
Medlemstidning för Svenska Collieklubben  Nr 4 - 2010

Colliebladet

KORADE & Champions

Taktiktips för Agility

Nytt Tjänstehundsekipage

Ringrapporter

Nya kennelregistret - så fungerar det

Nytt om Projekt Mentalt sund Collie

Hundar som låter

Nya utställningsregler 2011

och mycket mer!

Handboken



2

s 3  Ordförandens rader
s 4  Information
s 7  Kallelse till årsmöte, Konferensprogram 2011
s 8  Priser att söka inför årsmötet
s 9  Nya kennelregistret
s 10  Om utvärdedring av hanhundar
s 11  Utvärdering av kullar röntgade 2010
s 12  Projekt Mentalt Sund Collie
s 14  Nya utställningsregler 2011
s 16  SBK:s Avelskonferens  
s 18  Exteriörbeskrivning 2011

s 19  Agilitydag i Södra lokalområdet
s 20  Taktiktips för Agility
s 22  Zolo - lydnadschampion
s 24   Lydnadsläger i Tånga Hed
s 28  Nytt tjänstehundsekipage
s 31  KORADE och Champions
s 41  Färgannonser

s 68  Bosses äventyr
s 71  Hundar som låter
s 74  Tävlingsresultat
s 76  Ringrapporter
s 82  Groomingträff, Södra lokalområdet
   Besök på Storegårds Hundpark
s 83  Handlerträning med Eva Eriksson
s 84  Vintertips för sörlänningar
s 86  Rapporter från Lokalområden
s 89  Svartvita annonser

INNEHÅLLSFÖRTECKNING - Nr 4 2010

68

19

76

22

28
24

72

82



3

ORDFÖRANDENS RADER

Nu håller du colliebladets sista num-
mer för året i din hand och man kan 
konstatera att ytterligare ett år är till 
ända, ett år som har varit fullt av col-
lieaktiviter på alla sätt. Det som jag 
mest tänker på är vilket engagemang 
man har för sina hundar och sina egna 
principer. Det är inte alltid som de går 
hand i hand med klubbens intentioner 
men ändå. Tänk om all den energi som 
ibland ger sig uttryck i både frustration 
och ilska, istället kunde omvandlas till 
gemenskap och förståelse för att värna 
om rasen. Då tror jag på fullt allvar att 
det skulle kunna vara hur bra som helst. 
Vi har ju ett stort gemensamt intresse i 
vår ras Collie, som är den bästa av alla.

Under senare del av året har några av 
våra medlemmar och uppfödare valt att 
stå utan för klubben just pga att man 
vill driva sina egna tankar och idéer om 
hur avel skall bedrivas. Det har ju all-
tid fungerat förr, tror man! Tyvärr har 
det ju visat sig att det inte var något 
bra koncept för rasen och därför har 
klubben tvingats till att finna nya möj-
ligheter för att möta kommande valp-
köpares krav, för människor lever inte 
likadant nu som för 20 år sedan. En 
hund i dagens samhälle utsätts för helt 
andra situationer och miljöer än vad de 
gjorde förr i tiden. 

Man anser sig inte behöva ta till sig av 
den nya kunskapen och ibland tror jag 
den största delen beror på att kunskapen 
saknas och då är det lättare att säga det 
där är bara nonsens, inte vetenskapligt 
belagt osv istället för att säga, jag förstår 
inte, kan inte någon också lära och visa 
mig. Självkart finns det även kunskap av 
den äldre skolan och vi måste försöka 
få till en kombination av detta och lära 
av varandra. Tillsammans kan det bara 
bli bättre.

Vi som klubb borde med rätta och 
stolthet kunna säga; vi alla som värnar 
om rasen vi är medlemmar i Svenska 
collieklubben och vi försöker att följa de 
mål som alla medlemmar tillsammans 
har bestämt. De kullar som planeras och 
de valpar som föds är en produkt av att 
vi har tagit till oss av den information 
som finns, och det gör vi för att du som 
valpköpare skall kunna få en valp som 
motsvarar dina förväntningar. Alla col-
lieägare har rätt att äga en trygg, frisk 
och frimodig valp med en extriör som 
motsvarar standarden och där du som 
ägare har möjlighet att forma valpen till 
den individ som du önskar den skall bli. 

Förutsättningarna för att det skall bli så 
finns, för att våra uppfödare har bestämt 
att nu jäklar skall vi jobba tillsammans 

för att det skall bli verklighet. Man kan 
ju se att redan efter ett par generationers 
nytänkande, eller rättare sagt ompriori-
teringar av det som är viktigt, så sker det 
en förändring. Visst, Rom byggdes inte 
på en dag men vi är ett gott stycke på 
väg. Stort tack till alla er uppfödare som 
har det som mål! Jag är stolt över er alla.

Vad är det då man som ordförande kan 
önska sig i julklapp? 
Jag har en önskan, att inför kommande 
år kommer vi som klubb kunna fort-
sätta att utvecklas tillsammans med våra 
medlemmar och uppfödare samt fort-
sätta med det jobb vi påbörjat för rasens 
bästa!
Det är vad som står högst upp på min 
önskelista!

God Jul och Gott Nytt År tillönskas 
alla medarbetare runt om i landets alla 
lokalområden samt inte minst till alla ni 
medlemmar; SCK är ingenting utan er 
alla och ert stora engagemang!

Meta Carlsson

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I SVENSKA COLLIEKLUBBEN

Lördagen 26 mars i Hallbystugan utanför Jönköping.
kl. 10:00-10:30 Registrering
kl. 10:30 Årsmötesförhandlingarna börjar
Direkt efter årsmötet får vi lyssna på vår nya huvudsponsor 2011, Royal Canin. De skall prata runt temat päls och 
tänder.
Hallbystugan anordnar fika till självkostnadspris (kaffe+macka) för oss, men du måste förhandsboka för att vara 
säker på att få fika. Boka fika hos fancymore@swipnet.se.

Välkomna!

Länk till Hallbystugan:  http://www.if-hallby.se/hallby.f/sok/stugan/index.htm .
Hallbystugan ligger ca 10 km väster om Jönköping i Axamoterrängen. Kör riksväg 40 mot Göteborg. Skyltar med vägvisning 
finns från Göteborgsvägen.
Andra alternativ är att köra över Dalvik eller Mariebo.
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COLLIEBLADETS INFOSIDOR Colliebladet nr 4/2010 årgång 42
Upplaga 1050
Utkommer under 2011 med totalt 4 nummer:
Utgivning Manusstopp Utgivningsdag
Nr 1 1 feb 10 mar
Nr 2 1 mars 10 april
Nr 3 1 jun 1 aug
Nr 4 1 okt bokning annonser
 1 nov manusstopp 15 dec

Ansvarig utgivare: Margaretha Carlsson
Betalning av annonser, vinnarbilder samt medlemskap:  
pg 71 67 45-5 Svenska Collieklubben.
Artikelförfattare är till fullo ansvariga för inlämnade uppgifter. 
Redaktionen svarar ej för insänt, ej beställt material. 

Prenumerationspris 
Inom Sverige prenumererar man på Colliebladet genom att 
bli medlem i Svenska Collieklubben. 
Utlandsboende och företag, 400:-
Betalas på IBAN:  
SE58 9500 0099 6042 0716 7455 BIC NDEASESS

Tryckeri:
Lenanders Grafiska AB 
Box 4018 
Amerikavägen 6B 
390 04 Kalmar
www.lenanders.se

Annonspriser 2011
Medlemsannonser
Helsida A4 sv/v inkl foto(n) resp. färg..........
1/2 sv/v inkl foto(n) resp. färg ......................... 
1/3 sv/v inkl foto(n) resp. färg ......................... 
1/4 sv/v inkl foto(n) rep. färg............................. 

Kommersiella annonser
Helsida A4 sv/v resp. färg ............................... 
1/2 sv/v resp. färg ............................................. 
1/3 sv/v resp. färg ............................................... 
1/4 sv/v resp. färg ...............................................

Årsannonsering samtliga collieblad, 4 nummer per år
Helsida A4 sv/v resp. färg ............................. 
1/2 sv/v resp. färg ........................................... 
1/3 sv/v resp. färg ........................................... 
1/4 sv/v resp. färg .............................................  
Banner på hemsidan: 150 kr/månad eller 1500 kr per år.

 

Vid utebliven tidning, kontakta redaktionen: 
colliebladet@svenskacollieklubben.se  
eller ring 070-651 00 34

Några ord från redaktionen

Det här numret är Collieklubbens stora Julnummer som ni 
bör få runt Lucia.
I år har vi varit tidigt ute med information och vi kan bara 
konstatera att ni alla har varit kanon på att lämna in ert 
material i god tid. Vi har aldrig kunnat jobba så lugnt och 
lagom snabbt med en Handbok.
Tack alla för att ni följt våra anvisningar!

Colliebladet är under förändring inför 2011 Inte riktigt klart 
ännu om alla förändringarna blir som vi tänkt oss. Det visar 
sig. Men vi har en ny utgivningsplan, som ni kan se här till 
höger.
Vi som klubb måste alltid se över våra kostnader och som 
Colliebladet ser ut idag lägger vi allt för mycket pengar 
på PORTO! Därför har vi beslutat att banta de tre första 
numren. Handboken blir kvar som idag vad gäller antalet 
sidor – runt 100 sidor.  
Den magiska gränsen ligger på 99 gram. För att Collieb-
ladet inte skall väga mer kan vi ha som mest 28 sidor (vilket 
inte är helt optimalt tryckmässigt då 32 sidor är bättre). 
Men idag har vi 44 sidor!
Som ni förstår kommer då Colliebladet att få ett litet annat 
upplägg vad gäller innehållet. En hel del av den informatio-
nen som finns på de första sidorna finns faktiskt på hemsi-
dan och det kanske är dags att helt enkelt ta bort sådant…
Sen vill vi ha ett tidigare nummer, redan i början på mars, 
för att vi skall kunna få ut info om alla collie-aktiviteter som 
finns vårt långa land. Lokalområdena, ni får mer info sepa-
rat.  Nästkommande nummer blir i början på maj för att 
alla datum inför sommaren kommer med. Sommarspecialen 
blir en kombinerad sommar- och Collie-SM-special. Vi vill 
ha ut den så fort vi bara kan direkt efter SM. Allt för att ni 
som inte var på SM skall få färska reportage från collieårets 
höjdpunkt.   
Julnumret, eller Handboken, är det enda som blir kvar 
precis som idag.

Vi i redaktionen önskar er alla God Jul och Gott Nytt År 
samt en vår fylld med aktiviteter!

Annette, Kirsten, Johan och Ingela

500/1000:-
350/700:-
250/500:-
100/300:- 

750/1500:-
500/1000:-
400/800:-
300/600:- 

2250/4500:-
1500/3000:-
1200/2400:-
900/1800:-
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SCK:s kommittéer 2010
Arkivansvarig
Anita Braxenholm, 060-57 25 07

PR-kommittén
Ingela Pettersson, 042-553 38
Jessica Richter

Webredaktionen
Webmaster Jörgen Norberg, 0471-125 10
Kirsten Wretstrand, 0708-64 72 10
Elisabeth Landfors, 070-54 43 154

Valphänvisning
Anita Braxenholm, 060-57 25 07
Lena Hjärtfors, 0478-108 25
Gunilla Hagander, 08-530 270 00

Pressansvarig
Margaretha Carlsson, 070-651 00 34

Utställningsansvarig
Margaretha Carlsson, 070-651 00 34

Priskommittén
Elisabeth Landfors, 070-544 31 54
Maria Pettersson, 076-260 94 74

Korthårskommittén 
Margareta Andersson (Sk), 019-24 58 85,
Gunilla Hagander, 08-53 02 70 00
Tarja Hejda, 070-87 60 881

Avels– och uppfödarkommittén
Marie Baaz (sk), 035-584 78
Anita Braxenholm, 060-57 25 07
Kerstin Persson, 042-827 73

Lokalområdeskommittén
Kirsten Wretstrand (Sk), 070-64 72 10
Margaretha Carlsson, 070-651 00 34

Maria Nyman, 070-204 72 21

Rasutvecklingssektorn (RUS)
Anita Braxenholm (sk), 060-57 25 07

Ansvarig för mentalfrågor
Stellan Tjärnström, 0300-201 87

Registerkommittén 
Margaretha Carlsson, 0692-100 80
Anita Braxenholm, 060-57 25 07
Monica Johansson, 0174-134 90

Colliebladets redaktion
Kirsten Wretstrand, 0708-64 72 10
Ingela Pettersson, 042-553 38
Annette Andersson, 0732-75 23 99
Johan Nilsson, 090-14 31 31
Angelica Lunding, 0708-84 90 27
Alla nås på samma e-post:
colliebladet@svenskacollieklubben.se

SCK:s adress:
Svenska collieklubben
c/o Kirsten Wretstrand,
Alekärrsvägen 2, 277 31 Kivik
0414-707 23, Mobil: 0708-64 72 10

www.svenskacollieklubben.se

SCK:s Valphänvisning 2011
Letar du Collievalp? SCK:s Valphänvisning 2010 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, se mer på vår hemsida. Uppfödare som vill ha kull med på       
valphänvisningen anmäler detta till Anita Braxenholm.  Använd 
helst det formulär som finns på hemsidan. 

