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ORDFÖRANDENS RADER

Nu är det inte många månader 
kvar tills vi kan lägga ännu ett 
verksamhetsår bakom oss, eller 
kan man det? Känner att jag nog 
vill försöka analysera och refle-
ktera lite mer om vad som har 
hänt sedan årsmötet i mars 2013.

SCK arbetar mycket intensivt med att försöka få en så stor 
förståelse bland både collieägare och uppfödare när det gäller 
avel. Avel är inte så lätt, vilket de flesta vet som försöker eller 
har försökt. Det gäller att ta till sig hjälpmedel som rasklub-
ben försöker arbeta fram.  MI (mentalindex) är ett ypperligt 
sådant hjälpmedel. På hemsidan presenteras en lista med MI 
och en lista kompletterad med info om bl a hälsobiten. För 
våra raser finns en hel del att ta hänsyn till; mentalitet, exter-
iör, HD och ED samt även ögon och en massa andra defek-
ter som inte finns i några officiella register, som t ex epilepsi 
osv. Använder man sig av den här listan så inser man ännu 
en begränsning och det är färgen och så sist men inte minst, 
släktskapet. Vi skall ju även hålla inavelsgraden på en rimlig 
nivå. Det är bara att konstatera att det inte är så lätt att hitta 
den perfekta partnern. Under senhösten har det genomförts 
organiserade diskussioner ute i lokalområdena om just det 
här ämnet. Det skall bli spännande att sammanställa alla bid-
rag och tankar om hur NI tycker man bör prioritera i aveln.

Det det blir inte bättre hundar! ”Det händer inget med MH-
spindeln trots Mentalindex” , många pratar med stora bok-
stäver när det gäller Mentalindex, även att man måste kon-
trollera föräldrar och syskon  Den nuvarande spindeln för 
långhårig collie består av mer än 3000 beskrivna individer 
och korthårs spindeln består av 494 antal individer.  

Citat från Per Arvelius: "Det är enkelt att använda index. 
Man behöver nämligen inte längre själv försöka väga 
samman all information utan det är redan gjort på bästa 
möjliga sätt. Det är smidigare att bara behöva titta på 
indexet i stället för att försöka klura ut hur mycket den 
egna prestationen betyder i förhållande till föräldrarnas, 
och hur mycket man ska väga in syskonen, osv. Allt det-
ta har redan tagits hänsyn till i indexet!
Viktigt att förstå att indexet är ett väldigt effektivt av-
elsverktyg – om det används! Så om man vill förändra 
rasen, tex i fråga om hur stabila och orädda hundarna är 
i gemen, kan det faktiskt gå jämförelsevis snabbt med 
hjälp av de index som nu finns tillgängliga."

De första MI-listorna presenterades på hemsidan våren 2012 
för långhår och i somras för korthåren och det var först då 
som vi alla kunde börja använda oss av MI för att hitta en bra 
partner till vår tik. Avkommorna i alla de kombinationer som 

gjorts under 2012-2013 kommer inte att synas i resultaten 
förrän de får egna mentalindex. 

Mentalindex är ett mycket säkrare sätt att använda än 
enskilda hundars MH resultat, det gäller skaffa sig kun-
skaper och använda dem på rätt sätt och låta alla få vara 
med. Då kan det hända saker med våra MH Spindlar !

Ett stort ansvar ligger hos uppfödarna att verka för att så 
många individer som möjligt kommer till både MH och 
röntgen. Indexvärdena blir säkrare, det blir en bättre bild av 
familjen och framförallt fler individer att välja på i aveln. 
En konferens som riktar sig till enbart collieuppfödare kom-
mer att arrangeras den 22 mars i Jönköping, och en del av 
dessa frågor finns på agendan.
En annan viktig fråga är hur våra collieägare förhåller sig till 
och hanterar sociala media, facebook och  bloggar? Efter 
årsmötet var tonen verkligen inte acceptabel vare sig bland 
medlemmar eller förtroendevalda.  Både SKK och SBK ser 
allvarligt på hur nivån rent generellt har eskalerat och vår 
justitieminister avser att se över lagstiftningen gällande bland 
annat kränkningar på nätet. Detta är en punkt som kommer 
att finnas med på nästa års lokalområdeskonferens som går 
av stapeln i februari 2014. 
Så här i slutet av året ser vi nu en liten ökning av registre-
ringarna både för kort och långhår, och det känns bra inför 
framtiden.

Projektgruppen för mentalt sund collie jobbar vidare med att 
förklara och ta fram bra underlag för MI. Elisabeth Landfors 
från projektgruppen har också varit ute och presenterat pro-
jektet för några av de rasklubbar som står i tur för att arbeta 
på liknande sätt med sina raser. Det känns verkligen stimul-
erande att kunna få hjälpa till.

Under året har återigen många collies utmärkt sig genom ol-
ika prestationer runt om i landet. En del av dessa finns med 
här i tidningen. Stort Grattis till er och era hundar! Vi syns till 
prisutdelningen på Årsmötet!

Jag vill också rikta ett tack och passa på att önska alla medar-
betare som jobbar ideellt inom klubben en God Jul & Gott 
Nytt År! Ni gör ett fantastiskt bra jobb för rasklubben. God 
Jul önskas även alla medlemmar, samarbetspartner inom 
SBK och SKK samt våra sponsorer

Hoppas ni alla får en fin vinter tillsammans med era fyrfota 
vänner. Ta hand om varandra och visa respekt till andra män-
niskor, skänk en tanke eller varför inte ett bidrag till de som 
drabbats så hårt av naturkatastrofen på Filippinerna.

Meta Carlsson
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NYHETER
VÅREN 2014

LO-konferens 8-9 februari på Ky-
dingeholm

Inbjudan till lokalområdena finns på annan 
plats i tidningen samt på hemsidan. Glöm 

inte att utse vilka som skall åka.

Kallelse ÅRSMÖTE 23 mars i Jönköping
Kallelse hittar du på sidan 3 samt på hemsidan.

Uppfödarträff 22 mars i Jönköping
Dagen innan årsmötet har vi en uppfödarträff  som 
är öppen för att som har ett registrerat kennelnamn. 
Inbjudan och info finns här i tidningen samt på hemsi-
dan. 

Protokoll MH/MT och exteriör
skickas till Margaretha Carlsson Åsen 138, 860 41 
Liden.

Registrering av resultat på våra utställningar
Resultat från våra utställningar läggs in elektroniskt hos 
SKK. Bifoga; Resultatlista i original + kopia, katalog i 2 
ex samt ifyllda SRD-blanketter. Posta allt omgående till 
Linda de Beau, Svarttjärnsvägen 2, 824 40 Hudiksvall.

Tävlingar och utställningar 2014
10 maj Osby BK, Södra lo, utställning, domare Ulla 
Bergh-Persson, & lydnadstävling
31 maj Osby BK, Södra lo, rallylydnadstävling

7 juni Mälarö BK, Östra lo utställning, domare Yvonne 
Brink & lydnadstävling

4 juli Piteå BK, Norra lo, utställning, samarr. SNKK.

Collie-SM på Timrå BK
17 juli rallylydnad och appell spår & sök
18 juli bruks och agility
20 juli utställning, domare Mrs Bev White och lydnad

14 september Alunda, N Svealands lo, utställning. 
Domare Margaretha Carlsson.

Utskottet för Avel- och Hälsa
Alla bruksraserna tillhör SBK, som är vår 
specialklubb inom SKK. SBK är organ-
iserat i 5 olika utskott och utskottet för 

avel- och hälsa är vårt utskott. De hanterar 
alla de frågor som är viktiga för oss som 

exteriör, hälsa & mentalitet; arrangerar möten, utbildn-
ingar, konferenser m.m. 

Organisationskonferensen 2014
Organisationskonferensen genomförs den 1-2 februari 
2014 på Scandic Star Sollentuna Hotel. Anmälan går ut 
till berörda och sista anmälningsdag är den 9 december.

Förbundsavgift de kommande tre åren
På kongressen i maj beslutades att förbundsavgiften 
ska höjas lite varje år de kommande tre åren. Förbun-
davgiften för 2014 fastställdes till 340 kr. Kongressen 
beslutade preliminärt en höjning till 350 år 2015 och till 
360 år 2016.

Nya regler för rallylydnad från 2014
Nya regler och momentbeskrivningar för rallylydnad 
finns nu tillgängliga på hemsidan och börjar gälla 1 
januari 2014.

Agilityverksamheten i Brukshundklubbarna 
kan fortsätta trots byte av huvudman
11 oktober 2013
Du som i dag är medlem i en lokal brukshundklubb 
och engagerad i agilityverksamheten på din lokalklubb 
kommer att kunna fortsätta att vara det utan större 
förändring även efter att vi den 1 januari 2014 får en ny 
huvudman. 

Det är utgångspunkten för oss som SBK:s förbundssty-
relse har utsett till att vara med i arbetet kring att bilda 
en ny specialklubb för agility med verksamhetsansvar 
inom SKK-organisationen.

Oavsett vem som är agilityns huvudman behöver 
sporten fortsätta att utvecklas. Vår ambition är att 
övergången från en huvudman till en annan ska märkas 
så lite som möjligt för alla aktiva. Vi vill även tillvarata 
arrangörernas intressen så att antalet officiella tävlingar 
fortsätter att öka och att vi fortsätter att utveckla ut-
bildningarna för våra agilityfunktionärer. Vi vill arbeta 
framåt för att utifrån de beslut som nu är fattade skapa 
en organisation och en struktur som passar agilityn 
och dess utövare oavsett om du enbart tränar på din 
lokalklubb eller tävlar agility på elitnivå. Tveka inte att 
kontakta någon av oss om du har frågor eller kanske 
förslag och idéer på sådant vi ska ta med oss till arbets-
gruppen AG SAgiK.

Med vänlig hälsning, 
yvonne.ahlin@brukshundklubben.se
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Ordförande  
Margaretha Carlsson 
Åsen 138, 860 41 Liden 
0692-100 80, 070-651 00 34 
ordforande@svenskacollieklubben.se 

Vice Ordförande 
Jan Klerung 
jan.klerung@gmail.com

Kassör  
Stellan Tjernström 
kassor@svenskacollieklubben.se

Sekreterare 
Kirsten Wretstrand 
sekreterare@svenskacollieklubben.se 

Ledamot/medlemsfrågor 
Jenny Jonsson 
medlem@svenskacollieklubben.se 
 
Ledamot/protokollsekreterare
Carolina Kax 
carolina@smygens.se 
 
Ledamot 
Håkan Dahlbom 
hakandahlbom@hotmail.com 
 
Suppleant 
vakant 
 
Suppleant
vakant 
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Revisorer 
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Britt Eliasson

Revisorssuppleanter
Cecilia Bjärsér
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Följande e-postadresser finns:
valp@svenskacollieklubben.se
projektet@svenskacollieklubben.se
kennel@svenskacollieklubben.se
colliebladet@svenskacollieklubben.se

KONTAKTPERSONER - Lokalområden

Norrbotten
Piteå: Gunilla Nyberg, 0911-302 17 
Umeå: Johan Nilsson, karljohan.nilsson@hotmail.se
Umeå: Jenny Marklund, jeymad73@yahoo.se 
Gällivare: Gunnel Strömberg, g.stromberg@telia.com,  
0970-144 22, 070-393 75 99

Mellersta Norra
Dag Gagner, dag.gagner@telia.com
Heléne Eliasson, heliasson@telia.com
Meta Carlsson, fancymore@swipnet.se 
Yvonne Westberg, yvonne.westberg@harnosand.org
Anita Braxenholm, anita.braxenholm@telia.com
AnnCharlotte Sandelin Jonsson
Ann-Charlotte.SandelinJonsson@svenskakyrkan.se

Norra Svealand
Dalarna: Anna Hult, anna_hult@glocalnet.net 
Caroline Kax, caroline@smygens.se 
Emma Hult, emmahult@msm.com
Borlänge: Maria Johansson, 0243-21 56 96, 
maria.johansson46@comhem.se 
Gävle: Lisa Mattsson, 070-326 48 96
Enköping: Karin Dahlbom, khdahlbom@telia.com
Uppsala: Anette Lundström, anette.lundstrom@telia.com
Knutby: Karin Lindgren, karin_lindgren@hotmail.com 

Östra
Kontaktperson: Mia Pettersson, mar_pet@telia.com 
Kassör: Elisabeth Lindström, lindstrom.elisabeth@tele2.se
Sekreterare: Marie Karlsson, marie___karlsson@hotmail.com
Webmaster: Peter von Backhoff, collie@backhoff.se 
Kontaktperson MH: Jessica Sjöstrand,  
jessica.sjostrand@home.se
Gotland: Lena Sandström, lenasandstrom59@hotmail.com 

Södra Svealand
Kontaktperson till styrelsen: Erica Svensson 
erica.anna.svensson@telia.com
Kontaktpersoner till medlemmarna:
Närke: Ann Karlsson, ann.u.karlsson@gmail.com
Västmanland: Jennifer Schiller, jenniferschiller@live.se
Värmland: Mona Johansson, skorphusett@hotmail.com 
Kontaktperson MH/MT:
Marie-Louise Muhr, muhr.jungenas@comhem.se

Västra
Västra: Margareta Hawkins,
Tel 0340-65 19 64, lolo.hawkins@telia.com

Sydöstra
Västra delen: Britt-Marie Elbe, unilines@gislaved.net
Östra delen: Wanda Forsberg, w.forsberg@telia.com
Norra delen: Jenny Jonsson, antiloop8@hotmail.com

Södra
Ingela Pettersson, ingela@zting.se 
Halland: Marie Baaz, _damaianus@telia.com
Nordväst: Camilla Nilsson, vimsanyran@gmail.com
Nordöst: Jeanette Hansson, ikkatorpet@telia.com
Söder: Bettan Bauer, elisabeth.bauer59@gmail.com 
 

För hemsideadresser till lokalområdena,  
gå in på www.svenskacollieklubben.se och välj 
lokalområden. 
Om du undrar om något i ditt lokalområde, önskar någon aktiv-
itet eller bara vill träffa lite colliefolk, tveka inte att ta kontakt!
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Norra

Mellersta Norra

Aktiviteter i ditt LO

Under året har vi genomfört både MH och MT. Ni i 
lokalområdet som behöver få era hundar beskrivna, 
maila till oss så försöker vi ordna tillfällen.

Aktiviteterna har inte varit så många förutom utställn-
ingen i maj och exteriörbeskrivning.

Vi söker efter collieägare som kan vara med och starta 
upp olika aktivitetsgruppen runt om i lokalområdet, 
vi är ett 50-tal medlemmar, så kanske några vill ta på 
sig att arrangera en promenad eller en annan aktivitet! 
Kom med förslag!

Ett samarbete med Västernorrlands KK ger lite in-
täkter till vår kassa, varför inte starta en liten tränings-
grupp eller annan aktivitet nu i vinter och hyra några 
timmar ute på Klass Arena.
Titta gärna in på vår hemsida, där vi lägger ut löpande 
information.

Nästa år behöver vi många frivilliga som kan hjälpa 
till med att genomföra Collie SM som går av stapeln 
18-20 juli i Timrå!  Hör av er, vi behöver er hjälp och 
priser tar vi tacksamt emot!

Ha en fin jul!
M Carlsson

Umeå
Under vintern finns inga aktiviteter planerade - men till 
våren planeras en: Vi kommer då att hyra Holmsund 
BHK:s klubbstuga och ordna en dag med tillfälle att 
prova på olika aktiviteter. Du kan testa lydnad, rallylyd-
nad, agility, spår mm. 
Det krävs inga förkunskaper utan vi hjälper varandra, 
alla kan något!
Vi kommer också att ordna med korvgrillning och fika.
Datum meddelas senare.

En god jul önskas er alla!
Johan Nilsson

Vi har haft 2 MH under året. Sen har vi haft vår tradi-
tionella Inoff. utställning på Långfredag på Nolia i Piteå 
för alla raser med 193 anmälda hundar.
Vår Officiella Colliespecial var den 5 Juli i Sjulnäs, 
Piteå. Domare: Shaun Watson, Cypern.
Det var 10 Korthår och 47 Långhår anmälda.

BIS FI NO BALT EE LV LT CH Golden Mist Twist And 
Shout
BIS-2 FIN&SE CH Kangasvuokon Oliwia

BIS-Junior Characteristic Ever After
BIS-2 Junior Anuschka Davinjo

BIS-Valp  Top-Fashion´s The One And Only  

BIS Unghund Mirabackens A Special One

BIS Veteran Sontikan Suurunmurhaaja
BIS-2 Veteran Kindness Magic Agate Of  Beauty

BIS Uppfödargrupp Valp: Kennel Top-Fashion´s
BIS Uppfödargrupp: Kennel Cordylines
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Norra Svealand

Utställning, Alunda

Resultat korthår:
BIR-valp Oneway’s Master Of  Puppets
 
BIR Kari’Dahls Madrina Manana, cert
BT-2 Willowby Sweet As A Nut, reservcert
BT-3 Dandinas Quite A Girl
 
BIM SEJV-12 Kari’ Dahls Majo Maricano, cert
 
Resultat långhår:
BIR-valp Gatefields I’m Over The Moon
BIM-valp Caradhras Diamond In The Rough
 
BIR SEUCH FIUCH KORAD Fancymore Morning 
Angel
BT-2 SEVCH SEUCH LP1 Fancymore Angel Of  Love    
BT-3 C.I.B NOUCH DKUCH DKV-10 NOVW-12 
LTVVCH Gatefields My Goldmine
BT-4 KORAD SEUCH LP1 Mari-Mon’s Silver Sky
övriga tikar:
Lawless Akropolis Storm, cert
KORAD Mironik’s Durietz, reservcert

 

BIM Fancymore Magic Performance, cert
BH-2 C.I.B NORDUCH SEUCH DKUCH NOUCH 
FIUCH EECH LTVCH KORAD Gatefields Smart Guy
BH-3 Sammens’s Give The Look, reservcert
BH-4 KORAD Mironik’ Cooper

BIS Ch Fancymore Morning Angel och  
BIS-2 KariDahls Madrina Manana

BIS-valp Gatefields I’m Over The Moon och  
BIS-2 valp Oneway’s Master Of  Puppets

BIS Ch Fancymore Morning Angel och  
BIS-2 KariDahls Madrina Manana

BIR Ch.Fancymore Morning Angel och 
BIM Fancymore Magic Performance

BIS Uppfödare: Kennel Fancymore
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Västra

PROGRAM 
Våren 2014:

April   
Prova-på-dag med exteriörbeskrivning
Denna dag har du möjlighet att prova på spår- och sök-
träning samt uppletande av föremål med din hund. Har 
du spårlina, spårsele och SBK-skynke så ta med dessa 
samt några roliga leksaker och godis till hunden. Glöm 
heller inte ta med fika och något varmt för hunden att 
ligga på. 

OBS! Plats och tid kommer att meddelas senare på vår 
hemsida!
För information: Ring Susan Grassl, 0705-73 25 96, el 
maila susan.grassl@gmail.com 
  

Hösten 2014:

Sept 20-21 
Lydnadsläger på Tånga Hed i Vårgårda
Se kommande annons i Colliebladet och Västras hem-
sida
För information: Ring Susan Grassl, 0705-73 25 96

Nov 23   
ÅRSMÖTE på Kungsbacka Brukshundklubb
Innan årsmötet, som börjar kl 12.00, finns möjlighet 
från kl 11.00 till lydnadsträning för den som önskar. 
För information: Ring Lisbeth Hägg, 0300-192 16, 
0707-987606.

Utöver ovanstående kommer  MH:n att anordnas under 
våren och hösten 2014, samt, vid förfrågan, de extra 
MH:n som erfordras.

Östra

Förhoppningsvis så har det kommit snö och lite kyla 
när ni läser det här så att vi får lite julstämning. 

Under hösten har vi haft colliepromenader på lite olika 
ställen i vårt lokalområde bland annat längs sörmland-
sleden och i naturreservatet Tyresta by. 
Vi har även haft en exteriörbeskrivning med Bo Wiberg 
som beskrivare. En prova på rallylydnad har vi också 
hunnit med att ha. 
Vi har även hunnit med att ha vårt diskussionsmöte 
kring val av avelsdjur samt om SM. Vi hade många 
intressanta diskussioner och lärde oss av varandra, alltid 
lärorikt att höra olika tankar lite synd bara att fler inte 
valde att delta. 

Det vi planerar framöver är att ha juridikblocket i slutet 
av januari. Så håll utkik på vår hemsida 
www.sck-ostralo.se efter våra aktiviteter eller anmäl er till 

Södra Svealand

I Södra Svealands LO har vi legat lågt med aktiviteter 
under sommaren.   
Vi har under året arrangerat tre MH och ett MT. Totalt 
har 29 hundar MH-beskrivits och 8 genomgått MT. 
Dessutom har vi kommit igång med Collieägarutbild-
ningen, som vi rapporterat om i tidigare nummer, och i 
skrivande stund har vi ännu ett tillfälle inplanerat den 2 
november. När denna tidning landar i brevlådan har 
vi dessutom hunnit med diskussionsträff  och årsavslut.

Nu laddar vi inför kick-off  av 2014, då 2013 års prista-
gare ska hyllas i samband med en collieträff. Datum är i 
skrivande stund inte spikat, men håll utkik efter detta på 
vår hemsida.

Vi vill också påminna uppfödarna i vårt lokalområde 
om att vi hjälper till att arrangera MH om ni önskar. 
Anmäl intresse för detta till Marie-Louise Muhr så 
snart som möjligt. Det är lättare att planera när vi får 
tillgång till en bra framförhållning.

Slutligen vill vi i kommittén önska alla collievänner en 
riktigt god jul och ett gott nytt år tillsammans med två- 
och fyrbenta vänner.
Erica Svensson

vårt nyhetsmail då får ni ett mail skickat till er när det 
är aktiviteter på gång. Anmäl er till 
lindstrom.elisabeth@tele2.se  

Vi i Östras kommitté vill passa på att önska er alla en 
God jul och ett gott nytt år
Mia Pettersson
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Sydöstra

Vi har haft en underbar höst i sydöstra lo. Vädrets 
makter har varit gynnsamma och alla förutsättningar 
för lyckade aktiviteter har varit uppfyllda. 

Viltspår
1/9 fick vi prova på viltspår i Lenhovda med Åse 
Adolfsson som instruktör. Åse är viltspårsdomare 
och en mycket god pedagog. Alla hundar var lyckliga 
över att få spåra och reagerade olika på blodet. En del 
blev extra peppade och några verkade bara spåra som 
vanligt. Likadant var det med klöven i slutet på spåret. 
Några brydde sig inte om den och tyckte nästan den 

var lite läskig. Några blev ivriga och ville bära klöven. 
För några hundar var detta första gången som de prö-
vade på viltspår, där av olika reaktioner.
Dagen var mycket lyckad och vi fick mersmak.
 
Collieträff
14/9 träffades vi i Svartbäcksmåla i Nybro. Solen log 
sitt varmaste leende från en klarblå himmel. Vi började 
dagen med att låta deltagarna prova på rallylydnad, in-
nan vi gick en naturstig på 2,5 km med trolska naturup-
plevelser, grottor och spår av inlandsisen blandat med 

olika spännande växtlighet. Vi såg tydliga spår av vilds-
vin så hundarna var kopplade. Hundarna njöt av att 
få hoppa över stock och sten och vi såg en och annan 
kantarell (och en skymt av ett troll tror jag bestämt.)
Trötta och glada tog vi bilarna lite längre in i skogen 
för att grilla/fika i den natursköna miljön. Peter skötte 
grillningen i en häftig grotta. Hundarna fick avsluta 
dagen med lite sökövning. 
 

Vallning
5/10 åkte vi till Emelie 
Lunds gård utanför Ny-
bro där dagens utmaning 
var att valla får. Emelie 
började med att berätta 
en del om sina Border-
collies, vallning och egna 
erfarenheter. 
Det var mycket spän-
nande och inspirerande 
berättelser vi fick ta del av. 

Därefter fick våra hundar gå in i fårhagen och testa på 
att fösa en flock får framåt. Allt medan Emelies hund 
höll ett vakande öga på alla “nybörjare”. 

Våra collies var verkligen duktiga. Och visst fanns det 
vallningstendenser i deras beteenden. Vi avslutade den-
na intressanta dag med att grilla och fika och njuta av 
en skön höstdag, duktiga hundar och fin gemenskap.
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För mer info om aktiviteter:  
www.svenskacollieklubben.se 

Lydnadsträning
12/10 Träffades ett gäng collies och deras ägare på Se-
noren - en ö i Karlskronas skärgård. Vi skulle träna lyd-
nad med Carina Lundin. Carina är domare och tränare. 
Hon har även tävlat med egna hundar i SM. 

De sex hundarna som deltog var på olika nivåer från 
nybörjare till elit. Carina tränade individuellt med varje 
ekipage, samtidigt som de andra förarna följde med och 
engagerade sig i varje övning. Så roligt det är att träna 
collie och hjälpas åt. Hoppas att vi kan göra om det!

Vi hade en givande och utvecklande dag i härligt 
höstväder tillsammans med en inspirerande tränare som 
skrev så här i en kommentar efter träningen …”Hade 
de som “nervärderar” collies varit med idag, hade de 
haft en helt annan uppfattning”… 

Carina instruerar Maj-Britt och Turbo på collieklubbens  
träning.
Höstträff

12/10 Var det dags också för den sedvanliga höst 
träffen i Lessebo tillsammans med Lena & Sonny. 
Vädret ja det kan inte bli så mycket bättre i strålande 
solsken och ett bedårande landskap som sprudlade i 
höstens alla färger. Vi tränade sök, spår & uppletande, 
lite fika hann vi med i mellan varven också.

Sydöstra lo har haft ett fantastiskt verksamhetsår med 
många aktiviteter för våra medlemmar och vi är nu 
aktiva i hela lokalområdet från norr till söder. Extra ro-
ligt är att även Blekinge kommit i gång med aktiviteter 
under året.

Vi önskar alla en riktig God Jul & Gott Nytt År!

På bilden Anita och Moltas, Karin och Milo, Carina, Per och 
Fighter, Christine och Kelly, Maj-Britt och Turbo. (Cecilia och 
Robin som också var med saknas på bilden)
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Södra

Hundlöpet har kommit till byn
Det första ”Hundlöpet” har gått av stapeln i Malmö. 
Ingrid med Ronja och jag, Bettan, med Bailey deltog i 
10 km-klassen, plus en kompis med en Schappendoe. 

Vi blir knappast historiska för att vi gick över mål-
snöret bland de första utan kanske mer för att vi var 
sist i mål alla tre. Man måste inte springa eller ens jogga 
för att delta så vi valde att gå största delen av sträckan 
och för att ”gammeltanten” Ronja skulle slippa gå 
ensam över mållinjen valde vi att vänta in dom och 
gemensamt kliva genom portalen alla tre. 

Till nästa år har vi slipat formen och kommer såklart 
kämpa om de första platserna. Kan rekommenderas 
som en kul grej att göra. Utmana dina träningskamrater 
på en runda. 
Kom igen nu!

Bettan med Bailey & Ingrid med Ronja

Välkomna till Lunds brukshundklubb den 12-
16 mars på lydnadsläger med Hedi Billkvam, en 
oerhört duktig och inspirerande lydnadsinstruktör.  
Hedi har bl.a. tävlat med stor framgång i lydnad och 
deltagit i flera stora mästerskap i lydnad, bl.a. ett EM 
guld tillsammans med hennes Bearded Collie, Shanti. 
Under lägret varvas teori, praktiska övningar och täv-
lingspsykologi om vart annat. All träning är individuell 
och sker på den nivå som ekipaget befinner sig på.

Antalet platser för deltagande är begränsat till åtta (8) 
ekipage, men obegränsat för observatörer. 
Pris: 4000 kr/deltagande ekipage. I priset ingår fika 
och lunch samtliga dagar.
500 kr/observatör (endast fika).

Anmälan för deltagande sker till Eva Schömer: 
collieeva@hotmail.com, samtidigt som en deposition 
om 1000 kr sätts in på lokalområdets konto PG 453 
920 6 – 5 (observatörer sätter in 250 kr), anmälan reg-
istreras så snart pengarna finns på kontot. Resterande 
summan ska finnas på kontot allra senast den 10 mars 
2013. Kom ihåg att skriva namn och medlemsnummer 

på inbetalningen. Depositionsavgiften återbetalas en-
dast tillbaka vid förhinder mot att delta pga. sjukdom 
hos förare eller hund, som styrks genom läkar- eller 
veterinärintyg. 
Principen först till kvarn tillämpas, vi emotser an-
mälningar från medlemmar i Svenska Collieklubben 
så snart som möjligt dock ej senare än den 15 januari 
2014.

Vi startar kl. 9.00, den 12 mars, och avslutar lägret den 
16 mars omkring kl. 15.00. Om vi har många långväga 
deltagare kan vi skjuta på starten och senarelägga trä-
ningen så att det passar oss så bra som möjligt. Vi har 
hela bottenplanen av klubbstugan (föreläsningslokal, 
kök och toaletter) och halva appellplanen till vårt för-
fogande. Om ni har några särskilda önskemål (t.ex. att 
senarelägga starten av lägret, eller om ni har någon al-
lergi) måste ni uppge dem i samband med er anmälan. 
Länk till Lunds brukshundklubb:www.lundsbrukshund-
klubb.se/?month=08&year=2014&day=16 

Väl mött!
Collieklubbens södra lokalområde

Inbjudan till lydnadsläger på Lunds Brukshundklubb
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Svenska Collieklubben inbjuder till 

 
Jönköping - 22 mars 2014

På agendan står bl a diskussioner om vad vi har för avelsmaterial när vi väger ihop 
avelsdjurens hälsostatus med deras mentalindex samt hur vi kan få fler hundar att 
användas i avel.
Redovisning från diskussionsmötena runt om i landet.
Du/ni har själv möjlighet att påverka innehållet genom att maila in frågeställningar! 

