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ORDFÖRANDENS RADER

Nytt år och nya möjligheter. Vintern 
börjar släppa sitt grepp och vi har 

soliga dagar att se fram emot. 

Årets lo-konferens har avverkats på ett 
kallt Kydingeholm. Det känns som det 
är ett av de viktigaste mötena vi har i vår 
klubb och i år var dessutom alla lokal-
områden representerade. På få dagar 
skall ett komprimerat program gås igen-
om. I år hade vi en egen kock med oss 
som serverade god mat till oss alla. Tack 
Harry, du kommer att vara självskriven i 
fortsättningen.
Många goda idéer och synpunkter om 
kommande verksamheter diskuterades. 
Man skulle önska att vi kunde ha en 
sådan konferens varje år. För oss i sty-
relsen är det viktigt att få in synpunkter 
från er i landet om vårt arbete och vad 
ni känner är viktigt för er del.

Nu när ni håller årets första collieblad i 
handen, så finns det redan på hemsidan 
en ny länk där mentalindex presenteras 
och där du nu kan hitta de olika index-
listorna. Har ni funderingar eller frågor 
så maila in dem så skall vi hjälpa er med 
svaren. 
Det här unika verktyget som vi har fått 
möjlighet att använda oss av hoppas jag 
skall kunna ge både kommande valp-
köpare och uppfödare en så pass bra 

information, om vad den kommande 
kullen kommer att få för grundförut-
sättningar för att utvecklas till en trygg, 
stabil individ, som kommer att vara till 
glädje för sin ägare och bidra till att col-
liens mentalitet utvecklas i en positiv 
riktning.

Givetvis så finns det fler parametrar att 
ta hänsyn till i avel, men de uppgifterna 
finns redan på SKKs hunddata. Menta-
lindex är något unikt som vi blir först att 
börja jobba med. 

Det kommande året 2012 kommer att 
för bli ett provår för mentalindexet. Vi 
kommer att få möjlighet att göra ännu 
djupare analyser och göra förändringar 
över tid avseende hur indexen skall pre-
senteras och användas. Målet är att in-
dexen så småningom läggs in på SKKs 
avelsdata.
Listorna som presenteras idag är PDF-
filer. Vi arbetar med att försöka få dem 
i ett format som går lättare att göra sök-
ningar i. 
Äntligen har Collieägarutbildningen 
blivit klar och en hel del lokalområden 
har redan kurser på gång. Mellersta 
Norra var först ut med Juridiken, se 
artikel här i tidningen. Tveka inte att 
anmäla er på kommande utbildningar 
runt om i landet. På hemsidan finns en 

direktlänk på startsidan som heter Col-
lieägarutbildning och där hittar du kom-
mande kurser runt om i landet. 

Vill även hälsa nya medlemmar i klub-
ben välkomna!  Om du inte är medlem 
men vill ha ett eget Collieblad - gå in på 
hemsidan och anmäl dig.

Lycka till mer era hundar och planer för 
2012 

Meta Carlsson

LETAR DU VALP?

SCK:s	Valphänvisning	hittar	du	på	vår	hemsida.	Listan	uppdateras	ständigt	och	de	kullar	som	finns	där	har	föräldrar	
som	uppfyller	rasklubbens	rekommendationer	för	val	av	avelsdjur.	Kraven	innefattar	hälsa,	mentalitet	samt	ex-
teriör,	läs	mer	på	vår	hemsida.

Här	hittar	du	aktuella	kullar:
www.svenskacollieklubben.se/valphanvisning.htm
Du som letar valp,	kontakta	någon	av	följande:	
Anita	Braxenholm	
Slottsvägen	24	
861	34	Timrå	
060-57	25	07,		anita.braxenholm@telia.com
	
Gunilla	Hagander	 	 Lena	Hjärtfors	
Ulvsvik	2490	 	 	 Rullstensvägen	13	
047	92	Grödinge	 	 360	50	Lessebo	
08-53	02	70	00	 	 	 0478-108	25	
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dig på SBK Tävling. 
Här både anmäler du dig, betalar, får 
ditt PM till tävlingen.
Arrangörerna redovisar även resultat-
en via denna applikation.
Mer info hittar du på SBKs hemsidan 
genom att klicka på SBK Tävling. 

Collie-SM i Ystad
Fredag 6 juli till söndag 8 juli är det 
dags för årets höjdpunkt för Colliefolk. 
Kom och tävla eller för att umgås och 
se på alla duktiga ekipage. 

Ögonlysningsresultat – valphän-
visningskrav
SCK har av SKK fått konfirmerat be-
slut 2010, protokoll 4 § 60c gällande 
ögonlysning. 
SKK har bekräftat att det är det sen-
aste registrerade resultatet som gäller. 
Alla resultat ligger dock kvar på hun-
ddatan. Vill man ta bort ett resultat 
så finns förklaring om hur man gör 
det på sidan 28 på följande länk:  
www.skk.se/Global/Dokument/
Uppfodning/avel-a5.pdf  

Kennelregistret
har inte ändrats vad gäller de olika 
kraven för att finns med på olika listor. 
Men ett förtydligande har skett:
Listan som innan hette ”Just nu inte är 
aktiv” har ändrats till 
”Ej reg. Kull”. 

På denna lista ligger egentligen bara de 
uppfödare som ännu inte har registre-
rat någon kull. Tiken kan vara parad 
men valparna är ännu inte födda. Först 
när kullen har registrerats flyttas den 
över till rätt lista.

STYRELSENS INFOSIDA

Ordförande		
Margaretha	Carlsson	
Åsen	138,	860	41	Liden	
0692-100	80,	070-651	00	34	
fancymore@swipnet.se

Vice Ordförande	
Jan	Klerung	
jan.klerung@gmail.com

Kassör  
Vakant

Sekreterare  
Kirsten	Wretstrand	
kirsten.wretstrand@danielson-
dosk.se	
	
Ledamot/medlemsfrågor	
Ingela	Pettersson	
ingela@zting.se	
	
Ledamot/protokollsekreterare 
Maria	Nyman	
maria.nyman@edu.kalix.se	
	
Ledamot	
Elisabeth	Bauer	
elisabeth.bauer@ystad.nu	
	
Suppleant 
Monica	Johansson	
mironik@anyware.nu	

Suppleant
Anita	Braxenholm
anita.braxenholm@telia.com
	
Revisorer
Anders	Mähler
Britt	Eliasson

Revisorssuppleanter
Cecilia	Bjärsér
Britt-Marie	Elbe

STYRELSEN 2011

SBKs Kongress 2012 
Hålls i Stockholm i maj.

SBKs RAS/RUS konferens
Hålls i Stockholm i april.

Nyheter på hemsidan
Collieägarutbildningen har en egen sida 
med aktuella utbildningar.
Rasspecialerna hittar du både i aktivitets-
kalendern men även via länk från start-
sidan. Nyhet är att det finns skrivbara 
PDF-filer för anmälan. 
Observera även de nya avgifterna för ut-
ställning.
Via information från styrelsen finns en 
ny sida med info från vårt utskott – ut-
skottet för avel & hälsa.

Ungdomsgrupp i SCK
Styrelsen arbetar med att sätta samman 
en arbetsgrupp bestående av ungdomar 
i klubben. Viktigt att de också finns med 
i organisationen och att ta vara på deras 
åsikter
Våra unga collieägare är framtiden!

Extranummer av Colliebladet 
2012	– ett mentalnummer
Tidningen kommer ut precis innan 
årsmötet.

SCK på facebook
SCK har en egen sida på facebook, sidan 
administreras av Jenny Johnsson och vår 
ordförande. Där kan man snabbt lägga 
ut information om olika aktiviteter i 
lokalområdena. Gruppen har snart 400 
medlemmar. 

Erbjudande till nya collieägare
Styrelsen har beslutat att erbjuda collie-
ägare ett gratis nummer av colliebladet, 
dels för att via tidningen kunna bekanta 
sig med SCK och förhoppningsvis tycka 
det är så intressant att de sedan vill bli 
medlemmar. Du hittar erbjudandet på 
startsidan på hemsidan. 

Collieshopen…
har nu nya produkter att beställa.

SBK Tävling
Skall du ut och tävla i lydnad, bruks, agi-
lity eller rallylydnad måste du registrera 
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KONTAKTPERSONER - Lokalområden

På	www.svenskacollieklubben.se	finns	länkar	till	alla	lokal-
områdens	hemsidor.
Om	du	undrar	om	något	i	ditt	lokalområde,	önskar	någon	
aktivitet	eller	bara	vill	träffa	lite	colliefolk,	tveka	inte	att	ta	
kontakt!

Norrbotten
Piteå:	Gunilla	Nyberg,	0911-302	17	
Umeå:	Johan	Nilsson,	karljohan.nilsson@hotmail.se
Umeå:	Jenny	Marklund,	jeymad73@yahoo.se	
Gällivare:	Helen	Rantapää,	076-142	14	72

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:	Emma	Hult,	emmahult@msn.com
Dalarna:	Maria	Johansson,		
maria.johansson46@comhem.se
Dalarna:	Yvonne	Ericsson,	yericsson@telia.com
Enköping:	Karin	Dahlbom,	khdahlbom@telia.com
Uppsala:	Frida	Öhlund,	frida_ohlund@hotmail.com
Älvkarleby:	Tarja	Hejda,	tarjaheijda@hotmail.com
Skutskär:	Cathrine	Broeng,	cathiline@hotmail.com

Östra
Sören	Stolt,	soren.stolt@bredband.net
Elisabeth	Landfors,	elisabeth@fornborgen.se
Mia	Pettersson,	mar_pet@telia.com	

Elisabeth	Lindström,	lindstrom.elisabeth@tele2.se
Gotland:	Lena	Sandström,		
lenasandstrom59@hotmail.com	

Södra Svealand 
Marie-Louise	Muhr	(MH)	muhr.jungenas@comhem.se
Marie	Edlund,	marieed@telia.com
Närke:	Ann	Karlsson,	ann.u.karlsson@gmail.com
Västmanland:	Jennifer	Schiller,	jenniferschiller@live.se
Värmland:	Mona	Johansson,		
skorphuset@hotmail.com

Västra
Västra:	Margareta	Hawkins,
Tel	0340-65	19	64
lolo.hawkins@telia.com
Nordvästra:	Carina	Näslund	Persson
Tel	0737-314076
carina.pn@hotmail.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:	Ann-Christin	Johnsson,		
ann-christin.johnsson@scksodra-lo.se
Nordväst:	Camilla	Nilsson,	vimsanyran@gmail.com
Nordöst:	Jeanette	Hansson,	bizzan1999@yahoo.se
Söder:	Bettan	Bauer,	elisabeth.bauer@ystad.nu	
	
För hemsideadresser till lokalområdena, gå in  
på www.svenskacollieklubben.se och välj  
lokalområden. 

