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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.  



< 

            Svenska Collieklubben Årsmöteshandlingar 2014 

 

Sidan 8 

 

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). 
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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 