Boende och konferens på BEST WESTERN PLUS John Bauer Hotel 
På kvällen blir det mingel och underhållning!

 
 
 

Kostnader
Konferens inklusive mat, plus en natt i enkelrum, inklusive frukost                     1 000:- 
Konferens inklusive mat, plus en natt med del i dubbelrum, inklusive frukost       800:-
Konferens inklusive mat, med eget boende      350:-
Extra natt, enkelrum, inklusive frukost   750:-
Extra natt, del i dubbelrum, inklusive frukost   600:-

I konferensen ingår kaffe (för- och eftermiddag), lunch samt på kvällen mat, mingel och  
underhållning! 

Anmälan är bindande och sista anmälningsdatum samt betalning är 2014-03-03.
Betala in på Pg 71 67 45-5 och ange ditt namn och uppfödarträff.

Maila in frågeställningar samt anmälan till: fancymore@swipnet.se
Årsmöte dagen efter, söndag den 23 mars, i Tenhultsskolans matsal i Jönköping.

Varmt välkomna!

 
UPPFÖDARTRÄFF



13

 

Ansökan om plaketter, vandringspris och hederspris som delas 
ut vid SCK:s Årsmöte 23/3-2014
Vid Svenska Collieklubbens årsmöte delas plaketter, hederspriser 
och vandringspriser ut. Gemensamt för dessa plaketter och priser 
är att ni själva måste ansöka. Rätt att ansöka om och få priser, har 
medlemmar i Svenska Collieklubben.

Plaketter 
Ni som har fått er hund publicerad i detta Collieblad (Handboken) 
som Korade och/eller Champion har därmed också ansökt om 
plakett. Ni som har fått er Kornings/Championtitel efter tidningens 
manusstopp (1 november) kan via hemsidan ansöka om plakett för 
aktuell titel. Ni ansöker då enbart om plaketten. För att hunden 
ska vara med i nästa års handbok måste ni skicka in uppgifterna till 
nästa års Colliebladet vilket först kan göras i oktober 2014. 

För ansökan om övriga priser
På SCK:s hemsida finns det ett formulär för varje pris. Ni fyller i och skickar in formuläret via hemsidan.
Var noga och fyll i alla aktuella uppgifter. Fyll i ett formulär för varje pris ni söker.
Tävlingsåret är from 1/1 – 2013 tom 31/12 -2013.
Era ansökningar ska vara inskickade senast 2013- 01- 31

Priser att ansöka om:
• Plaketter till Korad, Championtitel, Tjänstehundscert 
 (Ni som finns med i handboken har redan ansökt, övriga ansöker via hemsidan)
• Korningsdiplom till uppfödare
• Korningsdiplom till avelstik/avelshane 
• SCK:s Hederspris till årets Bästa Brukshund
• SCK:s Hederspris till årets Bästa Appellhund
• SCK:s Hederspris till årets Bästa Lydnadshund
• SCK:s Hederspris till årets Bästa Rallylydnadshund 
• SCK:s Hederspris till årets Bästa Agilityhund
• SCK:s Hederspris till årets Bästa Utställningshund, långhår
• SCK:s Hederspris till årets Bästa Utställningshund, korthår
• Årets Allround Collie
• Årets Utställningscollie, kennel Steadlyn
• Årets Bästa Appellhund, till minne av Kikki Anerland
• Bästa Brukscollie, kennel Folias
• Bästa Lydnad/Bruks collie till minne av Zolo
• Astas Hederspris 
• Hederspris till uppfödare av vallanlagstestade Collie 

Statuterna för vandrings- och hederspriserna finner ni på hemsidan under resultat/priser - priser på årsmöten. 
www.svenskacollieklubben.se 
2014 är sista året som den tecknade tavlan är SCK:s Hederspris. 

Vid frågor kontakta priskommittén:
Maria Pettersson 08-50028983 076-2609474 mar_pet@telia.com
Elisabeth Landfors 070-5443154

Sista dag för ansökan är 31 januari 2014.



14

Jag stöttar Projekt Mentalt Sund 
Collie därför att jag tycker att mentalin-
dex är det största framsteg som jag har sett 
läggas fram av någon rasklubb  någonstans. 

Att bygga upp något som ger valpköparna 
chansen att leta bland alla kullarna och hemsidor-
na efter de egenskaper, som gör en hund till en 
bra familjemedlem, är ett riktigt lyft. I stället för 
att bara ha meriter i utseendetävlingar och andra 
tävlingar att gå efter, saker som kanske säger mer 
om uppfödarens intresse än om hundeens inre 
egenskaper, så har vi en egenskapsbeskrivning av 
sådant som nyfikenhet, socialt intresse och oräd-
dhet! 

Det här är det bästa som har hänt collieaveln och 
jag förstår att andra rasklubbar och andra länder 
är intresserade. Men än är vi inte färdiga och inte 
färdigfinansierade. Jag fortsätter att skicka min 
slant varje månad. 
Gör det du också!

Bodil Carlsson

Det är nu snart två år sedan vi kunde pre-
sentera de första mentalindexen baserade på 
MH för långhårig collie. 
Sedan i somras finns mentalindex tillgängliga 
även för korthårig collie. 
Projektet går nu vidare i den så kallade fas 2, där 
vi som ett första steg fokuserar på att definiera 
vad som är mest cent-ralt för collierasen i fråga 
om mentalitet. Därefter kommer vi undersöka 
hur vi på bästa sätt kan väga ihop den infor-
mation som MH ger för att nå förändring i de 
egenskaper som bedöms som allra viktigast. 

När det gäller att avgöra vad som är viktigt för 
colliens mentalitet är det definitivt inte vi som 
forskare som är experterna, utan det är ni col-
lieägare och –uppfödare  som har denna kun-
skap. Vi kommer därför att behöva hjälp av er 
med fas 2. 

Vi har tagit avstamp genom att gå tillbaka till det mycket om-
fattande enkätmaterial som collieägare bidrog med i starten 
av projektet. Vi har studerat skillnader i beteende mellan 
hundar vars ägare uttryckt att de är nöjda med sin hund, 
och hundar vars ägare är mer missnöjda och inte anser att 
hunden motsvarar deras förväntningar. Mer om detta kom-
mer presenteras i Colliebladet senare i vinter. Men vi kom-
mer även göra ytterligare undersökningar där målet är att via 
ägare och uppfödare få en ännu bättre bild av hur en collie 
ska vara mentalt.

Index är en relativt ny form av avelsverktyg i hundvärlden, 
och i Sverige ligger collierasen i fronten genom att vara först 
ut med index för mentalitet. Bara lite tidigare har ett antal 
andra raser fått index för AD och HD. Poängen med ett in-
dex är att det är ett betydligt effektivare instrument för att 
komma framåt i avelsarbetet för den egenskap indexet avser. 

Om vi till exempel väljer föräldrar med de bästa HD-indexen 
kommer avkommorna att få bättre HD-status än om vi bara 
väljer utifrån hundarnas egna röntgenresultat. 
På samma sätt kommer rädslorna inom collierasen minska 
snabbare om uppfödarna nyttjar mentalindex för MH-egen-
skapen Nyfikenhet/orädsla i stället för hundarnas egna MH-
resultat. 
Vi får många frågor om hur index ska tolkas och varför hun-
dar rangeras annorlunda jämfört med vad man skulle kunna 
tro baserat på deras faktiska beskrivningsresultat. Vi välkom-
nar alla frågor, och försöker svara alla som mailar oss direkt. 

När det är mer generella frågor hjälper SCKs projektgrupp 
oss att se till att alla svar dessutom hamnar på SCKs hem-
sida. Det är roligt att indexet engagerar och att så många är 
nyfikna på vilka möjligheter det kan ge. 

Lägesrapport: Mentalt Sund Collie

Poängen med ett index är att det är ett betydligt 
effektivare instrument för att komma framåt i  
avelsarbetet för den egenskap indexet avser. "

"
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När vi beräknar ett avelsindex standardiserar vi det så att 100 
representerar rasens medelvärde. Det betyder att en hund 
med index över hundra är bättre än rasmedel, om egenska-
pen har en uppenbar önskvärd riktning. 
För alla mentalegenskaper är det inte så lätt att bedöma vad 
som är bra eller dåligt och då har vi gjort så att ett värde över 
100 är ”mer” av egenskapen jämfört med rasmedel (mer 
jaktlust till exempel). 

Många har noterat att det är svårt att hitta hundar som ligger 
över 100 för alla mentalindex som presenteras. Det stämmer, 
men det är viktigt att komma ihåg att det antagligen inte är 
önskvärt att ligga över 100 för alla egenskaper. Eftersom 100 
representerar rasens medelvärde idag så behöver man bara 
välja avelsdjur med index över 100 om man vill flytta rasen i 
en riktning. 

Per Arvelius & Katja Nilsson

Sedan våren 2012 publiceras så kallade mentalindex för ett 
antal egenskaper på Collieklubbens hemsida, bland annat för 
egenskapen ”skott”. Mentalindexen beräknas med utgång-
spunkt från en hunds resultat vid Mentalbeskrivning Hund 
(MH), genom att hänsyn tas även till hur hundens släktingar 
presterat. Resultatet blir ett mått – index – som med större 
säkerhet förutsäger vad en hund kommer nedärva om den 
används i avel, än vad hundens eget MH-resultat gör.   

Vid en MH-beskrivning har ägaren möjlighet att avstå mo-
mentet skott. Hunden tilldelas då en 5:a i protokollet vilket 
betyder att den betraktas som rädd för skott. Vid tidigare 
beräkningar av mentalindex (MI) har vi inkluderat den infor-
mationen, men i den senaste beräkningsomgången i juni i år 
valde vi i stället att stryka dessa hundars resultat. Det betyder 
att vissa hundar som tidigare fått index för skott inte längre 
får det. I praktiken rör det sig om totalt 92 långhåriga collie 
och 26 korthåriga åren 2002-2012 där ägaren valt att avstå 
skott. Under samma period MH-beskrevs totalt 3267 collie. 
Motivet till förändringen är att vi genom att ta med dessa 
hundar riskerar att inkludera felaktig information. Hundarna 
har ju faktiskt inte genomfört momentet och vi kan inte veta 
vad de verkligen skulle ha gjort. Kanske avstår man skott för 
att man på förhand vet att hunden är väldigt rädd för smällar, 
men det är också möjligt att ägaren avstår skott av andra skäl 
och hunden kanske inte alls skulle ha fått en 5:a. 

Det är önskvärt för till exempel Nyfikenhet/orädsla och 
skotträdsla, men kanske inte för alla de andra egenskaperna. 
Vilka egenskaper som bör prioriteras, och i vilken riktning 
de eventuellt bör ändras, kommer vi att studera närmare i 
projektets fortsättning. 

Till dess rekommenderar vi att fokus bör ligga på att av-
elsdjur ligger över rasmedel för egenskaper som reflekterar 
hundens rädsla. 
Nästa avelsvärdering kommer att genomföras under slutet 
av januari. Välkomna att fortsätta höra av er med frågor om 
mentalindex. 

Uppsala 2011-11-19
Katja Nilsson (fd Grandinson) och Per Arvelius 

Det är inte självklart vilket tillvägagångssätt som är bäst när 
man beräknar index för skott; att som nu betrakta hundar 
där ägaren avstått skott som att skott-resultat saknas, eller att 
som tidigare tilldela dem en 5:a. Ett möjligt problem med nu-
varande modell som vi förstått att det finns en oro för, skulle 
kunna uppstå om många collieägare av ”taktikskäl” börjar 
avstå skott för sina hundar. Bakgrunden är det faktum att en 
hunds skottindex bygger både på dess eget MH-resultat och 
på släktingars resultat. Farhågan är att ägare till hundar de 
misstänker skulle få en 5:a på skotten kommer välja att avstå 
detta moment så att hunden inte ”drar ner” sina släktingars 
index, hellre än att genomföra skottmomentet. Med det tidi-
gare systemet hade denna taktik varit resultatlös (eller faktiskt 
till och med haft motsatt effekt) eftersom dessa hundar då 
togs med i beräkningarna med minst önskvärda resultat på 
skotten – en 5:a . 

Att resonera i termer av att man riskerar att ”förstöra” en 
individs avelsvärde om avkommorna presterar dåligt är ett 
märkligt resonemang. Är man intresserad av att veta en indi-
vids verkliga genetiska potential är det gynnsamt att beskriva 
så många släktingar som möjligt. I vissa fall kanske en individ 
har råkat få ett bra eget resultat, och i mer sällsynta fall kan-
ske även samtidigt ett bra avelsvärde, på grund av faktorer 
som inte är ärftliga. Då kan indexet dras ner om avkommor 
presterar dåligt, men i så fall med rätta eftersom individen 
ifråga inte är ett bra avelsdjur med avseende på den egen-
skapen. Att mörka det gynnar knappast avelsarbetet i rasen 
som helhet. 

Manipulera mentalindex genom att avstå skott vid MH? 
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Är det då troligt att folk ändå kommer börja avstå skott för 
att därigenom manipulera släktingarnas skottindex? I den 
statistik vi kan ta fram så här långt finns inget som kan tol-
kas som någon trend att hundägare valt att avstå mer eller 
mindre över åren. Under åren 2002-2012 har långhårsägare 
avstått skott 1-15 gånger per år, korthårsägare 1-7 gånger (se 
figur ovan). Det finns inget som tyder på en stadig utveckling 
åt något särskilt håll. 

 Men figuren säger ju inget om framtiden. Vad skulle hända 
om fler och fler började avstå skott? 
Så småningom skulle vi få en situation där många hundar 
saknar information och då har man minskat möjligheterna 
att kunna bedriva ett avelsarbete baserat på index, även om 
det fortfarande vore effektivare än att utgå bara från en hunds 
eget MH-resultat. Utan fenotyper (beskrivningsresultat) – in-
get index – inget, eller i alla fall betydligt sämre, utsikter till 
genetiskt framsteg. 

De hundar som har information får 
sämre säkerhet (medelfelet blir större) 
i sina avelsvärden om till exempel 
avkommor eller syskon inte beskrivs. 

Vi vet inte hur Collieklubben skulle välja 
att hantera en situation där många person-
er av taktikskäl började avstå skott. Men 
det vore rent häpnadsveckande oansvar-
igt om collieägare och –uppfödare skulle 
agera på detta sätt, och vi har faktiskt lite 
svårt att föreställa oss det. Om så ändå 
blev fallet skulle det omedelbart framgå 
av statistiken. I det läget vore såklart en 
lösning att gå tillbaka till den tidigare ord-

ningen, det vill säga att ånyo inkludera alla dessa hundar vid 
indexberäkningarna. Det skulle i så fall betyda att alla hundar 
som avstått av taktikskäl automatiskt tilldelades en 5:a. Vilket 
i sin tur skulle leda till att de hundar som man försökt manip-
ulera till att få ett bättre index än de förtjänar, i ett slag fick 
lägre index än de hade fått om man inte ägnat sig åt att fuska 
från början. 

Det är svårt att manipulera enskilda individers index genom 
att välja omständigheter kring MH-beskrivningen, som till 
exempel bana, domare, årstid och så vidare. Att försöka ma-
nipulera genom att avstå från att beskriva släktingar är ännu 
svårare! Strategin drabbar enbart collieuppfödares möjlighet 
att i förlängningen kunna bedriva ett avelsarbete, dessutom 
fungerar den inte eftersom det är enkelt att modifiera sättet 
att beräkna indexen om det skulle visa sig behövas.

Börjar din valp bli stor?
Då är det dags för HD-röntgen och 
MH-beskrivning!
Kontakta din uppfödare för mer info.

Det är viktigt för rasens fortsatta utveckling att 
så många individer som möjligt blir undersökta 
då både höftledsfel och mentalitet är ärfligt.

Genom att fler individer blir undersökta kan 
man bättre avgöra vilka collies som är lämpliga 
att gå i avel.
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Att gå ifrån att tänka på varje individs resultat till att an-
vända sig av index kan till en början verka enkelt. Det känns 
naturligt att tänka på familjebilden istället för individen. 
Men allt eftersom tiden går och vårt MI kommer in i rutin-
erna så går de flesta av oss in i en ny fas där man kommer 
underfund med en hel del saker som man inte riktigt kan 
förklara. 
Man ser t ex att vissa individer har ett bättre index än vad 
deras eget MH borde ha gett upphov till. Och tvärt om. Det 
finns hundar som gjort ett förhållandevis bra MH men vars 
MI är rätt mediokert.  Per och Katja har undervisat oss och 
skrivit (och skriver) i Colliebladet och det läggs ut frågor och 
svar på hemsidan. Men, det är i vardagen och vid planering 
av en parning som användningen av MI skall ske. Och då 
plötsligt blir vi osäkra och börjar tvivla.   

Erfarna uppfödare vet att det inte alltid är så lätt att hitta 
en bra kombination. Men med hjälp av MI går det att gallra 
ut de hundar som bäst kompletterar varandra. Men det är 
inte bara uppfödare som försöker använda index utan det 
gör även många övriga medlemmar sedan finns det en grupp 
med nya och ännu inte så erfarna uppfödare som också job-
bar med MI. 

Därför tog styrelsen fram ett diskussionsunderlag som har 
skickats ut till lokalområdena. Under hösten har och kommer 
dessa möten att genomföras. De flesta lokalområden kom-
mer att ha genomfört sina möten innan nyår men Östra lo 
var snabbast ut och hade sitt möte redan innan denna tidning 
trycktes.

Tanken med den första punkten på diskussionsmötet var att 
få igång folk att tycka något och att försöka få folk att an-
vända MI. När ingen helt optimal kombination finns, hur 
väljer jag då? 

I den bästa av världar skulle man kunna gallra fram ett helt 
gäng med hundar som har toppvärden på MI för både Ny-
fikenhet/Orädsla och skott men helst också på leken och so-
cialiteten för det är ju också viktigt. Problemet är att när man 
sorterar fram utifrån de kriterierna så blir det inte så speciellt 
många hundar kvar. Vi pratar ett fåtal procent. 
Och så visar det sig att några av dem inte är röntgade, några 
har HD, eller många syskon med HD, någon har colobom 
eller annan ögondefekt och till sist har vi även färgen och 
släktskap att ta hänsyn till. 

Har du tur kanske det finns 10-20 hundar kvar att välja mel-
lan beroende på hur hårt urvalet är. Och då har vi inte tagit 
hänsyn till övrig information om eventuella sjukdomar som 
kan förekomma.                                                             

Här nedan kan du läsa en kortfattad redogörelse för hur del-
tagarna på Östra lo:s diskussionsmöte tänkte. 
När alla möten är genomförda kommer styrelsen att sam-
manställa materialet för att ha som underlag både till kom-
mande Lo-konferens den 7-8 februari 2014 men också på 
Uppfödarträffen den 22 mars 2014.

Styrelsen

Sammanställning av Östra LO:s 
diskussionsmöte - söndagen den 20 oktober.

Det var 7 deltagare så vi gjorde allt i stor grupp. Efter 
genomgången om MI och RAS diskuterade vi vad man bör 
tänka på i val av hane/tik. Vi tittad även på listorna och uti-
från de olika hälso och MI faktorerna hur det minskade på 
avelsutbudet. Alla insåg att det inte är så lätt att få allt att 
stämma utan man får lov att kompromissa och att det är 
svårare att man tror.

Vi tittade även på de olika hanarna och diskuterade om vi 
skulle använda de eller inte. Vi kom fram till att det var viktigt 
att titta på tiken vad för brister har hon och att man inte dub-
blar upp bristerna. Om man har en tik med lågt MI på N/O 
inte använda en hane som också har lågt samma sak gäller 
hälsa om man har en tik med syskon med HD inte ta en hane 
med syskon eller nära släktingar som har HD eller där man 
inte vet då många av släktingarna inte är HD röntgade. 

Våra kommentarer på de olika hanarna är enligt följande.

Hane Q
Har C på ett syskon och nästan hälften är ej röntgade samt 
ett syskon med näthinneavlossning och flera syskon med 
brutet MH så vi skulle inte vilja använda honom.

Hane Z
Med epilepsi hos ett syskon, inte aktuell att använda oavsett 
hur bra allt annat är.

Hane Y
lite dåligt underlag hälsomässigt, skulle vilja veta mer om HD 
och ED och ögonen hos övriga släktingar.

Hane X
Bör inte användas då han har colobom, utan titta om det 
finns t.ex. någon systerson man kan använda istället.

Diskussionsmöten  i våra lokalområden under hösten
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2011 fick Collieklubben tillsammans med många andra 
rasklubbar första gången ta del av Agria Breed Profile, som 
är en sammanställning av skadestatistik för alla hundar 
försäkrade i Agria, renrasiga såväl som blandrashundar. 
Statistiken är uppdelad i två delar, där den ena delen han-
dlar om vad hundarna dör eller avlivas av, och den andra 
delen handlar om frekvens av olika sjukdomar som ersatts 
via försäkringen. För att det inte ska bli fel har varje hund 
bara blivit registrerad en gång för en särskild diagnos. Upp-
följande behandlingar eller återbesök har alltså inte kommit 
med i statistiken. 

Nu under året kom en uppföljning för långhårig collie som in-
nefattar perioden 2006-2011. Den stora frågan är naturligtvis 
om det skett några stora förändringar inom rasen, eller om 
man kan skönja någon ny ohälsotrend. Innan ni läser vidare, 
kan det vara bra att repetera föregående artikel om Agria 
Breed Profile. Den publicerades i handboken 2011, men kan 
även hittas på collieklubbens hemsida; svenskacollieklubben.se/
Agria%20Breed%20profil%20artikel%20handboken%202011.pdf
Det finns en del faktorer som kan påverka materialet över 
tid. Försäkringarna ändras med tiden; vad som ersätts eller 
inte ersätts, hur många hundar som försäkras, hur djurägarna 
söker veterinärvård, hur de får ersättning från försäkringen 
och hur veterinärer ställer diagnoser och behandlar hunden. 

Något som också kan påverka är hur populationen inom 
rasen förändras över tid. 
1995, vilket var det första året som ingår i statistiken, regis-
trerades det fortfarande drygt 1000 valpar även om valpregis-
treringarna minskat stadigt med ungefär 100 individer årligen 
sedan 1990. 2001 hade registreringssiffran halverats, till drygt 
550, och registreringarna har legat ganska stadigt kring 500 
sedan dess. 

Agria Breed Profile  - en uppdatering

Sammantaget var det så att vi skulle välja att inte använda 
någon av hanarna i avel med den information vi har här att 
tillgå och skulle man göra det behöver man mycket mer in-
formation om deras släktingar. Det ledde oss in på vikten av 
att fler hundar kommer till MH, röntgen och ögonlyses även 
som vuxna. Ju mer information som finns ju lättare är det att 
se om det är en hund som kan tänkas användas i avel bättre 
att veta om brister än att inte ha kunskap om dem. 

En annan sak som kom upp var om man på hemsidan skulle 
slå ett slag för kullinformatörerna och betona att ingen fråga 
är för dum eller liten utan alla funderingar man har kring 
införskaffande av valp kan ställas till dem. Att de finns som 
hjälp vid alla frågor kring att skaffa hund.

Collie-SM
Vi diskuterade sen SM och kom efter många diskussioner 
fram till att vi tycker att det är viktigt att ha det kvar i någon 
form och kom fram till två olika förslag.

Förslag 1 
Dela på SM då olika lokalområden kan hålla varsin del. Förs-
lag på uppdelningen är Bruks och Agility som en del och 

Rally, lydnad och utställning som en del. Strunta i att ha trö-
jor, dekaler och bankett. Man kan istället ha så att man tänder 
grillen på tävlingsdagens kväll och de som vill är välkomna att 
ta med det de vill äta och äter tillsammans. Då slipper man 
allt extra jobb och det ger fler möjlighet till att delta efter sin 
egen kassa, då det ibland blivit väldigt dyrt för en hel familj att 
delta på banketter. Man får då välja att lägga medlemsmötet 
vid ett av arrangemangen.

Förslag 2
Att man hittar en plats där man kan vara varje år men att olika 
lokalområden ansvarar för olika delar dvs. ett Lo ansvarar för 
lydnaden ett ansvarar för rally ett för utställningen men att 
man precis som i förslag 1 slopar allt extra som tröjor, dekaler 
och bankett mm. utan gör lika som i förslag 1. 

Vid datorn Mia Pettersson Östra LO
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Om vi börjar med dödligheten; blir våra collies fortfarande 
gamla? Dör de av ungefär samma saker som under perioden 
95-06? 

Ja, och ja! Collies blir fortfarande relativt sett gamla. Medi-
alåldern, det vill säga den ålder där 50 % av hundarna inte 
längre är i livet, är 7,4 år för hanar och 7,3 år för tikar – och 
det är högre genomsnitt än för alla raser. Collies är friska 
länge; risken att veterinärvårdersättning ska betalas ut är un-
der genomsnittet för alla raser. Collies dör eller avlivas av un-
gefär samma anledningar som under perioden 95-06 – även 
om det är lite omfördelning på topp 3. 

03-06 var tumörer vanligaste orsaken till avlivning, följt av 
problem i rörelseapparaten och mag- tarmkanalen. 06-11 är 
problem i rörelseapparaten vanligast, följt av mag-tarmkanal-
en och tumörer. Populationen 03-06 var äldre än genomsnit-
tet, det fanns alltså fler äldre hundar jämfört med valpar och 
unghundar. Under perioden 06-11 har denna snedfördelning 
i populationen till stora delar planat ut. Det kan vara förklar-
ingen till att tumörer som avlivningsorsak backar. Ser man till 
relativ risk, det vill säga risken att collies drabbas i jämförelse 
med alla andra raser, är den lägre för collies när det handlar 
om tumörer. Collie är sannolikt inte en tumörbenägen ras. 

När det handlar om veterinärvård, är den vanligaste orsaken 
till att veterinärvårdsförsäkringen utfaller för långhårig collie 
återigen kopplat till åkommor i mage och tarm. Näst vanli-
gast är sjukdomar som drabbar reproduktionsorganen hos 
tikar – det vill säga livmoderinflammation. Eftersom livmo-
derinflammation bara kan drabba halva populationen, så är 
det inte svårt att förstå att detta fortsatt är ett stort problem 
inom rasen. 

Fortsättningen på ”topplistan” ser likadan ut som under 
föregående period, där skador i rörelseapparaten, ospe-
cificerade skador (injuries) och ospecificerade tumörsjuk-
domar är de vanligaste anledningarna till att veterinärvård 
ersätts av försäkringen. 
Dessa fem sjukdomskomplex utgör ungefär en fjärdedel av 
all ersatt veterinärvård för långhårig collie.

Det har alltså inte skett några större förändringar vare sig 
inom mortalitet som veterinärvård i rasen när man jämför 
perioden 95-06 och 06-11. Kan man skönja någon ny ohäl-
sotrend? 
Nej, man kan nog inte säga att det går att tydligt se någon 
sådan. Sedan tidigare känner vi till att tikarnas reproduktion-
sorgan (dvs livmoder) och problem i mag- tarmkanalen är 
vanligt hos våra collies. 

Kanske man även ska börja fundera kring problemen i rörel-
seapparaten? Vad är det för typ av problem? 
Rörelseapparaten som begrepp är stort och diffust; hela skel-
ettet, alla leder och muskulatur ingår. 
Enligt den statistik som vi har via Agria Breed Profile kan 
handlovarna utgöra ett problemområde, även om den största 
gruppen som blivit ersatt för problem inom rörelseapparaten 
utgörs av en ospecificerad grupp – det vill säga, veterinären 
har inte specificerat var problemet sitter. Eller så är det ett 
generellt utbrett problem. Kanske vi helt enkelt får se fram-
tiden an?

Nästa stora och viktiga fråga är ju naturligtvis hur vi ska försö-
ka åtgärda de hälsoproblem som verkar finnas inom rasen?  
Då det gällde livmoderinflammation försökte kommittén få 
en översiktsbild genom en enklare enkät som alla tikägare 
kunde besvara via klubbens hemsida. Nu var svarsfrekven-
sen inte tillräcklig för att några slutsatser skulle kunna dras, 
tyvärr. 
SBK håller på att ta fram en allmän webbaserad hälsoenkät 
för alla sina raser, där de enskilda raserna även kan lägga till 
rasspecifika hälsofrågor. Denna enkät blir sannolikt klar för 
användning under 2014, och kan vara ett framtida hjälpmedel 
i hälsofrågor. 

Vidare är utbildning viktigt, samt öppenhet. Om uppfödare 
vågar tala om vilka sjukdomar som dykt upp i sin avel, kan 
andra uppfödare i viss mån få hjälp att själva undvika att up-
prepa missödena. Nu är collie en förhållandevis frisk ras, 
vilket borde göra uppfödare mer måna om att dela med sig 
av information. Hälsoläget kan annars ganska snabbt ändra 
sig.

Marie Baaz, Avels- och uppfödarkommittén
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När jag blev tillfrågad om att åka på konferensen och såg 
inbjudan så blev jag fundersam, hur hade hundägarutbild-
ningsgruppen tänkt här? Skulle rasklubbarna hålla med 
specialutbildade instruktörer som skulle rycka in på lokala 
brukshundklubbar när behov fanns, eller fanns det något 
dolt budskap som jag inte fattade. Frågorna var många och 
jag fick också med mig några funderingar från Collieklub-
bens styrelse innan jag åkte.

