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2. Verksamhetsberättelse för 2020 
Styrelsen för Svenska Collieklubben – SBK:s rasklubb för kort- och långhårig collie – lämnar härmed följande 
berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020. 

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. 

Året 2020 kommer gå till historien som året där pandemin slog till och där vi alla har fått gå in i en digital 
värld. Svenska Collieklubben har följt de anvisningar och de regelverk som SKK och SBK har satt upp. Därav 
blev nästan all verksamhet efter mars månad inställd. För första gången sedan starten 1996 har Collie-SM 
ställts in. MH och MT har prioriterats av SBK, men även de proven blev färre än vanligt.     

Årsmötet 2020 fick flyttas från mars till månadsskiftet juni/juli och för första gången har klubben genomfört 
ett digitalt årsmöte i en förenklad form enligt SKK:s regelverk.  

 Upplägg Verksamhetsberättelse till årsmötet 2021: 
Del 1: Styrelsens arbete efter årsmötet (juli-februari) 
Del 2: Rapportering av mål från årsmötet 2020 till nästa årsmöte (mål från årsmötet 2019) 
Del 3: Rapportering för kalenderår 2020  
SLUTORD  

DEL 1: Styrelsens arbete efter årsmötet 
Styrelsens sammansättning från årsmötet i juni/juli  
Kirsten Wretstrand ordförande 
Emma Hult  vice ordförande 
Helén Eimar  sekreterare 
Monica Johansson kassör 
Lena Ögren  ledamot/medlemsansvarig 
Annika Lekman  ledamot/protokollsekreterare 
Stina Johansson  ledamot 
Anja Gramner  suppleant 1 
Erika Jonsson  suppleant 2 

Styrelsemöten och protokoll  
Styrelserna har haft följande möten under kalenderåret: 

 Januari-juni 2020: 10 protokollförda möten nr 13–22, förra styrelsen 
 Juli-December 2020: 6 protokollförda möten nr 1–7, nuvarande styrelse 

Styrelsen har också varit representerad på: 

 SBK:s Organisationskonferens 

 SBK:s Kongress (digital) 
Följande blev inställt: 

 SBK:s RAS/RUS-konferens – blev inställd 
 SBK:s Konferens regelrevideringar – blev inställd 

Ordföranden har deltagit i telefonmöten med FS-ledamot samt andra ordföranden från rasklubbar och 
distrikt, så kallade dialogmöten. 

SCK är även del av RASK, Rasklubbarnas samarbetskommitté. 
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Medlemmar under 2020  
Klubben hade vid årets slut 696 medlemmar, en nedgång jämfört med 2019. Men en liten ökning efter 
årsmötet i juni 2020 har skett. 

Styrelsen hoppas att 2021 skall innebära lite fler aktiviteter att erbjuda till medlemmarna än under 2020 på 
grund av pandemin. 

 2020 2019 2018 2017 
Ordinarie medlemmar 604 630 621 604 

Familjemedlemmar 64 78 80 56 

Hedersmedlemmar 4 4 4 4 

Ungdomsmedlemmar 18 20 22 25 

Utlandsmedlemmar 6 7 6 6 

Summa 696 739 733 695 

 
Klubbens hedersmedlemmar under 2020 är: 
Margareta Andersson, Ulla Bergh-Persson, Börje Eriksson och Lennart Petersson. 

Redovisning ekonomi för 1/1 – 31/12 2020  
SCK har en god ekonomi. Sedan ett antal år har vi placerat en del i en fond, Nordea Stratega 10 som under 
2020 gett en avkastning på 5 325,92. Saldo i fonden är 234 937:-. 

Avkastningen i Hollströms fond är 3 163,30, beloppet ligger kvar i fonden som vid årets utgång har en skuld 
till SCK på 25 047,45. Hollströms fond redovisas separat. 

Colliebladet är klubbens största enskilda kostnadspost. Tryck och portokostnad har varit något lägre men 
också intäkterna har minskat. Sammantaget är ekonomin rörande CB i balans. Under året har 4 nummer 
utgetts. 