RASKOMPENDIUM

Beställ	den	genom	att	betala	in	224	sek	(inluderar	porto)
på	PG	716745-5	(Svenska	Collieklubben).
På	betalningen	anger	du:	följande:	“komp”,	ditt	namn	och	adress	
samt	hur	många	exemplar	du	vill	köpa.

När	vi	har	registrerat	din	betalning	skickas	beställningen.

Välkommen att beställa!
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AKTIVITETER i lokalområden

Norrbotten

Mellersta Norra

6 Maj – Officiell utställning i Timrå, 
se	separat	info	i	detta	nummer.	

27 maj - Träningsläger  
för	medlemmar	i	Svenska	Collieklubben.	
Plats:	Albackens	Jakt	&	Fiske	Camp.
Pris:	1300:-,	Enkelrumstillägg	400:-
Instruktörer	Nybörjarspår,	uppletande	och	bud-
föring:
Anita	Braxenholm	och	Ann-Charlotte	Sandelin	
Jonsson
Instruktör	Brukslydnad:	Ulf	Ankarberg	
Anmälan	per	e-post:		
anita.braxenholm@telia.com,
tel:	060-57	25	07
Betalning	till	pg	410	72	49-7  

13 juli - Kvällsutställning i Piteå.
Domare:	Francisco	Rodriguez,	Spanien.	
Se	separat	annons.	Info	kommer	inom	kort	på	
lokalområdets	hemsida.

Östra

2 juni - Utställning och officiellt lyd-
nadsprov 
Klass	1-elit,	på	Mälarö	BK,	se	separat	info	på	annan	
plats	i	detta	nummer.

Västra

21 april - Prova-på-dag och Exter-
iörbeskrivning i	Boråstrakten.	
För	ytterligare	information,	ring	Angelica,	0733-
722944	eller	gå	in	på	vår	hemsida.	

1juli - Officiell utställning, Borås,	
se	separat	annons	i	detta	nummer

22-23 september - Lydnadsläger på	
Tånga	Hed i	Vårgårda,	 se	separat	annons	i	detta	
nummer

25 november - Årsmöte på	Kungsbacka	
BK	den	25/11.

Sydöstra

14 april - Bruksträning i	Lessebo.		
Anmälan	en	vecka	innan	till	Lena	Hjärtfors.

5 maj - MH-beskrivning på	Njudungs	BK.	
Frågor	besvaras	av	Pelle	Axelsson	070-2619713

13 juni - MH-beskrivning på	Mönsterås	BK,	
som	är	bokat	av	uppfödare.	I	mån	av	plats	/	reserv	–	
kontakta	Mikael	Tegnemo	
0499-20833.

4 augusti - Officiell utställning och 
officiellt Lydnadsprov Klass 1-elit 
i	Oskarshamn.	Se	separat	annons	i	detta	nummer.

Södra

14 April – Picknick / Promenad
I	Halmstad.	Vi	träffas	kl	10:00	på	grusparkeringen	
vid	Simstadion	(Brottet)
Och	går	längs	med	Prins	Bertils	stig	och	stannar	
och	äter	medhavd	matsäck.
Info:	Anki	Johnsson	035-12	85	09	eller		
ann-christin.johnsson@utb.halmstad.se	

20-22 april - Spårläger	
på	Solhaga	i	Markaryd
Anmäl	till:	kirsten.wretstrand@gmail.com	senast	
20/3
Pris:	Enkelrum	1600:-,	del	i	dubbelrum	1500:-
Vi	tränar	utan	instruktör	på	markerna	runt	Sol-
haga	och	hjälps	åt	att	laga	maten.	

För	mer	info	om	aktiviteter:		
www.svenskacollieklubben.se	
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Klasser/anmälningsavgifter: 
Valp 4-6 mån, 6-9 mån     150 kr
Junior, unghund, bruks, öppen, championklass  280 kr
Veteranklass (från 8 år)     220 kr
Anmälan: www.svenskacollieklubben.se klicka på utställningar 2012
Anmälningsblankett finns att ladda ner från SCK:s hemsida www.svenskacollieklubben.se. 
Fyll i blanketten på datorn, skriv ut och skicka in. SKK:s 3-sid. blankett går också att använda.  

MELLERSTA NORRA LO
Lördagen den 6 maj på Timrå BK
Domare: Sonny Ström
Anmälan skickas till: Yvonne Westberg, Solhöjden 8, 871 53 Härnösand
Sista anmälningsdag: 2012-04-16
Betalning: Sätts in på pg. 410 72 49-7. Ange på talongen ägarens och hundens namn samt vad betalningen avser.
Annons i utställningskatalogen: För endast 150:- får du en annons i utställningskatalogen. Pengarna går till utstäl-
lningsverksamheten och dess prisbord. Betala till samma pg. enligt ovan.

ÖSTRA LO
Lördagen den 2 juni 2012 på Mälarö BK
Domare: Jan Stääv
Lydnadstävlingar klass I-Elit
Anmälan skickas till: Elisabeth Lindström, lindstrom.elisabeth@tele2.se Använd PDF-filen på SCK:s hemsida. Skickas 
i första hand på mail – annars Aspviksvägen 18, 134 38 Gustavsberg
Sista anmälningsdag: 2012-05-04
Betalning: Sätts in på pg. 489 79 57-9. Ange på talongen ägarens och hundens namn samt vad betalningen avser.

VÄSTRA LO
Söndagen den 1 juli 2012 på Elfsborgs BK, Borås
Domare: Kresten Scheel, Danmark
SKK-utställning i Borås 30 juni och därmed chans att vinna 2 cert under en helg!
Anmälan skickas till: Lolo Hawkins, Buaredsvägen 3, 439 51 Åsa. Tel. 0340-65 19 64
Sista anmälningsdag: 2012-06-04
Om betalning inte inkommit senast 4/6 kan hunden inte delta. Vi tar inte emot betalning på plats.
Betalning: Sätts in på pg. 88 90 26 –1 SCK Västra Lo. Ange på talongen ägarens och hundens namn samt vad betaln-
ingen avser.
Annons i utställningskatalogen: För endast 150:- får du en annons i utställningskatalogen. Pengarna går till utstäl-
lningsverksamheten och dess prisbord. Betala till samma pg. enligt ovan.
Förslag på boende: Borås Camping Saltemad (www.borascamping.com), de har även stugor.

NORRBOTTENS LO
Fredagen den 13 juli 2012 på Piteå BK
Domare: Francisco Rodriguez, Spanien
Anmälan skickas till: Tony Hedenstedt, Lillpitevägen 630, 946 92 Lillpite.
Sista anmälningsdag: 2012-06-25
Betalning: Sätts in på pg. 58 03 85-3 Norrbottens Lo. Ange på talongen ägarens och hundens namn samt vad betaln-
ingen avser.
Annons i utställningskatalogen: För endast 150:- får du en annons i utställningskatalogen. Pengarna går till utstäl-
lningsverksamheten och dess prisbord. Betala till samma pg. enligt ovan.
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SYDÖSTRA LO 
Lördagen den 4 augusti 2012 på Oskarshamns BK
Domare: Michael Johansson
Lydnadstävlingar klass 1-Elit
Anmälan skickas till: Wanda Forsberg, w.forsberg@telia.com, Kolarevägen 2, 38053 Fliseryd
Sista anmälningsdag: 2012-07-03
Betalning: Sätts in på bg. 5616-8644,  Ange på talongen ägarens och hundens namn samt vad betalningen avser.
Tävlingsanmälan finns att ladda ner på lokalområdets hemsida www.scksydostra.tempore.se
Frågor utställning besvaras av antiloop8@hotmail.com eller 070-256 46 45
Boende hänvisas till Oskarshamns turistinformation 0491-881 88

LYDNADSLÄGER
arrangeras	av	SCK	–	Västra	lokalområde
Tånga	Hed,	Vårgårda,	22	–	23	september	2012

Lägret startar lördagen den 22 sept, kl 08.00, med gemensam frukostbuffé och infor-
mation. Vill man komma redan på fredagen den 21 sept går det bra.

Tävlingslydnad klass III och elit samt brukslydnad högre och elit
(Deltagare i denna grupp skall ha tävlat i resp klass eller, om plats finns, vara redo att 
tävla i resp klass)
Eeva Liisanantti, Elfsborgs BK  (Tävlat SM och NM i sök med två malinois, som dessu-
tom är SBCH)

Allmänlydnad, tävlingslydnad t o m klass II samt brukslydnad appell och lägre 
Angelica Lunding, Elfsborgs BK  (Tävlat lydn III med collie, SBK-instruktör, kurser i tävl.lydn, valp- o allmänlydn, 
positiva inlärningsmetoder)

Tävlingslydnad klass I till elit och brukslydnad appell till elit 
Magnus Svensson, Götene BK (Bruksprovsdomare med positiva inlärningsmetoder, utbildat en räddningshund, tre 
egna SBCH:s i spår och sök, tävlat SM med två egna hundar)

Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybörjare
Lars-Olof  Stridh, SCK Västra LO (Populär lägerinstruktör sedan många år med positiva inlärningsmetoder)

Rallylydnad
Birgitta Elgh, Ale BK (Rallylydnadsinstruktör och domare)

Avgifter:  1.400 kr för lägerdeltagare och 700 kr för medföljande
I priset ingår:  Instruktör, frukost (lör o sön), lunch (lör o sön), middag (lör) och fika (lör o sön) 

Logi: OBS – Rum/campingplats bokar Du själv per tel 0322-62 43 11.
210 kr per bädd och dygn i 2-bäddsrum, viss tillgång till 4-bäddsrum finns. Hund får naturligtvis medtagas på rum-
met. Tom bädd kostar 65 kr per dygn om Du vill ha eget 2-bäddsrum. Städning kostar 30 kr per person. Vill Du 
dela rum med en speciell person, var vänlig ange detta vid rumsbokningen. Husvagnsplats kostar 220 kr per dygn 
inkl el och dusch.  Kostnaden för logi betalas enl följande: Bg 5812-6202, Tånga Fritid AB, ange Ditt eget 
namn och även ”Collieläger Tånga Hed”.