Nåväl, väl på konferensen så presenterades konferenslednin-
gen och närvarande personer och deltagande rasklubbar. Åsa 
Klint från hundägarutbildningen och Anne-Marie Folkesson 
från förbundskansliet. De representerade rasklubbarna var 
Bouvier, Belgarna, Boxer, Beauceron, Catledog, Collie, Hov-
awart, Rottweiler och Schäfer, dvs ca hälften av SBK-raserna. 
Lite dåligt intresse kan man tycka. SBK distrikten hade också 
vetskap om den här konferensen, men inte fått någon egen 
inbjudan, men trots det fans Stockholmsdistriktet med på 
konferensen.

Vid fikat före konferensen visade det sig att de flesta var lite 
förvånade över vad konferensen verkligen skulle handlade 
om för alla var överens om att det inte var meningen att ras-
klubbana skulle utbilda specialister på problemhundar för att 
nyttjas ute på lokalklubbarna.

Åsa K inledde konferensen med att tala om att anledningen 
till att konferensen blivit aktuell var att klagomål och många 
mail och telefonsamtal kommit till hundägarutbildningen 
med påstående och frågor kring hundkurserna ute i landet. 
Många sade sig inte vara välkommen med sin brukshund på 
klubbarna???  
Nya Instruktörerna är inte utbildade att ta hand om "pro-
blemhundar" och det var där som man kunde tänka sig 
en insats från rasklubbarna att hjälpa till. Det påstods att 
instruktörerna ute på klubbarna i många fall sade till sina 
kursdeltagare att de inte fick säga nej åt sina hundar när hun-
den "stökade" på kursen. Allt skulle ske med avledning eller 
annat lämpligt.
Dessa klagomål som hördes från många håll var anledningen 
till att funderingar kring hur utbildningar och tydliggöranden 
av dressyrpolicy skulle ske i framtiden.

De flesta rasklubbar klargjorde att de av olika anledningar 
för närvarande inte hade tid och möjligheter att driva någon 
verksamhet med specialutbildning av instruktörer, men att 
de flesta instruktörer som man hade i egna led, i de flesta 
fall också var verksamma i någon lokal brukshundklubb och 
kunde hjälpa till. 
Jag talade om att för närvarande fokuserade Collieklubben 
sig på projektet mentalt sund Collie och införandet av men-
talindex. De andra rasklubbarna uttryckte sitt stora gillande 
av Collieklubbens jättearbete och ville ha information om 
projektet och resultatet hittills. Jag svarade att när det gäller 
information och föredragningar av projektet så får de vända 
sig till Collieklubbens styrelse. 

Lite (delar av) om vad som sades från konferensen. 
Övergripande mål och SBK:s uppgift dvs. informera och 
sprida kunskap om hundar till allmänheten.  

Förväntningar Kvalitetssäkringar av kurser. Instruktör-
sutbildningen måste bli bättre. Klargöra skillnaden mellan 
dressyr och uppfostran. SBK skall vara det självklara valet för 
utbildning. Tolkningar och riktlinjer vad det gäller dressyr-
policy. Hur skall vi ta tillvara kunskapen i klubben, det är 
t.ex. många mentaldomare och beskrivare som är beredda att 
informera om hundars mentalitet ute på klubbarna. 

Reflektioner utifrån stadgar och hundägarutbildning. Tyd-
liggöra stadgarna för åtminstone styrelserna så att man vet 
vad som gäller. Det är viktigt att hundköparen gör rätt val av 
ras och det vore värdefullt om rasklubbarna kunde ta fram 
en film om rasen som informerade om hur just den rasen 
fungerar.

Genomgång av instruktörsutbildningen. Instruktörsutbild-
ningen kommer att förändras och det kommer att tydliggöras 
skillnaden mellan dressyr och fostran. Det kommer att tydlig-
göras att det är tillåtet att sätta ramar för hundens göranden 
och låtanden.

Söndagen. Reflektioner och diskussioner. Förhållningssätt 
mellan människor i vår organisation är ofta nedsättande, dö-
mande och värderande, det är viktigt att ändra på detta. Ställa 
större krav på de som skall utbildas till instruktörer för att få 
”rätt person till utbildningen” 

Att sätta ramar för hundarna. Rädslor är svårhanterliga, 
det kan finnas bakomliggande skäl som kanske inte kan åt-
gärdas utan vidare, utan Individuell hjälp kan behövas. Det 
som ofta kallas för en problemhund av många är en ren upp-
fostransfråga, dvs sätta ramar för hunden i det dagliga livet. 
S
une Halvarsson

Rapport från SBK:s konferens för rasklubbar
Upplands-Väsby, 9-10 november 2013
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Vår presentation av RAS fortsätter!
SCK har fastställt avelsmål inom olika områden. När det 
gäller höftledsdysplasi finns det två mål; att inom giltighet-
stiden bibehålla minst 50 % röntgade individer av den totala 
populationen och att inom giltighetstiden minska andelen 
hundar med höftledsdysplasi (HD) till under 14 % av de 
röntgade individerna. 

Varför läggs så mycket fokus åt denna ledsjukdom? 
Höftleden är en kulled och utgörs av låren och höftben. Led-
huvudet är format som en kula, som ska passa in i en skål-
form i höftbenet. HD är en onormalt eller felaktigt utvecklad 
höftled, och anledningen till att man ägnar så mycket tid åt 
HD, är att den i sina mer allvarliga former nästan alltid leder 
till artros, som orsakar hunden smärta och lidande. 

Höftledsdysplasi är en ärftlig sjukdom, men nedärvningen 
är lite komplicerad. HD har en polygen nedärvning kom-
binerad med ofullständig penetrans. Det innebär att andra 
faktorer, som t ex utfodring, kan påverka dysplasins utveck-
ling. Begreppet polygen nedärvning innebär att egenskapen 
i fråga styrs av flera gener i samverkan. Till skillnad från de 
egenskaper som styrs av enstaka gener kan de polygena inte 
klart kategoriseras i två kategorier – finns eller finns inte. 
Istället blir det olika gradskillnader där gränserna mellan lite, 
lite mer, ganska mycket, ännu mer och alldeles för mycket är 
flytande. 

Vad har min hunds syskons resultat för betydelse? 
De hälsoprogram som finns och den avläsning som görs, är 
till för att ta reda på vilka hundar som lämpar sig för avel. I 
vår RAS anges att Avelsdjuren ska vara röntgade med HD 
grad A, HD grad B eller HD utan anmärkning. Vidare står 
det att syskonens resultat avseende HD bör beaktas. Varför 
då? 

Det finns många undersökningar som visar att ju bättre 
status en hund har, dvs HD grad A eller B, påverkar bara 
hur bra avkommornas resultat blir till en viss gräns. För att 
ytterligare förbättra avkommornas odds att slippa bli drab-
bade, behöver man känna till familjens HD-status. En tik, 
som själv är utan anmärkning, men där minst hälften av 
hennes syskon har höftledsdysplasi, ger fler avkommor med 
höftledsdysplasi än en annan tik, som själv hade höftledsdys-
plasi men vars syskon var utan anmärkning. Ingen av dessa 
båda tikar är emellertid intressanta att använda i avel. Det är 
bland annat släktens resultat man tar i beräkningen när man 
räknar ut en hunds HD-index. 
HD-index finns för närvarande inte för collie, men för t ex 
Rottweiler, Berner Sennen och Golden Retriever. Fler raser 
beräknas få HD-Index inom 1-3 år.

Så, vad kan du som uppfödare och collieägare göra för 
att hjälpa till? 
Röntga din hund! Motivera din valpköpare att röntga sin 
hund – både för att själv veta hundens status, men även för 
att hjälpa kommande generationer slippa bli drabbade. Det 
finns studier som visar att det lönar sig att ha ett avelspro-
gram där flertalet djur röntgas, för att förhindra att hundar 
drabbas av höftledsdysplasi – en sjukdom som orsakar my-
cket lidande, och även förkortar liv. 

Vill du veta mer? 
Läs mer om HD på SCKs hemsida: 
www.svenskacollieklubben.se/halsa.htm 
och om HD-index på SKK.:s sida: 
www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/kon-
troll-av-leder/

Kallelse Årsmöte 2014

Söndag den 23 mars i Tenhult, 15 km från Jönköping.
Lokal : Tenhultsskolans matsal, Mickels väg 18, 560 27 Tenhult
 
09:15-10:00  Registrering. Glöm inte att ta med giltigt medlemskort!
10:00  Årsmötesförhandlingarna börjar
 
Förhandsboka fika via mail till: fancymore@swipnet.se
 
Välkomna!
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Höftledsfel på hund var dolt fel
Göta Hovrätt: "Höftledsdysplasi är ett dolt genetiskt fel som 
säljaren svarar för. Därför ska uppfödaren återbetala drygt 
7.500 kronor av köpeskillingen för hunden.

Kvinnan köpte en schäferhane för 10.000 kronor. I samband 
med att hunden höftledsröntgades visade det sig att hunden 
hade höftledsdysplasi grad E, vilket är den svåraste graden. 
Kvinnan ansåg därför att säljaren skulle återbetala 7.500 kro-
nor av köpeskillingen. Hon hänvisade till att Högsta domsto-
len i NJA I 1989 s. 156 uttalat att höftledsdysplasi är ett dolt 
genetiskt fel som säljaren svarar för.

Säljaren hade avlat på en hane som själv inte hade höftleds-
problem men visat sig lämnat sådana avkommor. Han me-
nade att ovanstående rättsfall därmed inte var intressant 
eftersom det handlade om en uppfödare som medvetet avlat 
på två hundar som led av höftledsfel.

Tingsrätten konstaterade dock att enligt 20 § konsumentköp-
lagen ska säljaren svara för fel som funnits vid avlämnandet 
av varan. Domstolen hänvisade till samma rättsfall och not-
erade att det av praxis framgår att den här typen av ärftliga 
anlag för fel i samband med hundköp ska anses ha förelegat 
redan vid köpetillfället. Säljaren ansågs därmed svara för felet 
och skulle återbetala det yrkade prisavdraget.
Även hovrätten kommer till samma slutsats.

Till följd av att hunden har en ärftligt betingad höftledsdys-
plasi av den svåraste graden anser domstolen att det står 
klart, att även om den fyraåriga sällskapshunden idag är 
symptomfri, så har hunden ändå ett sådant arvsanlag att det 
finns en beaktansvärd risk för att den framöver ska utveckla 
kliniska besvär på grund av det. Hunden anses därför vara 
behäftad med fel i konsumentköplagens mening vid avläm-
nandet. Kvinnan har därmed rätt till prisavdrag."
Domen meddelades den 6 november 2013

Kommentar:
Vilka effekterna blir eller kan bli till följd av den här domen 
får framtiden utvisa.
Vi återkommer när vi fått mer information från Avel & hälsa.

Uppföljning av RAS
För att få information om och följa raserna utveckling så 
görs det kontinuerligt uppföljningar enligt RAS. 
Inför pressläggningen av detta Collieblad har årets sista 
uppdatering ej kommit, så helårsuppföljningen för 2013 
kommer i Collieblad Nr 1 nästa år.

Här kommer en del uppgifter till och med sista septem-
ber. 

Registreringar 
2013-01-01 – 2013-11-17

Långhår 349 hundar (totalt 2012: 379)
  varav 28 är importer (27 för 2012)
  65 svenskfödda kullar 

Korthår 74 hundar (totalt 2012: 65)
  varav 4 är importer (6 för 2012)
  14 svenskfödda kullar
Vi kan konstatera en stigande registreringssiffra i år. 

Röntgade 
2013-01-01 – 2013-09-30
Långhår 178 är HD-röntgade varav 
 33 har dysplasi – 18,5%
 (totalt 2012: 283, 11% dysplasi)

Totalt 28 färre hundar är röntgade än vid samma tidpunkt 
förra året.
 63 är ED-röntgade varav 
 6 har ED i någon grad – 9,5% (7%) 

Korthår 22 är HD-röntgade varav 
 1 har dysplasi – 4,5%
 (totalt 2012: 29, 2% dysplasi)

Totalt 11 färre hundar är röntgade än vid samma tidpunkt 
förra året.

 15 är ED-röntgade varav 
 2 har ED i någon grad – 13,0% (5%) 

Röntgenresultaten visar en ökning av HD, men också att 
det är färre röntgade hundar. Vi hoppas på en förbättring 
under årets sista kvartal.

Ögon omlysta vuxna 
2013-01-01 – 2013-09-30*

 2013*  2012  2011  2010
Långhår 102    132    183    167
Korthår 10 16     30    39
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Efter den 1 januari 2017 får kastrerade hanhundar inte delta 
på hundutställningar. Här kan du läsa mer om bakgrunden 
till Svenska Kennelklubbens beslut. 

Under senare år har det blivit allt vanligare att kastrera både 
hanhundar och tikar utan veterinärmedicinska skäl. Orsak-
erna bakom varierar, vissa hundägare hoppas att hunden ska 
bli mindre stressad av löptikar eller mer lätthanterlig i andra 
situationer, för andra väcks tanken av en annan hundägare 
som gjort samma sak eller av att en veterinär ställer frågan. 
Det har också blivit vanligare att hunddagis slentrianmässigt 
ställer krav på att hanhunden är kastrerad, oavsett om det 
behövs eller inte.

Svenska Kennelklubben menar att det är oroande om ett 
stort antal hundar kastreras i tidig ålder, utan medicinsk el-
ler annan indikation, och på så vis utesluts från avelsarbetet.  
Vid en hundutställning bedöms hundens utseende och men-
talitet, men en kastrering skapar en hormonell balansstörn-
ing som kan påverka hunden på flera sätt. Om hunden har 
kastrerats före könsmognad är det svårt att göra en riktig 
bedömning av exteriör eller beteende som resultatet av avel.

Ändring 1 januari 2017
I dag får kirurgiskt kastrerade hanhundar delta på hundut-
ställningar om de har intyg. Medicinskt/kemiskt kastrerade 
hanhundar får däremot inte delta. Dessa regler gäller fram till 
och med sista december 2016, men sedan blir det alltså än-

dring. Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse beslutade vid 
mötet i juni att införa ett utställningsförbud för hanhundar 
som kastrerats med motiveringen att man vill garantera den 
kynologiska kvaliteten på avkommebedömningarna.

Ett definitivt beslut
Svenska Kennelklubbens förhoppning är att ett utställn-
ingsförbud för kastrerade hundar ska leda till en minskning 
av okynneskastreringarna. En valpköpare eller hundägare 
som vet att dörren till utställningsvärlden stängs om hun-
den kastreras tänker sig kanske för två gånger innan beslutet 
fattas. Om det finns ett behov av att förändra mentaliteten 
eller någon annan egenskap hos en viss hundras bör detta 
ske genom ett välplanerat avelsarbete, inte genom kastration. 
Det är också att betrakta som en mycket negativ utveckling 
om den svenska traditionen att utbilda och träna hund ersätts 
av kirurgiska ingrepp som ett försök att göra hunden mer 
hanterbar.

Lång framförhållning
Det dröjer drygt 3 år innan förbudet träder i kraft. Sven-
ska Kennelklubben menar att det är viktigt med god fram-
förhållning; förändringen bör vara väl förankrad i organisa-
tionen och hundägare väl informerade. Går det för snabbt 
drabbas hundägare hårt som tagit beslutet om kastration 
utifrån förutsättningen att deltagande på hundutställning är 
tillåtet. Kastrerade hundars möjlighet att delta i andra former 
av tävlingar och prov påverkas inte av beslutet.

Förbud för kastrerade hanhundar att delta på utställning

INBJUDAN TILL LOKALOMRÅDESKONFERENS 2014
Vi skall vara på Kydingeholm som ligger norr om Uppsala och vi börjar med lunch lördag 8/2 och slutar med 
lunch söndag 9/2. (Helgen innan SBK:s organisationskonferens)
SCK centralt betalar kost & logi för en person per lokalområde. Dock ser vi gärna att fler kommer till konfer-
ensen. Resor betalar lokalområdena själva.

Programmet är inte klart i detalj ännu men följande punkter kommer att behandlas:

• Val av avelshane: Redovisning av de inskickade resultaten från lokalområdenas 

 grupparbeten. 

• Lägesrapport från Projekt Mentalt Sund Collie. 
• Collieägareutbildningen 
• Föreningsteknik och kommunikation (Ragnar Bergståhl från FS kommer att ha en 

 genomgång).

  Här ingår även redovisning från lokalområdenas eventuella grupparbeten. 

• Framtiden för Collie-SM.

Anmäl deltagare och ankomst, samt eventuella önskemål om fler punkter till konferensen, senast den 22/12 till 
Caroline på: cktrassel@hotmail.com
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Förstadagsutgåva av ett nytt frimärke i Monaco - med en collie!

Kliniken är välutrustad med operationssalar, ultraljud, digitalröntgen, laboratorium och 
en rehabavdelning med simbassäng. Vi har även en tandavdelning med egen tandläkare. 

Veterinärer: Jörgen Junkergård, Helen Falkenström, Caroline Adamsson, Karin Agin, 
Caroline Gredmar, Thomas Hûtter, Åsa Lidman, Jennifer Nilsson, Lise Winberg-Olsen

Frögatan 4, 653 43 Karlstad, telefon 054-15 06 20, www.solstadenssmadjursklinik.se

sjuKVård 
frisKVård 
rehab 
hundsim

Vi erbjuder våra 
kunder en komplett 
smådjursanläggning
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Tess på Björntest
Vår älskade Tess, SE VCH Steadwyn Beyond Belief  visade 
redan som ung att hon har ett stort viltintresse. Hon klarade 
viltspårchampionatet som 3-åring. 
Spåra älg, rådjur är en av hennes favoritsysslor. Lodjursspår 
har hon också visat intresse för, utan rädsla. Eftersom vi har 
en ökande björnstam i vårt län, precis som i övriga landet, 
har jag mer o mer funderat över hur beter sig Tess vid ett ev. 
möte med björn? Under våra skogsturer har vi tidigare stött 
på björnspår o spillning, dock inte dagsfärskt.

Har läst att på vissa jaktmässor erbjuds björntest på ”Per-
mobjörn”. Den 14 augusti hade en lokal mindre jaktbutik 
öppet hus där man även erbjöd björntest. Jag åkte dit av ren 
nyfikenhet, helt utan kunskap om vad som skulle ske, hur 
testen gick till.
Testbjörnen är uppbyggd av ett äkta björnskinn, väl prepar-
erat med doft från björn. Detta är monterat på en permobil 
som styrs av testledaren via joystick. Permobjörnen är snabb, 
kan göra snabba rusningar precis som en riktig björn, vända 
snabbt. Allt för att få ett rörelsemönster så naturligt som 
möjligt. När testbjörnen inte används, så förvaras den inne 
i björnhägnet på Junsele djurpark, allt för att den ska få så 
mycket björnlukt som möjligt.

Det var många jakthundar som testats under dagen och kväl-
len, men endast två stycken blev godkända. Av dessa var 
nog Tess den mest udda rasen som deltog. Bland åskådarna 
hördes, vad är det för ras? Är det verkligen en collie? 
Tess blev inte godkänd, men visade ändå stort mod o gjorde 
ett mycket bra jobb, enligt testledaren. Som jag befarat så 
visade hon inte särskild stor rädsla för björnen, utan gick an 
med uppgiften glatt skällande. Men när björnen började göra 
rejäla rusningar emot henne då kom hon till mig o ville ha 
mitt stöd, vilket kan bli en farlig situation vid ett ev. björn-
möte på riktigt. 
Flera av älghundarna vek av helt o vågade inte gå mot 
björnen igen, men Tess hon fortsatte sitt jobb. Visst, det 
syns att hon är en vallhund i sitt sätt att agera, men hon är en 
mycket modig, lite dumdristig colliedam som helt klart vågar 
möta björn. Om två veckor fyller Tess 8 år, med andra ord 
blir veteran…..

För många hundar är doft av lodjur o björn väldigt skräm-
mande, men vår Tess hon har en helt annan uppfattning 
verkar det som.
Tess har en livsglädje som är enorm, älskar människor och 
flyger fram i livet på gott o ont. Hon fick verkligen rätt namn 
av sin uppfödare ”Beyond Belief ”

Agneta Qvarnström

Från Jägarnas Riksförbund: 

Permobjörntest och spårprov på björn

Jägarnas Riksförbunds har på initiativ från ett 
antal medlemmar i Västerbotten och Dalarna 
utarbetat en test av hundar som omfattar dels 
test med en radiostyrd björn, så kallad permob-
jörn, samt ett spårprov.

Spårprovet är gjort efter ungefär samma princip 
som viltspårets anlagsklass men givetvis spårar 
hunden doften från en björns trampdynor samt 
“doftfläckar” från ett björnskinn. Spåret är ca 
600 meter långt, med vinklar och i olika terräng.
Avsikten är att testa hundar för att se om de 
lämpar sig för praktisk björnjakt och eftersöksar-
beten i samband med jakten.

I dagsläget finns två av Jägarnas Riksförbund 
godkända permobjörnar och verksamheten leds 
i regi av Kenneth Jonsson från Västerbotten och 
Conny Björklund från Dalarna.Kliniken är välutrustad med operationssalar, ultraljud, digitalröntgen, laboratorium och 

en rehabavdelning med simbassäng. Vi har även en tandavdelning med egen tandläkare. 

Veterinärer: Jörgen Junkergård, Helen Falkenström, Caroline Adamsson, Karin Agin, 
Caroline Gredmar, Thomas Hûtter, Åsa Lidman, Jennifer Nilsson, Lise Winberg-Olsen

Frögatan 4, 653 43 Karlstad, telefon 054-15 06 20, www.solstadenssmadjursklinik.se

sjuKVård 
frisKVård 
rehab 
hundsim

Vi erbjuder våra 
kunder en komplett 
smådjursanläggning
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Chanel föddes i Småland (Otteys Kennel) i februari 2009, 
hon kom till oss i april samma år. De första månaderna till-
bringades i Paris, sommaren i Skåne och i augusti flyttade 
vi till Spanien. Pga, eller tack vare, mitt jobb har familjen 
bott utomlands sedan 1999, i Frankrike, Tjeckien, Frank-
rike igen, Spanien och nu Frankrike igen. Detta är historien 
om att ständigt fara kors och tvärs genom Europa och att 
bo utomlands med en svensk collie.

Chanel – den bilande hunden
Vi gillar att köra 
bil genom Europa. 
Det är tur, för vi 
behöver ofta trans-
portera familjen, 
hunden och kat-
ten, inköpta prylar 
och svenska delika-
tesser vi inte hittar 
i Paris som Kalles 
Kaviar, lösgodis, 
icke-franskt vin 
från Bolaget (sant) 
och Zoëgas kaffe. 
Det tar ca 15h att 
köra mellan Kivik 
och Paris.

De dokument som 
behövs, för både 
hunden och katten, 
är pass och intyg 
från veterinär om 
vaccinationer. På 
kontinentaleuropa 
räcker det med 
r ab i e svacc ine r -
ing. Eftersom vår 
son börjat plugga 
i London har vi 
också bilat, med 
Chanel, i England. 
Förutom rabies-
vaccinet kräver 
S t o r b r i t a n n i e n 
också aktualiserad 
avmaskning. För att få köpa biljett på färjorna till England 
måste också hundens chip registreras, vilket görs i biljet-
tluckan. Det är faktiskt bara något år sedan England avskaf-

fade karantänkravet för hundar som reser mellan länderna i 
Europa!
Vi måste ha kört närmast ett hundratal gånger mellan nämn-
da länder och bara fått visa djurens dokument en endaste 
gång; vid Öresundsbron på malmösidan.
 

Lyckligtvis har Chanel inte anlag för bilsjuka. Vi stannar var-
annan timme för kort promenad. Vanligtvis lunchar vi i Tysk-
land och äter Currywurst. Det är praktiskt eftersom hundar är 
välkomna på de flesta autobahn-restauranterna och det finns 

ofta vatten och 
matskålar framsat-
ta i entrén. Chanel 
gillar den fram-
satta hundmaten 
men föredrar Cur-
rywursten.

Chanel – den flyg-
ande hunden
Ibland flyger vi till 
Sverige. Då åker 
Chanel i sin bur, 
i den del av plan-
ets lastrum som 
är avsedd för att 
transportera le-
vande djur. En 
hundbiljett tur- 
och retur Paris – 
Köpenhamn kos-
tar ca 1 500 SEK. 
Det är viktigt att 
boka långt i förväg 
vid högsäsong 
som jul och juli-
augusti eftersom 
antalet platser är 
begränsat. Katten 
åker i kattväska i 
kabinen med oss.

Av veterinären har 
vi fått lugnande 
medel som Chanie 

tar någon timme innan incheckning. Det håller henne lugn 
under resan och groggy en halvdag till. Flygplatspersonalen 
går en runda med henne innan hon placeras i lastrummet. 

En svensk collie   i Europa
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Väl framkomna till i Köpenhamn, hämtar vi Chanel vid 
”Odd Size Luggage”, dvs där golfbaggar och andra större 
collis (he, he) levereras.

Att bo i Frankrike med hund
Frankrike, som har 65 miljoner invånare, är ett hundäl-
skande land. Det finns ca 8 miljoner jyckar mot 800 000 
i Sverige, vilketet gör Frankrike till Europas femte hun-
dtätaste land. De vanligaste raserna är pudel (16% av 
alla hundar), schäfer (7%) och yorkshireterrier (7%).  
9% av hundarna, däribland Chanel, bor i Paris. 

Vi bor på femte våningen i en vindsvåning. Innan denna 
paris-sejour bodde vi i 4 år i Madrid, med en trädgård på 
ca 3000 kvm där Chanel kunde springa fritt. För att kom-

pensera för detta kör vi fler promenader, däribland i Bois de 
Boulogne där hon också kan springa fritt. För att stimulera 
intellektet och för att träffa andra hundar går Chanel i ”Ecole 
Des Chiens”  (Hundskolan) där vi kör en mix mellan indivi-
duella lektioner och gruppträning.  

Collie är en ovanlig men välkänd ras i Frankrike och Chanel 
väcker ständigt uppmärksamhet. Det är fortfarande myck-
et Lassie-konnotationer och hon fotograferas ofta av både 
fransoser och turister när vi är ute och går.
Hundar är välkomna i en del affärer och på så gott som alla 
restauranter och Chanie kan därför följa med när vi går ut 
och äter. Hon erbjuds ofta vattenskål och möjligheten att få 
med sig rester hem.

En stor skillnad mellan 1999, då vi först kom till Paris, och 
nu är att det ligger mycket mindre hundbajs på trottoarerna. 
1999 fick man koppla in ”blajradarn” när man gick ut för 
att inte, bokstavligen, hela tiden trampa i skiten. Nu får man 
böta 35 – 450 € om man inte plockar upp efter sin hund. Det 
finns också en bot i samma storlek om man går med hunden 
okopplad i stan.

Jag vet inte om Chanel är osedvanligt tålmodig, men hon 
verkar tycka att det går alldeles utmärkt att åka kors och tvärs 
genom Europa med oss.

Jonas Hedberg

i Europa
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För 14:e året i rad arrangerade vi vårt Lydnadsläger i Västra 
LO 14-15 september. I år var det 4 grupper, 2 lydnad, 1 ral-
lylydnad och nytt för i år 1 agility. 
Oavsett vilken grupp man deltar i så baseras all träning på en 
god relation mellan förare och hund, man tränar kontakt och 
koncentration så att hunden också fungerar bra vid störning. 

Årets instruktörer var Magnus Svensson och Angelica Lun-
ding som hade varsin Lydnadsgrupp, Camilla Kaneflo som 
hade Rallylydnad och Angelica Eklund som hade Agility. 
Förutom sina stora kunskaper delade de också med sig av sin 
entusiasm och inspirerade till fortsatt träning. 

Vi samlades kl. 8 på lördag morgon för allmän information 
och indelningen i de olika grupperna. Därefter följde träning 
hela dagen, endast med avbrott för matrast, på de stora gräs-
planerna som finns där. 

På kvällen samlades vi i mässen där det serverades bål med 
lite tilltugg och mingel. Därefter var det ostbricka med till-
behör. Sedan var det lotteridragning, lotterimästare i år var 
Stellan Tjärnström. Tusen tack till alla som skänkte priser! 
Stämningen var som vanligt på topp. Därefter serverades 
kaffe med kaka. 

Söndagen fortsatte med träning till kl. 15 då det var avs-
lutning och sedvanlig fotografering på trappan till mässen. 

Stort tack till alla som gör det möjligt att ordna detta läger. 
Att få möjlighet att träna sin hund tillsammans med likasin-
nade och bygga upp en förtroendefull relation till sin hund är 
det viktigaste vi kan bidra med i lokalområdet. 

Välkomna till lägret 2014! 

Lydnadsläger på Tånga Hed 2013
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Rallylydnadsgruppen 

Årets rallylydnadsgrupp var lägrets minsta grupp med 
endast fyra deltagare. För vår del var det förstås bra, då 
vi fick mycket personlig hjälp av vår instruktör. Och 
vilken underbar instruktör sedan! Camilla hade det 
otacksamma uppdraget att leda en grupp bestående av 
deltagare som  hade otroligt skilda förkunskaper. Allt 
ifrån att inte ens veta vad rallylydnad är till att ha tävlat 
upp till avancerad klass. Det uppdraget klarade hon av 
med bravur. 

Camilla hade idéer och lösningar på det mesta och förk-
larade pedagogiskt hur skyltarna skulle utföras. Dessu-
tom hade hon en hel del annorlunda idéer på lager. 
Exempelvis fick vi turas om att vara varandras hundar. 
I den här övningen visste föraren vilket moment som 
skulle utföras, men inte “hunden”. Verbal kommunika-
tion var inte tillåten (allt för att vi skulle inse vikten av 
kroppsspråket). 
Vi fick också “dansa” genom banan. Denna övning ut-
fördes utan hundar (tack och lov - de hade väl allvarligt 
funderat på hur det stod till med deras förare ...). 

