
Långhår - Sobel Korthår - Sobel

Långhår - Trefärgad Korthår - Trefärgad

Långhår - Blue Merle Korthår - Blue Merle

Collie är en förhållandevis frisk ras som vanligtvis uppnår en ålder av 10-12 år. 
Collien karakteriseras i stort av att vara familjekär, vänlig, följsam och lättlärd. 
Rasen finns i två hårlag, korthårig och långhårig, samt i tre olika färgvarianter;  
trefärgad, blue merle och sobel. Hanhunden blir 56-61 cm i mankhöjd medan  
tiken blir 51-56 cm.

Den mångsidiga Collien
Collie är en av de äldsta brukshundraserna och kommer ursprungligen från Brittiska 
öarna där den användes som vallhund. Men colliens följsamhet, samarbetsvilja och 
arbetskapacitet gjorde att den tidigt kom att användas även för andra uppgifter än 
vallhundens. Den var en av de raser som engelsmännen använde under första  
världskriget som militär brukshund.  

Collien kom till Sverige i början av 1900-talet för att den svenska försvarsmakten ville 
ha tillgång till hundraser som hade bevisat sin duglighet på artillerislagfälten i Europa.
I Sverige idag finns det collies som tjänstehundar inom Hemvärnet och Flygvapnet, 
som räddningshundar och under senare tid även som service- och signalhundar,  
terapihundar samt som vårdhundar. Det finns även idag collies som utför sin  
ursprungliga syssla som vallhund, främst som fårvallare. 

Collien är en allsidig brukshund som återfinns inom både träning och tävling i  
aktiviteter såsom lydnad, bruks (bl. a. spår, sök, rapport och bevakning), agility och 
drag. Collien ses också ofta i utställningsringen och den visades på utställning redan  
i slutet av 1800-talet! 
Men framförallt är det en fantastisk familjehund!

Att köpa en collievalp
Det är en fantastisk känsla att få hem sin lilla valp men innan du kommit så långt är 
det en hel del att tänka på. När du bestämt dig för en collievalp är det dags att hitta 
den kennel där du vill köpa din nya familjemedlem. Svenska Collieklubben kan inte 
rekommendera en särskild uppfödare men vi har en lista med aktuella valpar där 
föräldradjuren uppfyller rasklubbens minimikrav vad gäller hälsa, mentalitet och 
exteriör. På vår hemsida www.svenskacollieklubben.se hittar du denna lista under 
valphänvisning.

Du bör gärna försöka att träffa föräldradjuren till den valp du är intresserad av. 
Tiken är mycket viktig då hon lever tillsammans med valpen de första åtta veckorna 
och präglar dem med sitt beteende. För att få fakta om föräldrarna kan du gå in på 
Svenska Kennelklubbens hemsida www.skk.se. Under fliken hunddata kan du titta 
närmare på föräldrarnas mentalbeskrivning (MH), höftledsresultat (HD), ögonre-
sultat samt tävlingsresultat.

Bli inte avskräckt om du tycker att uppfödaren ställer krav på dig. Det är ett gott 
tecken, som förhoppningsvis innebär att uppfödaren kommer att bry sig om hur det 
går för dig och din hund under hela hundens levnad. En bra relation mellan upp-
födare och valpköpare är ovärderlig. Som valpköpare har man då någon att vända sig 
till om man undrar över något eller vill få råd. 

Chansen att hitta en bra valp är större om man ställer krav på valpens 
föräldrar och på uppfödaren. Din nya familjemedlem kommer att 
vara med dig i många år framöver så ta dig tid att söka efter just  
din valp. 