Information/anmälan
Var vänlig RING in Din kursanmälan till Margaretha Karlinder på 0300-540959.
OBS!  -  begränsat deltagarantal
Avgiften betalas in på pg 889026-1 SCK Västra Lo
Sista anmälningsdag/betalningsdag är måndagen den 28 aug 2012 
Var vänlig skriv på inbetalningskortet vad betalningen avser.
För mer information besök även vår hemsida: http://www.sck-vastralo.se
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Rättningar i Handboken 2011

 

 

 

 

 

Angeleye´s Young Lord 
Godkänd i Högre Klass Spår
Förare: Inga Elmersson

Fornborgens Ivanhoe 
Godkänd lägre klass spår
Förare: Inger Gille

Vad vore en tävling utan priser? Vad vore en förening utan kläder? 

Tel. 0479-100 70
www.deed.se
info@deed.se

Vi arbetar med företag, föreningar 

och privatpersoner 

för att framställa t-shirts 

och tröjor med tryck 

för profilering och kampanjer.

Vi har priser till alla tävlingar

SWEDEN

INTER

Tel. 0479-100 70 - WWW.INTERSILVI.SE
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Vi	kommer	att	kora	Svensk	Mästare	i	följande:

- APPELLKLASSMÄSTARE
- RASMÄSTARE I HÖGRE-LÄGRE KLASS
- BRUKSMÄSTARE 
- RASMÄSTARE RALLYLYDNAD, NYBÖRJARE-AVANCERAD
- RALLYLYDNADSMÄSTARE
- LYDNADSMÄSTARE I KLASS I-III 
- LYDNADSMÄSTARE 
- AGILITYMÄSTARE 
- SVENSK MÄSTARE KORTHÅR 
- SVENSK MÄSTARE LÅNGHÅR

Tillväxt-
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Tillväxtprogram för tik och valpar
Royal Canins unika näringslösningar tillgodoser såväl tikens som 
valparnas speci� ka näringsbehov under de 5 viktiga livsstadierna: 
dräktighet, födsel, digivning, avvänjning och tillväxt.

Finns för MINI, MEDIUM, MAXI och GIANT hundar.

Royal Canin säljs i hela Sverige. Besök vår hemsida www.royalcanin.se för att hitta en återförsäljare nära dig och för att se vad just din hund eller katt behöver!

   tikochvalp.royalcanin.se 

   valp.royalcanin.se 

En god start i livet

  Royal Canin

Medlem i vår Breeder Club?

royalcanin.se

tillväxt_growth_maxi_A4_2010.indd   1 2010-10-26   11:01:18

PROGRAM

Fredag 6 juli 	 	 Lördag 7 juli
Invigning	 	 	 	 Lägre-elitklass	spår	och	sök
Appellklass	-	spår	och	sök	 Agility	-	inofficiell	 	
Rallylydnad	-	alla	klasser	 Bankett	-	20-års	jubileum 
 

Söndag 8 juli
Lydnad	-	klass	1-elit
Rasspecial	kort-	och	långhår

Gå	in	på	hemsidan	för	mer	info	om	hur	du	t	ex	hittar	boende.	
Hemsidan	kommer	att	upppdateras	kontinuerligt	under	våren.
www.scksodra-lo.se,	klicka	på	Collie-SM.	Länk	till	vår	sida	
finns	även	på	www.svenskacollieklubben.se

Alla är hjärtligt välkomna till Sommarystad 
och årets Colliehändelse!
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Lördag 4 februari på Kydingeholm
De 22 närvarande deltagarna började konferensen med kaffe 
och inledning på ett kallt Kydingeholm. Tyvärr var det även 
kallt inomhus…
Vi började med att gå igenom allt nytt som kommer i år. Det 
är både nya arvoden och avgifter, nya regelverk i lydnad och 
bruks, nyheter för MH och MT m.m. Sen finns det något som 
heter SBK Tävling som kräver viss inlärning.

Samma helg som vår konferens hade SBK sin årliga Organi-
sationskonferens, som det finns rapport ifrån här i tidningen. 
Där kan ni hitta mer info avseende de nya avgifterna och ar-
vodena. Dessa hittar du givetvis även på SBK:s hemsida.
Här på ”Colliesidan” koncentrerar vi oss på nyheter inom 
MH och MT eftersom många lokalområden arrangerar s.k. 
kull-MH eller uppfödare-MH (kärt barn många namn…) 
samt utställning.

Nyheter för MH och MT
Arvoden för beskrivare, mentaldomare och testledare har 
höjts till 495 kr. Även figgarna får högre arvoden, A-figurant 
400 kr och B-figurant 250 kr. 
Även de deltagande ekipagen får en högre kostnad då avgiften 
nu är 600 kr för ett MH eller ett MT. Exteriörbeskrivningen 
kostar dock fortfarande 150 kr så en hel korning kostar nu 
750 kr. Den extra avgiften vid MH för utlandsägda hundar 
har alltså tagits bort. 
Det nya gällande de här avgifterna är att SBK tar 60 kr i en ad-
ministrativ avgift samt att SKK fortfarande skall ha 30 kr för 
stambokföringen. Ett lokalområde behåller alltså 510 kr av de 

600 kr. Sett ur den vinkeln är inte höjningen så astronomisk. 
Men det är klart att stora höjningar alltid är oroande.
Både MH och MT får nya bestämmelser nu men till skillnad 
från tävlingsgrenarna som t.ex. bruks och lydnad så låser man 
inte bestämmelserna för en fast period. Man vill kunna gå in 
och göra förändringar efterhand…

MH och MT - vad är nytt?
En parad tik får inte delta från och med parning fram till 75 
dygn efter valpning oavsett resultat. I tävlingsgrenarna gäller 
dock fortfarande att gränsen är satt vid 30 dagar före plane-
rad valpning, men inte vid MH eller MT.
För brukset gäller det fortsatt att hund efter 18 månaders 
ålder måste ha känd mental status.
Sen måste tjänstgörande beskrivare/domare ”egenhändigt 
underteckna resultat/deltagarlista för aktuellt prov”.

Specifikt för MH
Maximering av antal hundar är (8) per beskrivare och dag. Vid 
specialarrangemang (Uppfödar-MH) där det är ett MH för 
specifik kull är det godkänt att ta hela kullen vid ett tillfälle. 
Godkännande från aktuell beskrivare skall inhämtas. Max (10) 
hundar per dag.
Hund skall ha fyllt 12 månader (uppnått samma dag eller ti-
digare).

Specifikt för MT
Det nya gällande mentaltest gäller poänggränser för godkänt 
resultat. Förutom minst 300 p totalt utan  kryss i någon ruta 
med kursiverad text skall dessutom poängen fördelas enligt 
följande:
- Del 1 minst 50 p (fram tom uthållighet)
- Del 2 minst 215 p på resterande del i protokollet. 
- Hunden kan även uppnå ett ”väl godkänt” resultat,   
 vilket innebär 480 poäng eller högre.

Hund skall ha fyllt 18 månader (uppnått samma dag eller ti-
digare).

   Protokollet har ändrats. Använd därför  
   INGA GAMLA PROTOKOLL !

Ordförande Meta Carlsson hälsar välkommen
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den överskådlig. Men nya sidor tillkommer och så har vi en 
aktivitetskalender som vi bör se som marknadsföring av vår 
rasklubb. Gå in och titta på den och se hur många aktiviteter 
som lokalområdena faktiskt arrangerar. Inte illa!
Fungerar även som idé för lokalområden inbördes när man 
ser vad andra hittar på.
Jenny Jonsson pratade om SCK på facebook och den utveck-
ling som vi har haft där. Antalet medlemmar ökar stadigt och 
passerar snart 400 medlemmar. Det vi har märkt är att en 
del inte vet om att SCK finns på riktigt! Vi har därför utfor-
mat ett ERBJUDANDE TILL NYA COLLIEÄGARE som 
redan finns på startsidan på hemsidan och den ligger även på 
Facebook.

Grupparbeten
När man är på konferens ingår det att man grupparbetar på 
kvällen och sen redovisar på förmiddagen dagen efter. På lo-
konferensen 2010 var den nu precis färdigställda Collieägar-
utbildningen kvällens grupparbete och grunden för hela ut-
bildningen lades den helgen. Tänk vad bra det blir när många 
hjälps åt! 
Uppdraget i år för grupperna var följande:

1. Vad skall LO-pärmen innehålla?
2. Vad vill vi med Collie-SM framöver?
3. Vad skall en certifiering av mentalindex innehålla?
Grupperna jobbade på och hann med de två första frågorna 
innan middagen. Det var inga konstiga frågor och alla var 
överens om huvuddragen.

En tvåbent och fyra fyrbenta konferensdeltagare

Nya utställningsregler - vad är nytt?
Vi fick nya regelverk förra året men då regelverket skulle har-
moniseras inom Norden. Men dessa hade bara ett års giltighet 
och blir nu fastställda. 
Nytt handlar dock om att man kan ta in fler hundar i konkur-
rensklass. Är det inte fyra hundar med “excellent”, får man 
även ta in de med “very good”. Detta för att kunna placera 
plats 1-4. För uppfödar- och avelklass finns det också förän-
dringar, samt ålder för deltagande m.m. Bestämmelserna 
finns på SKK:s hemsida.
Avgifter för officiella utställningar: 
280:-, valp 150:- och veteraner 220:-
Vilket är likställt med den lägsta avgifterna som kan förekom-
ma vid en länsklubbsutställning.

Mentalbeskrivning valp och BHP
SBK har givit ut en DVD om det nya mentalbeskrivning valp, 
som de tagit fram. Oklart ännu när och var man kan få möj-
lighet att som uppfödare göra detta med sin kull. Valp MH 
skall ses som en del av den trestegsraket där även MH och 
MT ingår.
Därefter pratade vår ordförande Margaretha om BPH 
(Beteende & Personlighetsbeskrivning Hund). Under våren 
2012 kommer man att genomföra utbildningar och därefter 
kommer BPH att genomföras på 7 platser runt om i landet. 
Vår ordförande skall själv gå utbildning för att bli beskrivare 
varav Timrås BK blir en sådan plats där BPH kommer att 
genomföras.
BPH är för alla raser även blandrashundar, det ersätter inte 
MH för bruksraserna men de har möjlighet att delta. BPH 
tar ca 30 minuter att genomföra, man kan välja om man vill 
ha skott med eller inte. Intressant för vår ras är underlags-
testet. Protokollet som skall fyllas i är på flera sidor och ger 
en väldigt detaljerad information om varje individ.Vi kommer 
nog att få höra mer om BPH!