Fortsatta utskick till medlemmar där större delen nu skickas via mail för att spara på portokostnaden. 

Under året har vi bytt molnlösning från en dyr Dropbox, 18 000: - till en betydligt billigare lösning genom 
SKK. Under 2020 har den varit helt kostnadsfri. 

Medlemsintäkterna har sjunkit till 138 000:- mot budgeterade 150 000:-, vilket till viss del kan förklaras med 
att väldigt få arrangemang har genomförts. 

Under året har dom flesta arrangemangen, pga. pandemin, fått ställas in vilket har påverkat både intäkter 
och kostnader. Resultatet har under året blivit mycket positivt på 54 768,17. 

Kommittéer och Arbetsgrupper  
Vi har fortsatt att jobba med ungefär samma arbetsgrupper som föregående år. En arbetsgrupp har ett 
specifikt uppdrag istället för ett större ansvarsområde, vilket därmed medför ett tydligare uppdrag. Vidare 
blir det lättare att hitta personer som är intresserade av just det uppdraget. 

Arbetsgrupper 
Trots att covid-19 under 2020 har satt käppar i hjulen för mycket av vårt arbete och våra aktiviteter har 
arbetsgrupperna bedrivit arbete inom ett stort antal områden och några aktiviteter har anordnats. Bland 
annat har utbildning av MH-figuranter skett, det har anordnats vallningsdagar, utskick till nyblivna 
collieägare har gjorts samt att arbetet med att uppdatera hemsidan har fortsatt, bland många andra saker. 

 



Svenska Collieklubben Årsmöteshandlingar 

 

Sida 3 av 15 

 

Följande arbetsgrupper har funnits under året: 

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

AG Utskick Medlem 
Lena Ögren är sammankallande. Deltar i gruppen gör Helén Eimar och Kirsten Wretstrand. 

AG Utskick Fler till MH 
Kirsten Wretstrand är sammankallande. Deltar i gruppen gör Helén Eimar och Lena Ögren. 

AG Utbilda MH-figuranter 
Monica Johansson är sammankallande. Deltar i gruppen gör Elisabeth Bauer, Anita Wihk och Lisa 
Samuelsson. 

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

AG Hemsida 
Anja Gramner är sammankallande. Deltar i gruppen gör Kirsten Wretstrand, webbmaster, samt Stina 
Johansson och Emma Hult. Teknisk support Angelica Eklund. 

AG Statistik 
Kirsten Wretstrand är sammankallande. Statistikansvarig är Anita Braxenholm. Jan Klerung gör 
speedometrarna för HD och MH. Lena Ögren håller kontakten med Katja Nilsson på SLU gällande 
uppdatering av MI-listor. 

Kommittéer 
SM- och Utställningskommittén 
Monica Johansson är sammankallande. Syftet med gruppen är att kunna hjälpa det LA som ska arrangera 
Collie-SM. Gruppen har medlemmar från hela landet vilka alla varit med och arrangerat ett flertal Collie-SM. 
Medlemmarna är Bettan Bauer (Södra), Elisabeth Petersson (S Svealand), Mia Pettersson (Östra), Gunilla 
Nyberg (Norra) samt Meta Carlsson (Mellerstanorra) som ansvarar för utställning och exteriörbeskrivning.  

Priskommittén 
Sammankallande är Ingela Pettersson, övriga medlemmar är Monica Johansson och Stina Johansson. 

Informationskommittéen 
En nybildad kommitté under året som ska ha fokus på sociala media, då det är en starkare kanal där vi 
lättare kan nå ut till collieägare. 
Kontakt i styrelsen Kirsten Wretstrand, sammankallande är Margaretha Carlsson samt att Inger Jensen ingår.  
Gruppen kommer att utökas efterhand som arbetet fortskrider. Arbete pågår med att hitta rätt form och 
syfte med gruppen samt att bygga en bank med material. 