Då något av föräldradjuren är utlandsägt gäller andra 
regler. Var god kontakta Anita Braxenholm för mer information 
eller läs mer om detta på hemsidan. 

Omplaceringshundar förmedlas inte av SCK.
     

Du som letar valp, kontakta någon av följande:  
Anita Braxenholm 
Slottsvägen 24 
861 34 Timrå 
060-57 25 07, Anita.braxenholm@telia.com
 

Avels– och Uppfödarkommittén
Alla medlemmar är välkomna att ringa oss om frågor som 
berör hund och hundägande. Även avelsfrågor besvaras, dock 
ej täckhundsanvisning. 

Marie Baaz (sk), 035-584 78
Kerstin Persson, 042-827 73 
Anita Braxenholm, 060-57 25 07

Adress:  
Uppfödarkommittén, Marie Baaz 
Ängsvägen 5 
310 34 Kvibille 
uppfodarkommitten@svenskacollieklubben.se

Registerkommittén informerar
Registersammanställningar för kort- och långhårig collie 
finns numera tillgänglig via vår hemsida.

Följande statistik finns med: kullstatistik, HD-status, 
ögonstatus, hälsostatistik, mentaltestade, mentalbeskrivna, 
utställning, lydnad, agility samt bruksresultat.

Vid frågor eller önskan om avkommeutskrift, maila till:

Anita Braxenholm, anita.braxenholm@telia.com
Margareta Carlsson, fancymore@swipnet.se 
Monica Johansson, mironik@anyware.nu 

Gunilla Hagander  Lena Hjärtfors 
Ulvsvik 2490  Rullstensvägen 13 
047 92 Grödinge  360 50 Lessebo 
08-53 02 70 00  0478-108 25 

Svenska Collieklubben rekommenderar inte någon speciell 
valpkull, utan lämnar endast upplysningar om de uppgifter som 
finns på angiven blankett.

Här hittar du aktuella kullar: 
www.svenskacollieklubben.se/valphanvisning.htm

Vill du anmäla kull?  
Gå in på hemsidan och läs hur du skall göra.
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STYRELSENS INFOSIDA

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

Vice Ordförande  
Elisabeth Landfors 
elisabeth@fornborgen.se

Kassör  
Jessica Richter 
jesric@tele2.se

Vice Kassör/Medlemsfrågor 
Ingela Pettersson 
ingela@zting.se

Sekreterare  
Kirsten Wretstrand 
sekreterare@svenskacollieklubben.se

Protokollsekreterare 
Maria Nyman 
maria.nyman@edu.kalix.se

Ledamot 
Jan Klerung  
jan.klerung@gmail.com 

Suppleant
Thomas Strand 
Thomas.abyggebygg@sverige.nu

Suppleant  
Monica Johansson  
mironik@anyware.nu 

Revisorer
Anders Mähler 
Britt Eliasson

Revisorsuppleanter 
Cecilia Bjersér 
Britt-Marie Elbe

Avelspolicyn och RAS 
finns att ladda ner på hemsidan, både 
på svenska och på engelska. Klicka på 
”Om Collie” och välj sedan ”Avelspol-
icy och RAS”.  Länken finns även här: 
http://www.svenskacollieklubben.se/
avelsstrategi_avelsmal.htm

Ras revideras just nu, se s 75.

Nya utställningsregler 2011 
SKK har nu under hösten påbörjat ut-
bildning av diverse funktionärer. De nya 
reglerna går ut på att harmonisera våra 
europeiska regelverk. Mer info finns i 
detta nummer av Handboken.

Projektet Mentalt Sund Collie 
Uppfödare: Visa ditt stöd! 
Ja, det får givetvis vem som helst göra! 
Projektet rullar på och under hösten 
har enkätsvaren analyserats tillsammans 
med MH-data. Allt kommer att presen-
teras på konferensen i feb-2011.

Vi kommer att behöva ännu mer pengar 
för nästa fas av projektet. För att få en 
banner till din hemsida, betala in 300kr 
på PG 716745-5. Alla bidrag mottages 
tacksamt och alla som bidrar får sitt 
namn på en lista på hemsidan.Listan 
publiceras även i detta nummer av 
Handboken! 

Vårt nya kennelregister 
2011-01-01 förändras kennelregistret 
på hemsidan. Mer information hittar du 
här i tidningen.

Komplettering till text om SM i 
CB nr 3

”Vid Collie-SM -99 blev två Collies 
SBCH,   
SBCH SUCH Seamist Semicat och 
SBCH Brighthills Black Berry. Sam-
manlagt fyra collies har blivit SBCH i 
samband med Collie-SM.”

Förändring av SRD 
Collie finns kvar men texten är revi-
derad. Mer info hittar du här i tidningen. 

Colliekonferens 19-20 feb 2011 
Programmet och kostnaderna är klara. 
Se annons här intill.

Domarkonferens 2011 - BETT 
Vi behöver bilder på olika bett varför vi 
ber om att ni skall ta bilder på era hun-
dars bett och maila till:  
sekreterare@svenskacollieklubben.se

Betten skall inte bara vara korrekta bett 
utan av alla sorter. Du som bor i Stock-
holmsområdet och kan tänka dig att visa 
din hund på konfrerensen. Konrakta 
ordföranden för mer info.

Sponsoravtal med Royal Canin 

SCK har under 2011 ett nytt spon-
soravtal med foderleverantören Royal 
Canin. Vi får foder till alla våra utställn-
ingar, officiella prov samt till Collie-SM. 
Berörda lokalområden kommer att kon-
taktas.  Royal besöker oss på årsmötet 
för föreläsning. 

Medlemsmöte 20 feb 2011

Kl. 11:00 håller vi ett medlemöte för att 
presentera förslaget på vårt reviderad-
eRAS För plats se programmet här intill.

Valberedning styrelsen 2012 
Kontakt valberedningen om du har tips 
på personer som du tycker borde vara 
med i SCK:s styrelse.
S.k. är Heléne Eliasson,  
heliasson@telia.com 
Marie-Louise Muhr, Mats Lööv samt 
Solweig Hultman Stegman.

Lokalområden – redovisa 2010  
till kassören 
Glöm inte bort att ni skall redovisa er 
ekonomi till kassören och det snarast. 
Vad som skall redovisas hittar du i Lo-
pärmen som ligger på hemsidans start-
sida.Samt lämna era förslag på personer i 
lokalområdena till sekreterare@svens-
kacollieklubben.se. Lokalområdena är 
enligt den nya stadgan at jämställa med 
kommittéer varför kontaktpersonerna 
skall föras in i huvudstyrelsens protokoll.  

STYRELSEN 2010
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SCK:s Avelskonferens 2011
PROGRAM

LÖRDAG

12.00  Lunch     
13.00  Allmän genetik      Katja Grandinson & Per Arvelius
15.00  Fika och möjlighet till hundrastning
16:00  Redovisning av projekt Mentalt sund collie  Katja Grandinson & Per Arvelius
18.00  Avslutning med presentation av det 
 grupparbete som ska redovisas som första 
 punkt på söndag      Kerstin Persson
19.30  Middag

SÖNDAG

8.30  Redovisning av grupparbetet   
9:30  Slututvärdering av avelspolicyn.  
 Närmar vi oss målen eller är vi på väg åt något 
 annat håll?       Anita Braxenholm
10:45  Fika
11.00  Medlemsmöte med presentation av 
 förslaget på vårt reviderade RAS    Margaretha Carlsson
12.00  Lunch
13.00  Presentation av SCK:s nya uppfödarutbildning Maria Nyman
14.00  Föreläsning om kennelhosta     Marie Baaz
14.45  Avslutning med fika

KOSTNAD OCH BOKNING
Bokning sker via e-post till sekreterare@svenskacollieklubben.se senast 1 februari 2011.
Kostnad för hela konferensen är 1.500 kr och då ingår kost och logi från lunch lördag till 
fika söndag eftermiddag. Betala in beloppet på PG 716745-5 och ange ”konferens” samt 
”namn” på deltagare. VIKIGT! Ange även din e-postadress så vi kan skicka ut mer info innan konferensen.

Man får ha hund med på Lövudden och det finns fina promenadmöjligheter. 

Välkomna!

Uppdaterad statistik
Agria har nu uppdaterat statistiken i Breeders Profiles med uppgifter t.o.m. 2006. Statistiken omfattar nu även veter-
inärvård.
Detta material kommer att levereras till respektive rasklubb tillsammans med frågor från SBK:s utskott avel och hälsa.
Frågorna handlar om hur rasklubben ser på statistiken, vad vi kan förbättra genom skadeförebyggande åtgärder och vad 
som kan påverkas genom avel.
Så snart Collieklubben har fått materialet och frågorna kommer detta att publiceras på vår hemsida. Så håll utkik,  vi 
behöver era synpunkter. 

Styrelsen
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Ansökan om plaketter och vandringspris som delas ut 
på SCK:s Årsmöte 2011
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 
Nytt fr.o.m. i år (2010) är att ansökan om Kornings- och championatsplaketterna sker i samband med att hundens uppgifter 
skickas till Colliebladets redaktion för publicering i Handboken.

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 -10 tom 31/12 -10.
Era ansökningar ska vara inskickade senast 2011-01-31.

Priser att ansöka om:
• Korningsplakett och Championatplaketter ansöks om i samband med att material till Handboken skickas in.
• Hederspris till de som har fått Tjänstehundscert under året (Bevakning/Räddning)
• 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 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/Brukscollie till minne av Zolo – NYTT PRIS 

Statuterna för vandrings- och hederspriserna finner ni på hemsidan under priser/champion. 
www.svenskacollieklubben.se 

Vid frågor kontakta priskommittén:
Maria Pettersson 08-50028983, 076-2609474 mar_pet@telia.com
Elisabeth Landfors 08-56020911, 070-5443154
Sista dag för ansökan är 31 januari 2011

Utställningar/prov SCK 2011
Datum  Plats   Arrangör  Arrangemang  Domare 
8 maj  Osby   Södra Lo Lydnadsprov
21 maj  Kristinehamn  Huvudstyrelsen Utställning   Piia Enlund, Finland 
4 juni  Mälarö   Östra Lo Utställning   Beata Petkevic, Lettland 

16 juli Piteå  Norrbottens Lo Utställning   Karl Erik Johansson  

Collie-SM i Örebro S Svealand Lo 
23 juli     Bruks och agility     
24 juli      Lydnadsprov och Utställning Mr & Mrs Geddes, England  (utställning)
7 aug Timrå  Mellersta N Lo Utställning   Micael Johansson 
10 sep Alunda  N Svealand Lo Utställning   Ulla Bergh-Persson 
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INFORMATION OM DET NYA KENNELREGISTRET

Vår nya indelning av kennelregistret börjar 1 januari 2011.