Budget och verksamhetsmål
Presentation av budget för 2012 och 2013 samt vilka verk-
samhetsmål vi skall ha för 2013 och 2014. 
Det pratades mycket runt intäkter och kostnader och hur det 
ser ut. Konstaterade att medlemsintäkter inte minskat vilket 
tillsammans med ett mycket billigare Collieblad har gett oss 
en ekonomi i bal-
ans.
Vi behöver dock 
precis som de 
flesta föreningar 
få fler individer 
att engagera sig 
för att vi i längden 
skall orka med 
den enorma verk-
samhet som vi 
faktiskt har!
Detta ledde in oss på fortsättningen som handlade först om 
Colliebladet och sen om hemsidan.
Vi har en oerhört informativ hemsida och vi försöker hålla 
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Den tredje frågan var och är inte helt lätt. Svårt att föreställa 
sig vad och hur en certifering skall fungera och vad den skall 
innehålla…

I samband med middagen körde Johan Nilsson en musik-
frågesport som inte var helt enkel. Fyra lag kämpade tappert 
och ett vinnande lag kunde så småningom utses.

Morgonen därpå funderade vi alla ett varv till på certifierin-
gen. Alla var överens om att vi inte riktigt fick till det hela och 
vi ser inte någon helhet än. Certifieringen kommer dock först 
under 2013 så vi har ju lite tid till på oss.
På söndagen höll vi lite längre diskussioner om frågor som 
hur det fungerar i lokalområdena nu när några av dem är 
större, vad som skall redovisas och hur…

Vi fick också se den presentation som SCK höll på Domar-
konferens under hösten 2011. Vi fick även rapport från arbe-
tet med utskottet för avel & hälsa som har ställt en hel del in-
tressanta frågeställningar till oss rasklubbar om bl.a. hur vi ser 
på vår ras i framtiden, antalet registreringar etc. Roligt när det 
blir en dialog istället för information… men det ställer också 

På lo-konferensen presenterades den nu färdigställda Collie-
ägarutbildning.
Den bygger till stora delar på SKK:s Uppfödarutbildning 
men där SCK har lagt till viktiga bitar för just collieägare. 
Utbildningen består av 6 avsnitt som ligger på följande flikar 
i den pärm som alla lokalområden har fått: 

Flik 1 Inledning med litteraturföreteckning
Flik 2 Juridik
Flik 3 Genetik
Flik 4  Rasspecifik avelsstrategi
Flik 5 Anatomi och rasstandard samt historik och   
 användningsområden
Flik 6 Beteende
Flik 7 Uppfödning

I flik 2 har vi lagt till ett avsnitt om hur SCK, SBK och SKK 
hänger ihop. Viktigt att känna till!

I flik 3 har vi ett eget avsnitt om färgnedärvning med fokus 
på colliens färger. Tack, Kerstin Berminge för att vi får låna 
ditt material! Här kommer även det extra nummer av Col-
liebladet som kommer nu under våren om Mentalindex för 
Collie att ingå. 

I flik 4 har vi gjort ett eget avsnitt som handlar om hur 
man använder hunddata och avelsdata på SKK:s hemsida. 
Naturligtvis ingår collierasernas RAS som kursmaterial.

I flik 5 skall man helt enkelt genomföra SBK:s kurs ”Allmän 
Mentalkunskap” (M1). Denna kan man gå på sin lokala bruks-
hundklubb, via något distrikt eller så kan ett lokalområde själ-
va arrangera en M1.  

Flik 6 uppfödning, skall genomföras sist av avsnitten och är i 
skrivande stund inte klar. 

Collieägarutbildningen genomförs som cirklar via Studiefräm-
jandet. Hur mycket hjälp och ersättning man kan få varierar 
väldigt över landet. Ta kontakt med Jenny Jonsson i Sydöstra 
lo för att få mer info om hur man bör gå tillväga.
Utbildningen behöver inte genomföras i någon speciell ord-
ning förutom avsnitt 6. En hel del lokalområden har redan 
utbildningar på gång varför det numera finns en ny sida på 
hemsidan för just Collieägareutbildningen. 
 

krav på oss rasklubbar då vi måste komma med synpunkter 
och idéer, annars blir det ingen dialog!

Efter att ha städat och tagit en sista kaffepaus så åkte vi 
alla hemåt på söndagseftermiddagen. Det är alltid roligt att 
träffa colliefolk från hela vårt avlånga land och tänk att det 
finns så många engagerade medlemmar i vår rasklubb. Det 
ser bra ut för framtiden!

Jan Klerung informerar om Collieägarutbildningen

Collieägarutbildningen är klar! 
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Tikar som har minst en avkomma                    Hanar som har minst en avkomma

RAS för collieraserna 
av Anita Braxenholm, Statistikansvarig och sammankallande i avels och uppfödarkommitten

Sedan vår avelspolicy fastställdes 2004 har vi löpande haft 
möjlighet att se hur kraven på hälsa, mentalitet och exteriör 
efterföljs.  Det kortsiktiga dokumentet berättar mycket om 
avelsdjuren och det långsiktiga redogör för hur det står till i 
hela rasen. 
På SCK:s hemsida www.svenskacollieklubben.se kan man 
se aktuella siffror under: 
Statistik- uppföljning av avelspolicyn

Mycket har hänt under de drygt 8 år vi haft detta styrdoku-
ment. Hälsomässigt ökade snabbt andelen höftledsröntgade 
och ligger nu rejält över 50 % för årskullarna. Omlysning 
med tanke på colobom lyfte också ordentligt och ligger kring 
30 % för vissa årskullar. Den siffran är dubbelt så hög än in-
nan vårt RAS.

För att få valphänvisning = följa vår avelspolicy gäller 
följande:
Hanen och tiken ska ha A eller B på höfterna (nya regler från 
år 2000) Båda ska vara omlysta och inte ha allvarligare av-

vikelse än crd på ögonen. Utställda med lägst ett andra pris i 
kvalité eller very good. Inte ha kryss i ruta 1 gällande kontakt, 
inte ha kryss i ruta 5 på kvarstående rädsla överraskning eller 
ljud samt inte kryss i ruta 4 eller 5 på skott. Särskilda regler 
gäller för utlandsregistrerad hund.

Detta är lågt satta krav och borde vara självklara att följa. Ty-
värr visar det sig att så inte är fallet och ofta stupar det på 
mentalitetskravet.

För att verkligen belysa hur det ser ut publicerar jag två spe-
cialspindlar på hanar och tikar födda efter 2002 och som har 
minst en avkomma. Dessa avelsdjur jämförs här mot samtliga 
brukshundar (samma kriterier som rasspindeln) Vi ser tydligt 
att uppfödarna har ett stort ansvar. Ska vi nå resultat som 
hållbart förbättrar rasens mentalitet måste krafttag till för att 
minska rädslorna. Nu kommer snart indexsiffror för samtliga 
egenskapsvärden. Använd dessa som ett verktyg till förbätt-
ring. Det tjänar alla på, framförallt våra collies.

ny hemsida på SCKs hemsida. Klicka på den här loggan så 
kommer ni dit!

 
Här hittar du allt om projektet, om BLUP-index, hur man 
skall tolka dom samt listor med de nya indexen. Vidare kom-
mer ett specialnummer av Colliebladet ut i slutet av mars som 
kommer att handla helt om Mentalindexet och projektet.

SCK och SLU ansökte under hösten fortsatt medel för Fas II 
av projektet och fick fortsatt stöd av SKK.
Det har dock blivit lite förändringar i projektetplanen för 
2012. Istället för att vänta ett helt år på våra nya mentalindex 
så fick vi redan under februari månad index per egenskap. 
2012 blir med andra ord ett provår. 
Det känns ändå bra eftersom det inte är något litet jobb att 
införa och genomföra ett helt nytt verktyg som ett mental-
index dessutom kommer vi få möjlighet att göra utvärdering 
ifall det är något som skall ändras innan det sammanlagda 
indexet.
När den här tidningen är hos er medlemmar så finns det en 

Projekt Mentalt Sund Collie
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 Organisationskonferens
Samma helg som vår egen lokalområdeskonferens hade SBK sin årliga organisationskonferens med                          

representanter från både distrikten och rasklubbar. Här skall många frågor stötas och blötas inför den kom-
mande kongressen som ligger i maj. 

På fredagskvällen har rasklubbarna ett eget möte med utskottet avel- och hälsa. Tyvärr hamnade SCK:s representanter i den 
stora seriekrocken på E4:an så det blev inget möte för dem. Vi hade förberett en presentation runt att de frågeställningar som 
vi fått ta del av, som vi istället har skickat till utskottet. 

Staffan Thormans inledning 
Organisationskonferensen ser vi som en förberedelse inför 
kongressen, och är mer en intern arbetskonferens. I år har vi 
även ett samarrangemang med tjänstehundarnas utbildnings-
konferens, varför vi delvis har gemensamma programpunk-
ter.

Medlemsutvecklingen
2006 hade SBK som flest medlemmar och nu 5 år senare har 
vi ca 10 000 färre medlemmar.
Rasklubbarna har tillsammans minskat med 19 %. För distrik-
ten varierar det en del men i snitt har de tappat 12 %. 
Collie har minskat med 15 %, 896 medlemmar nu vilket är 
163 färre medlemmar mellan 2006 till 2011.
Staffan har tittat på statistik för samtliga rasklubbar och jäm-
fört med antal registrerade hundägare (statistik som finns 
tillgänglig på jordbruksverkets hemsida). Det finns 4 473 regi-
strerade collieägare på jordbruksverket (många struntar i att 
registrera sig som ägare) varav ca 20 % är medlemmar i SCK. 
En stor grupp och resurs, både hundar och ägare som inte är 
medlemmar i organisationen.

Övergripande ekonomi - Rolf Weiffert 
Vår verksamhet:
• Grundläggande hundägarutbildning
• Avelsansvar
• Frivilligverksamhet
• Prov och Tävling

Den största utmaningen för SBK är medlemsutvecklingen. 
Sen minskar de statliga medlen för FM-anslag

”Agilityförbund” diskuterades en hel del kring rykten om 
att agilityn skulle bilda ett eget förbund liknande draghunds-
sporten.

Ett annat område att fundera på - ideellt kontra kommersiellt, 
vi måste ”våga ta betalt för vår kompetens”.
På organisationskonferensen 2011 kom idéer och förslag från 
deltagare där en del har blivit omsatta i verklighet medan an-
dra fortfarande är förslag.
En nyhet är utvecklingen av SBK Tävling med helt elektron-
isk redovisning för både prov och tävling. 

Tävlingslicens? Istället för att höja t.ex. medlemsavgiften. 

Förslagsvis betala en tävlingslicens per år… Då får de som 
tävlar vara med och finansiera. Dock endast på diskussions-
basis än så länge, men det nämndes vid flera diskussioner 
under helgen.