Som avslutning fick vi också gå en riktig bana (vi fick 
förstås olika banor beroende på vår nivå) där Camilla 
bedömde oss som om det varit “på riktigt”.  

Som vanligt gick helgen vansinnigt fort - som det gör när 
man har roligt, och undertecknad ser redan nu fram 
emot nästa års läger. 

Erica Svensson 

Rallylydnadsgruppens yngsta deltagare

Agilitygruppen 

I år var det premiär för agility på Västra Lo:s lydnadsläger. 
En helg fullmatad med glädje och utmaningar för oss delta-
gare. Några av oss hade tränat och tävlat innan och några av 
oss var mer eller mindre nybörjare. 

Angelica Eklund tog sig an oss och vi började med att försö-
ka få kontroll på vårt kroppspråk. 
Vi såg kanske roliga ut när tränade frambyte, men den 
”dansen” krävde full koncentration. 
När vi sedan tränade med hundarna såg vi hur mycket vår 
position på axlar och armar påverkade dem. Gjorde vi rätt så 
gjorde hundarna rätt. 

Alla fick träna varje moment enskilt med Angelica och vi 
andra tittade på med stort intresse. Vi tränade hinder och 
kombinationer och hejade på och peppade varandra. 
Lydnadsgänget på planen bredvid kanske undrade vad vi höll 
på med.
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Att åka på läger och i två dagar och träna, prata, observera 
agility gjorde att vi alla utvecklades. Vi såg intensiva hundar 
som hittade fokus och lugn. Vi såg nybörjarekipagen som 
hittade glädjen och samarbetet och vi såg de rutinerade som 
visade hur en bana ska tas.

Lydnadsgruppen

En av septembers höjdpunkter är att åka på Västra lokalom-
rådets lydnadsläger på Tånga Hed. I år var jag deltagare i 
den grupp som Magnus Svensson var instruktör för. Alla 
deltagare i gruppen hade någon form av tävlingsmerit att 
falla tillbaka på. 
Vid lägrets början presenterade vi en rad olika önskemål 
som Magnus ivrigt antecknade och detta blev sedan grunden 
för kommande träningspass under helgen. Magnus har en 
förmåga att förklara och dela upp momenten i små delar, 
inspirera till samspelet mellan förare och hund samt förklara 
hur träningen ska leda framåt för att bli färdiga moment. När 
Magnus ska vara extra tydlig visar han hur han menar med 
sin hund Kuling, och då är det bara att njuta av föreställn-
ingen. 
Flera av deltagarna tränade under tävlingsmässiga former el-
ler moment där vi behövde hjälp av varandra. Det är också 
någonting som man lär sig mycket av. Magnus gav feedback 
till varje enskild person och i dessa kommentarer fanns det 
alltid något som man själv kunde ta till sig av eller kände igen 
sig i. 

Helgen gick fort och vid Magnus summering av varje delta-
gares framsteg under helgen hoppas jag att ni andra, precis 
som jag, kände en inspiration att fortsätta på hemmaplan 
med att träna vidare för att komma ännu mer förberedda till 
nästa tävling. 

Anders Svensson

Tack till Angelica, Västra Lo och Tånga Hed för en härlig 
helg som vi kan se tillbaka på när vintermörkret kommer.

We´ll be back!
Agilitygänget

Hannah & Nalle , Mimmi & Leia, Soya, Zanto, Thina & 
Gandalf, Eva & Yior, Anita & Collin, Eva & Cobra, Inger och 
Klas-Bertil & Zeb, Wilma & Messi

Anders laddar target
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Första lägret

Äntligen, var tiden inne för att åka på vårt allra första hun-
dläger, ett lydnadsläger för colliesar. Nu skulle vår 17-månad-
ers collietik få leka med hundar av sin ras ( där vi bor möter 
vi inte någon collie). Vi hade anmält oss till allmän lydnad/ 
tävlingslydnad. För vem vill inte ha en lydig hund?
Vi åkte till Tånga Hed på fredagen för att vara på plats då 
lägret skulle starta på lördagsmorgonen.

Tånga Hed visade sig vara ett stort, gammalt militärområde 
med många, stora gräsytor och en hel del betesmark. Ett my-
cket trevligt friluftområde idag. Vi inkvarterades i ett rent och 
fräscht, mycket litet rum i en av de gamla militärbarackerna.
På lördagsmorgo-
nen serverades en 
bra frukostbuffé 
och vår nyfiken-
het var stor inför 
kursen- lägret. Det 
var mötet med er-
farna collieägare ( 
vi var ju helt gröna 
), upplägget av 
kursen, kursledare, 
vår tiks reaktion på 
alla colliesar, allt 
var spännande och 
nytt för oss.
Efter info i  den 
gamla mässen 
med presentation 
av ledare, grupper 
och grönytor för 
träning, blev det 
då dags för oss att 
börja i respektive 
grupp. Efter vissa ändringar blev det 4 grupper med ca 6-7 
hundar i varje grupp: agility, rallylydnad tävlingslydnad (högre 
nivå) samt allmänlydnad/tävlingslydnad.

Vår lydnadsgrupp leddes av Angelica Lunding som visade sig 
vara en jätteduktig, kunnig tjej som varit instruktör  tidigare 
om åren på Tånga. Men vilken förvåning först…. Det var 
inte endast colliesar, vilket vi trott att det skulle vara. Men 
det kom vi snabbt över. Hundarnas ålder varierade från 6 
månader till 10 år, färdigheten på hundarna var ytterst vari-
erande. Båda dessa variationer, ålder och färdighet, visade sig 
vara en styrka.

Upplägget på vår kurs var 1 hund i taget i 15 minuter. Till en 
början tänkte man… ” men oj vad mycket väntan! Vad gör 
man under tiden när de andra 5 hundarna håller på att träna?”
Det kom på skam. Under tiden umgicks man och samta-
lade, diskuterade och kunde ställa frågor till varandra om 
olika hundspecifika ämnen, samtidigt såg man hur Angelica 
hanterade olika problem och träningsätt med de andra hun-
darna. Ovärderlig kunskap för oss nybörjare. Vi hade dessu-

tom vädergudarna med oss, som tittade ned på oss med sitt 
soligaste leende hela dagen. 

Lördagskvällen ägnades åt trevligt minglande med dryck och 
tilltugg. Trötta och nöjda kunde vi gå tillbaks till vår barack 
och vår hund.
Nu kände vi till upplägget på kursen så på söndagen hade 
den största nyfikenheten lagt sig. Nu konkurerade inte ny-
fikenheten med spänningen, så nu kunde vi focusera mer på 
hund- träningen kändes det som. 

Efter morgonpromenaden med hunden och frukost, starta-
de så åter hundskolan. Vi skulle hinna med ett pass före kaf-
fet och efter lunch ytterliggare ett pass. Det var fullt upp hela 

tiden! Var man 
inte på träning 
med Angelica , satt 
man och snackade 
hundfrågor med 
varandra. De an-
dra grupperna 
visste man var de 
höll till , men inte 
hur de tränade för 
man hade fullt upp 
med sitt.

Vi, min man och 
jag, vill verkligen 
varmt tacka alla 
trevliga hundägare 
vi träffat denna 
helgen som så gär-
na delat med sig 
av sina kunskaper. 
Inte minst vill jag 
passa på att tacka 

Angelica för alla träningstips, råd och kunskaper vi fått med 
oss. Men hur skall vi komma ihåg allt? När man åkte från lä-
gret på söndagen kändes det som huvudet var alldeles tomt. 
Nu är det bara att fortsätta jobba hemma. 

Jag hade den, för mig, smått omöjliga,  turen att vinna på 
lotteriet på lördagskvällen, därför vill jag tacka Kerstin Ber-
minge, som till lotteriet skänkt sina fantastiska porslinshun-
dar, så jag kunde få ett sååå vackert minne från lägret. 
Det enda lilla smolket i bägaren var att vår lilla collie inte 
fick ” leka med ” andra colliesar som vi hoppats och trott. 
Hon var kanske nöjd ändå. Hon var i alla fall jättetrött på 
måndagen.

Detta var en mycket rolig och inspirerande helg så vi vill 
gärna komma tillbaka. Vi har redan skrivit in det i kalendern 
för nästa år.

Leif  och Carina med collietiken Chica

Angelica och Carina
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Efter 14 månaders förberedelser var det dags för en ny era 
för Smålandslägret f.d. Kostalägret.
P.g.a. renoveringar av barackerna i Kosta förra året, blev 
vi tvungna att ställa in vårt populära läger till mångas bes-
vikelse. Efter renoveringen får man inte längre ha hund med 
i de nyrenoverade rummen. Det fanns ingen annan utväg för 
lägerkommittén än att söka efter ny plats, där även våra äl-
skade collies är välkomna med in på rummen.
Efter många olika förslag och mycket letande, blev Stora 
Segerstad det förslag som både ekonomiskt och med mest 
potential vann kommitténs intresse.

I augusti 2012 besökte vi Segerstad för första gången. Det 
fanns inget tvivel om att vi inte hittat rätt plats för lägret. 
Miljön, skogarna, husen, ja allt var bara så perfekt.
Efter styrelsebeslut 
bokade vi plats på 
Stora Segerstad för 
Smålandslägret 2013. 
Med facit i hand så 
vet vi nu att det blev 
rätt val.

Förberedelserna har 
varit igång under en 
lång tid allt för att det 
ska bli så bra för alla 
deltagande ekipage. 
Vi fick tag i fantas-
tiska instruktörer till 
alla våra grupper. 
Man kunde under 
helgen få träna spår, 
sök eller rallylydnad. 
Det fanns en grupp 
för nya ekipage där 
de fick testa på olika 
grenar för att hitta 
sin grej.

De hade en otroligt fin agilitybana som man kunde träna på 
om man ville när man inte hade inbokade aktiviteter med sin 
grupp.

På kvällarna träffades vi hela gänget för att äta och umgås. 
Glada skratt klingade sent ut i sommarnatten.
Med så mycket lovord som vi fick från deltagarna (Tack 
alla!!!) gjorde att vi genast bokade in Stora Segerstad igen till 
nästkommande år och samma vecka, 7 – 10 augusti.

Nya Smålandslägret 
Stora Segerstad, Reftele
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Anledningen till att vi var med på lägret var att vi i våras 
skaffade oss en ny Collievalp, Leroy. Det var några år sen sist 
vi hade valp här i huset, närmare 13 år sen, och mycket har 
förändrats sen dess.

Då det fanns med en Prova på grupp i Segerstad och som 
skulle passa oss bra, var det självklart att vi ville anmäla oss 
till den. Det ångrar vi verkligen inte.
Upplevde bara glädje och harmoni mellan hundägare och alla 
vackra collies på lägret.

I prova på gruppen var vi 4 deltagande ekipage och Leroy var 
yngst av hundarna bara 5,5 månad.
Även Leroys mamma Mitzie 4 år var också med i denna 
grupp. Alltså åldern har ingen betydelse om man är nybörjare 
och vill prova på.

Vi fick prova på bl.a. spår, sök, uppletande, inkallning, social 
lek m.m.Träningen var upplagd på ett väldigt bra sätt och 
gruppen var lagom stor.

De kunniga och skickliga instruktörerna tog mycket väl hand 
om både mig som förare och vår älskade Leroy.
Leroy var social och lättlärd, och fick mycket beröm av alla 
i gruppen.

Boendet och maten på Stora Segerstad var helt fantastisk, 
och för att inte tala om de trevliga grillkvällarna.
Med många nya tips och en glad och lycklig hund med oss 
hem, så råder det ingen tvekan utan vi kommer tillbaka nästa 
år.

Tack för allt!
Hans, Gunilla och Leroy

Mer om Smålandslägret 2014 kommer 
ni att kunna se på vår hemsida. Förbere-
delserna är redan i full gång för att återi-
gen ha ett riktigt lyckat träningsläger.
På hemsidan www.scksolo.se finns mer 
info och bilder från lägret och Stora Seg-
erstad.

Vi hoppas att se er både nya och gamla 
ekipage i Reftele 2014.

Lägerkommittén SCK Sydöstra Lo

Liten reflektion angående träningslägret i Stora Segerstad, 11-13 augusti 2013
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Helgen den 9-10 november hade jag förmånen att få hålla 
en utbildning för ett 20-tal kursdeltagare som Collieklubben 
Södra LO hade arrangerat i Lund/Löddeköpinge. 

Vi inledde med teori på lördagen hos Lunds BK, där vi på 
förmiddagen gick igenom hur våra hundars mentala egen-
skaper och hur dessa kan påverka dem på olika sätt i varier-
ande situationer. Efter lunch pratade vi om hur olika mentala 
egenskapskombinationer ställer varierande krav på vad förar-
en måste göra, samt hur vi hundägare har olika möjligheter 
att kommunicera med våra hundar. Vi fördjupade oss också 
i hur man kan leka med en hund för att utveckla relationen 
eller vid behov dämpa hundens förväntningar och stress.

På söndagen var det tänkt att vi skulle fortsätta utomhus med 
praktik på Lunds BK. Men prognosen var duggregn hela da-
gen i kombination med starka vindar, så vi flyttade därför 
praktiken till min träningshall på Center Syd-området i Löd-
deköpinge. Här fick kursdeltagarna bekanta sig med 7 olika 
ekipage, som verkligen bevisade att ingen hund är den andra 
lik. Hundarna var ”väl spridda” i de olika skalorna såväl vad 
gäller trygghet som lek- & kamplust. När vi jobbade med 
hundarna blev det snart väldigt tydligt att det sätt vi var 
tvungna att jobba med på en viss typ av hund, hade varit 
totalt fel för hundar med andra mentala förutsättningar…

Just denna insikt är kanske också det som mest av allt driver 
mig i min dagliga yrkesverksamhet, där jag nästan varje dag 
träffar nya hundar och hundägare som på olika sätt vill ha 
hjälp att komma framåt med vardagslivet eller med sin trän-
ing. 

Efter att ha jobbat i polisens hundverksamhet som hund-
förare, instruktör, utbildningsledare och inköpare av polis-
hundar under 22 år, kände jag 2005 att jag behövde gå vidare 
i livet med nya utmaningar. Under åren hos polisen hade jag 
fått möjlighet att fördjupa mig i hur man lämplighetstestar 
(L-testar) blivande tjänstehundar och även arbetat som lärare 
för rikspolisstyrelsen under många år på kurser för poliser 
som arbetar med L-tester. När jag arbetade med inköp av 
polishundar träffade jag på många hundar med såväl extrem 
kamplust som en del hundar med stora rädslor vilket ibland 
resulterade i betydande aggression (som inte blev polishun-
dar…). Sammantaget gav dessa år en hel del erfarenhet som 
jag kunde ta med mig när jag gick vidare.

Parallellt med polisverksamheten hade jag också sedan mit-
ten av 1990-talet arbetat som mentalbeskrivare och mental-
domare inom SBK, samt testat hundar för SKK som rap-
porterats för s.k. oacceptabelt beteende vid t.ex. utställningar 
eller tävlingar & prov inom SBK. Allt vad jag fått vara med 
om har jag idag hjälp av när jag träffar olika ekipage, oavsett 
om de kommer för privat träning eller vi träffas som på Col-
lieklubben Södra LO:s utbildning.

Det finns många spännande infallsvinklar och möjligheter att 
jobba med när det gäller att kunna utveckla ett ekipage. Det 
första man som hundägare eller instruktör kan göra för att 
påbörja en förändring är att ställa sig tre frågor;

Dessa tre små frågor leder ofta fram till svar med kopplingar 
till den enskilda hundens mentala förutsättningar och/eller 
hur föraren kommunicerar med sin hund.

Två exempel skulle kunna vara följande;
1. Vi har en hund som när föraren ska träna moment skäller 
och gnäller hunden en hel del. Ofta tränar föraren frenetiskt 
vidare på momentet och försöker få hunden att bli tyst. När 
man som instruktör ser ekipaget vid sidan av träningsplanen 
upptäcks snart att i många fall skäller/gnäller hunden även 
här och föraren har mycket svårt att tysta hunden. Men vid 
dessa tillfällen accepterar föraren beteendet, kanske beroende 
på att han/hon följer ”minsta motståndets lag” eller kanske 
för att det inte kommer att betygsättas… 

Det föraren nu gör är att bygga en minnesbild hos hunden 
att ”23 timmar per dygn är det helt OK att jag skäller…”. 
Om det är OK att skälla 23 timmar om dygnet – varför skulle 
det då i hundens värld vara felaktigt att skälla den resterande 
timmen per dygn som den är på träningsplanen…?

Vill man komma till rätta med denna typ av problem kan 
det många gånger vara lättare att börja förändringsarbetet i 
vardagen, där oftast stressnivåer och förväntningar är bety-
dligt lägre än i rolig momentträning. Lär hunden i vardagen 
att alltid vara tyst - åtminstone när man blir tillsagd! Om det 
är naturligt för en hund att alltid vara tyst (eller bli tyst på 

Kurs med Jan Gyllensten

VAD - är det som händer?
VARFÖR - händer det jag ser hända?
HUR - kan jag påverka och kanske förändra det 
som händer?
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Vi har varit på vift. 
Det blev en tur till Södra Lo för att vara med på en helg med 
föreläsning med Jan Gyllensten.
Det började på lördagen med föreläsning på Lunds BK där 
vi fick en djup introduktion om hundens mentalitet och Jans 
tankar kring detta ämne.
Vi fick många AHA-upplevelser och insikter i Jans sätt att 
läsa och träna hund. Både "vanliga" hundar och hundar med 
olika problem.
Den kunskapen vi fick skulle vi sedan på söndagen få nytta 
av när 7 ekipage skulle få hjälp av Jan med sina bekymmer o 
frågor kring sina hundar.

Jan var väldigt noga med att poängtera att han inte brydde sig 
om vare sig ras eller stamtavla. Han såg individen i hunden, 
en tanke som jag delar med Jan.
Vi åkte hem till Kivik med huvudet fyllt av nya idéer och 
tankar och somnade ovaggat.

Söndag morgon så träffades vi vid Jans träningsanläggning. 
Dagen innan hade ekipagen blivit indelade i nummerordning. 
Som andra ekipage gick min sambo med sin hund som har 

haft tveksamheter i ledarskapet förare --> hund.
Efter ett par enklare övningar såg samtliga i lokalen att en 
förändring i kommunikationen förare --> hund ändrades av-
sevärt. 
Detta skedde med enklare ändringar av attityd från föraren, 
vilket hunden svarade fantastiskt bra på.
Rätt självklara saker men inte alltid lätt att upptäcka själv. 
Ekipaget kom in genom dörren med en viss osäkerhet och 
gick ut som ett ekipage med ett stort leende och ny attityd.

Många av ekipagen under dagen fick fina tips av Jan och vi 
såg stor föränding hos flera av ekipagen.
Vi åkte hem med mycket ny inspiration och tankar inför 
kommande tränings- och tävlingssäsong.

Vi tackar SCK Södra Lo för en fantastisk helg!

Pelle Axelsson

Föreläsning med Jan Gyllensten

tillsägelse) 23 timmar per dygn kommer det att bli betydligt 
mera naturligt och enkelt för hunden att vara tyst även den 
resterande timmen, även om den tillbringas på klubbens trän-
ingsplan… Här kan alltså en otydlig/otillräcklig kommunika-
tion ha bidragit till att bygga/befästa en minnesbild (som är 
en mental egenskap) hos hunden, att ”husse/matte tycker att 
det är OK att jag skäller”... 

2. En del hundägare tränar sina hundar att apportera (hämta) 
olika föremål av varierande typ. I vissa fall kan föremålen vara 
tyngre och väga 2-4 kg (s.k. tung apport). Det är en jobbig 
uppgift för de flesta hundar. En del hundägare försöker att få 
sina hundar att hämta den 4 kg tunga apporten i utbyte mot 
t.ex. en bit korv. Lyckas detta är det kanonbra och man kan 
då sluta läsa här. 

Men om detta inte fungerar kan man ställa sig frågan; Gillar 
min hund att leka? 
Om svaret på den frågan är ”Ja”, kan man ställa följdfrågan; 

Vad händer om jag lär min hund att – ”Hämta apporten så 
ska vi leka med den…”?
Det finns många hundar som inte hämtar en tung apport 
för en liten korvbit. Men får hunden möjlighet att inleda en 
”härlig dragkamp” om apporten med husse/matte så blir 
situationen en helt annan…
Här har man i det första läget försökt använda hundens 
näringsdrift (korven) som drivkälla och som tidigare nämnts 
– fungerar det är det jättebra. Men för att lyfta en 4 kg tung 
apport krävs ofta lite ”vilja att ta i” och denna sitter i hun-
dens kamplust. Därför kan det ibland när det gäller hundar 
som har lek- och kamplust, vara framgångsrikt att vädja till 
denna och bygga en minnesbild hos hunden att hämtandet 
av tungapporten leder till lek/kamp…

Observera extra noga att jag INTE säger att man måste göra 
på detta sätt – det är bara en möjlighet bland många andra…
I min värld finns inte modeller, metoder eller att man måste 
träna och göra på ett visst sätt. Jag vill mycket hellre titta på 
och prata om vilka möjligheter vi har att påverka våra hun-
dars utveckling i önskade riktningar…

Ju mer vi förstår av hur våra hundar fungerar med sina men-
tala egenskaper och vad dessa står för - desto mer öppnar sig 
”möjligheternas värld”…!

Jan Gyllensten
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oss slutet av området. Då helt plötsligt lyfte han huvudet och 
drog iväg in i slyn. Jag hade fullt upp med att följa och när 
jag kom ikapp honom stod han vid den liggande damen. Jag 
kunde ta komradion och meddela att vi funnit henne och att 
hon var vid liv. Insatschefen frågade var är du och jag svarade 
att om du går ut kan du höra mig ropa och det kunde han. 

Vi var alltså inom 
hörhåll från ledn-
i n g s c e n t r a l e n 
men på grund av 
vindens riktning 
började jag söka 
c:a en kilometer 
från damen.

Vad har nu ovan-
stående att göra i 
denna tidning att 
göra? 
Jo, jag vill ge en 
bild av hur ett 
eftersök i “skarpt 
läge” kan gå till 
och så försöker jag 
att få treårige col-
lien Collin att bli 
godkänd i denna 
verksamhet. 

Sedan 1995 har 
jag jobbat med, 
först bevaknings-
hundar och nu-
mera patrullhun-
dar i Hemvärnet. 
Då min fru 2010 
köpte Fancymore 
Master Of  Angels 
blev det naturligt 
att ta med honom 
på patrullhund-
sträningarna, när 

han vuxit till sig något. Han visade snart att han trivdes med 
att hitta skojiga personer i skogen, som lekte och kampade 
med honom, när han fann dem.  Efter några månader job-
bade han nästan lika bra, som de godkända patrullhundarna. 
Vi tränade samtidigt på eftersök av försvunna personer då 
den hundens arbetssätt inte skiljer sig så mycket från patrull-
hundens. Största skillnaden är att patrullhunden arbetar i lina 
eller koppel medan eftersökshunden oftast arbetar lös.
Min tanke var att försöka få min nuvarande schäfer godkänd 
även som eftersökshund men det kom att dröja med något 
provtillfälle, av olika skäl och jag insåg att han började bli för 

Efterforskning av försvunna personer, populärt kallat 
eftersök, med civila ekipage har pågått i Dalarna sedan slutet 
av 1990. Ekipagen blir efter ett genomfört godkänt prov, 
fastställt av Polisen i Dalarna, jämställda med Polisens egna 
hundförare när det gäller eftersök av försvunna personer. 

1999 blev jag till-
sammans med en 
schäfer godkänd. 
Jag var med den 
hunden ute på 
många “skarpa lä-
gen” och fick vid 
ett tillfälle lyckan att 
med hjälp av hans 
nos finna en äldre 
dam vid liv. Hon 
hade varit borta i 
32 timmar men det 
var sommar och 
27 grader varmt på 
dagarna och även 
nätterna var varma. 
Hon var i ganska 
bra skick trots att 
hennes avsikt var 
att ta sitt liv men 
inte hade haft till-
räckligt många och 
starka piller. En-
ligt sjukvårdsper-
sonalen trodde de 
att hon sovit den 
mesta tiden. Vi, 
schäfern och jag, 
hade då sökt sex 
timmar under da-
gen och även varit 
ute natten före. 
Det område jag 
blev tilldelad var 
långsmalt, c:a en 
kilometer långt och bevuxet med sly. Det utgjordes till stör-
sta delen av en kraftledningsgata. I områdets ena ände låg 
orienteringsklubbens stuga, som blev ledningscentral för 
Polisen och Hemvärnet. Då vinden låg från stugan och paral-
lellt med kraftledningsgatan började jag söka i andra änden 
av området och i “slalomsök”, d.v.s. att med vinden i sida gå 
tvärs över området med c:a 50 meters mellanrum. 

På detta sätt fortsatte vi, med en kort matrast emellan, att 
söka. Hundar är fantastiska. Det var som jag skrev 27 grader 
varmt och jag upplevde att han slutat jobba då vi närmade 

EfTErSÖK av försvunna personer
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gammal. Vi intensifierade då träningen med Collin och när 
ett provtillfälle kom den 3:e november anmälde jag oss.
Prövningsordningen har tagits fram av Polisen i Dalarna och 
ska spegla de krav de önskar av hund och förare. Provet be-
står av fyra huvuddelar: 

• Genomsök av område med markering av figuranter   
 och föremål. Området kan vara 300x300 meter upp   
 till 1000x1000 meter.     
• Förflyttning, föraren går med kopplad hund längs en   
 väg eller sig c:a 500 meter lång. Längs sträckan finns   
 vind- och ljudfiguranter, som hunden självmant ska   
 markera. Figuranterna finns minst 30 meter från   
 sträckan. Ljudfiguranten stönar svagt, fingerande   
 en skadad människa. 
• Spårprov med spårupptag på stig eller väg
• Lydnadsprov

På provdagen blev vi kallade till en plats i ett mindre samhälle, 
för att vänta på vidare information. Scenariot för provet, vi-
sade det sig, utgöras av att en fest hade urartat kvällen före 
och fem personer hade avvikit i bara festkläderna, två herrar 
i 50 årsåldern och tre damer i 30 åråldern och eventuellt ett 
spädbarn. Två var diabetiker och i behov av medicin, detta 
för att understryka att det var ont om tid.

Vi, Collin och jag, blev ledsagade ut till ett väldigt kuperat 
skogsparti intill en ödegård, som mest liknade ett skrotup-
plag. Någon mystisk verksamhet hade iakttagits i närheten 
under natten varför området var intressant att få genomsökt. 
I skogspartiet fanns ett mindre kalhygge, som lutade starkt 
uppåt, belamrat med stora stenar och ris. Snitslar var upp-
satta, som bildade en väg mitt i området och jag fick bara 
hålla mig till den. Uppdraget var att jag skulle skicka hunden 
ut i området på båda sidor om den snitslade vägen. Jag antog 
att hunden skulle markera eventuella föremål och skickade 
med kommando “leta”. Collin jobbade 
fint efter mina dirigeringar och när han 
hittat tre föremål bröt kontrollanten och 
förkunnade att det räckte. Nu visade det 
sig att jag missuppfattat kontrollantens 
information. 

Ödegårdens/skrotupplagets gårdsplan 
skulle också genomsökas. Snabb förflyt-
tning och skick in i området, då jag inte 
fick gå in i området. Sökmiljön var helt 
obekant för Collin, då vi tränat efter de 
erfarenheter jag fått genom åren. I endast 
ett fall har jag varit med om att söka i be-
byggelse och då skedde det på natten i 
en mindre tätort, då de flesta sov. I andra 
fall har det varit i terräng, som uppdragen 
gällt. Collin markerade så småningom vid 
en container han gnydde men skällde inte 
och det var negativt för oss. I containern 

satt en av de saknade damerna. Nästa uppgift blev att söka av 
ett område i skogen intill ödegården. Området, inritat på en 
karta, var i form av en triangel med c:a 600 meters sida. Jag 
valde att börja med att gå runt området för att orientera mig 
och samtidigt se om Collin kunde hitta något in- eller utspår 
eller genom vinden få någon vittring. Efter att vi gått runt 
började vi gå genom området med vinden i sida, slalomsök. 
Collin fann ganska snart en vante. En halvtimme senare blev 
vi via telefon kallade till en ny uppgift.

Förflyttning. Vi rörde oss längs en snitslad bana genom ett 
skogsparti. Collin markerade i vind redan efter c:a 30 me-
ter, det visade sig att det var ett par smågrabbar inne på en 
tomt 100 meter från banan.  Collin markerade även, tydligt, 
de två vindfiguranterna och ljudfiguranten, som var planer-
ade. Därefter vidtog frisök in mot ett skogsparti avgränsat i 
bakkant av ett industriområde. Skicken gjordes från en väg-
sträcka c:a 250 meter. Collin svarade fint på mina dirigeringar 
och inom en minut markerade han ljudligt första figuranten, 
som visade sig vara dam nummer två. Hon hade av någon 
anledning gömt sig i en soptunna av plast med lock. Åter ut 
till vägen och efter ytterligare några skick markerade Collin 
igen. Det visade sig vara dam nummer tre liggande nere i ett 
värn med ingången dold av ett par huggna granar. Kontrol-
lanten var nu nöjd med Collins arbete och vi återvände till 
bilarna, parkerade vid en industrifastighet. Där ville kontrol-
lanten se om Collin fortfarande var arbetsvillig och gick att 
dirigera bort mot planens bortre kant med några skick, vilket 
var småpotatis för honom. Han har vid ett träningstillfälle 
gått ut i 25 skick under 20 minuter i galopp.