Det innebär att SCK kommer att bli tydligare med att visa hur kennlarna i sin senaste kull har valt att följa klubbens rek-
ommendationer. Det kommer att bli enklare för våra kommande valpköpare att både få snabbare information samt att få 
en mer uppdaterad och aktuell information. 

SCK har valt att göra den här uppdelningen utifrån varje kennels senaste kull. På det sättet blir kennelregisret ett levande 
register som troligen kommer att ändras ganska ofta. Uppfödare kan på det här sättet själva avgöra i vilken lista man vill 
synas!

Du som är uppfödare, glöm inte att betala in avgiften 100:- till pg 71 67 45-5 för att stå med i kennelregistret. 
Avgiften gäller för kalenderår och därmed för hela 2011.

Här nedan ser du en skärmdump av hur det kommer att se ut när du klickar in på det nya kennelregistret. En bit ner 
syns de knappar som är symboler för de tre olika listorna med uppfödare/kennlar. Sidan kommer att finnas på hemsidan 
någon gång i december men de nya listorna kommer först den 1 januari.

ALLA 
KRAV

DEL 
AV/INGA 

KRAV

INTE ÄR
AKTIV

Uppfyller just nu Uppfyller just nu Just nu
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UTVÄRDERING AV HANHUNDAR ENLIGT AVELSPOLICYN

AVELSUTVÄRDERING AV HANHUNDAR

Svenska Collieklubbens avelspolicy förespråkar att våra 
avelshanar skall utvärderas efter sex kullar eller minst 15 
avkommor.  Sedan policyn skrevs har inavelsgraden sjunkit 
från 2,7 % till 0,9 %. Inom den närmaste 10-årsperioden 
kommer vi kanske kunna se en liten ökning av kullstorleken 
i rasen. 

Varje hanhundsägare bör noga tänka igenom vilka krav man 
vill ställa på de tikar som hanen ska få para och självklart 
också vilka krav man ska ställa på tikägaren. Kom alltid ihåg 
att precis som det är tikägarens rättighet att välja hane till 
tiken är det din rättighet som ägare till hanen att säga ”Nej, 
jag tror inte på den här kombina-tionen” eller ”Nej, din 
tik uppfyller inte de krav jag har ställt upp för att låta min 
hane para, men hör gärna av dig igen när du har meriterat 
henne litet mera”. De lägsta krav vi som hanhundsägare bör 
ställa är de som Svenska Collieklubben använder för att ge 
valphänvisning. Det kan ibland finnas anledning att gå ifrån 
dessa på någon enstaka punkt om man har ett avelsdjur som 
utmärker sig speciellt på någon punkt, men saknar en annan, 
så länge man har en noga genomtänkt plan för sin avel och 
kan motivera inte bara för sig själv utan även för blivande 
valpköpare varför man gjort avsteget ifråga.

Vad skall ingå i utvärderingen?
Nå, vad ska då ingå i utvärderingen av hanen och hur ska vi 
hantera den information vi samlar in om honom och hans 
avkomma?

Ögon
Först ska vi självklart ställa krav på tikägaren att samtliga 
valpar skall ögonspeglas för CEA före nio veckors ålder. 
Därefter bör vi avtala med tikägaren att även vi som han-
hundsägare ska få tillgång till namn och adress på valpköpar-
na så att vi också kan hålla kontakt med hanens avkommor. 
Det gör det möjligt för hanhundsägaren att själv aktivt 
uppmuntra valpköparna att delta i utvärderingen av inte bara 
hanen utan hela kullen. 

Höfter och armbågar
Så snart som valparna fyllt ett år skall de höftledsröntgas 
”HD” och eventuellt även armbågsröntgas ”ED” det senare 
är inte ett SKK krav för att man ska få registrera avkomma 
efter individen, men det förekommer ED i vissa linjer och 
där kan det vara befogat att även röntga armbågarna. 

Samtliga avkommor bör också ögonlysas även som vuxna, 
alltså så snart som möjligt efter ett års ålder, framförallt med 
avseende på colobom som kan vara svårt att diagnostisera på 
den lilla valpen. 

MH
Det är synnerligen önskvärt att samtliga avkommor deltar 
på mentalbeskrivning ”MH” någon gång mellan 12 och 18 
månaders ålder. Det finns ingen övre åldersgräns för MH, 
men det gör utvärderingen ännu säkrare om avkommorna 
ligger inom samma åldersspann vid beskrivningen.

Över medel
Självklart ska alla avkommor antingen delta på en officiell ut-
ställning eller helst exteriörbeskrivas efter 18 månaders ålder, 
den undre åldersgräns som är satt för att exteriörbeskrivnin-
gen skall vara officiell.
Slutsatser
För att det skall vara önskvärt att hanen fortsätter att pro-
ducera avkomma bör hans avkommor ligga över medeltalet 
för rasen inom samtliga av ovanstående utvärderingsfaktorer, 
eller vara mycket stark inom de flesta av dem.
Max antal kullar
Vi bör alla, hanhundsägare såväl som tikägare, beakta att 
ingen hane skall användas mer i avel än att han samman-
lagt, under sin livstid, lämnar maximalt det antal avkom-mor 
som motsvarar 10% av rasens registreringssiffror under ett 
år. För närvarande registreras det ca 500 avkommor och då 
kullstorleken i medeltal är 5 valpar, innebär det ca 10 kullar 
för långhår och 2 eller 3 för korthår.
Denna rekommendation gäller för samtliga raser och är 
fastställd av genetiker för att säkerställa den genetiska mång-
falden.

Avels- och Uppfödarkommittén
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ALLA HELA KULLAR SOM RÖNTGATS UNDER 2010

När alla hundar i en kull har blivit höftledsröntgade så kommer de med i Handboken. För att räknas som kull måste det 
finnas med än 1 valp. Kullarna hämtas från dataprogrammet Lathunden vilket gör att om kullen inte är med här, har den 
ännu inte registrerats av SKK. Då kommer kullen med i nästa Handbok.

Kennel Fancymore, kull född 080530
e: Danfrebek Dazed With Lust
u: Fancymore Sparkling Sunshine
Margaretha Carlsson, Liden

Kennel Dagsljus, kull född 080607
e: Lassies American Concept
u: Echuca Cool Kimmy Echo Of  A Legend
Ewa Svensson, Perstorp

Kennel Uniline's, kull född 0807429
e: DK UCH Be Exclusive's Memorymaker
u: KORAD LPI TJH Damaianus May Samantha To Uniline's
Britt-Marie Elbe, Gislaved

Kennel Crony, kull född 080701
e: MULTICH Xtraordinarioxia di Cambiano
u: Bolladisaponenera di Cambiano
Eva Eriksson, Jönåker

Kennel Fornborgens  kull född 080703
e: KORAD SE UCH Gemdales Nordic Nelson
u: KORAD Springmist's Tears For Fears
Elisabeth & Olle Landfors, Ekerö

Kennel Cordylines, kull född 080921
e: Danfrebek Dazed With Lust
u: Cordylines Pretty Surprise
Gunilla & Henrik Nyberg, Hortlax

Kennel Eyesdelight, kull född 081009
e: FI UCH BY UCH Mabinogion Sir Galahad 
u: Oneway's Time To Relax 
Anette Nilsson, Finnerödja

Kennel Top Fashion, kull född 090119
e: Avallon Bila Kaifa
u: Astolat's Castánea Canina
Ann-Louise Oskarsson & Tony Hedenstedt, Lillpite

Kennel Puckolinas, kull född 090313
e: KORAD Bronze Leaf  Indipendent Isidor
u: KORAD LPI Springmist's Fiddle-Faddler
Kent & Åsa Haglund, Mora

Kennel Sammens, kull född 090327
e: FI UCH Ingledene Powerplay
u: Gatefield Gyllene Månstråle
Ann-Kristin & Adriana Thorin- Sammens, Hudiksvall

Kennel Sammens, kull född 090625
e: Moonraider's Blue Avalon 
u: Steadwyn Blissfully Love 
Ann-Kristin & Adriana Thorin- Sammens, Hudiksvall

Kennel Hammarhöjdens, kull född 070410
e: KORAD LPI SEUCH TJH Ässtorps Oskar
u: Hammarhöjdens Little Fairy
Monika Ölén Krüger, Kulltorp

Kennel Hartwell's kull född 07-06-23
e: Brilyn Touch Of  Black
u: Silverskogens Candle In The Wind
Susannah Sihto & Erica Bergsmeds, Södertälje

Kennel Chaireins, kull född 070916
e: SUCH KORAD Chaireins Macavity
u: KORAD LPI LPII Seamist Starshine
Lillemor & Lars Stridh, Älvängen

Kennel Springmist's, kull född 070925
e: Saruskan Amadeus
u: KORAD Springmist's Sahara Hotnights
Elisabeth Pettersson, Örebro

Kennel Cordylines, kull född 070930
e: Danfrebek Dazed With Lust
u: Fancymore Make A Wish
Gunilla & Henrik Nyberg, Hortlax

Kennel Springmist's, kull född 071006
e: Springmist's Walk On The Wildside 
u: KORAD Springmist's Haunted Lady
Elisabeth Pettersson, Örebro

Kennel Springmist's, kull född 080320
e: KORAD Springmist's Nikolai
u: Alma
Elisabeth Pettersson, Örebro

Kennel Rowan Height's, kull född 080418
e: KORAD SE UCH Danfrebek Design De Luxe
u: Rowan Height's Grand Bark
Ulrika & Inge Nyqvist-Svensson

Kennel Fachings, kull född 080506
e: LPI LPII KORAD Fachings Jetblack Jake
u: LPI KORAD Damaianus Gnistra
Yvonne Westberg, Härnösand

Kennel Shim's, kull född 080511
e: NO UCH Rudängens Cameron
u: Shim's So What I'M Number One 
Rosemarie Ståhl, Fjugesta

Kennel Fachings, kull född 080520
e: LPI KORAD SE UCH  Angeleye's Rhapsody In Rock
u: Colljazz Cajsa Coriander
Yvonne Westberg, Härnösand
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PROJEKT MENTALT SUND COLLIE

Collieägare och medlemmar i SCK är helt fantastiska. Stort tack till er alla som varit med och gjort detta möjligt!

I samarbete med SKK skickades ut ca 3.600 personliga brev till ägare med hundar som var max 10 år. 1.809 svar inkom till 
SLU (50%) av dessa är det  1.766 identifierbara långhårscollie och av dessa är det 935 hundar som har genomfört MH ( 53 
%).

Utöver detta har våra forskare Per Arvelius och Katja Grandinson erhållit massor av brev innehållande personliga berät-
telser om era hundar, en del bilder och även små videofilmer har kommit. Per och Katja riktar ett stort tack till er alla för ert 
engagemang inför denna enkät, de har lovat att göra något speciellt av allt material som inkommit.

Fram till och med detta manusstopp har det kommit in 59.762 kronor till stöd för projektet. Det är kennlar, enskilda 
hundägare, insamlade pengar på läger och Collie SM samt funktionärer som arbetat på MH och som har skänkt sina rese-
ersättningar och arvoden till projektet. Det har täckt Collieklubbens andel för genomförandet av FAS 1, vi hoppas att det 
blir lika mycket till, nu när FAS 2 startar. Fortsätt att stödja oss!
Vi har förstått att detta betyder väldigt mycket för arbetet och det värmer oerhört i våra hjärtan.

I november var SCK tillsammans med SLU och redovisade FAS 1. Vi skall sammanställa material som skall publiceras i 
Hundsportspecial, Hundsport och Brukshunden mm. På vår konferens i februari kommer både Per och Katja att medverka 
och presentera hur långt vi har kommit i FAS 1. Hoppas att så många som möjligt kan delta. Det kommer att bli en toppen-
helg.
Vi ses i Västerås !

