt antal medlemmar 739 733 693 766 
Ordinarie medlemmar 630 621 604 665 
Familjemedlemmar    78   80 54 56 
Hedersmedlemmar     4    4 4 4 
Ungdomsmedlemmar  20  22 25 37 
Utlandsmedlemmar   7    6 6 4     . 
Klubbens hedersmedlemmar under 2019 är Margareta Andersson, Ulla Bergh-Persson, Börje Eriksson och 
Lennart Petersson. 

Redovisning ekonomi för 1/1 – 31/12 2019 
Under året har en reviderad arbetsrutin för LA utarbetats. LA är inga egna juridiska personer varför SCK 
har bestämt att hantera dem enligt koncernkontomodellen, enligt bokföringslagen. Detta betyder att den 
vinst som görs i LA inte ska redovisas som vinst i den centrala bokföringen utan hela LA:s ekonomi 
redovisas i balansrapporten. 

SCK har en förhållandevis god ekonomi varför klubben sedan ett antal år har placerat viss del i en fond . 
Under 2019 är avkastningen på denna (Nordea Stratega 10) 10 274,82. Saldo i fonden är 229 611,08. 
Avkastningen i Hollströms fond är 12 596,37. Beloppet ligger dock kvar i fonden som vid årets utgång nu 
har en skuld till SCK på 21 884,15. Denna redovisas separat. 

Colliebladet är klubbens största enskilda kostnadspost tillsammans med portokostnaden. Under året 
avgick en redaktör och ny tillsattes,  tre nummer av Colliebladet utgavs 2019. SCK har investerat i 
programvara för layout av Colliebladet i form av In Design samt Photoshop. Tryck och portokostnaden 
blev något lägre eftersom endast 3 nummer utgavs. Nettokostnaden för Colliebladet landade på 30 000 
kr. 
Under året har styrelsen även tagit fram material i form av nya förstorade bilder, två rollups samt tryckt 
en folder för våra rasmontrar till en kostnad av totalt 6 000 kr. 

Styrelsen har genomfört ett antal utskick, för att öka antalet MH beskrivna och röntgade, till en total 
kostnad på 8 000 kr för kopiering, kuvert och porto. 
Medlemsintäkterna landade till sist på 145 090 kr mot budgeterat 150 000 kr. 
Styrelsen hade ansvar för en utställning i Jönköping som gav 2 368 kr i vinst. 
Vid årets slut kan vi konstatera att många aktiviteter, arrangemang och investeringar har genomförts 
utanför budgeten för att nå målen, men tack vare en god avkastning på fonderna samt Agrias 
samarbetsavtal uppgick vinsten till 13 548:-. 

Projekt, Kommittéer och Arbetsgrupper 
Som ny styrelse ville man börja jobba på ett nytt sätt och ersatte alla kommittéer med helt nya 
arbetsgrupper. Den enda kommittén som är kvar är LA-kommittén. En arbetsgrupp har ett specifikt 
uppdrag istället för ett ansvarsområde, vilket därmed medför ett tydligare uppdrag. Vidare blir det lättare 
att hitta personer som är intresserade av just den delen.  
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Arbetsgrupper 
Under 2019 har arbetsgrupperna bedrivit arbete inom ett stort antal områden och en mängd aktiviteter 
har anordnats. Bland annat har de påbörjat utbildning av MH-figuranter, anordnat prova-på-vallhelg och 
gjort SCK till certifierad arrangör av vallanlagstest (HNAT), gjort en översyn över LA-områdenas 
organisation och ekonomi, gjort utskick till nyblivna collieägare samt till ägare av collies som fyllt 1 år om 
MH och röntgen, gjort en stor genomgång av hemsidan och uppdaterat struktur, innehåll och 
driftssäkerhet, startat arbetet med en SM-grupp som ska kunna bistå LA-områden som anordnar Collie-
SM, bland många andra saker.  
 
Följande arbetsgrupper har funnits under året: 

AG Vallning 
Anja Rydén-Gramner är sammankallande. 
Deltar i gruppen: Bodil Carlsson och Kristina Åhlfeldt 

AG Medlem 
Lena Ögren är sammankallande. 
Deltar i gruppen gör Stina Johansson. 

AG Fler till MH 
Kirsten Wretstrand är sammankallande. 
Deltar i gruppen gör Annika Lekman, Bettan Bauer, Lena Ögren. 