Så småningom startade lydnaden. Linförighet med munkorg 
på, fritt följ, inkallning med läggande och platsliggning fem 
minuter med störning. Collin klarade allt. Munkorgen under 
linförigheten ska demonstrera att hunden accepterar att fun-
gera i korg utan att försöka att ta av den. Korgen kan komma 
till användning under transporter. T. ex. startar inte polisens 
helikopterförare utan att hundarna har munkorg.
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inom Hemvärnet. När jag sedan insåg att detta är det uteslut-
ande sättet för mig att arbeta med hund, tvekade jag inte en 
sekund. Jag ville bli hundförare. För att kunna bli det var jag 
tvungen att genomföra GuF – en grundläggande soldatut-
bildning under 14 dagar, utan hund, för att bli en god soldat. 
Det är det vi är i första hand. 

Sen var det dags att välja en av de fem befintliga hundarna.
Under tiden jag påbörjade träning lyckades jag inspirera två av 
mina valpköpare att testa på hur man arbetar med sin patrull-
hund. Tillsammans sökte vi till inträdesprov för Patrullhund 
2012 och vi var mycket glada när vi insåg att vi alla kom med 
i samma kurs. Därefter skrevs kontrakt med Försvarsmakten 
om att ställa sin hund till förfogande. 

Spårmomentet inleddes med patrullering 
längs en stig. Collin saktade in efter c:a 50 
meter och sniffade i kanterna av stigen 
men eftersom han brukar vara tydligare 
i markerig av spårövergång fortsatte vi, 
vilket visade sig vara en tavla. Jag blev 
övertygad om att vi missat då kontrol-
lanterna stannat. Vi vände tillbaka och 
då tog Collin bakspår. Vi kallades tillbaka 
och då var det ingen tvekan utan Collin 
fixade spåret och apporterna, ett band 
till att sätta upp hästsvans med en ut-
skuren linoleumbit 25x25 mm och som 
slut en strumpa. Felet, vid upptaget, var 
naturligtvis mitt. Jag borde ha haft is i 
magen att stannat och låtit Collin jobba 
färdigt då han stannade.  Då samtliga mo-
ment ska vara godkända får vi återkomma inom två månader 
och visa upp ett godkänt spårupptag.

Av fyra startande ekipage blev ett godkänt, en internationellt 
godkänd räddningshund. Innan prov har samtliga genomgått 
en orienteringsutbildning och uppfyllt den kravspecifikation 
på för hunden nio och för föraren 13 punkter Polisen ställt 
upp. Det är få län i landet, där Polisen har samarbete med och 

nyttjar civila hundpatruller, vilket är synd då de är en resurs, 
som i mitt fall kan bidra till att människoliv sparas. Efter god-
känt prov utbildas förarna i M.S.O. (Managing Search Opera-
tions ). Polisens system för att hitta försvunna personer efter 
sannolikhetsmallar. Utbildning sker också i första hjälpen.

Charlie Fältman/ Collin                                                                                                                                     

 
Äntligen, äntligen! Är det verkligen sant? 
Känslorna av overklighet flög genom mitt huvud den 15 
september när avlagt certprov en godkänd hund var klar. 
Certprovet hade varat från fredag-söndag 13-15 september 
och godkännandet lämnades först när allt var klart. Provet 
genomfördes i olika delar, hantering, lastning, spår, bastjänst, 
mörkerbevakning och patrullering. Hundarna sover i bas, 
utan oss förare, men tillsammans med hemvärnspersonal 
som rastar och matar dem. 
Glädjeyran var enorm, blandad med lycka och tårar. Åtta nya 
tjänstehundar till Försvarmakten. Fyra hundar klara till Norra 
Smålandsgruppens kompani Östra Härad. Tre av dem är col-
lie. Det känns stort och underbart.

Vägen har varit lång och brokig, men full av nya upplevelser 
och insikter. Att vi var tre collieekipage som godkändes sam-
tidigt kändes högtidligt. Segerfana över vår ras, collie kan.

Det började för drygt tre år sedan då jag fått blodad tand av 
vad arbetet med tjänstehund innebar. Min son är sedan länge 
en god soldat och inspirerar mamma att se alla möjligheter 

Vägen till Patrullhund

" Det finns inget som man inte 
skulle ha nytta av i denna 
utbildning. 
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En patrullhund ska kunna se, höra och lukta, sen måste den 
ha över- och underull och den måste vara minst 45 cm. Det 
finns heller ingen åldersgräns på att få bli hundförare, men 
du får inte förekomma i brottsregistret. Alla vi tre har valt att 
vara 4 dygns soldater, vilket innebär att vi rycker in i tjänst 
en gång per år i fyra dagar. Det krävs över 300 timmar för 
att kunna genomföra slutprovet och vi har rest 26 mil i varje 
söndag i alla väder, med undantag jul, nyår och midsommar.

Utbildningstiden har varit mycket givande och lärorik. Vi har 
vid alla utbildningstillfällen övat i skog och mark i soldatens 
uniform, M90. Vi har sovit ute i fält och vi har byggt riskojor. 
Det finns inget som man inte skulle ha nytta av i denna ut-
bildning. Vi har gjort som sig bör, skrattat och gråtit. 

De praktiska övningarna har varvats med teori om hund och 
om Försvarsmaktens alla rutiner och vilka ord som används 
för olika sätta att organisera sig. Allt går inte skriva ned för 
det skulle bli flera sidor med information. Utöver de fältmäs-
siga övningarna har vi tränat lydnad. För att få avlägga cert-
prov ska man innan avlagt ett lydnadsprov lägre klass, med 
minst godkänt, på varje moment. Detta tränade vi tillsam-
mans på appellplan och i fält som funktionslydnad. Vidare 
ska hunden kunna slappna av, vara tyst och arbeta i lugnt och 
sansat tempo. 

Alla hundar har olika styrkor, så även våra tre collies. Jack 
som älskar att patrullera, Måns som gillar att spåra och så 
Nelson som gillar själva bevakningen, men man måste klara 
alla tre bitarna. Det dock våra hundar hade gemensamt var 
den enorma förmågan att koppla av, bara lägga sig och sova 
ute i fält och sen starta upp direkt när vi beordrades arbete. 
De har också varit duktiga på att arbeta med andra förare och 
hanteras av okända människor vilket också är ett krav. Detta 
fick vi tidigt höra från en kontrollant att collien med dess sätt 
är som gjord för att bli patrullhund, då blir man stolt.

Att arbeta med patrullhund är det omvända sättet att arbeta 
med hund. Här lär man sig att tolka sin hunds signaler och 
sedan beskriva detta för sin grupp. Din hund lär dig och du 
ska inte störa den, du ska tolka den.
Visst har arbetet varit slitsamt och ibland har man tappat 
orken, men allt de roliga överväger och man klarar mycket 
mer än man tror. Min, Victoria och Sofies lycka är idag när vi 
plockar fram grönkläderna och våra hundar blir som stollar 
av lycka. Det känns gott att kunna göra något roligt, samtidigt 
att man har ett uppdrag som är viktigt tillsammans med de 
bästa vi har.

Tydligen har min inspiration smittat av sig på fler, det är mån-
ga som ringer och undrar om man kan komma och se hur 
vi jobbar, och mer än gärna vill jag visa och förmedla denna 
form av arbete med hund, det är bara att se till att tiden räcker 
till.

Angelita Nooni & TJH(PTRH) Steadwyn Backdate In the Classics 
"Nelson"
Victoria Kulborg & TJH(PTRH) Baltimoore Mull of  Kentyre 
"Måns"
Sofie Bensner & TJH(PTRH) Baltimoore La Vida Loca  
"Jack"
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Varför tävlar vi?
Frågan är faktiskt berättigad! Varför håller vi på och utsätter oss för det? 
Vilka grenar är favoriter och hur många av oss är det som egentligen kommer ut på 
tävlingsplan? 
Många är frågorna…

Det finns givetvis många orsaker till att man vill, eller inte vill, tävla. Nerver, pre-
statsionsångest, man är helt enkelt inte intresserad, man har inte tid och så vidare. 

För att närma oss området kring nerver och prestationsångest har vi ställt frågan 
om just tävlingsbiten till ett antal av collieägare som har varit ute och tävlat, och 
bad om deras förhållande och tankar kring det här med att tävla med hund. För det 
är lite speciellt att tävla tillsammans med en annan levande varelse som du i bästa 
fall har en fin kontakt med, även på tävlingsbanan.  

Efter artiklarna finner ni alla de som har skickat in sina arbetsmeriter årets  Collie-
blad. Det är alltid lika rolig läsning att se alla aktiva collieekipage!
Träna nu alla på i vinter så ni vågar er ut på tävlingsbanan under 2014!

Redaktionen

Enkät från SBK

SBK kommer att gå ut med en enkät vars syfte är att ta reda på vad vi alla 
hundägare gör med våra hundar. Enkäten ligger förhoppningsvis på deras 
hemsida när du har fått denna tidning i brevlådan samt att den även kommer 
att ligga på SCK:s hemsida. 
www.brukshundklubben.se    www.svenskacollieklubben.se

SCK uppmanar nu ALLA COLLIEÄGARE att gå in och svara på den här 
enkäten. Dina svar är givetvis anonyma. 
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Eurotop Toffie Rose, Jessie, köpte jag i Gälli-
vare 2006. Hon är KORAD LPI LPII uppflyt-
tad till Lydnadsklass Elit samt uppflyttad till 
Högre klass, spår.

Mina tankar när jag köpte henne, vår tredje 
collietik, var att nu ska jag lära mig mer om 
hundar och hundträning!
Jessie var den perfekta hunden för mig, helt 
underbar att arbeta med, arbetsvilja utöver det 
vanliga visade det sig. Efter att vi gått några 
kurser för att lära oss grunderna kunde vi bör-
ja träna på egen hand. Vi hade roligt tillsam-
mans när vi tränade, tjuvade ofta till oss tid för 
att träna korta pass flera gånger per dag.
En hel del har vi provat på; både sök, viltspår 
och rapport.

Jag tycker det är inspirerande att lära och utvecklas vid mogen 
ålder. Som barn och tonåring tävlade jag i friidrott, så när vi 
kom ut på appellplan för att tävla tyckte jag det var väldigt 
spännande!
De gånger vi nått toppoäng och riktigt lyckats så har det fun-
nits en fantastisk kemi mellan mig och min hund, en helt un-
derbar känsla!

Men hallå, vi har gått en lång väg för i Lydnadsklass I täv-
lade vi många gånger innan LPI kom. På gott och ont fick 
vi en viss tävlingsrutin, hunden är ju alltid duktig, men som 
förare så måste allt stämma just dessa minuter. För mig var 
det självklart att vi inte kunde lyckas från början när jag var så 
orutinerad och hade så mycket att lära. Vad händer när man 
missar? Ingenting, det är bara att komma igen. Gör om gör 
rätt! Det är ledstjärnor i min träning och tävling.

Min träning har un-
der åren förändrats 
en hel del, nu arbetar 
vi endast med belön-
ingsträning och klick-
er. Detta är en my-
cket trevlig och rolig 
träning som ger glada 
och pigga hundar på 
appellplan.

Lydnadsträning finns 
i vardagen, hunda-
rna rastas lösa och 
kommer på inkalln-
ing. Man måste alltid 
vara en social och re-
spektfull förare, som 
med kärlek når fram 
till sin hund. När det 
låser sig så slutar vi!
Vi tränar tillsammans 
med en grupp minst 

en gång i veckan, där 
kan vi få störnings- och 
tävlingsträning vilket är 
viktigt. Vi hjälper och 
stöttar varandra i tränin-
gen. Min hemmaklubb 
är Herrljunga BHK, där 
jag också är aktiv i utbild-
nings- och RUS-sektorn.

2010 blev Jessie svårt sjuk efter fästingbett, vilket gjort att vi 
fått rehabilitera långa perioder och tävlat mycket sparsamt. 
Hon fick en valp (Eurotop Toffie The Golden Rose, Toffie) 
som är uppflyttad till Lydnadsklass II och idag bor hon hos 
min kusin i Småland.

Förra året utökades flocken med Eurotop Arctic Magic, Rex, 
som nu är 18 månader och i skrivandets stund just gjort sin 
MH beskrivning, som gjorde både förare och uppfödare stol-
ta. Med Rex tränar jag spår, rapport och lydnad och vi siktar 
på tävlingsstart till våren.
Jag sätter upp mål och jobbar mot dem, sen känner jag av 
om/när det är dags för tävling.

Mina mål med Jessie är att hon nästa år får resterande cert 
och blir SE UCH, samt att vi kommer ut i Lydnads Elit och 
Högre klass, spår.
Drömmen är ju att få en Bruks-, Lydnads- och Utställnings 
Champion!
Det är dessa mål vi jobbar mot med glädje!

Väl mött på tävlingplan!
IngBritt Alexandersson
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Jag heter Anna Eklund och har tre collies. 
Lundecock’s Country Rose, Isa, som är sju 
år, Gatefields Magic Smile, Jenni, som är 17 
månader och Gatefields Moonlight Girl, Zofi, 
som är 9 månader. Jag tränar rallylydnad med 
alla tre och så har jag börjat med lite agility 
med Jenni. Tidigare tävlade jag i agility klass 
2 med min fina Gambling Mans Jazzy Girl, 
Zandi, som tragiskt gick bort för ett år sedan. 

Jag är uppväxt på landet med hästar och hun-
dar, och ett liv utan djur är otänkbart för mig. 
Min första collie fick jag 1992 och sedan dess 
finns det ingen annan ras för mig. 
2009 började jag tävla agility på allvar med 
Zandi. Detta var i samband med att jag fick 
cancer och var väldigt sjuk. Tävlingarna var ett 
sätt för mig att glömma allt det jobbiga. Så i 
början var det mest på kul, men sedan var jag 
fast! Jag är otroligt fascinerad av vad man kan 
lära hundarna. 

När jag sen fick lilla Jenni, som det är menin-
gen att jag ska tävla agility med sen, så tänkte 
jag att rallylydnad var ju bra att börja med 
eftersom man kan börja tävla när hunden är 
10 månader och det är ju inget som sliter på en 
ung hund. Samma sak här, jag skulle bara tävla 
på skoj men sen blev jag biten. 

Rallylydnad är ju ganska nytt för mig så jag trä-
nar idogt och analyserar jämt och ständigt för 
att jag och hundarna ska utvecklas. Jag försök-
er träna flera dagar i veckan korta stunder och 

sen brukar jag bygga banor på helgen som jag övar på. Jag 
har gett mig ut på tävlingar när momenten sitter skapligt. 
Tror man måste ut och prova så man får tävlingsvana. Det är 
en helt annan sak att göra saker på borta-
plan än på hemmaplan så min filosofi är 
liksom bara ”på det”. Då ser man vilken 
nivå man ligger på och sen är det bara 
hem och träna och försöka förbättra till 
nästa gång. Jag tycker inte det gör något 
om man skulle få dåliga poäng, det är ju 
bara och försöka få fler nästa gång! 

Det är intressant att ha tre helt olika indi-
vider att träna med. Man lär sig så otro-
ligt mycket av deras olika personligheter! 
Isa måste man först och främst se till att 
hålla på gott humör. Med henne är det 
viktigare med dragkamp och bollspel än 
själva momentträningen. Är hon bara i 
rätt sinnesstämning så gör hon allt! Här 
gäller det också att vara noga med att 
jag gör likadant borta som hemma. Hon 
känner av direkt om jag blir nervös och 
då kan hon bli låg. Isa har tränat lite rally 
tidigare med sin förra matte Marianne 

Hansson. Det var bra för hon kunde momenten, dock tog 
det ett slag innan Isa fatta vad den nya galna, högljudda mat-
ten ville att hon skulle göra. Nu tävlar vi i fortsättningsklas-
sen. 

Jenni är väldigt kvick och otroligt lättlärd. Hon är verkligen 
superduktig! Det som brister på tävling är att hon har lite 
svårt att koncentrera sig, hon är så otroligt nyfiken och tycker 
allt är roligt. Nu är Jenni fortfarande ganska ung så koncen-
tration och fokus kommer nog mer efterhand. Tränar mycket 
på att hon verkligen ska vara koncentrerad endast på mig. 
Här gäller det att vara noga med att sluta att träna i tid så att 
hon inte blir trött. Vi tränar korta stunder och då SKA hon 
vara fokuserad på mig. Sen får man liksom utöka koncen-
trationstiden efter hand! Jenni kan alla momenten i fortsät-
tningsklassen, men vi fortsätter lite till i nybörjarklassen tills 
hon kan koncentrera sig bättre. Siktar på fortsättningsklassen 
till våren. 

Lilla Zofi är den mest okomplicerade hunden att träna. Hon 
är som den duktiga eleven i klassen, hon vill bara göra rätt. 
Jag siktar på att starta Zofi på tävling till våren. Jag tror att 
anledningen till att det känns lite lättare med Zofi är att jag 
lärt mig utav de andra två vovvarna. 

När man börjar träna är momenten inte så viktiga utan det 
är själva följandet som är utgångspunkten. Följer hunden dig 
fint när du går jättesakta, går vanligt eller springer så har du 
kommit långt. Jag tränar mycket med tempoväxlingar. Jag 
försöker göra träningen rolig, vara positiv och glad själv, och 
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öser beröm över hundarna när de gör rätt. Sen växlar jag 
belöningarna mellan röst, lek och godis så att de aldrig riktigt 
vet vad de ska få. Är också noga med att ibland belöna efter 
ett moment, ibland efter fem och ibland efter tio. Tänker att 
då kommer de vara mer alerta för de vet aldrig när belönin-
gen kommer. 

Det jag själv har svårt med är att sluta i tid! Jag vill så gärna 
att allt ska gå perfekt. Men detta måste man lära sig. En trött 
och omotiverad hund gör ingenting bra, en pigg och alert 
kan man få att göra vad som helst! 

Jag tycker det är jätteroligt att tävla även om jag blir nervös 
och det kanske inte alla gånger går superbra. Men det är ju 
det som är charmen med det hela. Jag försöker tävla mot 
mig själv och försöker att utvecklas. Mitt motto är att hur 
det än går så ska jag vara glad när jag går ut från banan. De 
gångerna det stämmer på banan och allt går vägen är det en 
sådan härlig känsla! Dessa gånger har man glömt allt det som 
varit mindre bra och plötsligt har allt slit och all träning gett 
utdelning. 

Höjdpunkterna detta år har varit när både Jenni och Isa fick 
sina RLD N titlar! Matte var sjukt stolt och har naturligtvis 
ramat in diplomen. Isas 100-poängare gick heller inte av för 
hackor, gud så roligt det var! 

Till alla er som funderar på och tävla så gör det. Oavsett om 
det går bra eller dåligt så har du ändå gjort något stort. Du 
vågade prova och det är jättestort. Sen är det bara att försöka 
jobba sig uppåt.

Om min tävlingshund

Jag har en korthårshane på snart tre år, Blue 
Petipa´s Asseb Albatross (Mihx). Mihx är min 
andra collie och vi håller på med fler grenar än 
vi egentligen har tid med, vi kör agility, lydnad, 
sök och spår. 

Det är agilityn vi satsar mest på. Som agili-
tyhund har Mihx gått från klarhet till klarhet 
och när vi nu avslutar vår andra tävlingssäsong 
kan jag konstatera att vi redan är uppflyttade 
i agilityklass 3 och i hoppklass saknas bara en 
pinne för uppflytt även där. Helt otroligt vad 
fort det gått! Agility är det som både Mihx och 
jag tycker är allra roligast, men det är också 
otroligt utmanande – när Mihx kommer ut på 
banan är det fullt ös från start till mål så jag får 
kämpa för att se till att hänga med i svängarna. 

Vi tävlar också lydnad, där är vi i klass 3. Lydnaden ställer 
helt andra krav än agilityn och på lydnadstävling får Mihx 
hålla tillgodo med en betydligt mycket mer nervös matte än 
på agilitybanan. När vi tränar och tävlar agility är det fokus 
på styrning och tajming, på lydnadsbanan måste vi jobba mer 
med koncentration och uthållighet. Kombinationen av flera 
grenar utvecklar vårt samarbete som ekipage varje dag. 

Tävlingsmänniska som jag är gör jag upp noggranna planer 
i början av tävlingsåret, med mål och delmål och tränings- 
och tävlingsresultaten analyseras sedan utifrån dessa. Jag 
behöver tävlingarna som morot för att göra kvalitativa och 
utvecklande träningar och Mihx är så otroligt tacksam som 

tränings- och tävlingshund! Han vill bara göra mer och mer 
och han fattar så otroligt snabbt vad man vill. Med en sådan 
hund är det helt enkelt svårt att låta bli att tävla! Därför blir 
det periodvis ganska intensivt med tävlingar under året och 
då huvudsakligen i agility men också en hel del lydnad. Ett av 
målen för nästa säsong är att vi också ska ta oss i kragen och 
komma igång med spårtävlandet. 

Tävling för mig är egentligen bara ett kvitto på hur väl vi 
lyckas på träning, det är under träningen vi utvecklar vårt 
samarbete och har som allra roligast!

Hanna Rösth
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Många tycker om att resa utomlands för 
avkoppling och äventyr när de är lediga och de 
flesta åker nog till varmare breddgrader men 
vi har oftast valt att göra våra utlandsresor i 
samband med något som haft med våra hun-
dar att göra.
Det har varit allt från att besöka olika utställn-
ingar i andra länder till att åka för att para, titta 
på valpar, importera eller exportera någon valp 
eller tävla själva. 

Det är mycket förberedelser och saker som 
ska ordnas för hundarna innan man kan resa 
iväg. Sprutor, pass, intyg, stämplar och avmas-
kningstabletter - lite beroende på vart man ska 
åka såklart Det är också säkrast att, förutom 
en kontroll av vad som gäller vid tillbakaresa 
och införsel till Sverige, att uppdatera sig 
på respektive lands konsulat eller hos deras 
myndighet som motsvarar vårt Jordbruksverk, 
så man inte missar någon aktuell bestämmelse 
för att få föra in sin hund i landet, men ett är 
då säkert - det har blivit lättare att resa mellan 
länder nu än tidigare då vi inte hade gemen-
samma EU-regler. 
En god idé kan också vara att man kollar så att 
man har ett eget giltigt pass för i vissa länder 
kräver man det, trots både Schengen-avtal och 
EU medlemskap. Ett sådant land är Estland 
och det är om våra två senaste utställningsre-
sor dit jag nu tänkte berätta.
Mina collievänner i Finland har ofta pratat om 

Estland som ett trevligt land att åka och tävla i - så vi anmälde 
oss till den stora tvådagars Internationella utställningen i au-
gusti i Tallinn.  Anmälan, kopior på intyg och registreringsbe-
vis m.m. och givetvis betalning gör man på Internet i Estland 
som är ett mycket välutvecklat It-land.  I Estland har de t.ex. 
skapat Skype och tjänster som sms-parkering. 

Bekräftelser och PM 
får man givetvis skickat 
på e-post och väl på 
plats på utställningen 
får man ett kuvert med 
allt som gäller ens del-
tagande hundar. En katalog (båda dagarna i en - bra!), num-
merlappar m.m. Allt är väldigt välorganiserat.
Glatt överraskad måste jag nog säga att jag blev eftersom 
Estland annars är ett land med stora kontraster. Antingen 
hightech eller medeltid – toppmoderna höghus sida vid sida 
med urgamla ruckel, utbrända kvarter och så plötsligt ett nytt 
ultramodernt byggnadsverk igen! Och ingenstans har jag nog 
sett så många väldigt fina dyra bilar – överallt!

När senaste valpkullen var färdiglevererad och allt var klart 
med våra papper och pass packade Janne och jag husbilen 

och tog med de två hundar, Freyja och Bosse, som vi anmält 
och åkte till Värtahamnen i Stockholm för vidare destination 
Tallinn.

Efter många Finlandsresor är våra hundar rese- och båtvana 
och det är nog bra eftersom överresan till Estland tar 16 tim 
och det inte finns mycket till plats man kan rasta sina hundar 
på. Givetvis ska man ha rastat sin hund ordentligt innan avre-
sa, för med väntetider plus resa kan det ta 20 tim till dess de 
får en ordentlig promenad igen, men det går ändå alltid bra.

På båten till Estland får hundarna endast vara i den bokade 
hundhytten och på ett “rastdäck” och i korridoren där emel-
lan men på de större Finlandsbåtar som Serenad och Sym-
phony får de följa med på promenad inne i båten och soldäck 
och båda sidors däck vilket är trevligare.
Eftersom det var första gången vi nu åkte till Estland kände 
vi inte till de lite strängare reglerna på Estlandsbåten så vi satt 
och njöt på soldäck med en öl och en cider i några timmar 
innan det var dags att lämna hundarna i hytten för att gå och 
äta buffé. 

Att vara ute och resa på det här viset med hund är en enda 
lång mentaltest faktiskt. Konstiga, oväntade höga ljud, ska-
kningar, fullpackade trånga bildäck med mängder av långtra-

dare och många olika 
underliga trappor och 
golv att gå på. Det är 
trånga passage och gån-
gar. Proppfulla hissar 
med både folk, väskor 
och främmande hundar. 

Barn som springer, hoppar, skriker – och som plötsligt dyker 
fram ur en hytt i en korridor och vill klappa (helst bakifrån) 
när man passerar. Överförfriskade personer som ska “gulla” 
med hundarna när man ska ut och rasta dem (utgången till 
rastningsdäck och något disco ligger oftast vägg i vägg) Ja, 
man har många möjligheter att förundras över hur duktiga 
hundarna är och att vara stolt över dem! Men oftast är det 
ändå ganska lugnt och man möter också många rara vänliga 
hundälskare från olika länder som inte sällan berättar om hur 
de längtar efter sin egen hund därhemma.
Utställningsplatsen i Tallinn var vid en idrottsstadion som lig-
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ger ganska centralt och vi och två andra utställare med husbi-
lar, en svensk och en finsk, hade gott om plats på parkeringen 
under natten. 
Alldeles bredvid fanns en lummig park med till och med ett 
par stora fina hundrastgårdar med lite agilityhinder, soffor 
och blommor, där man lugnt kunde släppa hundarna föru-
tom att promenera runt på gångarna i parken.

I Estland är man mycket “precis” med starttid i ringarna, på 
minuten faktiskt, och dömer domarna fortare så “väntar man 
in” tiden till nästa hund/ras så plötsligt kan de vara en “paus” 
på 10-15 min för domaren “ligger före” i bedömningen. Vår 
domare var från Ryssland och trots flera champions och an-
dra deltagande korthår tyckte han bäst om just Bosse 
och Freyja och Bosse blev BIR med cert & cacib 
och Freyja BIM med cert. Fina rosetter 
och pokaler blev det och lång väntan på 
gruppfinalen som gick av stapeln i regn 
utan någon placering. Vi var nöjda 
för det var just ett cacib till Bosse 
som var målet för resan!

Nästa dag sken solen och sam-
ma hundar plus tre till från Fin-
land var anmälda och domaren 
var en vänlig estnisk dam som 
även hon gillade våra hundar 
för hon gav Bosse ännu ett 
estniskt cert, ytterligare ett 
cacib och så blev han BIM 
medan Freyja denna dag fick 
nöja sig med 3:e bästa tik men 
fick även hon det estniska 
certet. Med de framgångarna 
i bagaget kände vi oss mogna 
för lite sightseeing och mat i det 
gamla Tallinn tillsammans med 
våra duktiga hundar.

Medeltidsklädda eldjonglörer, 
musik, trånga trafikerade gator och 
gränder, folk som hela tiden vill klappa 
hundarna – vare sig man går, står eller sit-
ter. Ja, som sagt nog är det en mentaltest att 
vara på resande fot om man väljer att ha sina hun-
dar med sig. Men hundarna verkade trivas och allt som 
oftast vankades en godbit från husses tallrik eller ficka som 
ett extra pris för utställningshundar på resande tass.

När vi nu hade fått två estniska cert var till Bosse & Freyja var 
det  lockande att försöka få ett tredje för ett Estniskt Cham-
pionat, så med risk för höststormar på havet återvände vi 
i höstas till en nationell tvådagarsutställning c:a 12 mil från 
Tallinn i en stad som heter Rakvere.
Denna gång med kennelbil hostel-inkvartering tillsammans 
med min vän och valpköpare Mea. Vi hade vädergudarna 
med oss under hela överfarten till dess vi kom till Tallinn. 
När jag körde av landgången vräkte regnet ned så mycket 

att torkarna fick gå på maxfart. Eftersom jag hade ett litet 
hum sedan förra resan om hur det ser ut i Tallinn åkte vi till 
en plats där vi kunde rasta våra mycket lyckliga fyrfota vän-
ner innan vi i fortsatt hällregn ställde in GPS:en på Rakvere 
Sporthall och resan fortsatte. När de riktigt dåliga vägpartier-
na var avverkade och vi kom ut på de av EU-medel nyanlagda 
fina motorvägar försökte vi se lite av det estniska landskapet 
men det visade sig omöjligt eftersom regnet envisades med 
att vräka ned.
Ganska trötta nådde vi Rakvere och ett modernt köpcenter 
där vi åt en hamburgare och Mea förundrades över en auto-
mat där man kunde köpa flaskor med mjölk (såg ut som en 
fotoautomat ungefär fast med en kossa på). Vi provianterade 
i en matvaruhall som hade varor från både svenska COOP 

och ICA i sortimentet plus givetvis en mängd nya int-
ressanta produkter som vi måste prova.