LA-kommittéen 
Klubben har numera åtta aktiva LA och dessa är följande: Norra, Mellersta norra, Norra Svealand, Södra 
Svealand, Östra, Västra, Sydöstra och Södra.  
Emma Hult har varit sammankallande och varje LA har en deltagare i LA-kommittén. Under slutet av 2020 
har Norra Svealand återbildats som LA vilket betyder att vi nu har 8 aktiva LA. 

Tillsammans har våra LA försökt arrangera mentalbeskrivningar, mentaltester, exteriörbeskrivningar, läger 
och collieträffar, detta trots begränsningarna som vi haft under året. 
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Planen var att hålla en LA-konferens i samband med årsmötet 2020 för att få en god uppslutning. Årsmötet 
blev framflyttat och digitalt. Tyvärr gick denna inte att genomföra ”live” med anledning av covid-19. Istället 
har en digital konferens hållits med gott resultat, för att vara första gången. 

LA-PÄRMEN  
Under vintern 2020–2021 har LA-pärmen uppdaterats på hemsidan. Den ligger numera helt öppet så att alla 
kan se rutinerna för samarbete mellan styrelsen och LA. LA-pärmen är också en hjälp för LA när det gäller att 
arrangera olika prov och tävlingar, Collie-SM samt Exteriörbeskrivning.   
Hemsidan: Lokala Aktivitetsområden/LA-pärmen innehållsförteckning 

Facebook och Instagram 
Ett flertal i styrelsen är administratörer på klubbens två Facebook-sidor; Svenska Collieklubben samt 
Collieresultat. Emma Hult är administratör för vårt Instagramkonto. 

Alla LA har egna Facebook-sidor. 

Arkivansvarig 
Lena Ögren. 

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 
Styrelsen har inte för avsikt att i dagsläget starta 
upp en web-shop och inte heller att posta 
produkter. Tanken är att produkterna ska kunna 
säljas på de evenemang som klubben har under 
året. Under 2020 har vi haft ett arrangemang där vi 
sålde lite och det var på MyDog.  

Colliebladet 
Under året har 4 nummer av Colliebladet kommit ut. I redaktionen har följande personer ingått; Erika 
Jonsson, redaktion. Jan Klerung, korrläsning. Johan Nilsson, layout och Emma Hult, LA-spalter. Under året 
har fler engagerade personer sökts för att förstärka redaktion och i december anslöt även Tarja Hejda till 
redaktionen. Ansvarig utgivare är ordförande Kirsten Wretstrand. 

Hemsidan 
Domännamnet är fortsatt www.svenskacollieklubben.se och klubben har hemsidan med tillhörande  
e-postfunktioner hos ett externt bolag, FS Data. Under 2020 har revideringen och genomgången av 
hemsidan fortsatt, och arbetet har börjat med att koppla alla LA-områdens hemsidor till programmet 
Wordpress och till huvuddomänen svenskacollieklubben.se. 

Hemsidan är tillsammans med Facebook SCK:s viktigaste kommunikationskanal. Under 2020 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. 
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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  
sponsor@svenskacollieklubben.se  
vallning@svenskacollieklubben.se  
webmaster@svenskacollieklubben.se  
profilprodukter@svenskacollieklubben.se 
tackhund@svenskacollieklubben.se 
kennel@svenskacollieklubben.se  
annons@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 
Vinterns mässa på MyDog genomfördes där Västra LA hade en rasmonter med nytt material från 2019 
medan Stockholm Hundmässa blev inställt.  

Sponsorer 
Agria är vår huvudsponsor och avtalet baseras på antalet collies som är försäkrade i Agria. För varje hund 
som försäkras i Agria, desto mer pengar blir det 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 ett gott 
samarbete 2020. 