Styrelsen

Syftet/Målet med Mentalt Sund Collie är:
• Att utveckla ett certifieringssystem "MENTALT SUND COLLIE" för att därigenom påverka aveln för mentala  
 egenskaper för i första hand den långhåriga collien i positiv riktning.
• Rutinmässig skattning av avelsvärden för mentala egenskaper.
• Ett avelsindex för att kunna visa på i vilka kullar det finns individer med mentala egenskaper över rasmedel.
• Att certifiera kullar som uppnår vissa kriterier vad gäller föräldrarnas avelsvärden för MH-egenskaper, even-  
 tuellt kombinerat med andra egenskaper som resultaten visar har stor betydelse för just den här rasens mentalitet. 
• Att certifieringen indikerar vilka kullar som har stor potential att utvecklas till hundar med önskvärda men-  
 tala egenskaper.
• Att certifieringen blir en tydlig hjälp för valpköpare.
• Att ge uppfödare möjlighet att profilera sin uppfödning. 
• Att underlätta för valpköpare att finna de valpar som kommer att utvecklas till de vuxna hundar de söker. 
• Att skapa verktyg som underlättar för uppfödarna att föda upp hundar med god mentalitet. 

Det betyder mycket för Svenska Collieklubben att få medverka i detta pilotprojekt som på sikt leder till att vi kommer att få 
högre kvalité på våra hundar.

Läs mer om projektet på vår hemsida >>>
www.svenskacollieklubben.se/
mentaltsundcollie_merinfo.htm
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STÖD PROJEKT MENTALT 
SUND COLLIE!!

300 kr - du får en banner till hemsidan eller en logga att 
användas i annonsmaterial,
samt en dekal (du får givetvis gärna sätta in större belopp...)
100 kr - du får en dekal 
Valfritt belopp - vi är givetvis tacksamma för allt stöd oav-
sett storleken på belopp

Styrelsen i SCK:
Meta Carlsson, Liden, kennel Fancy-
more
Elisabeth  och Olle Landfors, Ekerö, 
kennel Fornborgens
Ingela Pettersson, Åstorp
Maria Nyman, Överkalix, kennel Brud-
holmens
Jessica Richter, Bjärred
Kirsten Wretstrand, Kivik
Monica Johansson, Alunda, kennel 
Mironik´s
Jan Klerung, Kristinehamn
Thomas Strand, Gävle

Lolo Hawkins, Åsa, kennel Seamist
Wanda Forsberg, Fliseryd,  
kennel Dantos
Elisabeth Pettersson, Örebro,  
kennel Springmist
Britta Hammarström, Ekerö,  
kennel Oxberget
Ionie Orskarson, Fjärås,  
kennel Mosstrooper
Lillemor Stridh, Älvängen,  
kennel Chaireins
Jeanette Andersson, Eskilstuna,  
kennel Dustless
Yvonne Westberg, Härnösand,  
kennel Fachings
Josefina Sundqvist, Luleå,  
kennel Merciless
Gudrun Carlsson, Källby,  
kennel Skyelice
Kerstin Persson, Billesholm,  
kennel Brantastig
Åsa och Kent Haglund, Mora,  
kennel Puckolinas

Jeanette Hansson, Osby,  
kennel Ikkatorpet
Kerstin Widmark, Härnösand,  
kennel Lawless
Anna Norberg, Rödeby,  
kennel Country Squire's
Gunnel Strömberg, Gällivare,  
kennel Eurotop
Marie Baaz, Kvibille,  
kennel Damaianus
Ann Loklint, Västerås  
kennel Cool Lines
Anna Magnusson, Gammelstad,  
kennel Caldeiras
Catharina Johansson, Vinninga,  
kennel Lindlyckans
Karin Carlsson, Torsås, kennel Carlitos
Monica Karlsson och Marianne Karls-
son, Trekanten kennel Mari-Mon's 

Anita Ahlqvist, Billdal
Anita Braxenholm, Timrå
Bengt Erik Johansson, Guldsmedshyt-
tan
Anita Wihk, Norrtälje
Kristina Åhlfeldt, Skokloster
Johanna Fäldt, Jokkmokk
Birgitta Edström, Piteå
Gun Andersson, Bodil Carlsson och 
Wanda Forsberg för Collieinfo
Anneli Forsström, Munkedal
Erica och Anders Svensson, Frövi
Susanne Worning, Ystad
Peter Bengtsson, Ystad
Elisabeth Bauer, Skivarp
Ingela Anséhn, Åsa
Deltagarna på Kostalägret 2010
Anna-Carin Persson, Ödåkra

Johan Nilsson, Umeå
Thomas Ahlberg, Enköping
Eva Schömer, Södra Sandby
Bodil Carlsson, Hjo
Sanni Hedlund, Stöde
Mats Granström, Luleå
Maria Pettersson, Västerhaninge
Eva Hammarlund, Osby
Eva Skarp, Lönsboda
Kristina Törnqvist, Åstorp
Annica Nyström, Avesta
Bodil Carlsson, Hjo
A-C och Maria Sandelin Jonsson, 
Härnösand
Deltagare och Publik vid Collie SM 
2010
Springmist's Kennelläger 2010
Anita Braxenholm, Timrå
Harry Braxenholm, Timrå
Daniel Braxenholm, Timrå
Magnus Braxenholm, Timrå
Gudrun och Willy Sandin, Överum
Erika Jonsson, Umeå
Ingrid och Per Lindblad, Karlskrona
Anders Hagström, Hjo
Thomas Wallenberg, Borlänge
Christina Jogerup, Älmhult
Nicklas Lindskog, Skyttorp
Linus Lindskog, Skyttorp
Michel Lindskog, Skyttorp
Anna Lindskog, Skyttorp
Sol-Britt och Bo Westberg, Härnösand
Arne Daae, Ski, Norge
Caroline Kax, Arbrå
Janne Kantola, Arbrå
Jeffrey Hawkins, Åsa
Susanna Åkesson, Veberöd
Fam. Klerung, Kristinehamn
Thörnvall, Sala
Funktionärer MH Osby, Jytte Sigs-
gaard, Ingela Pettersson

Sätt in valfritt belopp påSvenska Collieklubbens 
PG 71 67 45-5   
Märk talongen med ”projekt” och glöm inte att skriva 
namn/kennelnamn och adress, så vi kan uppdatera vår 
kampanjlista. Vill du ha en banner till din hemsida måste du 
även maila till kassören som då kan maila tillbaks en logga 
efter att din betalning är registrerad.
e-post kassör: kassor@svenskacollieklubben.se
Stort tack för din medverkan!

Styrelsen för Svenska Collieklubben

Listan uppdaterad 20101129
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NYA UTSTÄLLNINGSREGLER 
Det här är ett historiskt beslut. Försök har gjorts under 20 
års tid men det är först nu som det har lyckats. Reglerna 
gäller i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.
Provperiod 2011-01-10 tom 2011-12-31 därefter låses re-
glerna i 5 år fr.o.m. 2012. 

Ändringar i regler för bedömning:
    • Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått,   
 för klassen bestämd ålder den dag den ställs  
 ut.
     • Juniorklass är 9-18 månader, övriga klasser  
 som tidigare.
     • Kvalitetsbedömning även i championklass  
 och veteranklass.
     • Placering 1-4 i konkurrensklass.
     • Certifikat skall alltid delas ut i bästa han 
 hunds-/bästa tikklass,
     • Reservcertifikat delas ut (ljusblått)
     • Även hund som anmäls i championklass har  
 rätt att tävla om certifikat, såvida den inte är  
 SE UCH
     • HP/ Hederspris delas endast ut i valpklass,  
 avels – och uppfödarklass.
     • Hundägaren ansvarar för behandling av skada  
 eller sjukdom som uppkommer i samband  
 med utställning on inte utställningsbestyrelsen  
 beslutar om annat.
     • Om hund inte kan delta pga skada/sjukdom  
 återbetalas inte anmälningsavgiften.
     • Övrig återbetalning se sid 14, punkt 20 i ut 
 ställnings- och championatsbestämmelserna
     • För sen ankomst; utställarens eget ansvar att  
 vara vid utställningsringen i god tid innan  
 bedömningen i anmäld klass börjar mer info.  
 Punkt 23.

Kvalitetsbedömning
     • Excellent Rött
     • Very good Blått
     • Good  Gult
     • Sufficient Grönt
     • Cannot be judged -
     • Disqualified -
     • CK  Rosa
     • HP  Lila

Konkurrensbedömning
     • Endast hundar som tilldelas Excellent får  
 delta i konkurrensbedömningen.
     • I klassen deltagande hundar placeras 1-4
     • Hund som tilldelas CK skall tävla vidare i  
 bästa hanhunds-/tikklass.

Klassindelning och bedömningsordning
Valpklass- inofficiell klass 6-9 mån, inofficiell valpklass 4-6 
mån kan arrangeras på specialklubbsutställning.
     • Öppen för hund som den dag den ställs ut  

 uppnått 6 mån men inte fyllt 9 mån ( alterna 
 tivt 4 respektive 6 mån ).
     • Endast konkurrensbedömning
     • HP kan tilldelas särskilt lovande valp
     • I valpklass förekommer även Disqualified och  
 Cannot be judged.

Juniorklass ( junkl 9-18 månader )
     • Får ej tävla om Cacib
Unghundsklass (ukl 15-24 mån ) 
Bruks-resp jaktklass (bkk/jkk15 mån ) – denna klass anor-
dnas för raser vilka det finns rasspecifika prov och är öppen 
för provmeriterad hund som den dag den ställs ut uppnått 
15 månaders ålder och inte är SE UCH.
     • OBS Certifikat delas inte längre ut i denna  
 klass till någon ras.
Öppenklass (Ökl 15 mån –  )
Championklass (Chkl15 mån – )
Veteranklass (Vetkl öppen för hund som den dag ställs ut 
uppnått 8 års ålder)
     • Hundar som anmälts i denna klass äger inte  
 rätt att tävla om Cacib.

För alla dessa klasser gäller (Jkl-Vetkl ):  
Konkurrensbedömning
    • Endast hundar som tilldelas Excellent får  
 delta i konkurrensbedömningen.
    • I klassen deltagande hundar placeras i ordning  
 1-4
    • Hund som tilldelas CK skall tävla vidare i  
 bästa hanhunds-/tikklass.

Certifikat
     • Utdelas i bästa hanhund-/bästa tikklass till  
 bästa hund som är berättigad att tävla om cer 
 tifikat, förhindrad att tävla om certifikat är  
 * svensk utställningschampion *hund som er
 hållit för svenskt utställningschampionat  
 erforderliga certifikat  (OBS det krävs att  
 minst ett certifikat ska vara erövrat efter 24  
 mån ålder )
     • Det delas ut endast ett certifikat per kön.
     • Utöver detta utdelas ett reservcertifikat per  
 kön till näst bäst placerade hund  som är  
 berättigad att tävla om certifikat.
     • Om ingen av de fyra placerade hundarna i  
 bästa hanhund/bästa tikklass är berättigad att tävla 
om certifikat delas det ut till den domaren anser bäst av de 
oplacerade hundarna och reservcertifikat till den näst bäst av 
de oplacerade hundarna i bästa hanhund/bästa tikklass.
  
CACIB 
Reglerna är samma som tidigare ( domaren avgör om det 
skall delas ut).
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Avels och uppfödarklass- endast konkurrensbedömn-
ing.

Kritiklapparna kommer att se annorlunda ut (se bild), med 
bland annat notering för SRD.  

Ny SRD text för collie särslilda rasspecifika domaranvisningar
Den reviderade upplagan av SRD (kommer att gälla fr o m 2011) skall låsas för förändringar fram till den nya generella 
domarkonferensen 2012. Då görs den stora utvärderingen som kan förändra raslistan preliminärt från 2014.

Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.