Efter att ha kört och checkat vägen 
till utställningshallen började sökan-

det efter vårt hostel som jag bokat 
över Internet flera veckor tidigare 
men som trots gatuadress och 
koordinat inte ville visa sig på 
GPS:skärmen.  Det var spän-
nande nu eftersom det började 
mörkna och vi var mitt ute på 
landet!
Till kartfunktionen i min mo-
bil och en från ViaMichelin 
utskriven vägbeskrivning, låg 
nu vårt hopp!
Efter lite körande på småvä-
gar dök plötsligt en liten skylt 
upp med namnet på platsen 
vi sökte och strax därefter 

även en ännu mindre skylt med 
namnet på vårt hostel och en 

pil upp till höger på en “ko-stig” 
- ja då kändes livet skönt och inte 

så nervöst längre – och väl upp på 
planen framför huset tyckte jag nog 

att det inte riktigt var likt det hostel  jag 
bokat men det  var ju mörkt och hällreg-

nade fortfarande och vad skulle det annars 
vara. Här såg vi ju att vägen var slut och det stod 

hostel på en skylt som satt på huset!

Inte en själ fanns i huset men till ett av rummen var dörren 
uppställd och en nyckel satt i dörren och det var ett 4-bäd-
dars rum som jag beställt men inte i den standard jag tänkt 
mig, men vad skulle vi göra? Trötta och hungriga packade 
vi in våra saker, ringde numret på bokningslappen och fick 
prata med en man som bara pratade estniska, ryska samt tre 
ord tyska. Med de tre tyska orden kom vi inte långt så jag avs-
lutade samtalet något frustrerad. Vårt rum kändes mer som 
ett kvinnofängelse än ett frivilligt bokat boende.
Efter två timmar kom en engelsktalande ung kvinna och sa 
att vi var välkomna att stanna men att vi var på FEL hostel! 
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Vi var inte de första som kommit fel sa hon sedan (??) och 
ägare till rätt hostel skulle nog inte bli så glad om vi stannade. 
Var låg då rätt boende? Jo, i slutet av en liten minimal väg vi 
inte sett i mörkret bakom, en krök...

Vår hostelvärd med sina tre tyska ord “Alles gut, ja..?” kom 
och hämtade och guidade oss rätt. Det var ett hus och rum 
som jag kände igen från bokningen och det var helt OK men 
allt satt löst – toalett, kranar, diskbänk, spis - men det är en 
annan historia! Vi hade det bra ändå! Varmt och rent.

Första dagens domare, en rasdomare från Rumänien, var my-
cket förtjust i Bosse och Freyja och trots flera fina finska hun-
dar blev Bosse andra bästa hane med det eftertraktade certet 
och Freyja blev BIM och även hon fick sitt sista cert för att 
bli Estnisk Champion.
Vi firade med en långpromenad i full storm med hundarna 
över stora gröna fält och skogspartier. 

Dag två lämnade jag in alla uppgifter till Estniska Kennelk-
lubbens representant på utställningsplatsen och betalade för 
Champion Diplomen, som de efter registrering skulle skicka 
till oss i Sverige.
Så var det dags för en ny utställningsomgång i en ny hall med 

en ny domare. Golvet var högblank parkett som arrangörerna 
lagt gummimattor på som rörde sig som isflak på vatten när 
man sprang med hundarna på det. En del utställare halkade 
och föll och vissa hundar halkade de också, så det var inte så 
bra (tydligen var just denna hall känd för det dåliga golvet). 
Vår danske allrounddomare var inte heller värst intresserad 
av korthårscollies. Han tittade mer på allt utanför ringen ty-
ckte jag – gav samtliga korthår Excellent men inget mer – så 
INGEN blev placerad? Ja, man kan råka ut för mycket spän-
nande och oväntade saker när man är på resande fot.

Vi var dock nöjda och fick en bilfärd i strålande sol tillbaka 
till Tallinn och en trivsam sightseeing och shoppingtur på ef-
termiddagen i den gamla staden innan vi nöjda och lite trötta 
körde ombord på båten hem till Sverige igen.
Två veckor senare fick Bosse sitt sista CACIB för det Inter-
nationella Championatet. Denna gång var vi i Danmark och i 
mycket värre sjögång!

Vid pennan: Evama, Törnskogens Kennel

ANMÄLNINGSAVGIFTER VID UPPFLYTT I BRUKS

Nytt beslut finns taget från Utskott prov och tävlings möte nr 3/2012 
Se utdrag ur justerat protokoll från Utskott prov och tävlings möte 2012-08-03-04: 
§ 44 Rapporter och ärenden) 

Anmälningsavgiften tillbaka vid uppflyttning 
Utskottet beslöt att detta får vara upp till arrangören att besluta om. 

Men ett förtydligande måste fram för nu är det många som frågar, läs därför vad som gäller vid appellk-
lass då hunden är över 18 månader:
Dock gäller alltid vid uppflyttning ur appellklass för hund över 18 månaders ålder att återbetalning ska 
ske för eventuella ytterligare appellklasstävlingar hunden är anmäld till. Detta till skillnad från uppflyttnin-
gar där hunden ändå har möjlighet att starta i ytterligare tävlingar i klassen (alltså appelltävlingar så länge 
hunden är under 18 månader och inom karenstiden i lägre och högre klass.)   
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Jag heter Anita Wihk och jag har två collie-
pojkar. Dantos Hilding, “Hilding” som är tio 
år och numera glad pensionär. Vi var godkän-
da i högre spår innan skador satte stopp för 
fortsatt tävlande. Idag tillhör han städpatrul-
len, dvs han går spår efter andra hundar och 
plockar in apporter som blivit kvar i spåret.
 
Min andra pojke är Fachings Black Pontiac 
“Pontiac” , fem år. Hilding och Pontiac är 
halvbröder, de har samma pappa, Fachings Jet 
Black Jake, “Jack”, som hade cert i spår och 
har lämnat flera duktiga hundar efter sig. 
Pontiac och jag är godkända i elitspår. 

Jag har bara ägnat mig åt spår, tycker att det är spännande 
att “läsa  hund”. Pontiac lurar mig ibland och spårar vilt 
men jag börjar kunna genomskåda honom! 
Sedan var det ju det där med lydnaden... tyvärr ingår även 
detta i brukset och det är ingen höjdare för mig, jag blir 
hypernervös när folk tittar, allt blir tokigt och Pontiac som 
känner min oro kan gå mig helt ur hand. Jag hoppas att jag 
kan lära mig att inte vara nervös någon gång...  Man kan ju 
undra varför man tävlar när man är så nervös, men känslan i 
magen efteråt, när man är så himla glad att man vågade, går 
inte att beskriva!
 
Några gånger under min tävlingskarriär har jag lyckats hålla 
mina nerver i styr och Pontiac kan då gå lydnad som på 
träning, vilket kan ge oss ganska bra betyg med uppflyttning 
som följd! Han har kapaciteten, bara han slapp att dras med 
tanten! Jag är däremot inte ett dugg nervös inför specialen 
eftersom det är helt Pontiacs jobb, jag kan ju inte nosa rätt 
på något spår!  

 Det roligaste som jag vet är nog ändå träningen, dvs den 
i skogen, eller är det kaffekorgen och det sociala? Vi är ett 
gäng tanter där bara jag jobbar, resten är pensionärer, ibland 
har vi någon ungdom på 50 år eller så, på tillfälligt besök i 
gruppen. Vi träffas flera gånger i veckan och har ju fördelen 
att träna på dagtid i stort sätt när som helst. Själv jobbar jag 
natt så dagarna (läs eftermiddagarna) är jag ledig.
 
Mitt tävlingsår planerar jag faktiskt in, jag väntar inte på att 
momenten skall sitta, eftersom jag är så nervös så blir det 
som det blir i alla fall! Jag vet att han kan momenten på trän-
ing och han kan dem bra, men min nervositet... Jag sätter 
mig i januari och planerar in både läger och tävlingar, sedan 
lägger jag in semester som spridda skurar över året. Tur att 
jag har en förstående arbetsgivare!
Under 2013 tävlade vi elva gånger, en gång i lydnad och 
resten i bruks. 

Det som känns bra är att mina resultat förbättras samtidigt 
som min magkänsla börjar bli bättre, det kanske stämmer 
det som många säger att tävlar man mycket så slutar man till 
slut att vara nervös. Det kan även bero på alla positiva kom-
mentarer man får, både från medtävlande och domare, över 
att man har en collie som är så samarbetsvillig positiv och 
social! Pontiac är ju en så bra representant för sin ras och jag 
vet att det finns många fler duktiga collies ute i   buskarna! 
Törs jag så kan ni!
 
Och förresten, när ni läser det här så har vi blivit en till i 
familjen! Pontiacs son flyttade in till oss i november, nu får 
jag börja om med en hund till! Jipppi!
Jag hoppas vi ses på tävlingsbanan!

Anita

Hilding

Pontiac
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Mitt tävlande med hund började när Nova 
kom in i mitt liv. Men innan jag berättar mer 
om det ska jag presentera mig. Jag som skriver 
heter Marie Karlsson och har för närvarande 
tre collies, Tarzan som är 9 år, Nova som är 3 
år och lilla Leia på 4 månader. 
Det har tagit mig åtta år att våga mig ut på 
tävlingsplan. När Tarzan var yngre tränade vi 
och gick en del kurser i  agility som han tyckte 
var jätteroligt och var riktigt duktig på men 
jag måste erkänna att jag inte hängde med i 
svängarna så jag vågade mig inte på att tävla. 
Vi tränade också en del spår som även det 
gick bra men vi kom aldrig igång med lyd-
naden, men även om vi gjort det så tvivlar 
jag på att jag vågat tävla vid den tidpunkten 
i alla fall.

Med Nova var det annorlunda, jag hade 
redan bestämt att med nästa hund skulle jag 
träna och tävla, mitt självförtroende skulle 
inte få sätta stopp den här gången. Det första 

vi gjorde var att gå en tävlingsinriktad valpkurs när hon bara 
var fem månader gammal och det var starten på lydnadsträ-
ningen. Sen följde en fortsättningskurs och flera kurser efter 
det i lydnad. Kursledaren var Lotta Linusson som är lagledare 
för svenska lydnadslandslaget och  hon besitter en enorm 
kunskap och är väldigt pedagogisk.

Träningen lägger jag upp på så sätt att jag först gör en över-
gripande tidsplan över mina mål några år framåt i tiden. Det 
låter nog ambitiöst för en del men för mig är det viktigt att 
veta vart jag vill komma med min träning. Därefter gör jag 
en månadsplanering där jag planerar vilka moment som 
(helst) ska vara färdigtränade vid ett visst datum och sist en 
veckoplanering med momenten uppdelade i detaljer. Inför 
varje träningspass bestämmer jag vilka moment/detaljer vi 
ska träna på för att få kvalitet på träningen. Jag är inte den 
som lägger ner timmar på brukshundsklubben utan tränar 
kortare pass varje dag hemma på gräsmattan. Efter träningen 
funderar jag över vad som gick bra och vad vi behöver träna 
mer på och justerar veckoplaneringen. 
En bok jag varmt kan rekommendera är 
"Med sikte på 10:an" om man tycker om 
strukturerad belöningsträning. 

I maj 2012 var det dags för vår tävling-
spremiär i lydnadsklass 1 på Hölö BK. 
Konstigt nog var jag inte alls nervös, 
jag hade en känsla av total fokusering, 
det var bara Nova och jag på plan och 
vi lyckades över förväntan! Ett först-
apris och en förstaplacering med 184,5 
poäng, och det gav mersmak vill jag lova! 
Samma känsla av total fokusering hade 
jag när vi tävlade i lydnadsklass 2 på Col-
lie-SM 2012 och vi lyckades med 181,5 
poäng och en tredjeplacering trots att vi 
fick springa från utställningsringen till 

lydnadsplan där domaren stod och väntade. Efter det har vi 
provat på att tävla i lydnadsklass 3 men det har varit för tidigt, 
momenten har inte varit genomtränade, jag har blivit nervös 
och totalt ofokuserad och det har Nova känt. 
Med facit i hand inser jag att både Nova och jag måste känna 
oss helt säkra på alla moment när vi går in på plan, så det är 
bara att fortsätta träna. För givetvis siktar vi på eliten även om 
det är en lång väg dit!

Parallellt  med lydnadsträningen var vi med i en sökgrupp ett 
tag och det var riktigt roligt men jag upplevde att träningen 
tog väldigt lång tid, trots det fick hundarna lite träningstid var, 
så nej det var inget för mig. Spår har vi också tränat och gått 
kurs i men det blev aldrig riktigt bra (vilket kan bero på att 
jag tycker det är ganska tråkigt). Vi provade på att vallade får 
några gånger och det var verkligen jätteroligt, det skulle jag 
gärna fortsatt med, men det tar också en hel del tid när man 
inte har träningsmöjligheter i närheten. I juni 2012 gick jag 
och Bosse (min man) vår första rapportkurs och vi fastnade 
direkt. Det är en gren som vi båda kan  engagera oss i och 
som passar Nova perfekt, eftersom hon fullkomligt älskar att 
springa och är en modig tös. 
Vi fick kontakt med Gun-Britt Arthursson i Hudiksvall, en 
mycket duktig rapportförare som tävlar i SM, och hos henne 
har vi haft förmånen att få gå några kurser. Skogarna däruppe 
går inte att jämföra med vad vi har här i Stockholm men vi 
har i alla fall en skog nära oss som fungerar bra för rapport-
träning. Även i rapporten har vi en träningsplanering för att 
komma framåt och vi planerar alltid vilka delar vi ska träna på 
innan vi går ut i skogen.

Appelltävlingen gick av stapeln i september 2012. Innan själ-
va rapportdelen kördes lydnaden och jag hade samma känsla 
av fokusering som jag upplevt tidigare. Lydnaden gick bra 
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Jag är inte den som lägger ner timmar på 
brukshundsklubben utan tränar kortare 
pass varje dag hemma på gräsmattan. "
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och sen bar det av ut i skogen för själva rapporten, och se det 
lyckades det med! Totalt 280 poäng och uppflyttade med en 
förstaplacering.  Därefter krävdes tre lägretävlingar för att bli 
uppflyttade till högre. 

Första tävlingen vände Nova på första sträckan , andra tävlin-
gen sprang hon första sträckan men ville inte springa andra 
sträckan och eftersom rapportdelen kördes först blev det inte 
aktuellt med någon lydnad  på någon av tävlingarna. Men i 
september 2013 åkte vi hemifrån redan kl 04.00 för att starta 

Collie Classic 2014
Håller du på med agility med din collie?

Boka då 4-9 augusti!
 

SCK arrangerar ett agilityläger samt en inofficiell agilitytävling.
Lägret & tävlingen är även öppna för ekipage utanför Sverige.

Läs mer på: http://collieclassic.acania.se/

vår tredje tävling på Falbygdens BK och vi var faktiskt ganska 
nervösa.  Men vi lyckades bli uppflyttade till högre med 497,5 
poäng! Jag vill lova att vi åkte hem med en helt annan känsla 
än när vi åkte hem efter dom två första tävlingarna. Känslan 
av att ha lyckats med sin hund går inte att beskriva och man 
kan lägga ett delmål till handlingarna och börja träna inför 
ett nytt!

Inför tävlandet i högre klass måste vi lägga in en hel del fys-
träning, främst kondition och uthållighet men även en del sty-
rka, för det kräver sin hund att springa över 4 km fördelat på 
tre sträckor så snabbt som möjligt men givetvis också för att 
undvika skador. Men vi kommer ha svårt att mäta oss med en 
del andra raser som tävlar i rapport, t ex bordercollie, kelpie 
och schäfer, de kommer nog alltid vara lite snabbare. Men 
vi tycker det är fantastiskt kul att ha en lite "udda" ras inom 
rapporten och visa att även collie kan. Och det är nog det 
som motiverar mitt tävlande mest, att visa vilken fantastisk 
arbetskapacitet en collie faktiskt har!

Jag önskar er alla ett gott nytt fantastiskt tävlingsår!
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När kvalificeringstiden gick ut stod det klart att collier-
asen även detta år hade fått en representant på Rallylyd-
nads SM. Jeanette Hansson och Ikkatorpets Cajza hamnade 
på plats 39 av 41 kvalificerade ekipage.  Vi var många som 
under sommarmånaderna höll tummarna för att poängen 
skulle räcka till en plats på SM men det var väl i själva verket 
bara matte Jeanette som tvivlade på att de skulle komma 
med.
Extra kul var det att årets SM arrangerades av min hem-
maklubb, Söderåsens BK i Ljungbyhed, så jag skulle även i 
år kunna följa tävlingarna ”live”. 
Vårt arbete med arrangemanget startade nästan ett helt år 
innan tävlingarna och allt var minutiöst planerat. Helgen 
den 14-15 september var det dags.

Invigningen skedde på fredagkvällen och det blev pampigt 
värre. Först kom fanbärarna med svenska flaggan och en 
flagga med rally loggan på. Därefter travade alla ekipagen 
in under musik och det var jättekul att få se alla dessa olika 
raser komma in. Snyggast var dock vårt collieekipage.  Alla 
ekipagen fick ställa sig på en linje och så blev årets Rally- SM 
invigt med talare både från Skånedistriktet och från Klip-
pans kommun. Talaren från Klippans kommun hade dessu-
tom varit brukshundklubbens ordförande under ett antal år 
så talet kom verkligen från hjärtat.

Därefter fick 
varje ekipage gå 
upp på en ramp 
där de högtidligt 
blev presenterade 
och fick välja en 
kasse som stod 
uppradade uppe 
på rampen. I des-
sa kassar fanns 
diverse skänkta 
grejor från spon-
sorer och num-
merlappen som 
skulle bäras un-
der tävlingarna. 
Jeanette drog 
startnummer 20 
och detta innebar 
att de skulle få 
starta i första om-

gången i kvaltävlingen på lördagen. 
Efter invigningen var det kamratfest i ett stort partytält som 
var uppställt på tävlingsområdet. Där blev de tävlande och 
funktionärerna bjudna på en härlig buffé medan man umg-
icks med varandra. Kvällen blev inte speciellt sen eftersom 
de flesta ville ladda batterierna till tävlingen dagen därpå.

Vi vaknade till strålande sol på första tävlingsdagen. En rik-
tigt härlig sensommardag blev de tävlande bjudna på. Sam-
lingen skedde och alla önskades lycka till och sedan startade 
banvandringen för ekipage 1-21 där Jeanette ingick.
Banan var klurig och ekipagen fick bra flyt i den. 

De två domarna stod på varsin sida och diskuterade inte alls 
utan skötte sin bedömning utan den andres inblandning. 
Samtidigt som tävlingarna startade så blev ekipagen filmade 
under hela banan. Dessa filmer kunde man sedan köpa till 
självkostnadspris. Kul att kunna se sig själv och andra i lugn 
och ro hemma i tv-soffan.

Jeanette var lugn och hade Cajza i en tygbur i skuggan hos sig 
medan de väntade på sin tur. När jag frågade hur det kändes 
så svarade hon bara – nu är jag ju här. Varför vara nervös eller 
bekymra sig för detta – det svåra har ju varit att ta sig hit så nu 
skall vi bara njuta över att få vara med! 

Tävlingen flöt på och deras tur närmade sig. Cajza värmdes 
upp och var på ett strålande humör. Deras framfart var ba-
lanserad och tyst! Ett problem som ekipaget annars har när 
Cajza vill så mycket och blir ivrig i sina utförande och då 
kommer ljuden – men det såg så fint och harmoniskt ut och 
det flöt bara på. Jag tror verkligen att båda två njöt av stunden 
de hade tillsammans på banan.
Det tog bara ett par minuter efter deras målgång tills poängen 
kom upp. De hade fått ihop 87 poäng och nu gällde det bara 
att hålla tummarna och se hur långt det skulle räcka när grupp 
nummer 2 också skulle starta. 

SM i rallylydnad!
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festlig som invigningen. Alla finalisterna marscherade in ba-
kom fanbärarna medan ljudet av ”we are all the winners” 
spelades i högtalarna. De tre pallplacerade fick stiga upp un-
der massiva applåder och flankerades av resterande ekipage 
och så spelades svenska nationalsången. En riktig rysare som 
fick både tårar och leende att synas. 

Slutligen överräcktes stafettpinnen till ett Sundsvallsekipage 
där Rally SM kommer att gå av stapeln 2014. Jag är alldeles 
övertygad om att Jeanette och Cajza och förhoppningsvis 
fler collieekipage kommer att satsa på att vara närvarande 
där nästa år!

Ingela Pettersson

Många fina utförande fick vi se och några ”outsiders” stack 
upp och placerade sig högt upp i listan. Några säkra kort föll 
ifrån och det är inte lätt att få allt att stämma under några 
minuter när föraren skall hitta rätt bland skyltarna och bland 
alla kommandon inne i huvudet.

Av de 41 startande ekipagen skulle de 20 högsta poängen 
kvalificera sig till finalen dagen därpå. När allt var samman-
räknat så stod det klart att Jeanette och Cajza föll på mål-
snöret. De hamnade på en 23:e plats och det är lätt att bli 
besvikelsen över att inte gå till final när man är så nära. Det 
man inte får glömma är att de kvalificerade sig till årets SM 
på en 39:e plats och lyckades jobba sig upp till en 23:e plats 
i kvalet och det är en prestation så stor som något! De hade 
gjort sitt allra bästa och visat sig från sin allra bästa sida. 
Många kommer också ihåg det trevliga ekipaget med den 
blåa vackra collien!

På kvällen blev deltagarna hämtade med buss på de olika 
övernattningsställena och blev därefter körda till ”Kalle på 
Spången”. Var skall man inta sin SM-bankett när man är i 
Skåne – om inte på Spångens Gästgiveri. God mat och un-
derhållning av både Tina Turner och andra kändisar intogs 
tillsammans med många glada skratt. Kanske en och annan 
gravöl också svaldes under kvällen men till största delen var 
stämningen på topp!

Vi vaknade på morgonen av att regnet slog mot fönsterru-
tan. Varmt men med ett ihållande ösregn gjordes finaldagen 
redo. Banvandring gjordes av de 20 finalisterna och oerhört 
många trotsade vädret och kom för att titta på ekipagen som 
gått till final. Rallylydnad är en stor hundsport i Skåne och 
det var många tävlande i våra grannklubbar som kom. 

När ekipagen hade gått halva tiden på banvandringen så 
slutade det plötsligt att regna och molnen började skingra 
sig. Inte ett enda ekipage fick sedan något regn på sig under 
sin runda. 
Det var spännande in i slutet men när alla hade gått så stod 
det klart att vi hade fått en skånsk segrare i Carina Lundahl 
med sin västgötaspets Kalle. Prisutdelningen blev precis lika 



52

FI LCH JK3 EK3 HK2 AD BH Lumipilven Nippa Nap-
pa ”Martti” (Brantastigs Albin x Lawless the Masters 

Touch) föddes en eftermiddag i november 2006. Från denna 
stund började vår resa mot Finska Bruksmästerskapet för 
alla bruksraser, där man tyvärr ser collien alldeles för sällan. 
Att en dag få delta i Finska Bruksmästerskapet var vårt mål 
och vår dröm redan från första början. Målet var att delta 
redan år 2012, men det går inte alltid enligt planerna, och 
det året fick vi inte ihop de 
resultat som behövs för att 
kunna delta. 

Tävlingsgrenen vi deltog i 
heter på finska Etsintäkoe 
och på svenska kanske 
”Allmänprov”. I denna gren 
finns sex olika delområden: 
lydnad, sök, spår, apporter-
ing av tappat föremål, pre-
cisionssök och föremålsruta. 
Delområdena var delade 
på två dagar. På lördagen 
tävlade vi i spår, där vi fick 
45/60 poäng, apportering av 
tappat föremål 0/20 poäng – 
Martti plockade genast upp 
det tappade föremålet vilket 
leder direkt till noll poäng. 
På eftermiddagen deltog vi 
i lydnaden, där vi fick ihop 
73/100 poäng. Jag kunde 
inte vara missnöjd över lyd-
nadens poäng, då jag visste 
att lydnaden för tillfället inte 
var i det bästa skicket. 

På söndagen fortsatte tävlin-
gen med nya grenar. Vi började dagen med sök, vilket gick 
riktigt bra, 65/70 poäng. Några poäng förlorade vi p.g.a. att 
hunden bedömdes jobba för självständigt. Jag tycker själv om 
hundar som jobbar självständigt men gränsen måste ju sättas 
någonstans. Vårt andra misslyckande kom på precisionssök, 
0/20 poäng. Precisionssök har varit vår specialitet, men den-
na gång lyfte han bara inte det lilla föremålet. Sista delområ-
det var föremålsruta. Till vår stora glädje fick vi fulla poäng 
30/30. Ett mer perfekt arbete från detta delområde kunde 
jag inte önska mig från min hund. Bara åtta hundar i hela 
tävlingen fick full poäng i detta delområde. Vår slutgiltiga 
placering i vår egen gren blev 8 av 13 ekipage.

131 hundar deltog i hela Finska Bruksmästerskapet. Martti 
var den enda collien som deltog. Det var mycket nära att vi 
skulle ha fått med även en korthårig collie, men tyvärr fick 
hunden en medicinkur just före tävlingen och kunde inte 

delta p.g.a. dopingreglerna. Rasfördelningen på tävlingen såg 
ut som följande: en Airdaleterrier, 2 American Staffordshire 
bullterrier, en Australian kelpie, 5 Australian Shephard, 3 
Beauceron, 23 Border collie, en Bouvier, 5 Groenendael, 30 
Malinois, 7 Tervueren, 8 Dobermann, en Spansk vattenhund, 
en Holländsk vallhund, en Golden retriever, 6 Labrador, en 
Långhårig collie, 9 Rottweiler, 15 Schäfer, 9 Riesenschnauzer.

Martti tävlar i högsta 
bruks-klassen i spår (JK), 
sök (HK) och allmänprov 
(EK). Innan anmälningsti-
den var ute, fick Martti ihop 
i Allmänprovet de resultat 
som behövdes för att få 
delta i alla bruksrasers Fin-
ska mästerskap. Resultaten 
som behövdes för att kunna 
anmäla sig till Allmänprov 
var tre EK3-resultat från 
detta eller föregående år. 
På våren 2013 deltog Martti 
för första gången i Allmän-
provets högsta klass. Under 
2013 tävlade vi fyra gånger 
för att få ihop de tre resultat 
som behövdes. Marttis kar-
riär i Allmänprov började 
på sommaren 2012, då 
han deltog första gången i 
Allmänprovets första klass. 
Vår rätt så häftiga tävling-
stakt år 2012-2013 ledde 
till att vår annars så fina 
lydnad försämrades under 
årets lopp och tyvärr fick 
vi inte lydnaden i skick före 

Mästerskapet vilket syntes i våra poäng. Också våra två miss-
lyckanden i terränggrenarna försämrade vår placering i den 
mycket tajta tävlingen. Medaljörerna skildes åt med 1 poäng, 
så tävlingen i vår gren var extremt tajt. 

Förberedelserna till vårt första Finska mästerskap gick bra, 
förutom lydnaden. Träningstakten var tajt p.g.a. att vi har fler 
delområden i vår gren än vad de andra grenarna har. I Finland 
har de andra bruksgrenarna oftast tre delområden, jämfört 
med Allmänprovets sex delområden. De sista två veckorna 
före tävlingen minskade vi på träningstakten för att hunden 
skulle få vila inför tävlingen, men lydnad tog vi ändå lite. Jag 
och Martti har alldeles underbara träningskompisar som alla 
gjorde sitt bästa för att våra sista träningar skulle lyckas. 
Och jag får inte glömma bort min mentala coach, som bor 
i en annan stad. Hon gjorde sin del för att jag skulle kunna 
hålla ihop mina nerver under denna stora tävling. Och aldrig 

Collie på finska Bruksmästerskapet
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kommer jag att glömma den känslan som jag hade på freda-
gen då vi alla ekipage hade frammarsch. Då fick jag några 
tårar i ögonen då jag fick stå där framme med min collie och 
lyssna på finska Nationalsången. Jag kommer heller aldrig att 
glömma hur människorna hejade på oss.

Själva tävlingen var mycket bra ordnad. Allt fungerade kor-
rekt, terrängerna var sådana som det skall vara på mäster-
skaps-nivå. Jag har själv varit med under årens lopp och ar-
rangera tre Finska mästerskapstävlingar och detta var nog det 
allra bäst ordnade. 

Då jag blev tillfrågad att skriva denna artikel kom frågan upp 
om hur mina förväntningar för tävlingen var. Mitt mål var att 
göra en hel och jämn prestation, jag önskade att få poäng i 
alla delområden. Min dröm var att stå på prispallen ifall allt 
skulle gå precis så bra som vi som bäst kan göra. Vi nådde 
ju inte riktigt målen vi satt upp, men så är hundsport med 
levande varelser vars huvudsakliga uppgift är att vara våra 
kära vänner. Min dröm blev ju inte heller som jag önskat, 
men det betyder ju bara att vi har något att drömma om även 
i fortsättningen…

Jag blev även tillfrågad om mina åsikter gällande träning 
och tävlande med collien. Jag älskar collien, deras vishet och 
även skönhet, men för mig är en bra hund, en bra hund obe-
roende ras. Collien har sina goda sidor som mångsidig hund 
till nästan vilken gren som helst, men colliens svagheter är 
även en stötesten för att klara sig i alla rasers mästerskap-
stävlingar och även till att tävla i de högsta klasserna. För att 
nu generalisera, tillspetsa och bara skrapa på ytan tycker jag 
själv om livsglada, nyfikna, modiga collie som vill behaga/
glädja sin förare, som har arbetskapacitet men som framför 
allt har kamplust, som är hundens motor t.ex. då motgångar 
sker eller då hunden kampar om byte (leksak) med sin förare. 
Och en självklarhet är ju att en hund som är rädd för skott/
ljud och/eller en hund med dåliga nerver är jobbig att leva 
ett vardagsliv med, inte bara för människan utan även för 
hunden själv. 