AH Utbilda MH-figuranter 
Monica Johansson är sammankallande. 
Deltar i gruppen gör Elisabeth Bauer. 

AG Bistå boka uppfödar-MH 
Kirsten Wretstrand är sammankallande. 
Deltar i gruppen gör Elisabeth Pettersson och Marie-Louise Muhr. 

AG SM och Aktiviteter 
Monica Johansson är sammankallande. 
Medlemmar är Bettan Bauer, Elisabeth Petersson,  Mia Pettersson, Gunilla Nyberg samt Meta Carlsson 
som ansvarar för utställning. Gruppen har medlemmar från hela landet vilka alla varit med och arrangerat 
ett flertal Collie-SM.  

AG Priser på Årsmötet 
Kontaktpersoner är Ingela Pettersson, Stina Johansson, Kirsten Wretstrand och Monica Johansson. 
AG Hemsidan 
Anja Gramner är sammankallande. Övriga deltagare från styrelsen är Kirsten Wretstrand, webbmaster, 
samt Stina Johansson och Emma Hult. 
Kenneth Niklasson och Nelly Karlsson ingår i arbetsgruppen. Styrelsen är delaktig för att hemsidan ska 
fyllas med korrekt information samt vara aktuell. 

Kommittéer 

LA-kommittéen 
Emma Hult är sammankallande. 
Klubbens åtta LA är: Norra, Mellersta norra, Norra Svealand, Södra Svealand, Östra, Västra, Sydöstra och 
Södra. Varje LA har en deltagare i LA-kommittén. 
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Vid årets slut var sju LA aktiva förutom Norra Svealand som inte har någon aktiv kommitté. Tillsammans 
har våra LA arrangerat mentalbeskrivningar, mentaltester, exteriörbeskrivningar, lydnads- och 
rallylydnadstävlingar, läger, utställningar, prova-på, samt collieträffar. 
Under 2020 kommer också en LA-konferens att gå av stapeln i samband med årsmöteshelgen. 

 Arbetskommittén Norra Svealand
Kontaktperson är Katia Grzechnik. 

Projekt 

Ekonomi i LA 
Ansvarig: Emma Hult 
Övriga: Meta Carlsson, Jerker Sundling, Stina Johansson, Ann-Charlotte Sandelin och Monica Johansson. 
Uppdrag: se över vilken/vilka former för ekonomisk redovisning som fungerar med vårt upplägg med 
Lokala Aktivitetsområden (LA). Detta projekt är avslutat då arbetet är redovisat och antaget av styrelsen. 

Projekt Mental Sund Collie 
Ansvarig: Kirsten Wretstrand 
Projektet startade 2010 och målet har hela tiden varit att projektet skulle avslutas när Mentalindex ligger 
på Avelsdata. Under 2017 fattade dock CS ett beslut om en Collieutredning och deras slutrapport blev klar 
i början på 2019. Nu återstår för CS att fatta ett beslut i frågan. Att få in Mentalindex på avelsdata verkar 
dra ut på tiden, men trots det beslöt styrelsen att avsluta projektet och gav projektgruppen i uppdrag att 
skriva en slutrapport och därefter bidra med en uppdatering av hemsidan. Slutrapporten är levererad och 
redovisas på hemsidan. 

Ansvariga 

Facebook och Instagram 
Emma Hult och Anja Gramner. 

Statistikansvarig 
Anita Braxenholm 

Arkivansvarig 
Lena Ögren 

Utställningsansvarig 
Ingår i AG SM och Aktiviteter  Ansvarig är Margaretha Carlsson. 

PR och information 

Kommunikationsplan 
Kommunikationsplanen beskriver hur styrelsen kommunicerar externt, dvs. med SKK, SBK centralt och 
andra rasklubbar samt internt, dvs. med de olika kommittéerna och medlemmarna. Planen är uppdaterad 
och ligger ute på hemsidan. 

PR-produkter 
Under året har styrelsen tagit fram nya profilprodukter, se exempel på bilder här nedan. Vi har inte för 
avsikt att starta upp en web shop och inte heller att posta produkter. Det ska gå att vid några tillfällen per 
år kunna beställa produkter för att sedan hämta på plats på t.ex. Collie-SM, årsmötet osv. LA kan beställa 
produkter. 