Vi har dessutom skrivit avtal med BRIT som nu är vår fodersponsor. Genom BRIT har vi ytterligare priser till 
våra arrangemang. Under 2020 har pga. pandemin inga arrangemang genomförts men vi ser fram mot ett 
bra 2021 tillsammans med Agria och BRIT. 
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DEL 2: Rapportering av mål från årsmötet 2020 (2019) 

Rapportering av uppfyllelse av mål för kalenderår 2020  
Mål från årsmötet ”Klubben har genomfört planerade tävlingar, mentalbeskrivningar, utställningar, 
exteriörbeskrivningar, prov och Collie-SM.” 

Nu har 2020 inneburit många inställda aktiviteter. Nedan listar vi alla planerade aktiviteter samt redovisar 
vilka som faktiskt genomfördes. 

Styrelsen vill tacka alla engagerade i klubbens Lokala Aktivitetsområden för att de har genomfört följande 
aktiviteter: 

 Utställningar, SCK skulle ha genomfört 4 utställningar men alla blev inställda.  

 MH, 1 MH har genomförts i SCK:s regi (2 korthår och 2 långhår) 

 MT, 1 MT har genomförts i SCK:s regi (3 korthår och 5 långhår) 

 Exteriörbeskrivning, 0 tillfällen 

 Collie-SM blev inställt pga. Covid-19. Inga officiella tävlingar genomfördes inom Rallylydnad, Lydnad 
eller Bruksprov  

 Läger, 1 läger har genomförts, Södra flyttade sitt spår- och sökläger till hösten.  
1 läger i Västra blev inställt. 

 Rasmonter, SCK brukar vara med på MyDog i Göteborg samt Stockholm Hundmässa. MyDog i 
januari genomfördes med hjälp av Västra LA medan Stockholm Hundmässa ställdes in pga. Covid 19  

 Vallning, 6 prova-på vallning har genomförts 2020. 1 NHAT under hösten blev inställt pga. Covid-19. 

Rapportering av uppfyllelse av prioriterade mål 2020 med inriktning 2021 
Då årsmötet i juli genomfördes som ett förenklat digitalt årsmöte så kunde årsmötet inte skicka med några 
nya mål inför verksamhetsåret 2020–2021. Styrelsen har då valt att till största del fortsätta arbeta med 
målen från 2019 års årsmöte. För att det inte ska bli så stor upprepning har vi samlat ihop mål både från 
2019 med de som var inriktning för 2020. 

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

MÅL från 2019 och de med inriktning till 2020 
 ATT FORTSÄTTA ARBETA FÖR ATT ÖKA ANTALET MEDLEMMAR  

Medlemsansvarig gör utskick till nya valpköpare (listor från SKK). Vi har reviderat infomaterialet. 
Valpintro – ett erbjudande som uppfödarna kan ge till sina valpköpare för att öka intresset för att bli 
medlem i SCK. Styrelsen har gått ut med info till uppfödarna om Valpintro.  

 ATT COLLIEBLADET KOMMER UT 4 GGR/ÅR 
Totalt gavs det ut 4 Collieblad under 2020. 

 ATT ÖKA ANNONSINTÄKTERNA FÖR COLLIEBLADET 
Annonsintäkter består av medlemsannonser och externa/kommersiella annonser. Den enda externa 
annonsören under 2020 har varit vår huvudsponsor – AGRIA.  
Vi har fortfarande inte lyckats hitta någon person som vill jobba med annonser, delvis pga. att 
Corona kraftigt har påverkat vår verksamhet. Däremot arbetar SM- och Utställningskommittén med 
att hitta sponsorer för våra stora aktiviteter såsom Collie-SM och utställningar.  
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 ATT GENOMFÖRA EN KONFERENS FÖR LA OCH AKTIVITETSGRUPPER 
Pga. av Covid-19 har fysiska konferenser inte varit möjligt att genomföra.  
Vår rasklubb har under året fått en licens för Zoom av SBK (likt alla klubbar inom SBK).  
Styrelsen genomförde en LA-konferens via Zoom under hösten 2020.   