Jag har njutit av att ha kunnat träna och tävla med mina col-
lies. Vissa saker har tagit längre tid än vad som kunde ha tagit 
med en hund från annan ras, men jag har alltid varit mycket 

stolt över de resultat som mina hundar uppnått. Själv har jag 
stor kämparlust, vilket betyder att jag tar alla problem som vi 
stöter på under träning som utmaning. Jag vill själv hela tiden 
utvecklas som tränare och jag njuter av att kunna lära hundar 
nya saker, och att känna känslan då hunden begriper något 
nytt jag lärt dem. 
Man måste även vara realist, vi har ganska mycket ännu att 
göra på colliens lynne, att förbättra lynnet. Om vi vill behålla 
rätten till att collien skall få, och ha förutsättningar till, att 
även i fortsättningen tävla inom Bruks. Många säger att en 
av colliens största svaghet och problem som uppstår då man 
skall tävla med collien, beror på att collien är så kallad förar-
mjuk och att i t.ex. tävlingssituationer då föraren är nervös 
så blir hunden ”förlamad”. Men jag anser att collien skall 
vara förarmjuk med tanke på colliens historia som vallhund. 
Nu är det ju roligare att träna en hund som är lättlärd jäm-
fört med en hund som lär sig mycket långsamt. Förarmjukhet 
skall inte blandas med saknaden av arbetskapacitet. 

Till sist vill jag också säga till alla collieägare och tränare – 
utmana er själva! Sök lärdom från proffs inom er gren – själv 
har jag under årens lopp deltagit hundratals timmar på ut-
bildningar med både hund och utan hund. Jag har lärt mig 
att läsa av hundens beteende mer och mer, lärt mig hur andra 
skolar sina hundar och hur man skolar andra. Alla knep fun-
gerar ju inte för alla, men man måste själv lära sig att avgöra 
vilka träningsmetoder/sätt passar dig och din hund. Var kon-
sekventa och rättvisa med era hundar och njut av att göra 
saker tillsammans med dem, det är allra viktigast! Sluta gräla 
med varandra och använd tiden istället till att gå ut på plan 
och skog för att träna med era hundar. 

Till alla nya collieintresserade vill jag ge ett tips: Då du väljer 
din söta collievalp, välj att ta valpen från en uppfödare som 
delar samma tankar som du själv gällande hälsa och mental-
itet. Men kom ihåg att du själv är en stor länk i det hela, även 
du kan påverka i viss mån hurdan valpen blir som vuxen, hur 
du tränar och uppfostrar valpen. 

Till sist vill jag tacka alla mina ljuvliga collievänner i Sverige. 
Utan er skulle jag 
inte ha min Martti! 

Var stolta över era 
collies!

Pia Veikkolainen
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Medlem i vår Breeder Club? 
Besök vår hemsida och läs mer.

Stora hundar
med unika egenskaper 

och särskilda behov

Alla hundar från 26 till 44 kg

MAXI för alla hundar 26-44 kg

Health Nutrition – för alla stadier i livet
MAXI Adult 5+ och MAXI Ageing 8+ ger den vuxna och åldrande hunden de bästa 
förutsättningarna för två olika stadier i livet, från 5 år och från 8 år och framåt.

MAXI Adult Body Condition är anpassat för storvuxna raser med kraftfull och 
muskulös kroppstyp och hjälper till att bibehålla muskulatur och en vacker päls. 

MAXI sortimentet består av 11 individuellt anpassade foder för alla olika stadier 
i livet. Läs mer på www.royalcanin.se

MAXI
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Brantastigs Åskmoln 
 
RLD N 
 
Förare: Jenny Jonsson 
 
 

 
 
KORAD SE UCH Cinnaberry's Shining Star 
 
LP1 LP2 
 
Förare: Rubom Lotta 
 
 
 
 
 
Cool Lines Call Of Duty 
 
RLD-N och RLD-F 
 
Förare: Ida Dahlberg Andersson. 
 
 
 
 
 

Cordylines As You Like It 
 
RLD N och RLD F 
Appelklass spår godkänd 
1:a pris i Lydnadsklass 1 
 
Förare: Margareta Nilsson 
 
 
 
 

Cordylines Cindarella In Gold 
 
RLD N och RLD F 
 
Förare: Margareta Nilsson 
 
 
 
 
 
 
KORAD Dustless Amazing Wilma  
 
Lydnadsklass 1, 167,5, 183, 165,5 p, LP1 
Lydnadsklass 2, 178,5 och 164 p 
Appellklass spår, uppflyttad 266 poäng 
Lägre klass sök, uppflyttad 508,75 poäng 
 
Förare: Jeanette Anderssson 
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KORAD Dustless A Golden Delicious 
 
Lydnadsklass 1, 175,5, 168 o 170,5 poäng, LP1 
Appellklass spår, uppflyttad 228,5 poäng 
Lägre klass spår, uppflyttad 471,5 poäng 
Högre klass spår, godkänd 369 poäng 
 
Förare: Jeanette Andersson 

 
KORAD Dustless A Black Beauty  
 
Appellklass sök, uppflyttad 260,75 poäng 
 
Förare: Jeanette Andersson 
 
 
 
 
 
 

KORAD Lp1 Dustless A Goldstar  
 
Lydnadsklass 1; 160,5, 182,5, 173 p, LP1 
Appellklass sök, uppflyttad 240,75 poäng 
 
Förare: Ingrid Rasmussen 
 
 
 
 
 
KORAD Fachings Black Pontiac 
 
Elit klass spår, godkänd 
 
Förare: Anita Wihk 
 
 
 
 
 
LP1 Fancymore Angel Of Diamonds 
 
Lydnadsklass 1: 164 p, 161 p, 165,5 p: LP1 
Längre klass spår, godkänd, 363,5 poäng 
 
Förare: Kirsten Wretstrand 
 
 
 
 
Fancymore Blossom Angel 
 
Lydnadsklass 2: LP2  
 
Förare: Maria Johansson 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SE UCH SPH2 LP1 Fancymore Guardian Angel 
 
Lydnadsklass 2; 165,5 p, 164 p, 184 p: LP2  
Högre klass spår, godkänd, 462,75 poäng 
 
Förare: Kirsten Wretstrand 
 
 
 
SE VCH RLD-N Fornborgens Heta Hera 
 
RLD N  
 
Förare: Johanna Muhr & Marie-Louise Muhr 
 
 

 
 
Fornborgens Katja Kavat 
 
Lydnadsklass 1; 166 p, 170,5 p 186 p: LP1 
 
Förare: Jenny Appelblom  
 

 
 

 
SE UCH SPH II Gemdales Yippie Yahoo 
 
Högre klass spår, godkänd, 460,75 poäng 
 
Äg Jenny Marklund  
 
 

 
 
 
 

Mild-Kachinas Black Eagle 
 
RLD-N, RLD-F 
 
Förare: Ida Dahlberg Andersson 
 
 
 
 
 

Mironik’s Bridge 
 
RLD-A 
 
Lydnadsklass 2; 169 poäng  
 
Förare: Jeanette Hansson 
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Mironik’s Elvis 
 
Lydnadsklass 1; 195 p, 181 p, 169 p: LP1 
Appellklass spår, uppflyttad, 231,5 poäng 
 
Förare: Ingela Pettersson 
 

 
 
Mironik’s Evangelista 
 
RLD-N  
 
Förare: Monica Larsson 
 
 
 
 
 

Mironik’s Dias 
 
RLD-N  
 
Förare: Helén Svantesson 
 
 
 
 
 
 
Mironik’s Dipanda 
 
Lydnadsklass 1; 175 poäng 
Lydnadsklass 1, Finland 183, 170 poäng 
BH test Finland 
 
Förare: Hanna Grönqvist/ 
Pia Veikolainen 
 

 
 

Mironik’s Durietz 
 
Appellklass spår, gk, 211,75 poäng 
 
Förare: Klara Kristalova 
 
 
 

 
 
Mironik’s Fabi 
 
2013-07-13 Agility hoppkl I, pinne 
2013-07-28 Agility hoppkl I, pinne 
2013-08-25 Agility agilitykl I, pinne 
 
Förare: Caroline Larsson 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mironik's Mikko Mallikas 
 
Jönköping 12/5, Hoppklass 2, 4:e plats av 35 startande, pinne
Varberg 26/6, Agilityklass 2, 2:a plats av 23 startande, pinne
Hässlehom 25/8, Agilityklass 2, 4:e plats av 42 startande, pinn
 
Förare: Angelica Eklund 

 

Mironik's Monni 
 
Halmstad 9/1, Agilityklass 1, 10:e plats av 72 starter, pinne 
Jönköping 12/5, Hoppklass 2, 4:e plats av 36 starter, pinne 
Vårgårda 12/10, Hoppklass 2, 4:e plats av 44 starter, pinne 
 
Förare: Angelica Eklund 

 

Mironik’s Panizzi 
 
Lägre klass spår, godkänd RLD-F  
 
Förare: Emma Hult 

 
 

 
Mironik’s Smile 
 
Rally Nybörjarklass 98 p och 99 p 
 
Förare: Jytte Sigsgaard 

 
 
 

 
Mironik’s Veni 
 
Lydnadsklass 2; LP2 
RLDN RLDF RLDA RLDM 
 
Förare: Ann Karlsson 

 

 
Mironik’s Wench 
 
2013-10-21 Rally Nybörjarklass 78 p 
 
Förare: Renee Asplund 
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Mironik’s Zenga 
 
Lägre klass sök, Uppflyttad, 538,75 poäng 
 
Förare: Klara Kristalova 

 

 

 
Mironik’s Zico 
 
2013-05-27 Agility hoppkl I, pinne 
2013-08-31 Agility hoppkl I, pinne 
Lydnadsklass 2 172,5 p, 1:a pris 
 
Förare: Sarah Isberg 

 

MoniDesign Texas Hold 
 
Appellklass Sök, Uppflyttad 288 poäng 
 
Förare: Monika Falk 

 

 
Oneway´s Motörhead  
 
Appellklass sök, uppflyttad 
Lydnadsklass 1; 1:a pris 
Lydnadsklass 2; 1:a pris 
 
Förare Åsa Lindgren 

 
 
 

LPI Puckolinas Kiros 
 
Appellklass spår uppflyttad 
Lydnadsklass 2, 1:a pris  
 
Förare: Åsa Haglund 

 

 
Reedham Black’n Running 
 
LP1, RLD N, RLD F, RLD A, RLF M 
 
Förare: Helen Eimar 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

LP1 Seamoor Golden Delicious 
 
RLD N 
 
Förare: Jenny Jonsson 

 

 
 

Star Hatch Finest Ferrari 
 
RLD N 
 
Förare: Jenny Jonsson 

 

 
KORAD LPI LPII RLD N Springmist's Fiddle-Faddler
 
Ny titel: RLD A 
Rallylydnad Mästarklass kvalificerat resultat 
 
Förare: Åsa Haglund 

 

 
LP1 LP2 Springmist's Spooky Wild Thing 
 
Lydnadsklass 2, LP2 
 
Förare: Kent Haglund 

 
 

 
Törnskogens Betty Barclay 
 
Lägre klass rapport, uppflyttad 
 
Förare: Marie och  Bosse Karlsson 

 
 

 
 

Vilyans Dreams Of Blossom 
 
Lydnadsklass 1; LP1 
Appellspår, uppflyttad 
 
Förare: Maria Johansson 
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KORAD DAGSLJUS MAN IN THE MIRROR 
SE10454/2010 Född: 2009-12-08 Trefärgad Hane LH 
e: Washoe’s A Native American 
u: Echuca Cool Kimmy Echo Of A Legend 
Ägare: Ellen Huzelius 
Mentaltestad 2012-10-06 Martti Keskinen & Sven-Einar Holmsten  
Samarbete fö: 1*2=0 Förföljande grip.: 1*3=0 Avreaktion: 2*10=20 
Samarbete tl: 1*4=0 Uthållighet: 2*6=12 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1: 50 poäng Rädsla: 2*4=8 
Gripa ta tag 40m: 2*3=6 Social självsäk.: 4*10=40 Aggressivitet: 4*3=12   
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 5*8=40 Nyfikenhet: 2*8=16 
Gripa hålla 40m: 2*4=8 Socialt samspel: 2*8=16 Skott: 5 
Gripa slita dra 5m: 2*2=4  Handlingsförmåga: 2*10=20   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 2*2=4 Anpassningsförm.: 4*10=40 Poäng del 2: 257 poäng 
Förföljande: 2*2=4 Koncentration: 3*10=30 Totalpoäng: 307 poäng

 

KORAD DANTOS POLONIA 
SE66547/2010 Född: 2010-12-08  Sobel Tik LH 
e: KORAD LP1 Springmist’s North Of The Border 
u: KORAD LP1 TJH(FM) Dantos Lasalle 
Ägare: Ann-Sofia Westin 
Mentaltestad 2013-09-21 Roland Sjösten & Gun Ståhl Roth  
Samarbete fö: 2*2=4 Förföljande grip.: 1*3=0 Avreaktion: 4*10=40 
Samarbete tl: 4*4=16 Uthållighet: 3*6=18 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1: 64 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 2*3=6 Social självsäk.: 5*10=50 Aggressivitet: 3*3=9   
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 4*8=32 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 2*4=8 Socialt samspel: 3*8=24 Skott: 3 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0  Handlingsförmåga: 3*10=30   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 3*10=30 Poäng del 2: 296 poäng 
Förföljande: 1*2=0 Koncentration: 3*10=30 Totalpoäng: 360 poäng

Förtydligande; MT; moment som har kryss i ruta 1 får vid poängberäkning inte tillgodogöra sig några poäng varför summan blir 0. 
Exteriörbeskrivningen redovisar bara avvikelser från ua (utan anmärkning). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exteriörbeskriven av Tina Permo, Fliseryd 
2012-12-01; Höjd 52. Längd 63. Bröstdjup 23,5.  

Helhetsintryck: Ua. Huvud: Skalle och nosparti ua.  
Ngt lösa läppar med ngt rosa pigment. Ngt små ögon. 
Öron ua.  Framparti: Ua. Rygg: Ngt svank överlinje. Bakparti: Kors och svans ua. Ngt kohasig benställning. Rörelser: Ngt hastrång bak- 
ifrån med ngt trång spårvidd bak. Ngt flätande rörelser fram. Ngt eftergivande rygg med hög svansföring. Päls & färg: Ngt kort päls där  
underull saknas. Mentalitet: Ua.  

Exteriörbeskriven av Bo Wiberg, Mälarö.  
2013-09-22; Höjd 63. Längd 72. Bröstdjup 26,5.  

Helhetsintryck: Ua. Huvud: Skalle & nosparti ua  
med ngt konvex parallellitet. Läppar rosa pigment.  
Ngt smalt bett. Ngt djupt liggande ögon som är ngt  
ljusa. & ngt små. Öron ua. Framparti: Ngt brant   
skulder- o överarmsvinkel. Benställning ua. Ngt veka mellanhänder. Rygg: Ua. Bakparti: Ngt kort kors. Svans ua. Benställning och vinklar  
bak ua. Rörelser: Trång spårvidd bak & fram. Ngt lösa armbågar. Ngt kort steglängd fram. Ngt hög svanshållning. Päls & färg: Päls ua.  
Färg ngt rostig. Mentalitet: Ua.  
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KORAD DANTOS PRIAMOS 
SE66549/2010 Född: 2010-12-08 Trefärgad Hane LH 
e: KORAD LP1 Springmist’s North Of The Border 
u: KORAD LP1 TJH(FM) Dantos Lasalle 
Ägare: Magnus Höglund 
Mentaltestad 2013-09-21 Roland Sjösten & Gun Ståhl Roth 
Samarbete fö: 2*2=4 Förföljande grip.: 1*3=0 Avreaktion: 3*10=30 
Samarbete tl: 2*4=8 Uthållighet: 2*6=12 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 3*3=9 Poäng del 1: 97 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 3*3=9 Social självsäk.: 4*10=40 Aggressivitet: 4*3=12   
Gripa hålla 5m: 5*3=15 Social nyfikenh.: 3*8=24 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 5*4=20 Socialt samspel: 4*8=32 Skott: 4 
Gripa slita dra 5m: 4*2=8  Handlingsförmåga: 2*10=20   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 4*2=8 Anpassningsförm.: 5*10=50 Poäng del 2: 289 poäng 
Förföljande: 2*2=4 Koncentration: 3*10=30 Totalpoäng: 386 poäng

KORAD DANTOS OTHELLO 
SE50396/2010 Född: 2010-07-29 Sobel Hane LH 
e: Damaianus Griffin Jr 
u: KORAD Dantos Lagonda 
Ägare: Yvonne Ericsson 
Mentaltestad 2013-09-21 Roland Sjösten & Gun Ståhl Roth 
Samarbete fö: 3*2=6 Förföljande grip.: 1*3=0 Avreaktion: 4*10=40 
Samarbete tl: 3*4=12 Uthållighet: 2*6=12 Minnesbilder: 4*5=20   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1: 63 poäng Rädsla: 4*4=16 
Gripa ta tag 40m: 3*3=9 Social självsäk.: 4*10=40 Aggressivitet: 3*3=9   
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 4*8=32 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 2*4=8 Socialt samspel: 3*8=24 Skott: 4 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0  Handlingsförmåga: 2*10=20   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 3*10=30 Poäng del 2: 285 poäng 
Förföljande: 2*2=4 Koncentration: 3*10=30 Totalpoäng: 348 poäng

KORAD DUSTLESS AMAZING GANGSTER 
SE23164/2011 Född: 2011-03-04 Trefärgad Hane LH 
e: KORAD LP1 Springmist’s North Of The Border 
u: KORAD LP1 Dustless A Goldstar 
Ägare: Agneta Hellstedt 
Mentaltestad 2013-08-31  Martti Keskinen & Ann Englund 
Samarbete fö: 5*2=10 Förföljande grip.: 2*3=6 Avreaktion: 2*10=20 
Samarbete tl: 5*4=20 Uthållighet: 2*6=12 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1: 88 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 2*3=6 Social självsäk.: 5*10=50 Aggressivitet: 3*3=9   
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 5*8=40 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 2*4=8 Socialt samspel: 2*8=16 Skott: 5 
Gripa slita dra 5m: 3*2=6  Handlingsförmåga: 2*10=20   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 3*10=30 Poäng del 2: 266 poäng 
Förföljande: 4*2=8 Koncentration: 3*10=30 Totalpoäng: 354 poäng

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exteriörbeskriven av Fredrik Norgren, Lindesberg 
2013-09-28; Höjd 63. Längd 69. Bröstdjup 28.  

Helhetsintryck: Ngt tunn benstomme.  
Huvud: Skalle, nosparti, läppar, stop och ögon ua.  
Lätta öron. Framparti: Hals, bröstkorg, vinklar fram  
och benställning ua. Långa tassar. Rygg: Ua. 
Bakparti: Kors, svans och vinklar bak ua. Ngt kohasig benställning med ngt höga hasor. Långa tassar. Rörelser: Spårvidd och rörelser ua. 
Svanshållning ua. Päls & färg: Ua. Mentalitet: Ua.  

Exteriörbeskriven av Bo Wiberg, Mälarö 
2013-09-22; Höjd 61. Längd 68. Bröstdjup 27.  

Helhetsintryck: Ua. Huvud: Ngt djup skalle med  
nosparti ua. Ngt lösa läppar med rosa pigment.  
Ngt djupt liggande ögon som är ngt ljusa och små.  
Framparti: Ngt brant skulder- samt överarmsvinkel. Bröstkorg, benställning och tassar ua. Rygg: Ua.  Bakparti: Kors och svans ua. Vinklar  
och benställning ua. Ngt hög has. Rörelser: Ngt trång spårvidd bak och trång fram. Lösa armbågar. Steglängd ua. Hög svanshållning.  
Päls & färg: Ngt kort päls. Mentalitet: Ua.  

Exteriörbeskriven av Kerstin Widmark, Örebro 
2013-08-31; Höjd 61,5. Längd 66. Bröstdjup 25,5.  

Helhetsintryck: Ua. Huvud: Ngt djup skalle med ngt 
rund välvning. Ngt dåligt utfylld under ögonen. Ngt  
svagt markerat stop som är ngt felaktigt placerad. Ngt svagt markerad haka. Ngt lågt ansatta öron som är ngt brett placerad. Framparti: Ngt kort 
hals. Rygg: Ua. Bakparti: Ngt brant kors och kort svans. Ngt smalt lår med ngt knappa vinklar i knä och has. Ngt kohasig benställning. Rörelser: 
Ngt lösa hasleder. Ngt trång spårvidd fram. Ngt flätande rörelser fram med ngt lösa armbågar. Ngt kort steglängd fram. Hög svanshållning som är 
rullad och ngt snedvriden. Päls & färg: Ngt ljus tanfärg. Mentalitet: ua.  
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KORAD DUSTLESS AMAZING WILMA 
SE23161/2011 Född: 2011-03-04 Sobel Tik LH 
e: KORAD LP1 Springmist’s North Of The Border 
u: KORAD LP1 Dustless A Goldstar 
Ägare: Jeanette Andersson 
Mentaltestad 2013-08-31  Martti Keskinen & Ann Englund 
Samarbete fö: 5*2=10 Förföljande grip.: 2*3=6 Avreaktion: 5*10=50 
Samarbete tl: 3*4=12 Uthållighet: 2*6=12 Minnesbilder: 4*5=20   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1: 60 poäng Rädsla: 2*4=8 
Gripa ta tag 40m: 1*3=0 Social självsäk.: 4*10=40 Aggressivitet: 4*3=12  
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 5*8=40 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 1*4=0 Socialt samspel: 2*8=16 Skott: 5 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0  Handlingsförmåga: 4*10=40   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 5*10=50 Poäng del 2: 340 poäng 
Förföljande: 4*2=8 Koncentration: 4*10=40 Totalpoäng: 400 poäng

KORAD FANCYMORE MASTER OF ANGELS 
SE30826/2010 Född: 2010-03-25 Trefärgad Hane LH 
e: KORAD SE UCH Fancymore Golden Ace Is High 
u: LP1 LP2 SE UCH Fancymore Guardian Angel 
Ägare: Birgitta Fältman 
Mentaltestad 2013-08-11 Sune Halvarsson & Gunnel Crona  
Samarbete fö: 4*2=8 Förföljande grip.: 1*3=0 Avreaktion: 2*10=20 
Samarbete tl: 5*4=20 Uthållighet: 4*6=24 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1: 78 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 1*3=0 Social självsäk.: 4*10=40 Aggressivitet: 5*3=15   
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 4*8=32 Nyfikenhet: 2*8=16 
Gripa hålla 40m: 1*4=0 Socialt samspel: 2*8=16 Skott: 5 
Gripa slita dra 5m: 2*2=4  Handlingsförmåga: 4*10=40   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 2*10=20 Poäng del 2: 266 poäng 
Förföljande: 5*2=10 Koncentration: 4*10=40 Totalpoäng: 344 poäng

 

KORAD GATEFIELDS GYLLENE GLÄDJE 
SE55556/2011 Född: 2011-09-12 Sobel Tik LH  
e: Lundecock’s Pay My Dues 
u: SE V-07 Gatefields Good Ol’Days 
Ägare: Marianne Hansson 
Mentaltestad 2013-07-06 Patrik Grönfeldt & Gunnel Ferm 
Samarbete fö: 3*2=6 Förföljande grip.: 2*3=6 Avreaktion: 5*10=50 
Samarbete tl: 3*4=12 Uthållighet: 3*6=18 Minnesbilder: 5*5=25   
Gripa ta tag 5m: 1*3=0 Poäng del 1: 52 poäng Rädsla: 4*4=16 
Gripa ta tag 40m: 1*3=0 Social självsäk.: 5*10=50 Aggressivitet: 3*3=9   
Gripa hålla 5m: 1*3=0 Social nyfikenh.: 5*8=40 Nyfikenhet: 4*8=32 
Gripa hålla 40m: 1*4=0 Socialt samspel: 1*8=0 Skott: 5 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0  Handlingsförmåga: 4*10=40   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 1*10=0 Poäng del 2: 302 poäng 
Förföljande: 5*2=10 Koncentration: 4*10=40 Totalpoäng: 354 poäng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exteriörbeskriven av Kerstin Widmark, Örebro 
2013-08-31; Höjd 53. Längd 59. Bröstdjup 23.  

Helhetsintryck: Ngt lätt och luftig tik med ngt tunn  
benstomme och ngt otillräcklig muskulatur. 
Huvud: Ngt dåligt utfylld under ögonen och ngt snipigt nosparti. Felaktigt placerat stop. Ngt svagt markerad haka med ngt smalt bett. Ljusa  
ögon. Ngt stora öron. Framparti: Ngt framskjuten skulderplacering med ngt brant skuldervinkel. Rygg: Ua. Bakparti: Ngt smalt lår med ngt  
knappa vinklar i knä. Ngt kohasig benställning. Rörelser: Hastrång bakifrån med ngt lösa hasleder. Trång spårvidd bak och ngt trång spårvidd  
fram. Ngt flätande rörelser fram. Ngt kort steglängd fram och bak. Ngt hög svanshållning. Päls & färg: Underull saknas. Mentalitet: ua.  

Exteriörbeskriven av Kerstin Widmark, Österström  
2013-08-11; Höjd 58. Längd 64. Bröstdjup 25. 
Helhetsintryck: Ngt lätt i typen med ngt tunn benstom- 
me. Ngt otillräckligt musklad. Huvud: Bred o ngt kort o  
djup skalle med rund välvning. Ngt dåligt utfylld under  
ögonen m ngt snipigt nosparti med konkav parallellitet. Ngt starkt markerat stop med ngt svagt markerad haka. Ngt runda o ngt små ögon. Ngt 
tunga öron med brett emellan. Framparti: Ngt kort hals med ngt framskjuten och ngt brant skulderplacering/-vinkel. Ngt brant/kort  överarms-
vinkel/längd. Rygg: Ua. Bakparti: Ngt plant kors med ngt rak svans. Ngt smalt lår med ngt knappa vinklar i knä och has. Ngt kohasig och ngt  
hög has. Rörelser: Hastrång o ngt kohasig med ngt lösa hasleder. Ngt trång spårvidd fram o trång bak. Ngt flätande rörelser fram med lösa 
armbågar. Ngt framstupande kroppshållning med ngt kort steglängd fram och bak. Päls & färg: Underull saknas. Mentalitet: Ua.  

Exteriörbeskriven av Jesper Andersson, Södertälje 
2013-08-04; Höjd 52. Längd 61,5. Bröstdjup 24,5.  

Helhetsintryck: Ngt långställd tik med ngt tunn ben- 
stomme. Huvud: Ngt dåligt utfylld under ögonen. Ngt  
grunt och ngt snipigt nosparti.  Konvex nosrygg. Svagt  
markerat stop. Ngt svagt markerad haka med ngt smalt bett. Ngt djupt liggande ögon.  Framparti: Kort hals. Ngt flat bröstkorg. Ngt fram- 
skjuten skulderplacering med brant skulder- o överarmsvinkel. Rygg: Ngt svank överlinje och långt ländparti. Bakparti: Ngt smalt lår och ngt 
knappa vinklar i både knä och has. Rörelser: Hastrång bakifrån.  Ngt trång spårvidd bak och fram. Ngt lösa armbågar. Ngt kort steglängd bak 
och fram. Päls & färg: Kort päls som saknar underull. Mentalitet:  Ua.  
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KORAD GATEFIELDS GOLDDUST FOR ME 
SE55555/2011 Född: 2011-09-12 Sobel Hane LH 
e: Lundelock’s Pay My Dues 
u: SE V-07 Gatefields Good Ol’Days 
Ägare: Josef Schwan & Minna Schwan 
Mentaltestad 2013-07-06 Patrik Grönfeldt & Gunnel Ferm 
Samarbete fö: 4*2=8 Förföljande grip.: 5*3=15 Avreaktion: 4*10=40 
Samarbete tl: 3*4=12 Uthållighet: 3*6=18 Minnesbilder: 5*5=25   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1: 100 poäng Rädsla: 4*4=16 
Gripa ta tag 40m: 3*3=9 Social självsäk.: 5*10=50 Aggressivitet: 3*3=9   
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 4*8=32 Nyfikenhet: 4*8=32 
Gripa hålla 40m: 2*4=8 Socialt samspel: 2*8=16 Skott: 4 
Gripa slita dra 5m: 2*2=4  Handlingsförmåga: 5*10=50   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 2*2=4 Anpassningsförm.: 3*10=30 Poäng del 2: 340 poäng 
Förföljande: 5*2=10 Koncentration: 4*10=40 Totalpoäng: 440 poäng

KORAD GATEFIELDS GOOD NEWS 
SE55553/2011 Född: 2011-09-12 Sobel Hane LH 
e: Lundecock’s Pay My Dues 
u: SE V-07 Gatefields Good Ol’Days 
Ägare: Maria Lind 
Mentaltestad 2013-07-06 Patrik Grönfeldt & Gunnel Ferm 
Samarbete fö: 5*2=10 Förföljande grip.: 1*3=0 Avreaktion: 5*10=50 
Samarbete tl: 2*4=8 Uthållighet: 3*6=18 Minnesbilder: 5*5=25   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1: 54 poäng Rädsla: 4*4=16 
Gripa ta tag 40m: 1*3=0 Social självsäk.: 5*10=50 Aggressivitet: 3*3=9   
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 5*8=40 Nyfikenhet: 5*8=40 
Gripa hålla 40m: 1*4=0 Socialt samspel: 1*8=0 Skott: 4 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0  Handlingsförmåga: 3*10=30   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 3*10=30 Poäng del 2: 330 poäng 
Förföljande: 3*2=6 Koncentration: 4*10=40 Totalpoäng: 384 poäng

 

KORAD GEMDALES ZCANDIC ZEPHYR 
SE44549/2009 Född: 2009-05-31 Blue Merle Hane LH 
e: KORAD SE UCH Gemdales Mother Natures Son (kh) 
u: Gemdales Queenslike Queensie (kh) 
Ägare: Maria Godolakis 
Mentaltestad 2013-05-19 Anita Andersson & Thomas Bengtsson 
Samarbete fö: 5*2=10 Förföljande grip.: 1*3=0 Avreaktion: 3*10=30 
Samarbete tl: 2*4=8 Uthållighet: 2*6=12 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1:72 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 2*3=6 Social självsäk.: 2*10=20 Aggressivitet: 3*3=9   
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 4*8=32 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 2*4=8 Socialt samspel: 2*8=16 Skott: 5 
Gripa slita dra 5m: 3*2=6  Handlingsförmåga: 2*10=20   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 3*2=6 Anpassningsförm.: 3*10=30 Poäng del 2: 228 poäng 
Förföljande: 2*2=4 Koncentration: 2*10=20 Totalpoäng: 300 poäng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exteriörbeskriven av Jesper Andersson, Södertälje 
2013-08-04; Höjd 60. Längd 66. Bröstdjup 27.  