Sidan 4 
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Montermaterial 
Collieklubben har monter på Stockholm Hundmässa och MyDog, 
Göteborg. Det har länge varit önskemål om nytt material till 
montrarna. Styrelsen har tagit fram  en ny folder, ny 
medlemsinformation, en rollup , stora foton till båda montrarna och 
MyDog har fått nytt staket. 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

Colliebladet 
Innan årsmötet i mars kom Colliebladet nr 1 2019 ut.  
Därefter avgick redaktören varpå den nya styrelsen fick  
 
hitta en ny bemanning.  
Ny redaktör är Erika Jonsson, samt att Johan Nilsson åtar sig att layouta 
tidningen. Under resterande del av året kom ytterligare två nummer ut.  
Ansvarig utgivare sedan årsmötet är ordförande Kirsten Wretstrand.  
 

Revidering av Raskompendium 
Inför Exteriördomarkonferensen i april 2020 har SCK uppdaterat det 
Raskompendium som vi har tagit fram 2008 m.h.a. Charlotte Hoijer, 
Danmark. Nytt kompendium trycks 2020. Vi vill tacka Charlotte Hoijer för 
hjälp med Raskompendiet även denna gång.   
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Hemsidan 
Domännamnet är fortsatt www.svenskacollieklubben.se och klubben har hemsidan med tillhörande e-
postfunktioner hos ett externt bolag, FS Data. Klubben uppdaterar själv hemsidan. Under 2019 skedde 
uppgradering till en ny kontrollpanel hos FS Data. Vi har nu  lättare att hantera vårt webbhotell och våra 
e-postadresser ska fungera bättre än de gjort förut.  
 
Hemsidan är tillsammans med Facebook SCK:s viktigaste kommunikationskanal. Under 2019 har 
Collieklubbens Facebook-sida med jämna mellanrum lagt ut info om aktualiteter samt hänvisningar till 
hemsidan för mer info. På Facebook-sidan har också LA-områdenas aktiviteter annonserats, för att 
erbjuda ytterligare en möjlighet för medlemmar att hitta aktiviteter att delta i. Under sommaren 2019 har 
en ny arbetsgrupp startats som förnärvarande är mitt uppe i en större uppdatering av hemsidan.  
 
Klubbens officiella e-postadresser är följande:  
ordforande@svenskacollieklubben.se 
viceordforande@svenskacollieklubben.se 
sekreterare@svenskacollieklubben.se 
kassor@svenskacollieklubben.se 
medlem@svenskacollieklubben.se 
valberedning@svenskacollieklubben.se 
colliebladet@svenskacollieklubben.se 
pris@svenskacollieklubben.se 
sm@svenskacollieklubben.se 
statistik@svenskacollieklubben.se 
sponsor@svenskacollieklubben.se  
vallning@svenskacollieklubben.se 
utstallning@svenskacollieklubben.se 
webmaster@svenskacollieklubben.se 
Specialadresser: 
plakett@svenskacollieklubben.se 
vandringspris@svenskacollieklubben.se 
hederspris@svenskacollieklubben.se 
trippeldiplom@svenskacollieklubben.se 
merit@svenskacollieklubben.se  
profilprodukter@svenskacollieklubben.se 
Adresser till LA: 
mellerstanorra@svenskacollieklubben.se 
norra@svenskacollieklubben.se 
norrasvealand@svenskacollieklubben.se 
ostra@svenskacollieklubben.se   
sodra@svenskacollieklubben.se  
sodrasvealand@svenskacollieklubben.se 
vastra@svenskacollieklubben.se 
sydostra@svenskacollieklubben.se  

Mässor 
Östra LA har haft en rasmonter på Stockholm Hundmässa i december 2019. 
Västra LA har haft en rasmonter på MyDog i Göteborg i början på januari 2020. 
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Sponsorer 
Agria är vår huvudsponsor och avtalet baseras på antalet collies som är försäkrade i Agria. Ju fler som har 
Agria desto mer pengar till klubben. Sponsring sker i form av Hederspriser till våra utställningar och till 
Collie-SM. Utöver priser får klubben och arrangörerna även kontanta bidrag till själva arrangemanget. 
Syftet är att pengarna ska komma SCK:s medlemmar tillgodo. 
 