Gällande medlemsavgifterna så kommer det troligen en 
höjning framöver.
Preliminärt resultat för 2011 är positivt.

Avgifter och Arvoden - Maritha Östlund-Holm-
sten
Arbetsgruppen har bestått av Maritha Ö-H, Rolf  Weiffert, 
Marie Grönberg (kansli) och Staffan Nordin och dessa har 
jobbat med de motioner i ärendet som inkommit under 
2010 och 2011.

Summan 495:- är satt så att en domare skall kunna tjänst-
göra två gånger under samma år vid samma klubb utan att 
komma upp i summan 1 000:- och därmed kvalificera för 
sociala avgifter.
Även ”egna” domare och beskrivare ska ha arvode för att 
undvika ”inflation” i bedömningar. Att inte alltid hemma-
domarna ska döma på hemmaklubben. Det ska därför inte 
bli dyrare att ta in andra domare.      
Vid exteriörbeskrivning i samband med utställning som tidi-
gare en avgift på 150:- per hund och då ska 75:- per hund gå 
till domaren som beskriver.

Arvoden         2011   2012

Domare	Bruks	&	Lydnad	 	 250	 400	
Domare	Agility	&	Rally	 	 250	 400
Banskiss		 	 	 250	 400
Tävlingsledare,	extern	 	 250	 400	
Skydds-	&	IPOfigurant	 	 250	 400
Tävlingssekreterare,	extern	 			0	 400
MT-domare	 	 	 250	 495
MH-beskrivare	 	 	 250	 495
Testledare,	extern	 	 250	 495
A-figurant,	extern		 	 100	 400
B-figurant,	extern		 	 100			 250
Exteriörbeskrivare	 	 250	 495
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Reseersättningen är fortsatt 18,50 kr milen oavsett om det är 
externa eller interna funktionärer.
Diskussioner om MH-avgifterna. Hur skall rasklubbarna få 
hela kullar beskrivna?

Gruppsamtal enskilt lördag em och sammanfat-
tning söndag fm
Vid gruppsamtalen var vi indelade i 6 olika grupper och de 
olika utskotten + valberedningen gick runt mellan grupperna. 
Vilket gjorde att det mer eller mindre hela tiden var diskus-
sioner eller frågor som ställdes till utskotten och ingen direkt 
info från utskotten.

Organisation
Förekommer en hel del gnäll ute i landet mot kansliet att det 
inte fungerar bra. Flera stycken som menade att det berodde 
på bristande resurser.
Fråga angående stadgarna gällande val av valberedning. Förty-
dligande önskades.
Etisk policy diskuterades. Utskottens protokoll kommer ut 
sent på hemsidan.
Smutskastning på internet, problem med bloggar etc… Hän-
visade till SBK:s policy och SKK:s grundregler.

Hundägarutbildning
Kostnad för att utbilda instruktörer/lärare diskuterades. Hur 
hålla kvar utbildade funktionärer (instruktörer) inom SBK? 
Utbildningsdelen är en MYCKET viktig del inom SBK.
Ibland för stor fokus på tävling, att det är det enda målet. 
Uppmärksamma instruktörerna och utbildningen mer.

Diskuterades ”avrostning” av gamla instruktörer, samtidigt 
som man talade mycket om att använda gamla instruktörers 
kunskap. Inget konkret förslag från sektorn, endast diskus-
sioner.

Valberedning
Fråga om vem är den nya skattmästaren, tidigare skattmästare 
i SHU. Invald som suppleant i FS för ca 2 år sedan med syfte 
att Rolf  Weiffert skulle hinna lära upp henne till posten som 
skattmästare.

Diskuterade att det vore bra om rasklubbarna fick rösträtt på 
distriktens möten.

Verkställande Utskottet 
Diskuterade kansliets resurser. 
Ide från VU om att bjuda in samtliga lokalklubbsordförande 
till kongressen (utan rösträtt) för att öka kontakten och kom-
munikationen.

Diskuterades kommunikation inom organisationen att man i 
många fall måste vara tydligare och skicka ut (maila) informa-
tion inte bara lägga ut det på FIDO utan att informera att det 
finns och var det finns. Viktigt att informationen skickas till 
rätt person.

Avel och Hälsa
Framfördes önskemål att SBK är tydligare med att stödja sina 
raser utåt. En hel del diskussioner om Rottweiler och den 
negativa uppmärksamhet rasen har fått i samband med tid-
ningsartiklar etc…

Diskuterades någon form av infomaterial om våra bruksraser 
att kunna dela ut, där vikten av MH framhålls.

Diskussion om SBK:s dressyrpolicy. Får vi ta i våra hundar 
som korrigering? Betonades vikten av skillnad mellan upp-
fostran och dressyr. Här återkom frågan om kompetens och 
kunskap hos dagens instruktörer gällande SBK raserna upp.

Diskussion om sk ”kepshundar”, stökiga unghundar som be-
höver lite ordning och reda.
Större ansvar på uppfödarna att sälja till rätt person. 
Önskades mer kunskap om SBK raserna ute på lokalklub-
barna.
Önskades bättre samarbete mellan rasklubbar och distrikt. 
Att rasklubbarna har representanter med på distriktens 
möten etc…

Fråga till utskottet som kom upp var vilket arbete som görs 
för att utvärdera SBK-rasernas ohälsa, utvärdering av Agria 
Breed Profile.
Om en rasklubb arrangerar utställning och lydnadstävling så 
skall anmälan och redovisning ske som tidigare och EJ via 
SBK tävling.

Prov och Tävling
Frågor som ställdes. Varför behöver man inte vara medlem 
i SBK för att tävla Rallylydnad eller Agility? Det beror på 
att även andra organisationer kan arrangera dessa tävlingar, 
bruksprov kan endast SBK arrangera.

Avgifter         2011   2012

Bruks/appell	 	 	 150	 225	
Bruks,	lägre-högre-elit	 	 175	 250
IPO/BHP/BSP/BSL	 	 175	 250
Lydnad	klass	1-11		 	 150	 200	
Lydnad	klass	111-elit	 	 150	 225
SM	Bruks/IPO/Lydnad	 	 300	 400
FM-mästerskap	 	 	 300	 400
MH	 	 	 	 350	 600
MT	 	 	 	 350	 600
Hel	korning	 	 	 500	 750
Agility,	individuellt	 	 		55	 		60
Agility,	lag	 	 	 160	 185
Rallylydnad,	individuellt	 	 100	 110
Exteriörbeskrivning	 	 150	 150
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Jan Klerung har tagit fram statistik för medlemmarna i SCK.
Kön per åldersgrupper redovisas i diagrammet nedan.
Av våra ca 900 medlemmar är det 609 som har registrerat födelsår.

Kurvan visar att våra medlemmar i högre utsträckning är kvinnor. 
Männens topp infaller för födelseåren 1936-1940 medan kvinnornas topp är för födelseåren 1956-1960.
Kvinnorna har även en andra topp för födelseåren 1986-1990.

Vår äldsta medlem är född 1926 medan den yngsta är född 2005.

Lite medlemsstatistik

Uppmärksammades att de traditionella metallapporterna är 
för tunga för att användas i Elitklass lydnad enligt den nya 
regelboken.

Stamboksföringsavgifterna finns kvar. I nuläget debiteras 
vi 30:- vid elektronisk inrapportering och 50:- för övriga. 
Frågade om det var meningen att rasklubbarna framöver 
skulle redovisa in samtliga resultat själva. Det var inte klart. 
Avgifterna skulle diskuteras med SKK.

Lämnades förslag att det skulle göras en film som visade alla 
olika grenar som finns inom SBK, både de traditionella bruks-
grenarna, tjänstehundsverksamheten, lydnad, agility, rally etc..

Framfördes kritik att de nya reglerna som gällde från årsskiftet 
inte fanns tryckta och klara att beställa innan tävlingarna  
började. 
Resten av söndagen var gemensam med patrullhundarnas 

konferens och innehöll bl a redovisning av tjänstehundsverk-
samhet och hur de skulle redovisa sina kurser till kansliet.

Avslutades med att Johan Lindahl från ÖND,aktiv inom tjän-
stehundsverksamheten, pratade om visioner och att sikta mot 
samverkan att SBK:s alla verksamheter skulle samverka och 
inte bilda vattentäta skott mellan sig. Alla var lika värda och 
lika viktiga.

av Bettan Landfors
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Collieägarutbildning i Mellersta norra Lo
Äntligen är vi igång!
Söndagen den 12 februari gick startskottet för vår sedan länge inplanerade collieägareutbildning. Ämnet för dagen var juridik 
och vem kunde vara mer lämpad för att ta hand om den biten än lokalområdets egen Kerstin Widmark, kennel Lawless. Ker-
stin är rådman på förvaltningsrätten i Härnösand 
och dessutom nytillträdd ordförande i SKK:s dis-
ciplinnämnd. Sju collieägare och en beardedcollie-
ägare var anmälda och vi höll till på Timrå BK.
Kerstin lotsade oss säkert genom köplagar och kon-
sumentköplagar, redogjorde för att vi är närings-
idkare ibland men inte andra gånger... ja, ni hör ju 
att det var mycket att ta in. Vi gick igenom olika 
typer av avtal, talade om dolda fel, momsredovis-
ningar och mycket annat som man bör ha kunskap 
om som uppfödare  men också valpköpare.
Dagen präglades av god stämning och bra diskus-
sioner. Alla var överrens om att vi vill ha nästa 
block (anatomi) redan i augusti. Då hoppas vi att 
fler hörsammar den inbjudan som finns på aktivi-
tetskalendern och på Mellersta norras hemsida. 
Tack Kerstin för att du delar med dig av ditt kun-
nande och tack Timrå BK som servade oss med 
mat och kaffe under dagen.

Anita Braxenholm

Kursledare Kerstin Widmark

En av våra medlemmar har i sin ägo en liten 
skatt för alla hundintresserade, nämligen 
gamla årgångar av dåtidens Brukshunden, 
närmare bestämt årgångarna 1893 - 1934.
I kommande nummer kommer vi att få ta 
del av både text och bild från dessa.

Första smakprovet blir en bild på Bruce:
Ch. Eden Enticer S.K.K.S. 39DD,  
imp. England 
äg. Fru E. Kjellander El Kirsch, Teleborgs 
slott, Växiö

I backspegeln...
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På vår slingrande väg genom de spännande viltspår-
skogarna fram till anlagsprovet har jag och Lassie upp-
levt både med- och motgångar, som vi gärna delar med 
oss av.