Helhetsintryck: Ngt tunn benstomme. Huvud: Ngt  
djup o ngt rund skalle. Konvex nosrygg. Svagt mar- 
kerat stop. Ngt svagt markerad haka m ngt smalt bett.  
Ngt kort hals. Framparti: Kort hals. Ngt brant skulder- o överarmsvinkel. Rygg: Ua.  Bakparti: Ngt knapp hasvinkel.   
Rörelser: Hastrång och ngt kohasig. Ngt trång spårvidd bak och fram. Ngt lösa armbågar. Ngt kort steglängd fram. Päls & färg: Ua. Mentalitet:  Ua.  

Exteriörbeskriven av Jesper Andersson, Södertälje 
2013-08-04; Höjd 58. Längd 63. Bröstdjup 26.  

Helhetsintryck: Ngt lågställd med ngt tunn benstom- 
me. Huvud: Ngt dåligt utfylld under ögonen med ngt  
grunt och ngt snipigt nosparti. Ngt konvex nosrygg.  
Svagt markerat stop. Ngt svagt markerad haka med  
ngt smalt bett. Framparti: Ngt kort hals med ngt flat bröstkorg. Ngt brant skuldervinkel och brant överarmsvinkel. Ngt inåtvridna armbågar med ngt 
veka mellanhänder. Rygg: Ngt svank överlinje med ngt långt ländparti. Bakparti: Ngt knapp hasvinkel o ngt kohasig.  Rörelser: Ngt hastrång o ngt 
kohasig med ngt trång spårvidd  fram o bak. Ngt kort steglängd fram och ngt hög svanshållning. Päls & färg: Ua.  Mentalitet: Ngt aggressiv. Mkt 
berörd vid tandvisning och mätning/hantering.  

Exteriörbeskriven av Kerstin Persson, Laholm 
2013-07-07; Höjd 55. Längd 61. Bröstdjup 26.  

Helhetsintryck: Ngt stort huvud i förhållande till krop- 
pen. Huvud: Ngt djup skalle. Ngt konkav parallellitet.  
Svagt markerat o felplacerat stop. Svagt markerad käke med smalt bett. Ngt runda o ngt stora ögon. Framparti: Mkt framskjuten skulderplacering 
med mkt brant skulder- o överarmsvinkel. Ngt fransysk. Rygg: Ua.  Bakparti: Ngt kort o ngt brant kors. Ngt lång svans. Ngt smalt lår med knappa 
vinklar i knä o has. Ngt hög has. Rörelser: Ngt hastrång m ngt trång spårvidd fram o bak. Ngt flätande rörelser fram med lösa armbågar o ngt lösa 
handlovar. Ngt kort steglängd fram o bak. Päls & färg: Ngt kort och ngt kjuk pälskvalitet. Mentalitet: Ua.  
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KORAD MIRONIK’S CARRERA 
SE13529/2011 Född: 2011-01-11 Trefärgad Tik LH 
e: Brantastigs Pajas 
u: Gemdales Noble Nancy 
Ägare: Annika Hedner 
Mentaltestad 2013-10-05 Leif Hjälm & Gunnel Ferm  
Samarbete fö: 5*2=10 Förföljande grip.: 3*3=9 Avreaktion: 3*10=30 
Samarbete tl: 5*4=20 Uthållighet: 1*6=0 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 1*3=0 Poäng del 1: 53 poäng Rädsla: 4*4=16 
Gripa ta tag 40m: 2*3=0 Social självsäk.: 4*10=40 Aggressivitet: 5*3=15   
Gripa hålla 5m: 1*3=0 Social nyfikenh.: 4*8=32 Nyfikenhet: 2*8=16 
Gripa hålla 40m: 1*4=0 Socialt samspel: 3*8=24 Skott: 5 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0  Handlingsförmåga: 3*10=30   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 5*10=50 Poäng del 2: 318 poäng 
Förföljande: 4*2=8 Koncentration: 5*10=50 Totalpoäng: 371 poäng

 

KORAD MIRONIK’S COBRA 
SE13530/2011 Född: 2011-01-11 Trefärgad Tik LH 
e: Brantastigs Pajas 
u: Gemdales Noble Nancy 
Ägare: Eva Schömer 
Mentaltestad 2013-10-05 Leif Hjälm & Gunnel Ferm  
Samarbete fö: 4*2=8 Förföljande grip.: 2*3=6 Avreaktion: 3*10=30 
Samarbete tl: 2*4=8 Uthållighet: 2*6=12 Minnesbilder: 4*5=20   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1: 56 poäng Rädsla: 4*4=16 
Gripa ta tag 40m: 2*3=6 Social självsäk.: 3*10=30 Aggressivitet: 5*3=15   
Gripa hålla 5m: 1*3=0 Social nyfikenh.: 3*8=24 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 1*4=0 Socialt samspel: 3*8=24 Skott: 3 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0 Handlingsförmåga: 3*10=30   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 4*10=40 Poäng del 2: 293 poäng 
Förföljande: 5*2=10 Koncentration: 4*10=40 Totalpoäng: 349 poäng

KORAD MIRONIK’S COOPER 
SE13528/2011 Född: 2011-01-11 Trefärgad Hane LH 
e: Brantastigs Pajas 
u: Gemdales Noble Nancy 
Ägare: Monika Johansson 
Mentaltestad 2013-10-05 Leif Hjälm & Gunnel Ferm  

Samarbete fö: 5*2=10 Förföljande grip.: 1*3=0 Avreaktion: 3*10=30 
Samarbete tl: 2*4=8 Uthållighet: 2*6=12 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 4*3=12 Poäng del 1: 52 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 1*3=0 Social självsäk.: 2*10=20 Aggressivitet: 4*3=12   
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 3*8=24 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 1*4=0 Socialt samspel: 2*8=16 Skott: 5 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0  Handlingsförmåga: 3*10=30   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 5*10=50 Poäng del 2: 263 poäng 
Förföljande: 2*2=4 Koncentration: 3*10=30 Totalpoäng: 315 poäng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exteriörbeskriven av Margaretha Hawkins, Forshaga  
2012-07-28; Höjd 54. Längd 60. Bröstdjup 25. 

Helhetsintryck: Ua. Huvud: Ngt bred skalle som är  
ngt djup o med ngn rund välvning. Ngt markerade  
kinder. Ngt grunt nosparti. Ngt runda ögon. Framparti: Ua. Rygg: Ua. Bakparti: Ngt brant kors. Rörelser: Ua. Päls & färg: Ua. Mentalitet: Ua.  

 

Exteriörbeskriven av Kertin Persson, Helsingborg 
2013-10-25; Höjd 51. Längd 53. Bröstdjup 22.  

Helhetsintryck: Mkt lätt tik med mkt tunn benstom- 
me. Huvud: Ngt dåligt utfylld under ögonen med sni- 
pigt nosparti. Svagt o ngt felplacerat stop. Svagt markerad haka med ngt smalt bett. Ngt brett placerade öron som är lätta. Framparti: Ngt 
framskjuten skulderplacering med ngt brant  skuldervinkel. Rygg: Ua.  Bakparti: Mkt brant kors med ngt smalt lår. Ngt knappa vinkalr i knä  
och has. Ngt knapp hasvinkel med ngt hög has. Rörelser: Ngt hastrång med ngt trång spårvidd bak. Armbågar är ngt lösa. Ngt kort steglängd  
både bak och fram. Päls & färg: Ngt rostig (brun) färg. Mentalitet: Ngt reserverad samt ngt berörd vid både tandvisning samt mätning/hantering.  

Exteriörbeskriven av Margaretha Hawkins, Forshaga 
2012-07-28; Höjd 59. Längd 62. Bröstdjup 26,5.  

Helhetsintryck: Ua. Huvud: Ngt djup och ngt djup 
skalle med ngt rund välvning. Ngt grunt nosparti. Ngt svagt markerad haka. Tunga öron som är ngt brett placerade. Framparti: Hals,  
bröstkorg, vinklar och benställning ua. Rygg: Ua.  Bakparti: Ngt hög svansansättning. Rörelser: Ngt flätande rörelser fram. Ngt hög  
svanshållning. Päls & färg: Ua. Mentalitet: Ua.  
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KORAD MIRONIK’S DURIETZ 
SE28212/2011 Född: 2011-04-05 Sobel Tik LH 
e: Maple Yards Chill Out 
u: KORAD Mironik’s Ursus Malai 
Ägare: Klara Kristalova 
Mentaltestad 2013-10-05 Leif Hjälm & Gunnel Ferm  

Samarbete fö: 5*2=10 Förföljande grip.: 1*3=0 Avreaktion: 3*10=30 
Samarbete tl: 2*4=8 Uthållighet: 5*6=30 Minnesbilder: 4*5=20   
Gripa ta tag 5m: 1*3=0 Poäng del 1: 54 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 1*3=0 Social självsäk.: 4*10=40 Aggressivitet: 4*3=12   
Gripa hålla 5m: 1*3=0 Social nyfikenh.: 3*8=24 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 1*4=0 Socialt samspel: 2*8=16 Skott: 4 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0  Handlingsförmåga: 2*10=20   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 3*10=30 Poäng del 2: 258 poäng 
Förföljande: 3*2=6 Koncentration: 3*10=30 Totalpoäng: 312 poäng

KORAD MIRONIK’S ELVIRA MADIGAN 
SE39097/2011 Född: 2011-05-14 Trefärgad Tik LH 
e: Brantastigs Pajas 
u: LP1 Mironik’s Nesta 
Ägare: Annika Lundell 
Mentaltestad 2013-10-05 Leif Hjälm & Gunnel Ferm  

Samarbete fö: 5*2=10 Förföljande grip.: 2*3=6 Avreaktion: 3*10=30 
Samarbete tl: 5*4=20 Uthållighet: 2*6=12 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 5*3=20 Poäng del 1: 117 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 4*3=12 Social självsäk.: 4*10=40 Aggressivitet: 4*3=12   
Gripa hålla 5m: 4*3=12 Social nyfikenh.: 4*8=32 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 3*4=12 Socialt samspel: 2*8=16 Skott: 5 
Gripa slita dra 5m: 2*2=4  Handlingsförmåga: 2*10=20   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 2*2=4 Anpassningsförm.: 5*10=50 Poäng del 2: 281 poäng 
Förföljande: 5*2=10 Koncentration: 3*10=30 Totalpoäng: 398 poäng

KORAD MIRONIK’S MONNI 
SE11867/2010 Född: 2009-12-07 Sobel Hane LH 
e: Maple Yards Chill Out 
u: LP1 Mironik’s Nesta 
Ägare: Angelica Eklund 
Mentaltestad 2013-10-05 Leif Hjälm & Gunnel Ferm  

Samarbete fö: 4*2=8 Förföljande grip.: 2*3=6 Avreaktion: 4*10=40 
Samarbete tl: 5*4=20 Uthållighet: 3*6=18 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1: 78 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 2*3=6 Social självsäk.: 4*10=40 Aggressivitet: 4*3=12   
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 5*8=40 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 1*4=0 Socialt samspel: 2*8=16 Skott: 3 
Gripa slita dra 5m: 3*2=6  Handlingsförmåga: 3*10=30   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 3*2=6 Anpassningsförm.: 5*10=50 Poäng del 2: 309 poäng 
Förföljande: 4*2=8 Koncentration: 3*10=30 Totalpoäng: 387 poäng

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exteriörbeskriven av Bo Skalin, Östhammar.  
2013-10-09; Höjd 54. Längd 60. Bröstdjup 26. 

Helhetsintryck: Ua. Huvud: Ngt dåligt utfylld under ögonen. Ngt ljusa ögon. Framparti: Ua. Rygg: Ua. Bakparti: Ngt kort kors. Ngt kort 
svanslängd.  Rörelser: Ngt kort steglängd både fram och bak. Päls & färg: Ua. Mentalitet: Ua.  

Exteriörbeskriven av Bo Wiberg, Mälarö 
2013-09-22; Höjd 52. Längd 60. Bröstdjup 25.  

Helhetsintryck: Ngt lågställd tik med ngt tunn ben- 
stomme. Huvud: Ngt kort skalle. Ngt dåligt utfylld  
under ögonen. Ngt konvex parallellitet. Rosa pigment  
i läpparna. Framparti: Ngt brant skulder- samt överarmsvinkel. Ngt veka mellanhänder. Rygg: Ngt svank överlinje.  Bakparti: Ngt kort kors. Mkt 
kohasig benställning med ngt hög has. Rörelser: Ngt hastrång med ngt trång spårvidd både bak och trång fram. Lösa armbågar. Eftergivande rygg. 
Kort steglängd fram och ngt hög svanshållning. Päls & färg: Kort päls. Mentalitet: Ua.  

Exteriörbeskriven av Margareta Hawkins, Forshaga. 
2012-07-28; Höjd 57. Längd 61. Bröstdjup 26.  

Helhetsintryck: Ngt lätt hane med ngt tunn benstom- 
me. Huvud: Ngt djup skalle med ngt grunt nosparti.  
Ngt svagt markerad haka. Tunga öron som är ngt brett placerade. Framparti: Ngt framskjuten skulderplacering med ngt brant skulder- samt 
överarmsvinkel. Tassarna är ngt långa. Rygg: Ua.  Bakparti: Ngt brant kors med ngt hög svansansättning. Ngt kort svans. Ngt kohasig benställning 
med ngt höga hasor. Rörelser: Ngt hastrång och ngt kohasig. Ngt lösa hasleder med ngt trång spårvidd både fram och bak. Ngt flätande rörelser 
fram med ngt lösa armbågar. Ngt kort steglängd både fram och bak. Hög och rullad svanshållning. Päls & färg: Ua. Mentalitet: Ua.  
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KORAD SEAMIST ICE WARNING 
SE61149/2009 Född: 2009-10-03 Trefärgad Hane LH 
e: KORAD SE UCH Twin City Beyond The Sea 
u: SE UCH DK UCH Seamist Snowstar 
Ägare: Lena Hjärtfors 
Mentaltestad 2013-05-11 Kerstin Persson & Sune Halvarsson  
Samarbete fö: 3*2=6 Förföljande grip.: 3*3=9 Avreaktion: 3*10=30 
Samarbete tl: 3*4=12 Uthållighet: 3*6=18 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 1*3=0 Poäng del 1: 53 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 1*3=0 Social självsäk.: 3*10=30 Aggressivitet: 4*3=12   
Gripa hålla 5m: 1*3=0 Social nyfikenh.: 3*8=24 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 1*4=0 Socialt samspel: 2*8=16 Skott: 4 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0  Handlingsförmåga: 4*10=40   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 4*10=40 Poäng del 2: 273 poäng 
Förföljande: 4*2=8 Koncentration: 3*10=30 Totalpoäng: 326 poäng

 

KORAD SE UCH GATEFIELDS SWEET GEORGIA 
SE58141/2008 Född: 2008-08-04 Sobel Tik LH 
e: CIB EE CH FI UCH KORAD NORD UCH Steadwyn Showmanship 
u: Gatefields Good Ol’Days  
Ägare: Kerstin Flodén 
Mentaltestad 2012-06-09 MaRtti Keskinen & Gunnel Ferm  
Samarbete fö: 5*2=10 Förföljande grip.: 1*3=0 Avreaktion: 3*10=30 
Samarbete tl: 2*4=8 Uthållighet: 2*6=12 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1: 52 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 2*3=6 Social självsäk.: 5*10=50 Aggressivitet: 3*3=9   
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 3*8=24 Nyfikenhet: 3*8=24 
Gripa hålla 40m: 1*4=0 Socialt samspel: 1*8=0 Skott: 5 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0  Handlingsförmåga: 3*10=30   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 4*10=40 Poäng del 2: 274 poäng 
Förföljande: 2*2=4 Koncentration: 4*10=40 Totalpoäng: 326 poäng

 

KORAD SE UCH RUNNERWAY ATLAS 
SE64159/2010 Född: 2010-10-23 Trefärgad Hane LH, även DK UCH 
e: Sundwind’s Be Famous 
u: Phrostmade’s Surprise In Black 
Ägare: Chatarina Näslund 
Mentaltestad 2013-05-26 Barbro Kamleitner & Sven-Einar Holmsten  
Samarbete fö: 5*2=10 Förföljande grip.: 2*3=6 Avreaktion: 3*10=30 
Samarbete tl: 2*4=8 Uthållighet: 2*6=12 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 2*3=6 Poäng del 1: 74 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 2*3=6 Social självsäk.: 2*10=20 Aggressivitet: 5*3=15   
Gripa hålla 5m: 2*3=6 Social nyfikenh.: 3*8=24 Nyfikenhet: 4*8=32 
Gripa hålla 40m: 2*4=8 Socialt samspel: 2*8=16 Skott: 5 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0  Handlingsförmåga:3*10=30   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 3*2=6 Anpassningsförm.: 4*10=40 Poäng del 2: 254 poäng 
Förföljande: 3*2=6 Koncentration: 2*10=20 Totalpoäng: 328 poäng

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exteriörbeskriven av Kerstin Persson, Laröd.  
2013-05-11; Höjd 61,5. Längd 71. Bröstdjup 28. 

Helhetsintryck: Ua. Huvud: Skalle o nosparti ua.  
Svagt markerat och ngt felplacerat stop. Svagt mar- 
kerad haka med smalt bett. Framparti: Ngt brant skulder- och överarmsvinkel. Benställning ua. Rygg: Ua. Bakparti: Ngt brant kors med  
lång svans. Ngt koshasig benställning. Rörelser: Ngt flätande rörelser fram med ngt lösa armbågar och ngt lösa handlovar. Ngt hög svans 
-hållning. Päls & färg: Ua. Mentalitet: Ua.  

CERT  2013-03-31 Kista 
CERT  2012-06-16 Örebro 
CERT  2010-07-24 Köping 
 
Exteriörbeskriven av Per Svarstad, Örebro  
2012-06-16; Höjd 55. Längd 62. Bröstdjup 40. 

Helhetsintryck: Ua. Huvud: Ua. Framparti: Ua. Rygg: Ua. Bakparti: Ua. Rörelser: Ua. Päls & färg: Ua. Mentalitet: Ua.  

CERT  2012-09-01 Gästriklands Kennelklubb 
CERT  2012-09-02 Gästriklands Kennelklubb 
CERT  2013-05-11 Lidköping 
 
Exteriörbeskriven av Roland Fors, Örebro.  
2013-06-26; Höjd 60. Längd 73. Bröstdjup 28,5. 

Helhetsintryck: Ua. Huvud: Ngt felaktigt placerat stop. Ngt smalt bett. Ngt tunga öron. Framparti: Ua. Rygg: Ua. Bakparti: Ua.  
Rörelser: Ua. Päls & färg: Ua. Mentalitet: Ua.  
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KORAD SE UCH RUNNERWAY BAILEY’S 
SE23981/2011 Född: 2011-03-20 Sobel Tik LH, även  
e: CIB EE CH FI UCH KORAD NORD UCH Steadwyn Showmanship 
u: Phrostmade’s Notice In Black 
Ägare: Susanne Karlsson 
Mentaltestad 2013-10-06 Patrik Grönfeldt & Gunnel Ferm 
Samarbete fö: 5*2=10 Förföljande grip.: 1*3=0 Avreaktion: 4*10=40 
Samarbete tl: 4*4=16 Uthållighet: 4*6=24 Minnesbilder: 3*5=15   
Gripa ta tag 5m: 1*3=0 Poäng del 1: 54 poäng Rädsla: 3*4=12 
Gripa ta tag 40m: 1*3=0 Social självsäk.: 4*10=40 Aggressivitet: 3*3=9   
Gripa hålla 5m: 1*3=0 Social nyfikenh.: 3*8=24 Nyfikenhet: 4*8=32 
Gripa hålla 40m: 1*4=0 Socialt samspel: 1*8=0 Skott: 5 
Gripa slita dra 5m: 1*2=0 Handlingsförmåga: 3*10=30   Imponer-/hotbet.: 5 
Gripa slita dra 40m: 1*2=0 Anpassningsförm.: 3*10=30 Poäng del 2: 262 poäng 
Förföljande: 2*2=4 Koncentration: 3*10=30 Totalpoäng: 316 poäng

 

SE UCH CHATTERING’S GRACE 
37263/2010 Född: 2010-04-20 Sobel Tik LH 
e: KORAD SE UCH Twin City Beyond The Sea 
u: KORAD Chattering’s Belinda 
Ägare: Britt Mattsson 

CERT 
2011-06-02  Nora BK 
2012-07-29  Ramsäter, SKK, CACIB 
2013-06-29  Örebro BK –SE UCH 

KORAD 
Godkänd exteriör 2012-08-24, Charina Fäldth 
Gk MT 2012-10-06, Örebro, Sven-Einar Holmsten & Martti Keskinen, 468p 

 

KORAD SE UCH GATEFIELDS SUNNY GIRL 
SE58143/2008 Född: 2008-08-04 Sobel Tik LH 
e: CIB EECH FI UCH KORAD NOR DUCH Steadwyn Showmanship 
u: Gatefields Good Ol’Days 
Ägare: Marianne Hansson 

CERT 
2012-05-06 Nybro 
2011-05-29 Vallentuna 
2011-04-17 Västerås  

KORAD 
Godkänd exteriör 2012-07-21, Sonny Ström. 

Gk MT 2012-06-09, Heby, Gunnel Ferm & Matti Keskinen, 338p 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERT  2012-09-29 Eskilstuna 
CERT  2012-12-16 Stockholm Hundmässa 
CERT  2013-05-11 Lidköping 
 
Exteriörbeskriven av Bo Wiberg. 
2013-11-16; Höjd 53. Längd 62. Bröstdjup 25. 

Helhetsintryck: Ua. Huvud: Ngt djupt liggande ögon. Framparti: Ngt brant överarmsvinkel. Rygg: Ua. Bakparti: Ua. Rörelser: Ua.  
Päls & färg: Ngt kort päls. Saknas ngn  underhull. Mentalitet: Ua.  
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CIB NO UCH DK UCH  
AMYFIELD BORN TO BE WILD 
S48821/2009 Född: 2009-07-02 Trefärgad Hane LH 
e: KORAD SE UCH Ottey’s A Softly Golden Touch 
u: Mac Örtoft’s Black Pearl 
Ägare: Monica Petersson 

 

CIB NORD UCH FI UCH EE UCH LV UCH  
GATEFIELDS SMART GUY 
S58138/2008 Född: 2008-08-20 Trefärgad Hane LH 
e: CIB EE CH FI UCH KORAD NOR DUCH Steadwyn Showmanship 
u: Gatefields Good O’lDays 
Ägare: Marianne Hansson 

 

CIB DK UCH NO UCH EE CH LV VCH  
GATEFIELDS MY GOLDMINE 
S57991/2003 Född: 2003-09-13 Sobel Tik LH 
e: Gatefields Gay Time 
u: Gatefields Midget Madonna 
Ägare: Marianne Hansson 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

70 



EE CH MABINOGION LUTHIEN TINUVIEL  
S51190/2007 Född: 2007-03-25 Trefärgad Tik KH 
e: Zap And It’s Done Fantazija 
u: Maginogion Angel Of Faith 
Ägare: Evama Thörnvall 

 

CIB DK UCH NORD UCH  
MIRONIK’S VIKTOR 
S36272/2008 Född: 2008-05-02 Trefärgad Hane KH 
e: Walensian Maitre 
u: Mironik’s Panizzi 
Ägare: Carina Persson Näslund 
 

ÖVRIGA TITLAR: 

KORAD LP1 SE UCH NO UCH NO V-12 

DK UCH RUNNERWAY ATLAS  
SE64159/2010 Född: 2010-10-23 Trefärgad Hane LH 
e: Sundwind’s Be Famous 
u: Phrostmade’s Surprise In Black 
Ägare: Chatarina Näslund 

 

ÖVRIGA TITLAR: 

KORAD SE UCH 
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NO UCH RUNNERWAY BAILEY’S 
SE23981/2011 Född: 2011-03-20 Sobel Tik LH 
e: CIB EE CH FI UCH KORAD NOR DUCH Steadwyn Showmanship 
u: Phrostmade’s Notice In Black 
Ägare: Susanne Karlsson 

 

ÖVRIGA TITLAR: 

KORAD SE UCH 
 

CIB EE CH TÖRNSKOGENS BOSS IN MOTION  
S34569/2011 Född: 2011-05-06 Sobel Tik KH 
e: Clingstone’s Guiness Drought 
u: Dandinas Quite A Girl 
Ägare: Evama Thörnvall 

 

SE VCH AMYFIELD EYE OF THE TIGER 
SE33156/2011 Född: 2011-04-19 Sobel Hane LH  
e: KORAD SE UCH Ottey’s A Softly Golden Touch 
u: Mac Örtoft’s Black Pearl 
Ägare: Monica Petersson & Ewa Kjellberg 

 

PROV: 
2013-07-01  Skaraborg, Öppen klass med HP i viltspår 
2013-05-28  Halland, Öppen klass  
2012-09-01  Skaraborg. Öppen klass 
2012-08-01  Hyltebruk. Öppen klass 
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SE VCH FORNBORGENS HÄFTIGA HÄXA 
S21729/2007 Född: 2007-02-23 Trefärgad Tik LH 
e: Umber von der Pringitzer 
u: Springmist’s Tears For Fears 
Ägare: Marianne Kvist 

 

PROV: 
2013-10-03  Ekerö, Rörligt prov 1:a pris 
2013-10-28  Stäket, Rörligt prov 1:a pris 
2013-11-12  Stäket, Rörligt prov 1:a pris 

 

SE VCH FORNBORGENS HELYLLE 
S21732/2007 Född: 2007-02-23 Sobel Tik LH 
e: Umber von der Pringitzer 
u: Springmist’s Tears For Fears 
Ägare: Britta Hammarström 

ÖVRIGA TITLAR: LP1 LP2 
 

PROV: 
2013-07-27  Ekerö, Öppen klass 1:a pris 
2013-09-23  Danderyd, Öppen klass 1:a pris 
2013-10-03  Ekerö, Öppen klass 1:a pris 

SE VCH SKYELICE ABINGTON REEF 
SE27914/2011 Född: 2011-04-15 Trefärgad Hane LH 
e: CIB FI CH EST CH LT CH Roxier’s Blue Maxson 
u: SE VCH Skyelice A Plumeria Lei 
Ägare: Ann-Britt Karlsson 

 

PROV: 
2013-11-16 Vänersborg, Öppen klass. Godkänd. Svensk Viltspårchampion.  
2013-10-27 Dalsland, Öppen klass. Godkänd.  
2013-10-12 Dalsland, Öppen klass. Godkänd. 
2012-05-01 Stigen, Anlagsprov i Viltspår. Godkänd anlagsklass.  
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55
Medlem i vår Breeder Club? 
Besök vår hemsida och läs mer.

Stora hundar
med unika egenskaper 

och särskilda behov

Alla hundar från 26 till 44 kg

MAXI för alla hundar 26-44 kg

Health Nutrition – för alla stadier i livet
MAXI Adult 5+ och MAXI Ageing 8+ ger den vuxna och åldrande hunden de bästa 
förutsättningarna för två olika stadier i livet, från 5 år och från 8 år och framåt.

MAXI Adult Body Condition är anpassat för storvuxna raser med kraftfull och 
muskulös kroppstyp och hjälper till att bibehålla muskulatur och en vacker päls. 

MAXI sortimentet består av 11 individuellt anpassade foder för alla olika stadier 
i livet. Läs mer på www.royalcanin.se

MAXI

NY-MAXI_äldre_CollieA4_2012.indd   1 2012-03-12   13:06:34

Returadress:
Svenska Collieklubben
Margaretha Carlsson
Åsen 138
860 41 Liden

B
FÖRENINGSBREV

Öppet nästan jämt.

August Barks gata 8, Västra Frölunda Tel 031-45 07 00  
www.vastradjursjukhuset.se Vardag 07.00 –21.00 Helg 08.00 –20.00