Vi vill tacka Agria för 2019 och ser fram emot 2020. 
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DEL 2: Rapportering av mål från årsmötet 2019 

Rapportering av uppfyllelse av mål för kalenderår 2019 
Mål från årsmötet ”Klubben har genomfört planerade tävlingar, mentalbeskrivningar, utställningar, 
exteriörbeskrivningar, prov och Collie-SM.” 
Styrelsen vill tacka alla engagerade i klubbens Lokala Aktivitetsområden för att de har genomfört följande 
aktiviteter: 

 Utställningar, 4 st. med totalt 32 korthår och 112 långhår 
 MH, 4 st. med 5 korthår och 18 långhår 
 MT, 2 st. 5 korthår och 6 långhår 
 Exteriörbeskrivning, 4 tillfällen med 16 korthår och 16 långhår 
 Rallylydnad, 1 tävling med 7 korthår och 6 långhår 
 Läger, 3 läger, Sydöstra, Södra samt Västra KA 
 Rasmonter, 2 st., Stora Stockholm och MyDog 
 Collie-SM genomfördes enligt plan 2–4 augusti 2019 

Rapportering av uppfyllelse av prioriterade mål  
För varje punkt står först MÅLET I VERSALER som det gavs från årsmötet och därefter en beskrivning av 
hur vi arbetat med målet. 
 

 ATT FORTSÄTTA ARBETA FÖR ATT ÖKA ANTALET MEDLEMMAR  
Medlemsansvarig gör utskick till nya valpköpare (listor från SKK). 
Valpintro – ett erbjudande som uppfödarna kan ge till sina valpköpare för att öka intresset för att 
bli medlem i SCK. Uppfödaren anmäler via mail och därefter skickar medlemsansvarig ut ett bevis 
till respektive valpköpare så de vet hur det fungerar. Valpintro gäller i 9 månader. 
Med Valpintro får man delta på våra egna utställningar med sin valp i valpklass, man får 2-3 
nummer av Colliebladet samt delta på aktiviteter i de Lokala Aktivitetsområdena. 
 

 ATT COLLIEBLADET KOMMER UT 4 GGR/ÅR 
Colliebladet – en ny redaktion är på plats och de hanterade Nummer 2–3 samt nr 4 HANDBOKEN. 
Totalt gavs det ut 3 Collieblad under 2019 och för 2020 planeras för 4 nummer.  
 

 ATT ÖKA ANNONSINTÄKTERNA FÖR COLLIEBLADET 
Annonsintäkter består av medlemsannonser och externa/kommersiella annonser. Den enda 
externa annonsören under 2019 har varit vår huvudsponsor – AGRIA. Vi har inte lyckats hitta 
någon person som vill jobba med annonser. 
 

 ATT GENOMFÖRA EN KONFERENS FÖR LA OCH AKTIVITETSGRUPPER 
Vi fick ställa in LA-konferensen under hösten 2019 pga. för få antal anmälda, då den låg fel i tiden. 
Punkten följer med till nästa år. Under året har styrelsen haft täta LA telefonmöten samt att det 
finns en Facebook-grupp för ansvarig i LA och styrelsen.  
 

 ATT SE ÖVER INDELNINGEN OCH STORLEKEN PÅ LA/AKTIVITETSGRUPPER 
Arbetet är påbörjat, men kommittén fick istället växla över till en för tillfället viktigare fråga 
nämligen hur klubben ska vara organiserade inkl. fastställa arbetsrutiner så alla vet hur det ska 
fungera och vad som gäller. Punkten om ekonomi är avslutad och nya arbetsrutiner är fastställda 
och används för det nu innevarande verksamhetsåret (1/11–2019 – 31/10 2020).  
Se bilaga A: Arbetsrutiner för LA. 
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MÅLET KVARTSTÅR TILL 2020.   
 

 ATT FORTSÄTTA ARBETET MED PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 
Nu när Mentalindex är framtaget men ingen egentlig forskning pågår, så har styrelsen beslutat att 
avsluta Projektgruppen för Mentalt Sund Collie och projektgruppen levererade sin slutrapport 
som nu ligger på hemsidan. Därefter kan sidan om Mentalindex på hemsidan uppdateras. 
 

 ATT ARBETA TILLSAMMANS MED SKK/SBK FÖR ATT NÅ ÖKAD SAMSYN I RASKLUBBEN GÄLLANDE 
COLLIENS MENTALITET 
SBK utsåg under mitten av 2019 en AG Collie och under vintern påbörjades arbetet mellan 
styrelsen och AG Collie. Statistiskt underlag och information om utskick till medlemmar rörande 
avelsfrågor har överlämnats till AG Collie inkl. uppdatering av RAS för 2019.  
ÅTERSTÅR TILL 2020 ATT GENOMFÖRA OCH PLANERA AKTIVITETER MED AG COLLIE. 
 