Collie
I rasen förekommer
     • Smal underkäke som kan ge felställda hörntänder som biter upp i gommen, ”underkäken skall vara stark  
 och väl markerad”
     • För små, djupt liggande ögon. ”Ögonen skall vara medelstora (aldrig riktigt små ) mandelformade”.
     • Ängslighet och otillgänglighet.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas underkäke, bett, ögon och mentalitet
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Årets konferens ägde rum sista helgen i november. Det var 
ett digert program som låg framför oss under helgen, flera in-
tressanta föreläsare. Här följer ett sammandrag från hela hel-
gen, samtliga föreläsningar kommer att presenteras på SBK:s 
hemsida genom inloggning i FIDO.

Lördagen började med 
Har kosten betydelse för nästa generation? 
Föreläsare: Bo Edoff  

Grundläggande är en bra kvalité på det foder vi väljer att ge 
våra hundar, undvik ”skräpmat”.  Ett stort hälsoproblem idag 
bland våra hundar är övervikt,  25-30 % är överviktiga. Många 
gånger beror det inte på fel eller för mycket foder utan många 
hundar får sin mat ”toppad” med matrester eller liknande.
Fodrets innehåll är som ett stort pussel med flera bitar som 
ska balansera varandra, Fett, Proteiner, Kolhydrater, Fibrer, 
Mineraler och Vitaminer. 

Bland vitaminerna är vitamin A viktig för hundens reproduk-
tion. Och antioxidanter skyddar embryot och så småningom 
fostret mot fria radikaler.
Studier har visat att Tyrosin är ett viktigt ämne för tikens re-
produktion. Det ger en tydligare/rikligare blödning vid tikens 
löp, en större acceptans för hanhundar och fler dräktiga tikar. 
För hanhundens spermiekvalité är fettsyror och zink viktiga.

Utfodringen av den dräktiga tiken ska inte överdrivas i bör-
jan av dräktigheten. En grundregel kan vara att öka fodergi-
van med ca 10 % per vecka. Under dräktighetens första 35 
dygn utvecklas embryot, alla organ och livsviktiga funktioner 
förbereds. Först efter ca 5:e dräktighetsveckan börjar själva 
tillväxten av fostret. Skelettet börjar förkalkas från ca 40:e 
dygnet.
Detta gör att Tiken under själva parningen och början av 
dräktigheten kan fortsätta att äta sitt vanliga foder. Därefter 
ökar energibehovet och ett energitätare foder bör ges.
Under hela dräktigheten låt tiken leva så normalt som möjligt, 
vara tillsammans med flockens övriga hundar, delta på prom-
enader och aktiviteter så länge tiken själv vill dela.. Mot slutet 
at dräktigheten när valparna växer alltmer och det börjar bli 
trångt i buken. Dela upp måltiden till flera små mål/dag.

De nyfödda valparna är fortfarande outvecklade och har bl a 
svårt att reglera sin egen kroppstemperatur.  Viktigt med en 
lagom temperatur i valparnas omgivning. I första hand är det 
tiken som håller valparna varma.
En valp med en kroppstemperatur på 34 gr har inte en fun-
gerande matsmältning och sjunker temperaturen ytterligare 
till ca 32 grader avtar sugreflexen.
Under de första dygnen efter valpningen producerar tiken 
den viktiga råmjölken som innehåller många viktiga delar för 
valparna bl a antikroppar.

Tikens energibehov ökar ytterligare under digivningen. Upp 
till 3 ggr så mycket som under slutet av dräktigheten.  Man 
kan jämföra en digivande tik med en högpresterande släd-
hund som springer 60 km/dag.
Om man väljer ett komplett helfoder avsett för digivande 
tikar och växande valpar ska inga extra tillskott av mineraler 
behöva ges.
Tikens digivning är på topp då valparna är ca 4 veckor, då 
ökar också valparnas näringsbehov snabbt. Avvänjning från 

tiken börjar vid 3-4 veckors ålder. Avvänjningen är en lång-
sam process. När valparna börjar äta mat och inte bara diar är 
det viktigt att successivt öka deras foder, ev. diarréer är stres-
sande för små valpar. Studier har visat att överviktiga valpar är 
predisponerade för skelettproblem som t ex HD.

Uppfödare har ett stort ansvar att informera valpköparen om 
valpens fortsatta viktutveckling. Att den kraftiga viktöknin-
gen som har skett under de första 8 veckorna kommer att 
plana ut.

Agria Breed Profiles och Skadeprojektet som drivs 
av SBK och Agria. 
Information av Ib Ahlén från Agria

Breed Profiles är en sammanställning av data från Agrias da-
tabas. Då ca 50 % av alla försäkrade hundar är försäkrade i 
Agria är materialet så stort att det ger en representativ bild av 
de flesta raser.
I tidigare presentationer av Breed Profiles har endast anledn-
ing/diagnos vid dödsfall/avlivning redovisats, nu finns även 
en detaljerad information om de vanligaste anledningarna till 
varför hundar i en viss ras söker veterinärvård.
Statistiken för veterinärvård är bearbetad så en individ finns 
bara med en gång per diagnos oavsett hur många gånger en 
hund har behövt söka för en viss åkomma.
Detta material är på väg ut till samtliga rasklubbar.  Se mer 
information om detta sid 7.
En ny uppdatering för Collie är att lång- och korthår nu är 
separerade och har varsin statistik.
Gällande långhår så kan man se att de oftast blir äldre än 
genomsnittshunden och korhåren blir lika gamla som genom-
snittshunden.

Skadeprojekt SBK- Agria
Detta avser att sammanställa fakta för hundar till SBK med-
lemmar. Analyser så här långt visar att de fyra vanligaste or-
sakerna till att SBK-medlemmars hundar söker veterinärvård 
är relaterade till: rörelseapparaten, mage, skador/olycksfall 
och hud.

Avelsplanering med hjälp av MH 
presenterades av Maria Dahlberg

Ett av många viktiga verktyg för uppfödare i deras avelsplan-
ering är Mentalbeskrivning (MH).
Vid analyser och jämförelser mellan olika spindeldiagram för 
MH resultat är det viktigt att tänka på vad varje spindeldia-
gram visar.  Ett spindeldiagram som visar avvikelser har en 
grön ring som avspeglar det medelvärde resultaten jämförs 
emot, är det då en enskild hunds MH spindel motsvarar den 
gröna ringen samtliga hundar av den rasen. Är det en ras som 
visas jämförs den med övriga SBK raser. Ett spindeldiagram 
för en kennel eller ett enskilt avelsdjur jämförs mot den egna 
rasen.
MH resultat kan även redovisas med spindeldiagram av-
seende egenskaper. Då är flera moment sammanslagna till 5 
egenskapsgrupper; Social kontakt, Lekfullhet, Förföljer och 
Griper, Nyfikenhet och Orädsla samt Hot och Aggressioner. 

SBK:s Avelsmåls- och Uppfödarkonferens 2010
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Även i dessa spindeldiagram motsvarar den svarta ringen ett 
medelvärde.
Vid val av avelsdjur ger det mer information att titta inte 
bara på den enskilda individens MH diagram utan på hela 
familjegruppens och på eventuellt tidigare avkommors MH 
diagram. MH är tänkt att avelsutvärdera en hel kull och inte 
bara en enskild individ.
Beteende och Personlighetsbeskrivning BPH presenterades 
av Sofia Trenkel Nyberg
Vi fick en presentation av hur långt arbetet har fortskridit 
med SKK:s projekt Avel för mentalt sunda hundar. Under 
året har det arbetats med utformning av BPH som just nu in-
nehåller 7 delmoment. 5 olika raser har använts som testhun-
dar Dvärgpinscher, Whippet, American Staffordshire Terrier, 
Golden Retriever och Rhodesian Ridgeback. Sammanlagt ca 
200 hundar.
All data från dessa tester ska nu sammanställas och redovisas 
för SKK CS i februari.

Mental och Exteriör hälsa
Ann-Chatrine Edoff

En förmiddag som gav tillfälle till många diskussioner. 
Uppfödare har ett stort ansvar inte bara för vilka avelsdjur 
som ska användas utan för vem/vilka som ska köpa valpen 
och leva med den resten av dess liv.
Det finns många saker inom hundavel att tolka och ta ställning 
till. Som exempel rasstandarderna. Dessa ska tolkas av många 
olika människor.  Detta kan ge upphov till missförstånd då 
de är lätt att olika människor tolkar samma dokument olika.
SBK raserna har nu ett detaljerat exteriörprotokoll till sin 
hjälp för att kartlägga en ras exteriör. 
Det är skillnad på en exteriörbeskrivning som utgår från ett 
fastställt protokoll med ett antal punkter, som be-skriver hun-
dens alla delar, och en utställning som be-skriver en hund uti-
från den enskilde domarens tolkning av en rasstandard.
Ytterligare ett stort ansvar för uppfödarna är att förklara för 
valpköparna varför det är viktigt med utvärdering av samtliga 
individer i en kull såsom t ex MH, exteriörbe-skrivning och 
HD- röntgen.
Framtidens avelsarbete är ett resultat av den utvärdering vi 
gör i dag.

Söndagen avslutades med 
Fysioterapi för hundar med artroser. 
Föreläsare Marie Söderström Lundberg

Artos är en kronisk ledsjukdom som i tidigt stadium innebär 
förändringar i ledbrosket och ledinflammation.
SBK:s raser är ofta drabbade i följande leder: Bogled, Arm-
bågsled, Tåleder, Hasled, Knäled eller höftled.
Några av de vanligaste symtomen är smärta, stelhet/hälta, 
nedsatt rörlighet och muskelatrofi.
Det är inte alltid som en röntgenbild stämmer överens med 
den kliniska bilden av hundens besvär. Smärta kan i förläng-
ningen orsaka stress hos hunden.
En fysioterapeut kan ge varje hund ett individuellt träning-
supplägg. En grupp som ofta dyker upp i samband med ar-
troser är överviktiga hundar. Där första steget är att hunden 
går ner i vikt. I vårt dagliga liv med hunden är uppvärmning 
och nedvarvning i samband med aktivitet alltid viktig. Men 
speciellt viktig för en hund med artros.
Exempel på träning är vattenträning, funktionell muskelträn-
ing, Ultraljud, TENS.

Elisabeth Landfors

5

5

55

5

Ny�kenhet/Orädsla

Aggressivitet

Socialitet
Jaktintresse

Lekfullhet

EGENSKAPSVÄRDEN
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EXTERIÖRBESKRIVNING AV 
COLLIE 2010

Exteriörbeskrivning är en detaljerad beskrivning av hun-
dens hela exteriör. På det protokoll som man använder, som 
är gemensamt för alla brukshundsraser, finns totalt 103 
positioner. Vissa av positionerna är dock rasspecifika. De 
rasspecifika positionerna som inte är relevanta för den ras 
man beskriver, eller de positioner som är utan anmärkning 
noteras med siffran 1. Avvikelser noteras med den siffra 
(2-5) som motsvarar avvikelsen. Vid beskrivningen är det 
rasstandarden för den ras som skall beskrivas som är grun-
den.
Exteriörbeskrivaren mäter både höjd, längd och bröstdjup. 
Tänderna räknas in i minsta detalj och bettet tillsammans 
med alla detaljer granskas utifrån rasstandarden. 

Tanken med det gemensamma protokollet är att det skall 
kunna databearbetas i dataprogrammet ”LATHUNDEN”.
Det som är viktigt att tänka på är att det skall vara en nog-
grann detaljerad beskrivning till skillnad från en utställning-
skritik som kan tillåtas vara mera generell med några rastyp-
iska detaljer. För att beskrivningen skall få ett värde är det 
även viktigt att man använder sig av hela betygsskalan! Det 
finns inga hundar som har 1:or rakt igenom ett helt proto-
koll.   

Varför är det så viktigt att vi inom SCK satsar 
mycket på exteriörbeskrivning?
Anledningen är att vi vill kartlägga de exteriöra detaljerna på 
varje hund. På sikt, när vi får väldigt många hundar beskriv-
na och inlagda i dataprogrammet, kommer vi att kunna göra 
olika sökningar på olika exteriöra detaljer. Vi skall bl a kunna 
vara ett hjälpmedel för både uppfödare och valpköpare. 
Tänk att snabbt kunna leta fram olika kriterier som exempel-
vis höga hasor, korta eller långa svansar, perfekta bett och 
tänder, korrekta fronter, att kunna se vad en viss avelshane 
lämnar, enskilda hundars resultat, söka på kennlar m.m. Det 
här verktyget kommer framöver att vara en ovärderlig infor-
mationskälla. 