 ATT FORTSÄTTA SAMARBETET MED SVENSKA KROPPSVALLARKLUBBEN, SvKV 
SCK är nu teknisk arrangör för officiellt vallanlagstest, NHAT. Flera vallningshelger anordnades under 
både 2019 och 2020. SCK:s första NHAT i egen regi var planerad under hösten 2020 men testet blev 
tyvärr inställt. Klubben har jobbat för att även HWT (vallarbetsprov) ska räknas som arbetsmerit för 
Svensk Utställningschampion. 

 ATT SE TILL ATT VÅR KOMMUNIKATIONSPLAN BLIR ETT LEVANDE DOKUMENT I HELA 
ORGANISATIONEN  
Kommunikationsplanen är uppdaterad 2020, ligger på hemsidan under:  
Om klubben/Styrdokument/Kommunikationsplan. 

 SÄKERSTÄLLA MI-LISTORNA I FRAMTIDEN  
SLU tar fram nya listor ca 2–3 ggr per år tills att MI ligger på SKK Avelsdata. MI-listorna presenteras 
på hemsidan. Under 2020 har vi fått uppdatering av index två gånger, i juli samt i december.  

 SPRIDA KUNSKAP OM VIKTEN ATT MENTALBESKRIVA SIN COLLIE SAMT ATT ÖKA ANTALET MH-
BESKRIVNA COLLIES 
Hemsidan innehåller länkar till aktuella regelverk och anvisningar. Colliebladet har artiklar om MH 
och mentalitet. Utskick via e-post går ut till collieägare på senvintern för att informera om vikten att 
röntga och MH-beskriva sin collie från det är de fyllt 12 månader. Detta inför att MH-
beskrivningarna sätter igång framåt vårkanten. Inget utskick har dock genomförts under hösten 
2020. Presentation i varje Collieblad och på hemsidan om status gällande målet enligt RAS 
(Rasspecifik Avelsstrategi) (60 % andel röntgade/MH-beskrivna per årskull). 

 ATT FORTBILDA FUNKTIONÄRER INOM KLUBBEN 
SCK anser att det är viktigt att vi själva både utbildar och har tillgång till egna funktionärer. För att både 
själva kunna arrangera och kunna bistå lokalklubbar, så fokuserar vi på att utbilda mentalfunktionärer.  
Under 2020 har vi genomfört en M1 och en M2 utbildning och välkomnar nu 5 nya MH figuranter. 
 

 ATT FORTSÄTTA UTVECKLA SCK TILL EN KLUBB FÖR ALLA MEDLEMMAR OAVSETT INTRESSEOMRÅDE 
Styrelsen kan inte göra allt själva utan aktiviteter hittar vi ute i LA. Men LA har problem med att 
finna fler personer som vill hjälpa till. Under 2020 genomfördes en enkät bland medlemmar där bl.a. 
frågor ställdes om vad man vill att LA ska erbjuda för aktiviteter. Frågor ställdes även om innehåll i 
Colliebladet. Styrelsen, LA-områdena och Colliebladets redaktion har fått ta del av enkätsvaren.   
Styrelsen har tagit fram ett diplom för godkänt vallanlagstest. 

 ATT MEDVERKA VID MÄSSOR OCH ANDRA STÖRRE EVENEMANG FÖR ATT PROFILERA COLLIEN SOM 
DEN UTMÄRKTA ALLROUNDHUND DEN ÄR 
Under 2020 medverkade SCK vid MyDog i Göteborg innan pandemin slog till. Stockholm Hundmässa 
blev inställt. 
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DEL 3: Rapportering kalenderår 2020 
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 2020. 

Collie-SM 2020  
Under 2020 blev tyvärr Collie-SM inställt pga. Coronapandemin, vilket är första gången sedan Collie-SM 
startade 1996. 

Championat och diplom under 2020  
Även om stora delar av tävlingsverksamheten inom SBK har blivit inställd så hann en del lokalklubbar med 
att arrangera en del tävlingar under sommaren och tidig höst. Därav har några collies har lyckats att erhålla 
olika meriter.  