 ATT SE TILL ATT VÅR KOMMUNIKATIONSPLAN BLIR ETT LEVANDE DOKUMENT I HELA 
ORGANISATIONEN 
Kommunikationsplanen är uppdaterad 2019, ligger på hemsidan och är förankrad med LA-
områden i mars 2020 innan årsmötet.  
 

 SÄKERSTÄLLA MI-LISTORNA I FRAMTIDEN Kommunikation med SBK och SLU fortgår där SLU tar 
fram nya listor ca 2-3 ggr per år tills att MI ligger på SKK Avelsdata. MI-listorna presenteras på 
hemsidan. Under 2019 redovisades 2st nya MI listor, i juli samt i december. I december 
levererades även en lista i excel med 5 sidor för LH resp. KH där man förutom mentalindex även 
hitta HD-grad, ED-grad samt ögonresultat.  
 

 SPRIDA KUNSKAP OM VIKTEN ATT MENTALBESKRIVA SIN COLLIE 
Hemsidan används för att sprida kunskap och har under året undergått en omfattande 
uppdatering som ännu inte är klar. Colliebladet samt via direktutskick till valpköpare och 
uppfödare är andra viktiga verktyg. Se bilaga B: Brev till valpköpare, uppfödare. 
 

 ATT ÖKA ANTALET MH-BESKRIVNA COLLIES 
Arbetsgruppen har gjort utskick till valpköpare för collies födda 2017 samt 2018.  Info sker också 
via Colliebladet. Även startat en arbetsgrupp som bistår uppfödare med att boka uppfödar-MH 
samt skickat ut info om detta till uppfödare. Se bilaga B: Brev för utskick m.fl. 
 

 ATT FORTBILDA FUNKTIONÄRER INOM KLUBBEN 
SCK bistår med medel för att stimulera till att man vill utbilda sig.  
Startat en arbetsgrupp som aktivt arbetar med att informera om att man kan utbilda sig inom SCK 
samt genom att kontinuerligt annonsera i Colliebladet och på sociala medier. Vidare har ett par 
utbildningar bokats till början av 2020 (M1 och M2). Se bilaga C: Utbildning M1 och M2. 
 

 ATT FORTSÄTTA SAMARBETET MED SVENSKA KROPPSVALLARKLYUBBEN, SvKU 
Arbetsgrupp uppstartad för att få till fler vallanlagstest och att SCK blir arrangör. Jobbar för att 
HWT (vallarbetstest) ska räknas som arbetsmerit för Svensk Utställningschampion. 
Bokat vallningshelger både under 2019 och även 2020. 
Under hösten 2019 har vi blivit kvalificerade för att kunna arrangera egna Vallanlagstest.  
Se bilaga D: Annons Vallningshelg. 
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 ATT FORTSÄTTA UTVECKLA SCK TILL EN KLUBB FÖR ALLA MEDLEMMAR OAVSETT 
INTRESSEOMRÅDE 
Styrelsen försöker tillsammans med LA bredda vår verksamhet. Även et idogt arbete med att få 
till en bredd i Colliebladet.  
Styrelsen har upprättat en tät kontakt med LA där olika aktiviteter med alla medlemmar utförs.  
Bildat en AG för Collie-SM och Aktiviteter som ska stötta LA och den vägen underlätta för nya 
arrangörer av Collie-SM samt Utställningar i klubbens regi. 
 

 ATT MEDVERKA VID MÄSSOR OCH ANDRA STÖRRE EVENEMANG FÖR ATT PROFILERA COLLIEN 
SOM DEN UTMÄRKTA ALLROUNDHUND DEN ÄR 
Inför 2019 fanns ett behov av att ta fram nytt material till de båda rasmontrar som vi årligen är 
med på; MyDog i Västra LA samt Stockholm Hundmässa i Östra LA. Vi satsade på ny 
monterinredning, 2 nya rollup, nya stora bilder, revidering av Folder, framtagande av 
profilprodukter m.m.   
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DEL 3: Rapportering kalenderår 2019 
Här redovisas både kortsiktig och långsiktig uppföljning av RAS (Rasspecifika avelsstrategier).  
För tävlingar och prov redovisas resultat inkl. Collie-SM, samt nya Champions och Korade under 2019.  