Vilka hundar vill vi beskriva? 
Man kanske tror att bara de hundar som har fått godkänt 
resultat på mentaltest skall beskrivas för att få titeln korad. 
Men nej, alla hundar oavsett ålder är välkomna till exteriör-
beskrivning eftersom vi vill få så mycket information som 
möjligt om colliens exteriör. Förhoppningsvis kommer vi att 
kunna föra över de siffror vi har från gamla protokoll till det 
nya systemet. Alla exteriörbeskrivna hundar finns redan nu 
på SCK:s hemsida. 

Hur arrangerar man en exteriörbeskrivning?
Exteriörbeskrivning är ett officiellt arrangemang och måste 
ansökas om till SBK, förutom när det är en rasklubbsut
ställning eller en SBK-utställning samt i samband med MT. 
Vill du exteriörbeskriva din collie så ta kontakt med ditt 
lokalområde för att få hjälp. Man kan även anordna exteriör-
beskrivning i samband med lägerverksamhet, en vanlig col-

lieträff  eller som ett eget arrangemang i ditt lokalområde.

Stort tack till alla er hundägare och uppfödare som medver-
kat till att vi fått så många hundar beskrivna under året. Nu 
hoppas vi på lika många, eller fler under 2011.

Frågor angående exteriörbeskrivning kan skickas med e-post 
till ordforande@svenskacollieklubben.se

Är din hund exteriörbeskriven?
Gå in på vår hemsida och kontrollera att din hund står med. 
www.svenskacollieklubben.se/statistik – fliken heter Avel- 
och hälsa.
Saknas den får du ta en kopia på ditt protokoll och posta det 
till:
Monica Johansson
Nyby Stavby 59
747094 Alunda

Under 2010 har följande antal hundar exteriör-
beskrivits:
Västra lo   1
Östergötland-Sörmanland lo 1
Mellersta Norra lo  3
Östra lo    3
Norrbotten lo   6
Södra lo    7
Sydöstra lo   8
Norra Svealand lo  30

T.o.m. november månad i år har vi lagt in 131 långhår och 35 
korthår i databasen enligt det nya protokollet. 

Position 48: Skuldervinkel, lh              
1=ua, 2=ngt brant, 3=brant, 4=mkt brant
5=ngt övervinklad, 6=övervinklad, 7=mkt övervinklad
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Agility i Södra lokalområdet
För första gången ordnade vi en agilityträff  på Ystads BK. Tyvärr var det många som hade velat komma men hade andra 
aktiviteter för sig på andra ställen, men de som missade denna gång kommer få en ny chans igen nästa år. 

Viktoria visade hur man lägger grunden hos hunden att hela tiden söka sig framåt och med förarens vägvisning välja rätt 
väg, collien är ju otroligt följsam och oftast väldigt lätt att samarbeta med vilket nog dagens deltagare kan intyga. En av 
deltagarna hade redan börjat agilitykurs och fick några bra tips om hur hon skulle få sin hund att gå på balansbommen som 
han tidigare inte velat gå över, efter några försök gick det som en dans. Förhoppningsvis blev några fler ”bitna” av denna 
fartfyllda sport.

Apropå nya medlemmar (eller gamla med för den delen) skulle det vara trevligt om fler ”vågade” komma på våra träffar, det 
kan inte nog poängteras att våra träffar är till för alla, oavsett kunskapsnivå, om man har en gammal eller ung hund, kort 
eller långhårig, det har ingen betydelse alla är lika välkomna.  

Bettan Bauer

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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Full fart – rakt fram!

I  agility är det viktigt att hunden har en vilja att jobba framåt till nästa hinder, ett så kallat hindersug.
En metod som främjar detta är baklängeskedjning, att jobba sig ut ifrån målet. Innan man börjar baklängeskedja med 

hinder är det viktigt att lära hunden att arbeta mot en extern belöning med hög motivation. Den externa belöningen kan 
vara en leksak eller en godisskål. 
Hunden ska uppleva den externa belöningen som en av världens bästa grejer så det är viktigt att inte säga nej eller fy i 
samband med den, om hunden vill ta belöningen när det inte är tänkt kan det vara bra att ha hunden kopplad, alternativt en 
vakt som kan lägga dit och plocka undan belöningen.
Ett tips för dig som kör med godis är att skaffa en egen godisskål, den behöver inte vara stor men det är bra om den syns. 
Anledningen att använda skål är att hunden inte ska behöva leta efter sin belöning på marken. Första övningen med skålen 
är helt sonika att lägga en godis i skålen och låta hunden ta den, öka sedan avståndet och även er placering. Tänkt på att 
skicka hunden från både din högra och din vänstra sida. Låt hunden söka upp skålen själv, ju mer säker hunden blir på 
uppgiften desto mer kan man variera sin placering och sen kan man springa med hunden.
För dig som använder leksak, börja med att leka med leksaken och lägg den sedan på marken och låt hunden ta den och lek 
sedan tillsammans igen. Öka på avståndet och variera placeringen. Tänk även här på att skicka hunden från både din högra 
och din vänstra sida. När hunden börjar bli säker på sin sak så kan man variera sin placering mer och sedan börja springa 
med hunden.
När hunden är säker på att söka upp sin externa belöning så kan man börja använda den bland hindren.
Här nedan ser ni en kort kombination. Lägg den externa belöningen (EB) i målet på kombinationen. Tänk på att inte lägga 
belöningen för nära så att hunden landar rak i den. 
Börja med att bara ta ett hinder, sluthindret (1). När det fungerar bra, kör du de två sista hindrena. (2). Om det funkar 
utökar du med tre (3) och sedan till sist fyra (4). I början kan man springa med hunden och sedan kan man utöka med att 
kalla in och skicka vidare och till sist skicka hela vägen. 
Det är viktigt att träna med hunden på både din högra och din vänstra sida. Skulle hunden missa ett hinder (när du 
börjar ta fler hinder) så får hunden inte sin belöning och det är då bra att ha en vakt som kan ta bort belöningen. 
Testa igen, fungerar inte det har du troligtvis gått för fort fram, backa i träningen genom att minska antal hinder. 

Tänk på vad du signalerar,  för det är nu du kan lära in ett 
kommando/kroppssignalför momentet rakt fram!

Börja träna på kombinationer med hinder som hunden kan till 100 %. Variera hindertyper allt eftersom hunden blir 
hindersäker, exempelvis som kombinationen på följande sida.  Ett tips är att ha ett hinder som är lätt & inbjuder till fart i 
slutet om kombinationen innehåller lite svårare hinder.
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Jag brukar börja med helt raka kombinationer och ju mer hunden kan desto mer böjer jag kombinationen (se kombinationen 
nedan till vänster), men det handlar fortfarande om rakt fram.  
Jag baklängeskedjar här med – ett eller två hinder i taget beroende på hund.  Här är det lämpligt att ha en vakt som kan lägga 
dit eller ta bort belöningen i och med att den ligger parallellt med hundens start (risk att den tjuvar).

Nästa steg man kan gå är att snedställa hindren men 
fortfarande bibehålla en rak linje, se kombinationen till 
vänster. Baklängeskedja gärna här också, då linjen inte är 
lika tydlig.

Detta sätt använder jag på mina egna hundar samt på kurs 
och jag tycker det har gett ett bra framåtsändande & hinder-
sug. Testa gärna! 

Vid tangenterna
Angelica Eklund

Inbjuder till en
Agilityhelg för enbart Collie!

9-10 april 2011
Södra Näs Camping, Varberg. 

 
Instruktör: Angelica Eklund 

Vinnare i Collie SM Agility -04, -08, -10 
Fjärde placering på SM 2009 

Info & Anmälan:  
www.acania.se

GOD JUL 
och

ETT GOTT NYTT 
ÅR!

Önskar Mild-Kachina's 
sina valpköpare

och alla Collievänner.
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Zolo visade redan från början att 
han var en duktig lydnadshund. 

Han blev Klubbmästare på Söderåsens 
BK i Lydnad både år 2004, 2005 och 
2006. Men tanken var från början att det 
var bruks vi skulle syssla med… Många 
gånger blir det inte som man tänkt sig – 
utan det bar sig inte bättre än att Zolo 
tog sönder sitt korsband i sitt ena knä 
när han bara var 9 månader gammal. En 
lång rehabilitering följde och 
under årens lopp med spår 
och brukslydnad, ja även 
med en och annan kaninjakt 
så slog han upp sin skada två 
gånger. När vi tagit oss upp 
till elitspår så kände jag di-
rekt att det inte skulle hålla.
Zolo hade svårt att hoppa 
över hindret som är 85 cm 
högt och att träna kryp som 
var 12 meter långt med vin-
klar – gjorde mitt beslut lät-
tare… jag vågade inte utsätta 
honom för risken att ännu en 
gång genomgå en lång reha-
bilitering med söndrigt knä.
Nä – nu skulle vi ge oss på 
elitlydnaden. 

Det var exakt 10 år sedan Zo-
los pappa Zting blev lydnad-
schampion så nu var det dags 
att ge oss ut bland elitekipa-
gen igen. Jag måste erkänna 
att tanken inte var så lock-
ande i början. Elitlydnaden 
är inte att leka med. Pilligt 
och perfekt utförande är inte 
min grej egentligen. Nej, lite 
halvslarvig brukslydnad pas-
sar mig bättre. :-)
Elitlydnaden är internationell 
och utförs på samma sätt i alla länder. 
Samma moment och med samma för-
färliga bedömning, om hunden skulle 
råka gläfsa till så får du ett gult kort – 
alltså en varning. Precis som i fotbollen 
gäller att om detta ”förfärliga” brott up-
prepas så kommer det röda kortet upp 
och du är diskvalificerad.

Det tog oss nästan ett år att lära in alla 

elitmomenten… Många gånger har vi 
ställts inför problem som jag inte har 
vetat hur jag skulle lösa – men jag har 
fått fin hjälp av mina träningskompisar.  
Många gånger har jag undrat vad vi har 
gett oss in på och många timmar har 
lagts på problemlösningar och träning 
och åter träning.

Förra våren debuterade vi på vår första 

elittävling. Nervöst och samtidigt med 
en skräckblandad förtjusning för att 
se om Zolo skulle ”hålla” ett helt elit-
program… Hela programmet tar c:a 
en halvtimme och det är lång tid utan 
belöning och bus!
Tävlingen gick jättebra men vi nollade 
sändandet till rutan så vi nådde inte ända 
fram till ett första pris. Det kändes jät-
tebra att veta att vi var på rätt väg. Nästa 

tävling var en kvällstävling och det pas-
sade oss perfekt. Tävla på sommaren 
med långhårig svart värmekänslig hund 
är inte lätt – därför är kvällstävlingarna 
ett bra alternativ.
Glädjen stod högt i tak när vi nådde 263 
poäng (Över 256 poäng är ett 1:a pris).
Sen hade vi ett par tävlingar där vi nol-
lade samma moment varenda gång… 
Sändande till rutan blev vårt ”helvetes-
moment” och vi bröt ett par tävlingar. 
Jag är av den åsikten att varje tävling är 
avdressyr – och elitklass är inte en dans 
på rosor när man vet att chansen till ett 
första pris är borta… Då vill jag inte ut-
sätta varken mig själv eller hunden för 

att genomföra en tävling 
för ”träning” – då man ju 
ändå inte får belöna eller 
korrigera hunden utan att 
få gult kort.