Titlar- och Championtitlar 
Utställningschampionat  LH KH 
SE UCH     2 
NO UCH   3 
DK UCH    2 
FI UCH     2 
C.I.B    1 3 
Viltspårschampionat  LH KH 
SE VCH    2 
Rallylydnadschampion  LH KH 
SE Rally CH   1 

Diplom 
Agilitydiplom   LH KH 
AgD1     1 
Lydnadsdiplom   LH KH 
LD startklass   3 1 
LD 1    1 1 
Rallylydnadsdiplom  LH KH 
RLD N    9 1 
RLD F    5 2 
RLD A     1 
Nosework diplom  LH KH 
NW1 TSM    1 
NW1 TEM fordon   1 
NW3 TSM    1  : 
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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 den också kallas. 

Under 18 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.  

 

 

 Importer, kullar och kullstorlek 
Under 2019 föddes två kullar där ena föräldern är långhår och den andra korthår. Under 2020 har det varit 
ett stort tryck på valpar vilket även gällt collievalpar. 

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

  

Korthår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
reg 66 96 62 47 60 82 52 70 75
födda 60 91 58 43 54 79 48 66 71
import 6 5 4 4 6 3 4 4 4
kullar 12 17 11 9 10 14 8 18 13
kullsnitt 5,0 5,4 5,3 4,8 5,4 5,6 6,0 4,3* 5,5

Långhår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
reg 379 417 384 332 265 300 291 255 285
födda 352 381 360 310 241 286 275 235 272
import 27 36 24 22 24 14 16 20 13
kullar 71 77 78 65 43 60 54 45 56
kullsnitt 5,0 4,9 4,6 4,8 5,6 4,8 5,1 5,3* 4,9
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HD-röntgen 
133 långhår röntgades under 2020 varav 16 hade dysplasi (12 %). 
44 korthår röntgades varav 1 hade dysplasi (2 %). 

Bland långhåren har 5 kullar en förälder med grad C på höfterna utan att HD-index överstiger 100. 

ED-röntgen 
76 långhår röntgades under 2020 varav 2 (3 %) hade ED i någon grad. 57 % av de höftledsröntgade är också 
ED-röntgade. 
35 korthår röntgades varav 0 hade ED i någon grad. 80 % av de höftledsröntgade är också ED-röntgade. 

Vi kan konstatera att statistiken ovan visar att väldigt få collies som röntgats under året har ED i någon grad.  

Ögon omlysta vuxna 
Under 2020 omlystes 58 långhår samt 15 korthår. 

39 av 56 kullar 2020 långhår har omlyst far (70 %) 
36 av 56 kullar 2020 långhår har omlyst mor (64 %) 

6 av 13 kullar 2020 korthår har omlyst far (46 %) 
5 av 13 kullar 2020 korthår har omlyst mor (38 %) 

Varken bland långhårs- eller korthårskullarna har något föräldradjur med näthinneavlossning, colobom eller 
blödning i ögat.  

MH-data för collies som startat under 2020 

Under året har 75 långhår startat på MH och 56 (75 %) har godkänt på skotten (kryss i ruta 1,2 eller 3). För 
korthåren har 18 startat på MH och 17 (95 %) har godkänt på skotten. 

För långhåren har 19 (25 %) ej godkänt skott, avstått skott eller avbrutet innan skott medan 2 (3 %) är tidigt 
brutna. För korthåren har 1 (5 %) ej godkänt skott eller avbrutit innan skotten men inga korthår är tidigt 
brutna. 

Mentaltest under 2020 
Under 2020 har 21 långhår deltagit i mentaltest. Under det senaste verksamhetsåret har 7 (33 %) blivit 
godkända och fått titeln Korad. 

Bland korthåren deltog 8 korthår där 3 (38 %) fick godkänd mentaltest och exteriörbeskrivning och fått titeln 
Korad. 

Exteriörbeskrivningar 
Under året har 3 korthår respektive 8 långhår exteriörbeskrivits.  