Resultat Collie-SM 2019 
Under 2019  genomfördes Collie-SM i samarbete mellan Norra LA och Piteå BK den 2–4 augusti 2019. 

Resultat tävlingar: 
SM-vinnare Bruks: Mironik’s Zenga, förare Klara Kristalova 426 p. Gk. Elitklass sök. 
Rasmästare Bruks: Oneway’s Hot Chick, förare Gunilla Stenman 483,25 p Uppflyttad. Lägre klass spår. 
Apellmästare: Fancymore Fortune Factor With Love, förare Kirsten Wretstrand 189 p. Gk. Appellspår. 
Rasmästare Rallylydnad: Springmist’s Viserion Of Viserys med förare Anita Lindberg 90 p. Nybörjarklass. 
Rasmästare Lydnad: Mironik´s Durietz med förare Klara Kristalova 284,5 p , 1:a pris lydnadsklass 1, 
Startklass Lydnad : Puckolinas Muriel med förare Marie Edlund Thunberg 142,5 p Gk. 

Utställning 
SM-Vinnare Långhår:BIS-2 BIR CERT Zaphira äg. Tarja Larsson. 
SM-Vinnare Korthår: BIS-1 BIR  Törnskogens Ragazzo Di Milano.äg: Susanna Söder. 
BIS1-bruks Carnostie’s Aquamarine äg. Elin Nordström.  
BIS1 Uppfödargrupp: Mironik’s.  
BIS1 Valp: Wall Street’s Supertramp äg. Elisabet Ek. 
BIS2 Valp: Mironik’s Vis äg. Emma Hult. 
 

Championat och diplom under 2019  

Titlar- Championtitlar  
Agilitychampionat LH KH 
SE AgCh   1 
SE Ag (hopp) Ch  1   
   
Utställningschampionat LH KH 
SEUCh  6 4     
NOUCh  3 3     
DKUCh  11 4     
FIUCh  16 2     
NORD UCh  3 2     
C.I.B  4 3 
    
Viltspårschampionat LH KH 
SEVCh  7 1   
Heelwork till musik-Ch LH KH 
SE HtMCh   1 
Freestylechampionat LH KH 
SEFreeCh   1 
Rallylydnadschampion LH KH 
SERallyCh  1 
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Diplom och beteckningar 
Agilitydiplom  LH KH 
AgD I   6 1    
        II  1 1    
Agility Hopp diplom LH KH 
AgHD I  1 4    
          II  1 1   
Assistanshund  LH KH 
AH   1 
Lydnadsdiplom LH KH 
LD startklass  3 3  
LD 1  2 
Rallylydnadsdiplom LH KH 
RLD N  17 5    
RLD F  10 4    
RLD A   1 
 

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 17 år har vi fört statistik över våra mål, som är hämtade ur avelspolicyn. Under 2018 reviderades 
RAS som nu gäller till 2023.  

Redovisning av utfall under året 

Registreringar 
Registreringarna för långhåren har i princip fortsatt att sjunka även om det ökar något enstaka år. 
Korthåren ligger däremot mer stabilt på ungefär samma nivå.   
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Importer, kullar och kullstorlek 
Under 2019 föddes två kullar där ena föräldern är långhår och den andra korthår. Totalt 15 valpar föddes 
där 4 blev korthår och 11 blev långhår. För långhåren kan man se en stigande trend gällande 
kullstorleken. 
 

 

 
*I tabellerna har alla valpar i de två mixade kullarna inkluderats vid beräkning av kullsnitten. 
 

MH-data för collies som startat under 2019 
Under året har 117 långhår startat på MH och 81 (69 %) har godkänt på skotten (kryss i ruta 1,2 eller 3). 
För korthåren har 44 startat på MH och 33 (75 %) har godkänt på skotten. 
För långhåren har 36 (31 %) avstått skott eller av brutet innan skott medan 12 (10 %) är tidigt brutna. 
För korthåren har 11 (25 %) avstått skott eller av brutet innan skott medan 3 (7 %) är tidigt brutna. 
 

Mentaltest under 2019 
Under 2019 har 27 långhår deltagit i mentaltest. Under det senaste verksamhetsåret har 13 blivit 
godkända och fått titeln Korad.  
 