Jag anmälde mig till täv-
ling förra hösten igen och 
det blev kanontävling i 
ösregn där vi fick ihop 
272,5 poäng.
Nu hade vi börjat att få 
poängnerdrag för att Zolo 
pep på sittande i grupp, 
platsliggning och på de 
moment där tävlingsle-
daren gick ut med apport-
er och vittringspinnar… 
Taggad till tusen skrek 
han ut sin förväntan och 
jag såg med förtvivlan hur 
våra poäng rycktes bort 
mitt framför näsan på oss. 
En lydig hund – är en tyst 
hund!!!
Det blev svårt med trä-
ningen under vintern med 
all snön - men vi tränade 
i alla fall varje lördag i ett 
ridhus och mycket sta-
bilitetsträning blev det.

Våren kom och vi var 
anmälda till lydnadstävling i Lund. Såg 
kvällen innan på PM:et att brukshund-
sklubben hade flyttat… Jösses – tur 
man har GPS. Apparaten ställdes in och 
bilen styrde kosan mot Lund och… ja, 
inte var det till brukshundsklubben i 
alla fall… När den enfaldiga rösten på 
GPS:n sa att destinationen var nådd så 
stod jag med bilen utanför en pendelsta-
tion vid ett villaområde!!! Panik. Fram 

Vägen mot 
Lydnadschampionatet
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med PM:et och där stod ett telefonnum-
mer som gick till tävlingsledarens man 
som satte fru-
kostkaffet i halsen när jag försökte 
berätta var jag var någonstans.
Den gulliga mannen förde oss sedan 
genom telefonen fram till Lunds BK 
som låg ganska långt ifrån pendelstatio-
nen – kan jag ju berätta. Två minuter in-
nan samlingen for jag in med stamtavlan 
i högsta hugg. Jag hatar verkligen att inte 
vara i tid. 

Vi var så många deltagare att sittande 
och platsliggning delades upp i två 
omgångar och jag drog sista start-
numret så det blev tid över att rasta 
lite innan det var dags.
Zolo var tyst på både sittandet och 
platsliggningen och vi fick full pott 
redan där. Oj, vad glad jag blev. Trä-
ningen hade gjort nytta…
Regnet öste ner och mössan var 
långt nerdragen över öronen – trots 
att det var den 16:e maj. Vi gick in 
på planen och det började strålande 
och när Zolo sprang in i rutan så blev 
jag genast jätteorolig. Vilket moment 
var det nu som skulle ställa till det? 
– tänkte jag. När ”helvetesmomen-
tet” hade fungerat så var det ju säkert 
något annat som skulle strula. Visst 
är det positiva tankar som kan dyka 
upp på de mest olämpliga tid-

punkter… :-)
Tänk att resten också 
fungerade och när 
jag sprang ut från 
planen till vår extern-
belöning så skrek och 
tjoade de medtävlande:  

Grattis – där satt den!
Jag var bara så glad att det hade stämt 
ännu en gång och eftersom jag aldrig tit-
tar på poängen efter varje moment hade 
jag ingen aning om hur jag hade blivit 
betygsatt.  Jag vågade inte hoppas innan 
prisutdelningen – men det visade sig att 
vi fick ihop 281 poäng och Lydnads-
championatet var i hamn!! 

När man är ute och tävlar runt om på 
klubbarna så lär man känna väldigt   

mycket folk. I elit är det mycket samma 
ekipage som kommer på tävling efter 
tävling. Alla är ute efter sitt lydnads-
championat eller ännu bättre – en SM 
kvalificering. Man lär känna hundarnas 
och förarnas problem och det har varit 
en fantastisk resa att kunna hjälpa till 
med problemlösningar och se när andra 
har lyckats. En resa som jag varmt kan 
rekommendera.

Sorgen efter en vän……………
Tack för att jag fick så fina år ihop med 
dig. Fick lära känna dig utan och in-
nan och för att du gav mig så fina min-
nen………… Minnen som nu gör att 
tårarna rinner nerför mina kinder så fort 
jag tänker på dem………… 
Tårar som aldrig vill ta slut!
Du tog en stor del av mitt hjärta med 
dig när du försvann …….. och det gör 
så ont att jag aldrig hann ta farväl av 
dig………………… 
Älskade Zolo – jag saknar dig så!

Ingela Pettersson & SE LCH KORAD 
TJH LP1 LP2 Mari-Mon’s Zuch A Night

‟det har varit en fantastisk resa att 
kunna hjälpa till med problemlös-
ningar och se när andra har lyckats
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För 11:e året i rad arrangerades lägret 
på Tånga Hed i Vårgårda. Anled-

ningen till att vi valt just Tånga Hed 
är flera skäl. Det är bra vägar oavsett 
vilket väderstreck man kommer från. 
Det finns bra boende, både för de som 
vill campa och för de som vill bo på 
vandrarhem där man har många rum 
för djurägare. Bra stora gemensamma 
utrymmen så att alla kan träffas och äta 
samtidigt. Stora gräsytor för lydnad-
sträningen och närhet till fina områden 
för rastning och möjlighet för annan 
träning för de som vill det. Fina spår-
marker och strövområden där medföl-
jande kan ägna sig åt egna aktiviteter om 
man så vill. Närheten till Anna-Carin 
icke att förglömma. Anna-Carin som 
lagar vår mat som alla är lyriska över.  

Vi hade fem grupper i år, alltifrån 
valpar och nybörjare, till rallylydnad 
och till hundar som tävlar i elitklass.  

Stort tack till våra instruktörer, Lars-
Olof  Stridh, Jytte Sigaard, Angelica 
Lunding, Eeva Liisanantti och Diana 
Ljungström.  Även till alla deltagare som 
gjorde lägret till den trevliga tillställning 
det alltid är. Vi fick mycket beröm, vilket 
vi är glada för, men vi ger beröm tillbaka 

för att alla sköter sig så bra. 

Vi är redan igång med planeringen för 
nästa års läger. Välkomna att anmäla 
er! Mer information kommer i Col-
liebladet och vår hemsida. www.sck-
vastralo.se

Lolo Hawkins

EEVAS HELG

Min grupp bestod av sex collies och 
en schäfer med tillhörande mattar 

och en husse….
Förväntningar inför lägret var enbart 
positiva om jag bara ska gå in på ”hun-
dbiten” och försöka att inte tänka på 
mina tidigare erfarenheter av stel kropp 
efter nätter i hård Tånga Hed-säng. 
Denna gång handlade det ju bara om en 
övernattning för min egen del och det 
skulle jag ju överleva.
”Mina” hundar och mattar/husse gav 
mig ingen rast och vila utan vi körde

Belöning med lekFritt följ

Lydnadsläger
Tånga Hed  
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på för fullt från första stund på lördag 
kl.9.00. Platsliggning, stabilitetsövnin-
gar, kontakt, linförighet, budföring, ap-
portering, kryp, framförgående…
Men fika och mat behöver vi ju alla och 
detta läger var inget undantag… föru-
tom att jag säkert aldrig ätit godare mat 
på ett hundläger!! Ett stort Tack till 
kökets enormt duktiga kocka!!
Lördag kväll och lotteri… Nu skulle jag 
bryta mitt vanliga oflyt i spel… trodde 
jag. Men mina vänner vann ju en hel del 
och man ska ju glädjas med dem…
Söndag och tidig uppstigning, hun-
drastning, frukost och inser att det blås-
er ännu mer än under lördagen. Natten 
hade varit god för alla mattar/husse och 
hundar och vi fortsatte där vi avslutade 
lördagens träning. Tiden rinner ju iväg 
för fort och plötsligt var det faktum att 
detta läger var slut, redan…
Tack till: Ingela, Anders, Pia, Sandra, 
Eleonor, Lolo, Anita och alla era hun-
dar… jag har fått se apporteringsgri-
panden som fått mig att baxna, kontakt 
som fått mig att rysa, stabilitet som fått 
mig att häpna. 
Ni är fantastiska med era hundar!!
Tack även till Collieklubben Västra lo 
för ett mycket välorganiserat läger.
 
Eeva 

ERICAS HELG

Ännu en helg med hundträning, god 
mat och trevligt sällskap. Lydnads-

lägret på Tånga Hed har, åtminstone för 
mig, blivit en av årets höjdpunkter. Vi 
som tränade i Dianas grupp fick verk-
ligen ta del av en massa matnyttiga och 
inspirerande idéer. Vårt allra första upp-
drag var att säga tre saker som våra hun-
dar var bra på i träningen och ett
problem som vi ville ha hjälp med. Alla i 
gruppen såg lika förvånade ut. Kunde vi 
inte få göra tvärtom? För problem och 
svagheter - det kunde vi minsann räkna 
upp, det var värre med positiva saker.
Det var hit Diana ville komma. Vi 
tenderar allihop att som hundförare 
fokusera på det som INTE går bra och 

att glömma bort allt det där andra - det 
som verkligen fungerar. Vi fick oss al-
lihop en tankeställare, och innan helgen 
var slut skulle vi få ytterligare “svåra”  
uppgifter. Kontentan av det hela var 
att vi lärde oss att fokusera i varje 
ögonblick, att träna på det som behöver 
bli bättre och att verkligen kunna se vad 

Kontaktövning

Med störning

Ännu mer störning
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som är riktigt BRA. Själv fick jag klart 
för mig hur viktigt det är att inte fastna 
i gamla problem, utan att lägga dem ba-
kom sig och i stället arbeta målmedvetet 
framåt.
Vi fick också lära oss nyttan av “kast 
med liten köttbulle” - något som Stella 
och Lillemor visade prov på. Snabbt 
ställande ger belöning, något som Stella 
greppade med en gång.

På det stora hela fick Diana oss att inse 
hur duktiga våra hundar – och även 
vi själva – faktiskt är. Samtidigt fick vi 
massor med tips om hur vi kunde för-

bättra precisionen och säkerheten i mo-
menten. Aha-upplevelsen under fjärr-
dirigeringen var nästan påtaglig.
Alla fick vi hjälp med våra “problem” 
och jag tror att jag talar för hela grup-
pen när jag skickar ett varmt och inner-
ligt TACK till Diana för en underbart 
inspirerande helg, och ett lika varmt 
TACK till arrangörerna som gör det 
möjligt för oss att träffas och träna un-
der så härliga förhållanden. 
Undertecknad återkommer med största 
säkerhet även nästa år.
 
Erica Svensson

ANITAS HELG - Rallylydnad

Första helgen i oktober åkte vi på 
traditionsenligt collieläger på Tånga 

Hed. Collin har blivit 1,5 år och vi har 
hunnit träna och tävla en del rallylydnad 
sedan förra årets läger. I år bestod rally-
lydnadsgruppen av Marie med Pimpim, 
Inger-Lisa med Shadow, Eva med 
Lakrits, Annika med Iza, Linda med Mi-
lou och Anita med Collin. Tre av oss var 
med i rallylydnadsgruppen även förra 
året, och samtliga i gruppen hade tränat 
rallylydnad tidigare. 

Rallylydnad är ingen officiell tävlings-
gren i Sverige ännu. Svenska Bruks-
hundklubben håller på med arbetet att 
ta fram officiella tävlingsbestämmelser 
för att rallylydnad ska kunna bli en of-
ficiell tävlingsgren från 1 juli 2011. 

Vi fick träna på att bygga och gå ba-
nor, och fick många bra tips av Jytte 
Sigaard, vår kunniga instruktör. Efter-
som gruppen var så liten hann vi med 
mycket individuell träning. Jytte är ral-
lylydnadsdomare och presenterade förs-
lagen på nya skyltar som tagits fram för 
de olika klasserna (Nybörjare, Fortsätt-
ning, Avancerad och Mästare). Vi fick 
även prova på de nya skyltarna ända 
upp i ”mästarklass”, vilket krävde stor 
koncentration från både hundar och 
förare. När både vi och hundarna blev 
för trötta i huvudet tog vi paus, och 
hade trevliga och lärorika teoristunder. 
Vi provade också på en del ”icke rally-
lydnads-aktiviteter”, exempelvis tand-
visning, budföring och framförgående.

Liksom förra gången var det fantastiskt 
bra arrangemang och trevliga lägerdel-
tagare, för att inte tala om den goda 
maten! 