Syftet med viltspår är att lära hunden spåra ett skadat eller dött 
klövvilt. Hunden lär sig inte att jaga vilt utan skall tillsammans 
med dig lära sig att välja bort spår av färskvilt och hålla sig på 
det viltspår du sagt åt den att arbeta med. 

Viltspår har blivit allt populärare även i vår ras, som fick sin 
första champion 2005. Proven har funnits sedan 1950-talet 
och du kan gå anlag-
sprovet när hunden 
fyllt nio månader. 

Jag hade ingen ti-
digare erfarenhet 
av att spåra med 
hund så när Lassie 
sju månader gam-
mal skulle gå sitt 
första viltspår tog 
vi hjälp av en er-
faren viltspårare. 
Eftersom Lassie 
gillade det skarpt 
skaffade jag nöt-
blod på mataffären 
och en skank på 
hundaffären. Blo-
det häller man upp i 
små PET-flaskor till vilka man har en kork med ett litet hål i. 
När man lägger spåret drar man skanken i ett snöre vid sidan 
om sig samtidigt som man droppar blod vid vartannat steg. 
Egentligen skall man bloda vid varje steg de första tio me-
trarna, men Lassie är redan så het och det triggar honom bara 
ännu mer så jag brukar ta vartannat steg även där. Arbetstem-
pot är ett av momenten som bedöms vid ett prov. De andra 
är spårningsförmåga och självständighet. I öppen klass görs 
även en skottprövning. Arbetstempot i ett viltspår skall vara 
lugnt. I anlagsklassen har man 30 min på sig och i öppen klass 
är maxtiden 45 min. Båda spåren är 600 meter och till det har 
man två deciliter blod.

Ett annat sätt jag har för att få ner tempot och även nosen på, 
är att jag blandar ut blodet med vatten. Långa bloduppehåll 
kan också öka fokus. De nya reglerna från 2012 innebär att 
två av uppehållen i öppen klass numera skall vara på 20 me-
ter. Anlagsklassens bloduppehåll är på 15 meter. Efter att en 
domare sagt åt mig att Lassie måste spåra med låg nos käm-

pade jag med det ett tag. Lyckades inte få honom att bara gå 
på markvittring. Egentligen spelar det ingen större roll det är 
bara olika sätt att jobba på. Lassie är mycket noga och tar sig 
runt spåren till största delen med hög nos. Påpekas skall att 
denne domare kom från en klubb för mycket kortbenta raser 
och aldrig jobbat med en hund som ofta går på luftvittring. 
En nyhet med reglerna från 2012 är att domarna måste ha 
erfarenhet av hundar som jobbar med både luftvittring och 
markvittring. 

Åter till de första spårningarna. De gjordes korta och på 
lätta underlag såsom lingonris, blåbärsris och fuktig mossa. 
Svårare är torr mossa, stenar, höjder, stigar och vägar. Olika 

underlag doftar oli-
ka, så träna varierat 
så att hunden lär sig 
ställa om nosen vid 
övergångarna. Jag 
lägger sällan spår 
på 600 meter, uthål-
ligheten är inget jag 
har behövt fokusera 
på utan viktigare är 
att få Lassie att lära 
sig olika typer av  
vinklar, bloduppe-
håll, olika terräng-
förhållanden, han-
tera viltstörningar 
samt jobba i olika 
väder och vid olika 
tidpunkter. 

Liksom man delar upp ett lydnadsmoment i mindre delar när 
man tränar, fokuserar jag på olika delar i viltspårsträningen. 
I öppen klass finns t.ex. lite svårare vinklar med tillbakagån-
gar och bloduppehåll som hunden måste träna på. För denna 
träning lägger jag ut ett antal spår som i princip bara är vink-
larna på olika ställen i skogen. Till detta har jag flera skankar 
att lägga vid spårsluten eller ibland bara godis. De nya reg-
lerna innebär att inga vinklar längre är 90 grader, det skall 
vara mer verklighetstroget nu.

De här vinklarna är också ett bra sätt att få honom säkrare 
på att ringa, hitta tillbaka till spåret och dess rätta riktning. I 
början var jag rädd att släppa honom för långt från spåret så 
jag gjorde misstaget att flytta tillbaka honom. Det resulterade 
i att han så fort han fick en tappt kom och frågade mig. Här 
fick jag tips om att strama upp mig och använda kommandot 
”spår”, vilket fungerade utmärkt. Det är viktigt att de lär sig 
ringa, så våga släppa iväg hunden. Hittar de inte alls tillbaka 

Börja med viltspår!
av Karin Lindgren
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hjälper man dem så att de alltid kommer på spåret, når skanken 
och lyckas. 

Under ett prov har man rätt att ta tillbaka hunden om den 
går på färskvilt. En bra anledning till att verkligen lära sig läsa 
sin hund. Sätt gärna upp många snitslar i början så att du kan 
koncentrera dig på att se hur hunden ser ut när den följer ditt 
spår respektive om den ”spårar ur”. En liten varning vad gäller 
snitslarna är att Lassie gärna gick fram och stämde av med de 
snitslar jag satte lågt ner. Därför snålar jag nu med sådana för 
att inte få en hund som går efter snitslar.

Lassie är en förarkänslig hund så kroppsspråk och linhantering 
har jag fått jobba med för att inte störa honom. Linan får vara 
max 10 meter lång och man får inte hålla i den närmare än 5 
meter från hunden. Märk gärna ut den gränsen på linan. 

Då är vi framme vid spårslutet där den viktiga belöningen för 
ett hårt arbete skall finnas. Många hundar ser skanken som den 
stora belöningen, men inte Lassie. Han älskar själva spårningen 
och fortsätter gärna vidare på personspåret som leder därifrån. 
På ett prov måste det synas att hunden slutar viltspåret och inte 
fortsätter på personspåret. Jag har testat att lägga ut godis och 
leksaker och att leka med skanken även i andra sammanhang. 
Det som till slut har visat sig få honom att stanna vid skanken 
är att han får rå köttfärs varje gång han tar och släpper den. 
Så nu stannar han vid den, inväntar mig, och tar och släpper 
och matas med rå köttfärs för varje lyft. Sura korvar som legat 
över natten runt skanken kan i nödfall också duga. Enligt de 
nya reglerna skall ett öppet spår nu vara nattgammalt och ligga 
12-24 timmar. Anlagsspåret ligger 2-5 timmar. 

Vi önskar alla som vill ge sig ut på viltspårandets slingriga 
sträckor med sin vän lycka till, vare sig ni gör det för att hitta 
på något skoj med er hund eller ta er ända fram till att efter 
championatet gå vidare som ett eftersöksteam. 

 

Spår
Längd: ca 600m
Ålder: ca 2-5 timmar

Spårstart
markerad

Bloduppehåll
ca 15 m

Spårslut

Förslag till spårläggning, anlagsklass

X

X

Lästips:
”Regler för viltspårprov och utbild-
ning av viltspårdomare” finns att ladda 
hem på skk.se 
Där hittar du även förslag på spår-
skisser, se exempel här intill.

Fancymore Dazed With Sunshine “Lassie”
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Först måste jag säga detta:  KUNDE 
JAG, SÅ KAN VEM SOM HELST AV 
ER!
Jag kan mycket. Göra keramik, gjuta i be-
tong, snickra mindre hus, sätta upp stäng-
sel, beskära träd, hugga ved och annat 
liknande.  Sådant har jag hållit på med i 

hela mitt vuxna liv. Men det textila… inte min grej alls. Redan 
i småskolan avskydde jag syslöjd, och valde träslöjd så fort jag 
fick en chans.  Och så har det alltså fortsatt.
Men jag har också väldigt 
svårt att kasta bort fina 
saker, som hönsens fjädrar 
och hundarnas ull, för man 
skulle ju kunna göra något 
fint av det.  Någon gång… i 
en obestämd framtid. Nu har 
den där framtiden kommit!

Låt mig  först gå  tillbaka i 
tiden, mer än 20 år tror jag. 
Vi var hela familjen på en 
collieutställning uppåt lan-
det. Där var en kvinna, som 
spann hundull med en slän-
da. Min dotter Sofie, en liten 
tös då, var oerhört fascinerad 
och studerade detta väldigt 
noga. 
Strax efter detta byggde hon 
själv en slända av Brio-Me-
kano, och satte igång med 
ull från vår hund. Snart fick 
hon till det riktigt bra, och 
hon vävde en lång, lång (men 
smal förstås) matta på sin  
leksaksvävstol. 

Men så kom annat på och 
det blev inte mer. Under åtskilliga år.
Så en dag i januari. Det bara regnade och blåste hela tiden, 
utearbete var bara FÖR otrevligt. Jag röjde i keramikverksta-
den, för nu skulle där målas brädor till husfasaden. Då såg jag 
de där kassarna med hundull. Om jag skulle pröva…
En slända borde inte vara alltför svårt att tillverka. Liksom inom 
mitt kompetensområde. Jag googlade lite. Och gjorde snart en 
ny upptäckt. På Youtube finns minsann inte bara musik. Nej, 
jag hittade fantastiskt instruktiva filmer på hur man spinner 
med olika typer av sländor. Jag insåg att en slända kan se ut på 
lite olika sätt, det var inte alls noga med mått och proportioner.
Så jag gjorde en slända av en rund pinne från en klädhängare 
och locket av en gammal treliters färgburk och en liten krok. 
Ha! Det fungerade!

Sedan var det förstås en hel del som jag måste pröva mig fram 
med, som hur tjockt med ull  jag skulle ta, hur hårt det skulle 
tvinnas och sådant. Tråden blev till en början väldigt, väldigt 
ojämn, men om jag sedan tvinnade ihop det till en dubbel-
tråd jämnade det ut sig i viss mån, fast då blev förstås garnet  
jättetjockt.

Mina första alster gjorde jag på leksaksvävstolen. DET BLEV 
JÄTTEFINT!  Ojämnheterna märktes inte det minsta, det var 
roligt och det gick snabbt.

Men användningsområdet för 
12 cm breda vävar är lite be-
gränsat, (eller?) så det blev till 
att ta tjuren vid hornen.
Sticka.
Jag hade ju stickat i slöjden, i 
tredje klass. Skulle jag kunna?
Stickor hade jag förstås inga, 
så jag tog två penslar. Det gick. 
Fingrarna kom ihåg av sig själva 
konstigt nog.  Tränade lite, prö-
vade olika varianter av räta och 
aviga. Under tiden förfinade jag 
även spinntekniken, och gar-
net blev mycket jämnare, så jag 
kunde sticka med enkel tråd.