MT2017 hade i juli månad 3 långhår och 2 korthår som startade. 2 långhår och 1 korthår fick godkänt. 
2019 deltog 12 korthår i mentaltest. Under senaste verksamhetsåret klarade 8 korthår godkänd 
mentaltest och exteriörbeskrivning och fått titeln Korad.    

 
Utställningar och exteriörbeskrivningar  
Under året har 19 korthår respektive 26 långhår exteriörbeskrivits.  
Ingen sammanställning av utställda har gjorts för 2019. 
 

Bruksprov 
Antalet långhår som kommer till start på bruksprov uppvisar en något uppåtgående trend. Totalt startade 
43 långhår på bruksprov 2019.  21 startade i appellklass, 15 i lägre, 7 i högre och tyvärr ingen startande i 
elit klass. I appellklass blev 9 uppflyttade, 5 i lägre och glädjande nog 1 i högre klass.  Antalet långhår som 
kommer till start på bruksprov uppvisar en något uppgående trend.  
 
För korthåren har det åter ökat med 25 startande under 2019. 16 kom till start i appellklass, 6 i lägre, 2 i 
högre samt 1 i elitklass. I appellklass blev 3 uppflyttade, 4 i lägre men ingen i högreklass.  
För korthåren skedde en minskning i antalet starter sedan förra året.  
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Avslut Projekt mentalt sund collie 
Projekt Mentalt Sund Collie startades 2010 och projektgruppen har bestått av Margaretha Carlsson (SK), 
Kerstin Persson samt Elisabeth Landfors. Under ett antal år ingick även Anita Braxenholm, men hon har 
hela tiden varit behjälplig med statistik från Lathunden som är det statistikprogram som genetikern Per 
Sundgren tog fram och som SBK nu förvaltar. 
 
Från 2012 har det funnits Mentalindex för långhårig collie och från 2013 kom korthårig med i index.  
 

Tidsaxel för projektet 

 
 
Då CS startat en Collieutredning under 2018 vars slutrapport kom i månadsskiftet januari/februari 2020 så 
var det dags att avsluta projektet och summera 11 år i en slutrapport. Denna är överlämnad till styrelsen 
och den har publicerats på SCK:s hemsida. 
 
Styrelsen vill tacka projektgruppen för alla dessa år för oförtrutet arbete med Mentalindex för hund där 
collie är först i världen. SCK vill även rikta ett särskilt tack till Per Arvelius och Katja Nilsson på SLU för 
deras del i arbetet. Tack även till SKK som var med och initierade samt stöttade projektet ekonomiskt så 
att SLU kunde vara en del av projektet.    
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Redovisning av hur vi når våra mål i RAS 

Höftledsröntgen – andel som röntgas 
 

Andel HD-röntgade korthårig collie
Registreringsår 2017
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Korthåren ligger generellt högre än långhåren. Det finns sämre och bättre årskullar. Sedan 2009 har 
korthåren haft åtta årskullar, som uppfyller RAS-målet medan långhåren sedan 2008 har haft fyra 
årskullar, som gör det. 
Din hund måste ha fyllt 12 månader innan du kan låta HD-röntga den. 
Den kan få status A–E på vardera höften, där A–B är felfria höfter. 
Det är ditt långhårs höftledsstatus tillsammans med dess släktingars och då framförallt eventuella 
avkommors HD-status som används vid beräkningen av HD-index. 
Indexet visar hur bra eller dålig höftledsstatus ditt långhår nedärver. 
För att förbättra långhårens HD-status behöver medelvärdet av föräldrarnas index vara >100. 
För korthåren beräknas inget HD-index eftersom andelen HD-fel är låg. 
 
 

Andel HD-röntgade långhårig collie
Registreringsår 2017
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Utfall HD-grad 2004–2018 
I diagrammen nedan redovisas andelen dysplasi för båda hårlagen. Korthåren har i princip inga problem 
med dysplasi. För att tydligare kunna se den långsiktiga trenden har andelen med dysplasi utvärderats 
med rullande 5-årsperioder. Vi har hitintills definierat dysplasi som grad C, D och E. Sedan Collie 2016 fick 
HD-index medger registreringsreglerna att även grad C är tillåtet för avel med rekommendation att 
kullindexet är högre än 100. Därför visar diagrammet även för långhår kurvor för grad C för sig samt grad 
D och E. 
 

