
 
 

INFORMATION FRÅN SVENSKA COLLIEKLUBBEN 
Äntligen verkar Corona ha släppt greppet om Sverige även om viss försiktighet fortfarande råder. 
Det är väldigt roligt att vi har kunnat genomföra årets Collie-SM även om det blev med kort varsel. Det 
märks på antalet hundar som deltar i år, men oavsett så är vi åter i gång! 

Resterande del av 2021 jobbar vi för att normalisera klubbens aktiviteter ute i lokalområdena.  
Till nästa år hoppas vi att alla utställningar kan genomföras och att Collie-SM i Helsingborg kan bli en 
nystart för oss alla.  

Styrelsen har jobbat med många frågor och har följande att rapportera: 

PROFILSHOP SCK: PRIMA4YOU 
SCK har tecknat avtal med Prima4You som håller i profilshop för olika klubbar. 
Under augusti månad erhålla 10 % i rabatt. Shopen består av funktionskläder samt ett urval av Arraks 
hundtränarkläder. På kläderna broderas SCK logga. 
Du hittar en länk på SCK:s hemsida under Om Klubben. 

Reviderat KOMPENDIUM för kort- och långhårig collie 
Nu kan du köpa ditt eget kompendium till en kostnad på 250 kr. Kolla på hemsidan under OM Collie. 

MH-ROSETT – fr.o.m. 2021 
SCK vill promota att våra hundar kommer till start på MH. 
Från och med nu kan du som gått MH med kryss i alla rutor beställa en MH-rosett samt ett Diplom.  
Kostnad rosett: 20 kr betalas enbart via Swish – använd QR-koden nedan för rosetten.

 

DIPLOM för MH (PDF) – fr.o.m. 2021 
Vi har tagit fram ett par olika diplom.  
Det finns ett diplom för hundägaren och för att kunna erhålla ett MH-diplom måste hunden har 
genomfört ett MH med kryss i alla rutor, dvs. erhållit känd mental status. 
Det finns även ett uppfödardiplom som erhålls när 5 hundar har genomfört MH enligt samma premisser 
som för det andra diplomet.  
Det kommer ligga en anmälningslänk på hemsidan där ni kan anmäla er hund/er uppfödning. Diplomen 
består av ifyllbara PDF:filer och diplomen kommer därmed mailas ut. 
 



 
Projekt Samarbete med SBK – fler till MH 
Eftersom SBK har tagit tillbaka avelsansvaret så ska de vara med i vårt arbete. Vi har startat upp ett 
projekt som heter Projekt Samarbete med SBK. Projekttiden är 5 år dvs. t.o.m. utgången av 2026. Vi 
tänker jobba med Collieutredningens föreslag. Ett första steg tar vi under 2021 där vi kommer att erbjuda 
collies som inte har gått MH födda 2017–2019 (till en början) en plats på ett MH någonstans i landet. 
Vi/SBK kommer ta kontakt med aktuella hundägare. Målet är att genom att få fler collie till MH, öka 
avelsbasen. Ju fler hundar som gått MH och som är röntgade, ju fler hundar finns att välja på för avel. 
 
Halvårsredovisning - Alla kullar 2020 och 2021 på hemsidan 
Vad som har hänt under första halvåret 2021 oavsett registreringsår på hundarna. 

Fram till 2021-06-30 Långhår Korthår 

Registreringar 111 54 
Varav importer 3 5 
Kullar, svenska 23 9 
Röntgen HD 78 24 

Andel dysplasi 14 % 4 % 
Röntgen ED 49 22 

Andel anmärkning 7 % 4 % 
Både HD+ED 63 % 92 % 
MH 83 27 

Andel brutna 27 % 33 % 
 

Måluppfyllelse per registreringsår för åren 2017–2019: 

Registreringsår   
Långhår Röntgen MH 
2017 57 % 37 % 
2018 54 % 33 % 
2019 52 % 31 % 
Korthår Röntgen MH 
2017 71 % 66 % 
2018 56 % 50 % 
2019 64 % 56 % 

 

På hemsidan ligger nu information om alla registrerade hundar. 
Ni hittar en fil för 2020, båda hårlagen. 
För 2021 så uppdateras filen allteftersom de registreras. 
Vi redovisar enligt de rekommendationer som finns i vårt RAS: 
1. HD-index för kullen, 2. Mentalindex för Nyfikenhet/Orädsla, 3. Mentalindex för Skott 
4. Status omlysning som vuxen samt 5. Status exteriör (utställd/exteriörbeskriven) 
 

Collie-SM framöver 
2022 kommer Collie-SM att hållas i Södra LA i samarbete med Helsingborgs BK 
2023 blir det första gången för Norra Svelands LA att arrangera ett Collie-SM. Plats är ännu inte bestämt. 

 