Dags att tillverka något an-
vändbart, och nu köpte jag rik-
tiga stickor. Det var bättre än 
penslarna. En halsduk borde 
jag klara. Den blev underbar. 
Nu fick jag hybris och gav mig 
på en mössa. Det var värre, jag 
fick göra om många gånger, 
och perfekt blev den inte. Men 
den går att använda.

Ullen var förstås inte ren. Jag 
upplever aldrig mina collies som smutsiga, utom när de fäller, 
då tycks pälsen förlora sin smuts-avvisande förmåga plus att 
det lossnar en massa mjäll i den. Så ullen, särskilt den som 
legat ett tag, luktade inte så fräscht utan mer som det gör i 
dammsugarpåsen ungefär.
Jag valde att tvätta efter spinningen, i hett vatten med disk-
medel, sköljde tills vattnet var rent.
Men när jag hade plaggen på mig tyckte jag ändå att de luktade 
lite. Så jag tvättade igen, nu med såpa. Hoppsan, tvättvattnet 
blev alldeles gråbrunt!
Efter många sköljningar och snabb torkning vid elementet luk-
tar de nu fint.

Ullen från olika delar av kroppen har olika kvalitet och går oli-
ka bra att spinna . En del, som på lårens och skuldrans sidor är 

ÅTERVINNING eller - Ta hand om colliepälsen!
av Sonja Bååth
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för kort. Svansens ull är lättspunnen, men grov och blir stickig. 
Det kan komma med mer eller mindre med täckhår, beroende 
på när i fällningen man ”skördar”, som också gör garnet lite 
stickigt. 

Under tiden som jag höll på med detta slog vädret om, det 
blev 10 – 15 minusgrader, och torr luft, särskilt inne. Allting 
blev elektriskt. Plötsligt satt det hundull på precis allting. Nog 

Nelson är en mycket älskad hund, han har gjort livet oerhört 
händelserikt för oss, våra grannar, ja för hela vår by, han är 
älskad av alla både barn och vuxna, de stannar till pratar, 
kelar och leker en stund med honom, när de lämnar vår tomt 
står Nelson tryggt kvar, han lämnar aldrig våra gränser utan 
kommando från oss. Han är Hedeskogas ögonsten.

Min man Börje fick Nelson i födelsedagspresent, han hade 
länge längtat efter en Colliehund, det var ej så enkelt att hålla 
denna hemlighet i över en månad innan Nelson skulle kom-
ma till oss,  Nelson var ju från Lindlyckans kennel i Vinninga 
Västergötland så det var en bit att köra och hämta honom.
Men allt gick enligt planerna våra söner hämtade lille Nelson 
och överlämnade honom i en liten korg på Börjes födelsedag. 
FANTASTISKT.

Vi gick valpkurs och unghundskurs och vid ett tillfälle fick vi 
prova på agility, där visade Nelson att det här vill jag jobba 
med. Vi började träna agility vid ett års ålder och efter två 
kurser började vi tävla.
Att se Nelsons glädje på agilitybanorna är helt underbart han 
skäller hela banan av lycka, det kan reta en del men vad gör väl 
det han är ändå helt skärpt på uppgiften och vi har jättekul.

År 2004 blev Nelson Regionsmästare i Agility.
År 2005 anmälde vi oss till Collie SM, lite oturligt hade Nelson 
skadat sig vid ett träningstillfälle, så vi hade träningsuppehåll 
i tre månader. Men vi hade ju anmält oss till Collie SM så vi 
tog det som en semestertripp till Karlskrona, Nelson var ex-
tremt tävlingssugen efter träningsuppehållet, med full fart på 

är man van vid lite hundhår när man har collie, men på skär-
brädan, kökshandduken, brödlimpan… Hela luften var full, 
det satte sig fast överallt och gick inte att borsta bort.
Så nu blir det inte mer på ett tag.

Men, som sagt, vem som helst kan klara detta, och bättre. Det 
är bara att sätta igång, och få ytterligare en dimension på col-
lieägandet!

banorna gick allt perfekt och därmed stod Nelson som agility- 
mästare i Collie SM 2005.

Träningar och tävlingar avlöste varandra och under årens lopp 
har det blivit en hel del rosetter och pinnar, senaste tävlingen 
2011 var på hemma plan i Ystad, då klev Nelson 10 år gammal 
åter upp överst på prispallen i seniorhoppklassen.
Nelson blir 11 år den 28 juni 2012.
 
I år har vi Collie SM i Ystad, det ska bli roligt att träffa alla col-
lievänner och se deras hundar prestera i olika tävlingar.
 
Lindlyckans Nelson
Brita och Börje Sassersson
Hedeskoga Ystad

LINDLYCKANS NELSON - Vår drömprins

VARJE FICKA HAR TRE FICKFUNKTIONER:
EN ENKEL FRONTFICKA MED COVERLAP.
EN FICKA MED DRAGKEDJA SAMT
EN INNERFICKA INUTI DEN ANDRA MED
KARDBORREFÄSTE VILKET GÖR DENNA
FICKA URTAGBAR OCH TVÄTTBAR.

DOLD MOBILTELEFONFICKA.
FYRA BRÖSTFICKOR, 2 MED
DRAGKEDJA OCH 2 MED FICKPÅSE
I MICROFLEECE FÖR SKÖNT
VILOLÄGE FÖR HÄNDERNA.
TVÅ RYMLIGA UTANPÅLIGGANDE 
BÄLGANDE  FRONTFICKORBÄLGANDE  FRONTFICKOR
DEN ENA 3 I 1.

DUBBEL FRONTPLACKET
TÄCKER DRAGKEDJAN SAMT
SYDD AVRINNINGSKANAL PÅ
INSIDAN.
EXTRA DRAGKEDJEÖPPNING
VID ARMHÅLA FÖR BÄSTA
VENTILATION. ELASTISKVENTILATION. ELASTISK
STRING I BÅDE MIDJA OCH 
NEDERKANT AV JACKAN.

UPP- OCH NERVIKBARA ÄRMREFLEXER.
3M REFLEXER FRAMFRONT SAMT PÅ 
ÄRMENS KARDBORRESTÄNGNING. 
ÄRMFICKA MED DRAGKJEDJA.
KARDBORRE FÖR FLEXIBEL
ÄRMSTRÄCKNING

RYGGPARTIET HAR EXTRA RYGGOK SOM
ÄR ÖPPNINGSBART I NEDERKANT
SAMT RYGGREFLEX.

DOLD REGNTÄT HUVA I KRAGEN, MED SKÄRM.
EXTRA STOR OCH HÖG KRAGE MED INSIDA I
MICROFLEECE. 

www.arrakoutdoor.com
Tel: 0346-804 31

Arraks Original Jacka
Designad tillsammans med brukshundfolk

Ger utövaren den bästa förutsättningen för att hålla sig varm och torr
Men även för att bekvämt utöva hundsport och andra utomhusaktiviteter
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-”Hur går det att bo på en båt i flera veckor med två 
stora hundar?”, är en fråga vi ofta får, och svaret är att 
det går alldeles utmärkt. 

Precis som med barn ombord så gäller det att göra resan på 
hundarnas villkor (dock är hundarna inte så intresserade av 
fiske och att dressera änder som barnen var när de var små).
Pedant får man inte vara. Dammsugare ombord är ett måste 
och Ajax-flaskan och den våta trasan arbetar flitigt med att 
torka bort grus och hundtassar från den vita skinnklädseln. 

Hundhår blir det överallt, t.o.m. i motorutrymmet. Sedan 
barnen blivit vuxna och numera åker ut med båten själva, har 
hundarna fått överta förpiken där de får vara ifred och inte i 
vägen. Lakan på dynorna (givetvis marinblå) stoppar det värsta 
gruset i sängarna.
 – ”Ja, men hur går det med rastningen då”? Inga problem det 
heller. Det gäller naturligtvis att tillbringa nätterna i gästhamn, 
alternativt nosa in mot land i en naturhamn. Husses egen-
gjorda hundlandgång klädd med halkfri matta kommer väl till 
pass. Dagsetapperna bör inte bli längre än 5-6 timmar, och 
naturligtvis rastas de ordentligt innan vi lämnar land. 
Värmen är väl det enda problemet, men det löser vi genom 
dubbla, öppna luckor i kabinen som ger korsdrag. Det är ock-
så härligt för hundarna att sitta på akterdäck i vinddraget. I 
värsta fall blir det kylfläkten, men den brukar inte behövas så 
ofta. Värst är väl när vi ligger still om solen gassar, men tack 
vara breda skarndäck i kombination med hög överbyggnad så 
finns det alltid skugga på däck. Många förundras över att inte 
hundarna ramlar i när de ligger och sover på däck med benen 
utanför relingen, men hittills har det gått bra.
 
Vi brukar även försöka bada dem på morgonen, då håller de 
sig fuktiga hela dagen. Tyvärr så råkade vi ut för fukteksem på 
Ellie för första gången i somras, så det får man se upp med i 
fortsättningen. Finns det inte badmöjligheter för hundarna så 
duschar vi dem på badbryggan.

Disciplin är nödvändigt. Hundarna vet att när vi går ut eller 
lägger till, alternativt slussar, så ska de vara inne i kabinen och 
de väntar alltid på tillåtelse att få gå i land. Det är många som 
blivit imponerade när vi ligger i gästhamn och hundarna ligger 
på däck och bryr sig inte om vare sig folk eller hundar som går 
förbi på bryggan. De vet så väl var gränsen går.
 
Hemma ligger inte hundarna i sängen så ofta, men på båten 
delar Ellie och jag kudde, då hon ligger raklång bredvid mig. 
Lexus tar nattvakten i styrhytten, men framåt morgonsidan så 
kryper han också ner i sängen. Morgonmyset i ruffen brukar 
förgyllas av att husse bjuder på kaffe på sängen. Det känns 
verkligen som att hundarna njuter av den närhet med oss som 
det blir på båten. Efter rastning och frukost blir det en lång-
promenad och för det mesta även lite träning. Träningsväskan 
är alltid med på sjön.

Hundarnas flytvästar ligger alltid framme, och används vid hög 
sjö och öppet vatten. Slarvigt av oss kan man tänka, men det är 
så lätt att de fastnar i remmarna när det är trångt och dessutom 
blir det väldigt varmt. Dessutom så dem alltid ”inne” under 
gång, förutom vid lugn sjö då de får vara på akterdäck. 
Med tanke på hur hundarna reagerar när vi kommer ner till 
båtklubben, så är jag helt övertygad om att de gillar sjölivet 
precis lika mycket som vi. 