 
 
Den långsiktiga trenden för dysplasi för långhåren har gått från 15 % ner till ett längsta värde på 13,6 % 
2011–2015 för att igen öka till 16,6 %. Tittar man på grad D och E så har andelen minskat från 8,3 % ner 
till 4,8 % för att sedan öka lite den med till 5,9 %. Grad C följer dock ett helt annat mönster där andelen 
istället har ökat mer kontinuerligt 7 % till  nästan 11 %. 
 

 
 
Det har sedan 2004 endast röntgats 3 korthår med grad D (2004, 2005 samt 2016). Inga med grad E har 
registrerats. 
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Utfall ED-grad 2012–2018 
För collie har vi ett hälsoprogram nivå 1 för armbågsdysplasi, vilket innebär att alla collies som röntgas får 
ett officiellt resultat på SKK Hunddata. Det finns inga specifika registreringsrestriktioner för ED men trots 
det är det många hundägare som röntgar. Runt 50 % av korthåren röntgar och  runt 30 % av långhåren. 

 
 
 

Mentalbeskrivning – hur många som kommer till start 

Andel MH-starter korthårig collie
Registreringsår 2017
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Registreringsårets andel RAS-mål  
 
 
Korthåren ligger generellt högre än långhåren. Det finns sämre och bättre årskullar. Sedan 2009 har 
korthåren haft tre årskullar, som uppfyller RAS-målet medan långhåren sedan 2008 inte har haft någon 
årskull, som gör det. Långhåren har som bäst uppnått 49% (2010, 2011 och 2013). 
Din hund måste ha fyllt 12 månader innan du kan låta mentalbeskriva den men klubben rekommenderar, 
att du väntar till 15–18 månader. 
 



Svenska Collieklubben Årsmöteshandlingar 2020 

Sidan 18 
 

Det är din hunds MH-beskrivning samt dess släktingars och då främst eventuella valpars beskrivningar, 
som används vid beräkningen av dess fem olika mentalindex (Nyfikenhet/Orädsla, Socialitet, Lek, Jakt och 
Skott). 
 
MI-värdena visar hur bra eller dålig mentalitet din hund nedärver till eventuella valpar. 
För att förbättra mentaliteten behöver medelvärdet av föräldrarnas respektive fem index vardera vara 
>100. 
 

Andel MH-starter långhårig collie
Registreringsår 2017
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Utfall MH per registreringsår 
För långhåren har 36 (31 %) avstått skott eller av brutet innan skott medan 12 (10 %) är tidigt brutna. 
För korthåren har 11 (25 %) avstått skott eller av brutet innan skott medan 3 (7 %) är tidigt brutna. 
 
Här redovisas utfallet för skott för perioden 
2012 – 2018. Det varierar något från år till år 
men de båda hårlagen ligger ganska lika för 
de 7 åren med 44 %/45 % med 1:a på skott 
samt 16 % som får 5:a på skott. 
 
För framförallt långhåren har andelen som 
kommer till start på MH minskat över tid, se 
diagram i avsnittet ovan. 
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Mentalindex – kullindex utfall 2012–2018 
Sedan MI infördes 2012 har kullindexet för Nyfikenhet/Orädsla (N/O) redovisats för varje kull. Nedan 
diagram redovisar har uppfödarna har valt att kombinera utifrån indexet N/O. För långhåren har andelen 
kullar där föräldrar (en eller båda) har ett brutet MH minskat medan det för korthåren har ökat. Nya 
regler gällande för hundar födda 2016-01-01 eller senare så får inte hundar med brutet MH gå i avel. 
 

 

 
Förklaring: 
Brutet avser att en eller båda föräldrar har ett brutet MH och därför inte har något index. 
<100 inkluderar även tikar som har <100 för N/O och som är parade utomlands.  
>100 inkluderar även tikar som har >100 för N/O och som är parade utomlands. 
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Slutord  
Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har åter varit ett aktivt år med SM-
tävling på Piteå BK i Norra LA, utställningar och prov. Medlemsantalet fortsätter att öka något. Alla 
aktiviteter som genomförts har varit i enlighet med de mål som fastställdes på förra årsmötet. 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. Vi har också lyckats få till en god ekonomisk balans i 
klubben och vi har fortsatt en väldigt god ekonomi med god likviditet.  
 
Vi vill tacka alla förtroendevalda som jobbat för klubben inklusive alla inom de lokala aktivitetsområdena 
samt alla medlemmar som på olika sätt bidragit till klubbens verksamhet under året. Vi vill även tacka vår 
sponsor Agria. 
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