Bruksprov 
Trots Corona och många inställda prov så var det 29 långhår samt 13 korthår som startade på bruksprov 
2020.   
  Långhår    Korthår    . 
Appell  14 tävlande 9 uppflyttade 8 startande 6 uppflyttade 
Lägre 10 tävlande 5 uppflyttade  2 startande 2 uppflyttande 
Högre 5 tävlande 1 uppflyttade   3 startande 2 uppflyttade 

 
Vi kan konstatera att collieraserna nu har fått 3 nya ekipage i elitklass.  
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Redovisning av hur vi når våra mål i RAS 
 Höftledsröntgen – andel som röntgas 

 
Korthåren har alltid legat högre än långhåren men det vi ser för 2020, är att hårlagen ligger väldigt lika vilket 
betyder att båda hårlagen nästan uppnår målet enligt RAS. 

 Utfall HD-grad 2000–2018 - långhår 
I diagrammen nedan redovisas andelen dysplasi för båda hårlagen. Korthåren har i princip inga problem med 
dysplasi även om vi ser en liten tendens till ökning de senaste åren. Det har sedan 2004 endast röntgats 3 
korthår med grad D (2004, 2005 samt 2016). Inga med grad E har registrerats. 

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 ska vara 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 är att den sakta ökar en 
aning. Variationen år från år är ganska 
stor, och sedan 2010 har den som lägst 
varit 12,5 % och som högst 21,1 %.  

Om man tittar på förändringen av hur 
många som får vilken grad så kan vi 
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tydligt se att grad C ökar medan de allvarligare formerna grad D och E minskar. Det finns flera faktorer som 
påverkar att andelen med C ökar som t.ex. att det numera uteslutande är digital röntgen som används. Det 
är lättare att förstora bilderna när de är digitala samt att klinikerna ofta skickar in flera bilder.  

En rekommendation är att be kliniken att enbart skicka in en bild på höfterna. 
 

Utfall HD-grad 2004–2018 - korthår 
Korthåren har i stort inga dysplaster och de som finns är till största del grad C. 

 

 

 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.  

Det blir vanligare att collieägare även röntgar armbågarna när man röntgar höfterna.  
Hitintills så är korthårsägarna flitigare  
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Mentalbeskrivning – hur många som kommer till start 
MH-beskrivning - andel MH-beskrivs 
Framförallt långhårig collie har under de senare åren fått färre individer som kommer till start på MH, men vi 
kan se att även korthårig collie nu börjar minska. Det långsiktiga målet i RAS på 60% är högt satt.  

 

Mentalindex – kullindex utfall 2012–2020 
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.  

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 kraftigt medan det 
för korthåren har ökat och 
ligger nu till och med högre i 
numerärt antal än för 
långhåren. För hundar födda 
2016-01-01 eller senare, 
gäller att de inte får gå i avel 
med ett brutet MH.  
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Utfallet för långhåren rör sig lite upp och ner men visar ingen reell förändring mot en förbättring gällande 
andelen kullar med index över 100. Korthåren har däremot haft ett riktigt bra resultat fram till 2016 men har 
sedan dess tyvärr uppvisat en negativ utveckling. Men då det föds få korthårskullar per år så har enskilda 
kullars resultat en större påverkan på hela rasen, än för långhåren. 

 
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.  

Diagrammen har två axlar. Huvudaxeln till vänster visar andel av kullarna i % som antingen är >100, <100 eller brutna. 
Linjen visar medelindexvärdet för alla kullarna och använder skalan på den högra axeln. 
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Slutord  
Verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan konstatera att det har varit ett ovanligt år där pandemin 
Covid19 gjort att de flesta planerade aktiviteterna nödgats ställas in. Några få aktiviteter har ändå kunnat 
genomföras av tappra eldsjälar som lyckats anpassa arrangemangen efter de restriktioner som funnits.  

Det är också 2020 och 2021 som de digitala mötena har fått fäste även i den ideella världen. 2020 
genomförde SCK sitt allra första digitala årsmöte vilket blir fallet även 2021. 

 

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.  
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