Nu på vintern ligger båten på land, men i april när det är dags 
för sjösättning igen, vet jag två fyrbenta som är redo att mön-
stra på.

av Marie Edlund
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Amadeus - offer för fyrverkerierna
av Jenny Jonsson

Amadeus uppfödare sålde en glad och livlig valp som hade hela 
framtiden framför sig. Tyvärr slutade hans liv alldeles för tidigt 
pga av fyrverkerier. På nyårsafton fick uppfödaren, Susanne, ett 
samtal från ägaren att Amadeus hade blivit rädd för fyrverkerier 
på dagen och stuckit. Han hade aldrig tidigare visat tecken på 
rädsla för smällare.

Det påbörjades nu ett sökande för att få hem Amadeus igen. 
Man la ut matplatser, kläder och filtar med dofter Amadeus 
kände igen, allt för att få honom att komma fram igen. Men helt 
utan resultat. Susanne hade även med Amadeus mamma och 
pappa ut i skogen. Kanske skulle de kunna locka fram honom 
så att man i alla fall skulle få en skymt av honom. 
Även detta var helt resultatlöst.

Efter ca en vecka trappades sökningen upp av en stor grupp 
med frivilliga människor som ville vara med att leta rätt på 
Amadeus. Denna grupp sökte med hjälp av hundar av stora 
områden på intilliggande marker. Men ingen Amadeus.

Den 14 januari fick uppfödaren ett samtal från en jägare. Deras jaktlag hade funnit Amadeus, död, intill järnvägen. Touchad av 
ett tåg. Lilla Amadeus blev bara drygt ett år.
Idag ligger han begraven vid hemmet och det finns ingen som kommer att glömma Amadeus.
Susanne vill passa på att säga TACK till alla människor som på ett eller annat sätt hjälpte till under tiden då Amadeus var förs-
vunnen. 
” – Ni är alla underbara och jag är evigt tacksam för all hjälp och stöttning både under sökandet men också efteråt. TACK!”

Checklista om din hund försvinner

Att	hunden	försvinner	ett	par	minuter	eller	timmar	
händer	nog	de	flesta	någon	gång	i	livet.	Men	om	din	
hund	för-svinner	så	att	du	måste	söka	efter	den	finns	
det	några	viktiga	saker	man	bör	tänka	på.

*		 Gör	en	polisanmälan	via	114	14	att	hunden	är	förs-	
	 vunnen.
*		 Sätt	upp	efterlysningslappar.	Numer	finns	även	flera		
	 sidor	på	Internet	och	facebook	där	man	kan	efter	
	 lysa	sina	hundar.
*		 Uppsök	platsen	där	hunden	försvann.	Hundar	går		
	 nämligen	gärna	tillbaka	just	därifrån	de	försvann.
*		 Knacka	dörr	och	prata	med	folk	som	är	i	rörelse
*		 Lägg	ut	filtar/bäddar/kläder	i	närliggande	område.		
	 Hunden	går	gärna	dit	där	den	känner	en	lukt,	antin-	
	 gen	sin	egna,	hundkompisar	eller	ägarens	lukter.
*		 Om	man	sett	spår	eller	andra	iakttagelser	av	hun-	
	 den,	börja	leta	långt	ut	och	driv	den	in	mot	hemmet/	
	 platsen	där	hunden	försvann.	Börjar	man	vid	hem-	
	 met/där	hunden	försvann	och	går	utåt	finns	annars		
	 en	risk	att	man	skrämmer	hunden	ännu	längre	bort.
*		 Tänk	på	att	hundar	som	varit	på	rymmen	ett	tag	blir

	 skyggare	och	skyggare	för	varje	timme	som	går,	skrik	
	 därför	inte	efter	hunden.	Låt	de	människorna	hunden		
	 känner	igen	i	första	hand	leta	i	terrängen.
*		 Våga	ta	in	hjälp.	Det	är	bra	att	samla	ihop	en	massa	folk		
	 som	kan	sitta	på	”span”	i	bilar	och	bara	iaktta.
*		 Använd	er	av	löptik	om	det	är	en	hane	som	är	för-	
	 svunnen.
*		 Om	iakttagelser	finns,	se	till	att	markera	dessa	ställen		
	 på	en	karta	och	uppdatera	den	så	fort	en	ny	iakttagelse		
	 kommer	in.

Dessa är bra att kontakta
*		 Media
*		 Jaktlag
*		 Kontakta	lokala	företag.	
	 Budbilar,	taxi,	räddningstjänst,	posten,	hemtjänsten	m.fl.		
	 Dessa	är	mycket	i	rörelse	och	kan	därför	vara	viktiga		
	 att	få	kontakt	med	om	de	skulle	se	någon	hund.
*		 Kontakta	de	aktörer	som	använder	järnvägen	(om	där		
	 finns	någon	i	närheten).	De	har	skyldighet	att	rap-	 	
	 portera	in	om	de	skulle	köra	över	något	djur.
*		 Följ	upp	med	samtal	till	polisen	och	se	till	att	din	efter	
	 lysning	fortfarande	är	aktiv
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Bozita Robur.
Ökad funktion - ökad prestation!

•	 Hög	andel	svenskt	färskt	kött	såsom	kyckling,	lamm,	älg	och	
						skandinavisk	färsk	lax	för	bästa	smaklighet	och	smältbarhet.
•	 Ris	och	majs	ger	en	glutenfri	hundmat.
•	 Med	MacroGard®	som	stärker	hundens	immunförsvar.
•	 Komplett	antioxidantskydd	med	vitamin	C	&	E	+	selen.	
•	 Glukosamin	&	Kondroitinsulfat	i	6	av	8	st	sorter.

Bozita	Robur	är	ett	svenskt	superpremiumfoder	med	naturliga	råvaror	av	högsta	kva-
litet	och	smaklighet.	Alla	råvaror	i	Bozita	Robur	fyller	en	funktion	och	har	i	enlighet	
med	senaste	forskning	omsorgsfullt	valts	ut	och	testats	-	allt	för	att	naturligt	stärka	
kroppens	egna	funktioner.	
Nya	Bozita	Robur	innehåller	dessutom	SPC	-	patenterad	specialprocessad	havre	som	
är	optimal	för	känslig	mage	och	som	genom	att	kontrollera	vätskebalansen	höjer	
prestationsförmågan.		

Läs	mer	på	www.bozita.com	eller	kontakta	oss	på	0322-666502	eller	
0322-666522.

www.bozita.comBra mat från 
Lantmännen

Förmånliga 
uppfödarvillkor!
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Sista helgen i oktober 2011 ordnade IKV, Intresseförenin-
gen för Kroppsvallande hundar, en helg av stor betydelse 
för oss vallhundsintresserade.

Lördagen ägnades åt föreläsning om kroppsvallande hundar 
och söndagen tävlades det inofficiellt i Herding. Arrangeman-
get kunde genomföras tack vare Mrs Carol Delsman från USA 
som hade vänligheten att komma till Sverige för att informera 
och entusiasmera om kroppsvallande hundar. Mrs Delsman är 
anställd av AKC-American Kennel Club. Hon har ansvaret för 
Herding i AKC och svarar bl a för utbildningen av domare. 
IKV hade bjudit in de rasklubbar 
som har sk vallhundar samt represen-
tanter från SBK och SKK m fl. till 
föreläsningen.

Mrs Delsman berättade om de val-
lande rasernas ursprung och funk-
tion. T ex skillnaden mellan de brittiska vallhundarna och 
övriga europeiska vallhundar. På Brittiska öarna fanns inga 
direkta fiender till vallhundarna. De flesta gårdar var små, med 
småvuxna djur och ett fåtal djur i besättningen. Detta gjorde 
att deras hundar var vänliga, utan behov av enormt tryck på 
djuren och milda till sättet.

De är och ska vara rektangulärt byggda och dessutom anato-
miskt korrekt byggda för att kunna röra sig på det sätt som 
krävs för en vallande hund i arbete. Mrs Delsman påtalade 
vikten av att uppfödare verkligen månar om exteriören, då 
hundar som inte är bra byggda inte håller för påfrestningarna 
det innebär att vara vallhund. Den hårdaste rasen av de brit-
tiska är old english sheepdog, lämplig även till boskap. Övriga 
raser från öarna är t ex shetlands sheepdog, bearded collie, 
border collie, långhårig collie, korthårig collie m fl.
Vallhundarna i övriga Europa hade ett annat utgångsläge, med 
fler faror som hotade såväl dem som flocken. Det krävde en 
tuffare attityd och kraftfullare byggnad. Det har gjort att tem-

perament och exteriör skiljer sig till en del mellan de olika vall-
hundarna, beroende på ursprung.

I USA är det faktiskt just collie som ökar mest inom vallnin-
gen, både lång- och korthårig. Mrs Delsman berättade lite om 
de olika rasernas behov av olika typer av träning/utbildning. 
Just collie och även sheltie hatar att göra fel! De utbildas ab-
solut bäst med positiv förstärkning, belöna och uppmuntra, 
bestraffa aldrig och var sparsam med tillrättavisningar. En col-
lie vill alltid göra rätt.

Mrs Delsman informerade om regler i de 
olika klasserna av vallningstävlingar en-
ligt AKCs reglemente: Tävlingsarrange-
mang, vad domarna tittar på och hur de 
dömer osv. Det var en fantastiskt lärorik 
dag och alla åhörare hade stor glädje av 
att vara där. Vi uppmanades att se till att 

bilda föreningar för kroppsvallande hundar och sätta igång 
med att träna och tävla! Här i Sverige är vi ju en bit på väg 
med det.
IKV jobbar för att få AKCs herdingregler officiella i Sverige 
för att kunna ordna officiella tävlingar och prov.
Söndagen ägnades åt sk träningstävling. Här hade de som ville 
chansen att få tävla under dessa regler. Visserligen inofficiellt, 
men dömda av USAs mest framstående i sammanhanget: Mrs 
Carol Delsman! Det var deltagare både på bana A och B och 
det var spännande och lärorikt att se de olika ekipagen i de ol-
ika klasserna. En långhårig collie deltog och genomförde klas-
sen Started på bana A. Övriga raser som var representerade var 
bl a bearded collie, aussie, beauceron, gos, kelpie m fl.

Vill du veta mer om IKV? Adressen till hemsidan är  
www.Kroppsvallarna.se

Kroppssvallande hundar
av Marianne Hansson

"De utbildas absolut bäst med 
positiv förstärkning, belöna 
och uppmuntra, bestraffa 
aldrig och var sparsam med 
tillrättavisningar. 
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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

Returadress:
Svenska Collieklubben
Margaretha Carlsson
Åsen 138
860 41 Liden

B
FÖRENINGSBREV