Anita

ANGELICAS HELG

Så har en av årets höjdpunkter varit, 
Västra LO,s lydnadsläger på Tånga 

Hed. Själv har jag i flera års tid velat 
vara med på detta läger men inte kun-
nat pga andra läger samma helg, tävlin-
gar, jobb etc. Men i år så blev det av och 
det dessutom som instruktör för en av 
grupperna.
Jag valde att komma först på fredags-
morgonen då jag hade en höglöpande 
tik och en (tja, gissa själva) hanhund 
med mig. Kändes som att det gott och 
väl räckte med en natt i barack med des-
sa förutsättningar.
Morgonen startade med samling i 
mässen och därefter samling i våra re-
spektive grupper. ”Min grupp” var lyd-
nad klass I, II, brukslydnad appell & 
lägre samt allmänlydnad så det var en 
rätt bred grupp. 
Men det visade sig snart att alla i grup-
pen hade kommit en bra bit på väg med 
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sina hundar och hade tävlingsambition-
er och roligt nog en hel del med samma 
moment som önskemål. Det gör ju att 
man kan gå in betydligt mer på djupet.
Efter att alla sju i min grupp vart ute 
med sina hundar på planen så kunde 
jag med glädje konstatera en sak. Alla 
sju hundar med förare var riktigt, riktigt 
lovande och jag tror vi kommer få se be-
tydligt mer av dem i framtiden. Riktigt 
härliga hundar med trevliga mattar och 
hussar.
Några av hundarna var ”heta” och nå-
gra mer balanserade men med en hel del 
att ta fram. Så därför började jag med 
att ”tjata” om att se till vad man har för 
individ och hur man bäst ska förbereda 
just sin hund för träning och tävling osv. 

Vi hann också med att gå igenom flera 
specifika moment, hur man ska lägga 
upp i delar och vad man bör tänka på 
osv.
Sen var det lunch och det var starten 
på något jag sent kommer att glömma. 
En riktig matorgie, maten på detta läger 
var verkligen helt fantastisk (Catering). 
Det var också väldigt skönt att inte hal-
va grupperna skulle iväg och laga mat 
under långa stunder. Nackdelen med 
Catering brukar ju bara vara att det inte 
alltid är så gott men så god mat som vi 
fick under denna helg har jag sällan vart 

med om.
Efter lunchen kom det ett stort gäng 
”grabbar” som tydligen skulle ha 
pokerkväll i huset precis vid den plan vi 
var och tränade på, efter att ha hållit på 
ett tag så blev de lite grisiga och det var 
väl enda smolket i bägaren denna helg 
men å andra sidan fick hundarna bra 
störning.
När dagen började närma sig sitt slut så 
var vi nog ganska så möra allihop, både 
hundar och deras mattar/hussar. 
Men lördagskvällen hade mer att bjuda 
på, nämligen mingel med god bål. Det 
var väldigt trevligt då vi därmed även 
fick möjligheten att umgås även med 
folk från de andra grupperna. Sen ännu 
mer FANTASTISK mat och ett otroligt 
lotteri med priser i all oändlighet.
När det sen var dags att krypa till kojs 
(vilket vid det laget kändes väldigt välbe-
hövligt) så förbarmade sig min kompis 
Eeva (som också var instruktör för en 
av grupperna) över mig och lät min 
kärlekskranka Colliepojk att sova hos 
henne så jag bara behövde ha föremålet 

för hans ömma känslor inne i mitt rum. 
Stort tack förövrigt till deltagarna i min 
grupp som var gulliga och hjälpte mig 
med rastning av mina egna hundar så 
Ares slapp att umgås med ”löpande 
Lawa” hela tiden.

På söndagen var det upp i ottan igen, 
god frukost och sen körde vi igång för 
fullt hela dagen med kortare avbrott för 
fika och ännu mer god mat.
Fick för övrigt lära mig att det man kan 
kalla Silviakaka även kan kallas för col-
liekaka vilket ju låter betydligt roligare.
När det roliga började närma sig sitt slut 
så var vi nog alla rejält trötta men ändå 
gav hundarna järnet in i det sista.
Det var verkligen en väldigt rolig helg 
med många trevliga människor, en del 
nya och andra gamla bekantskaper. Men 
framförallt med riktigt bra, glada och 
arbetsvilliga hundar. Jag hoppas att alla 
kände att de fick ut vad de ville av hel-
gen och någon/några idéer att ta med 
sig hem. 
Som slut var det gruppfotografering 
och avtackning av instruktörerna, vin-
flaskan jag fick där kom väldigt väl till 
pass när jag efter att ha aktiverat de egna 
hundarna lite kom hem på kvällen och 
slängde mig i TV soffan. 

Stort tack till Västra LO för ett kanon-
läger och en riktigt trevlig helg!

Angelica Lunding
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av Monalie Nilsson.

Hösten 2009 åkte jag och Candu iväg 
på ett anlagstest till FM-hund. Det-

ta test var lagt som vanligt på Karlsborgs 
BK. För att jag och Candu skulle få börja 
på kursen var vi tvungna att klara av det.
På testet kollades kamplusten, arbetsvil-
jan, viljan att leka med främmande per-
soner och det viktigaste – ett skottprov. 
Både ihop med andra hundar och en-
samma på planen. Hundarna blev också 
uppbundna för att kontrollera att de inte 
vaktade och blev aggressiva när främ-
mande personer kom fram. Vi gick också 
en liten patrullstig för att se om de hade 
något intresse av personer i skogen. Det 
kan jag lova det hade i alla fall Candu. Vi 
har tränat henne att hitta gröna gubbar 
i skogen och leka med dem sen hon var 
liten valp. Jag skaffade henne som min 
nästa FM-hund. 

Allt gick jättebra, så vi blev godkända 
och var en av nio hundar som fick börja 
kursen till våren. Under höst och vinter 
tränade vi spår och lydnad. Vi tränade in 
Lägre klass lydnad vilket vi ska ha prov 
på före kursens slut.

Kursdags
Den 1 april påbörjades vår FM-hund-
skurs på klubbens appellplan. De första 
gångerna tränade vi bara figurantintresse 
och vissa av oss fick även träna på att 
leka med sin hund. Jag använder gärna 
bitstock, det tycker Candu är hur kul 
som helst, hon ger järnet när hon ser att 
vi tar ut den.

Hela bevakningsarbetet bygger på att 
hunden tycker att figuranterna är det ro-
ligaste som finns. Jag kan berätta att jag 
fick se en flygande collie många gånger. 
Hon älskar att få springa iväg och leka 
med den roliga gröna gubben.
Candu har mycket stor kamplust så vi 
fick även vara noggranna med att om 
hon började med att pipa eller gnälla, så 
fick hon inte springa iväg till figuranten.
Efter några gånger fattade hon vad vi 
ville och efter det har hon varit tyst vi 
markeringarna. 

Varje torsdagskväll tränade vi med 
kursen, sen fick vi träna hemma, både 
lydnaden och spåret. En del i kursen fick 
även träna på bevakningsarbetet hemma 

också, men eftersom Candu var så het 
på figuranterna fick jag inte träna henne 
på det. Det räckte med en gång i veckan 
för henne.
I kursen fick vi hjälpa varandra att vara 
figurant. Eftersom jag har certat fyra 
egna hundar och hjälpt till när min sam-
bo certat sin rottis Xa fick jag figurera 
mycket för de andra i början. 
Jag och Candu hade inte så mycket prob-
lem, förutom att hon ibland blev lite väl 
het ibland, det flöt på och hon blev duk-
tigare för varje vecka vi tränade.

Candu har väldigt tydliga markeringar 
och det går inte missa att det finns en 
”buse” i närheten.  Vi fick träna in ett 
kommando som heter VISA, det bety-
der att när hunden har fått en markering 
ska den bibehålla intresset för figuranten 
medan vi förflyttar sig mot personen. 
Man ska tänka på att vi tränar för att 
ha med upp till åtta man efter oss som 
patrull och hunden ska kunna arbeta 
utan att störas av dessa.

Vi tränade på hela sommaren bland 
knott och mygg. Det var inte många 

FÖRSVARSMAKTSHUNDVägen till
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gånger som jag och Candu inte kunde 
vara med. 

Den 28 augusti gjorde vi lydnadsprovet 
som innehöll linförighet, framförgående, 
fritt följ, platsläggande, inkallning, hopp 
över hinder och platsliggning i grupp 
med skott. Hela lydnadsprovet gjordes 
vid Perstorps skjutbana och det var full 
skjutning under hela kvällen. Så skot-
tränade blir i alla fall hunden.

Första certprovet 28-29/8 kunde vi inte 
delta i eftersom Candu var i höglöp, det 
är ju inte speciellt snällt mot hanhunda-
rna som skulle deltaga. Det blev bara tre 
deltagare detta prov, men alla tre blev 
godkända.

Dags för prov
Den 25-26/9 var det dags för mig och 
Candu att göra provet, och förhopp-
ningsvis bli en FM-hund. Certprovet 
började klockan 9.30 på lördagen med 
information och då fick vi även reda på 
startordningen. Hanarna går först och 
tikarna sist. Jag och Candu skulle starta 
som femte hund.

Efter informationen blev hundarna be-
siktade av en funktionär. Detta för att 
kontrollera hundens tillgänglighet. Det 
var inte lätt att besikta en collie som 
skulle pussa och leka med alla. Hon 
fick ett utlåtande som var ”överdrivet 
kontakttagande”. Det var snällt av dem. 
Hon var jätteglad, nu skulle det i alla fall 
hända något. Efter besiktningen fick vi 
lämna ifrån oss hundarna och de trans-
porterades med bil ner till basen där de 
blev uppbundna vid en koja som skulle 
vara deras hem över helgen.

Vi fick inte fara ner till basen förrän allt 
var klart på söndagen. Var gång vi skulle 
köra med hunden kom personal från 
basen upp med hundarna till mötesplat-
sen. Vid två-tiden hade det blivit min tur 
att gå patrullstigen. Jag fick träffa Candu 
ca 30 minuter innan jag skulle gå ut, det 
behövde vi för hon var överlycklig av att 
träffa mig.

Patrullstigen var ca 800 meter och jag 
hade 24 minuter på mig, alltså får man 
inte knata på för fort. Candu var tvun-
gen att markera en ljudfigge och en vind 
för att bli godkänd. Om inte kunde vi 
åka hem och fira helg. Candu jobbade 

kanonbra och efter ca 100 meter fick 
hon en jättebra markering på en person 
som gick ute i skogen, jag satte mig ner 
och markerade att hunden hade tagit ett 
ljud. Efter fem minuter fick jag order om 
att fortsätta. Vindfiguranten tog hon i 
slutet av patrullstigen och den var också 
klockren. Det var bra vind och jag hade 
tur, hunden efter mig fick en vind som 
for runt och vållade problem för hun-
den. Det var skönt Candu var godkänd 
på patrulleringen. Nu var det bara att 
lämna ifrån sig hunden och hon fick gå 
ner och vila vid sin koja. Alla sex hundar 
klarade sig, gladast var nog de två som 
gjorde provet för andra gången.

Nattbevakning
Klockan 19.00 var det dags för moment 
två i provet, nattbevakning. Alla hund-
förare åkte gemensamt till mötesplatsen 
där våra hundar väntade. Sen promen-
erade vi ca fem kilometer till platsen där 
provet skulle ske.
Hundarna satt med fem meter mel-
lanrum, och de skulle markera när per-
sonerna i skogen började röra på sig. Vi 
skulle sitta i 60 minuter. Hundarna fick 
inte börja skälla eller bli rädda och vilja 

fly, det har faktiskt hänt ibland. Men alla 
hundar skötte sig jättebra och klarade 
detta moment jättebra. Vissa hade lite 
smågnäll för sig innan figuranterna bör-
jade röra på sig men tystnade när saker 
började hända.

Efteråt var det bara att promenera tillba-
ka och hundarna gick tillbaka till sina ko-
jor och vi återvände till vår värmestuga. 
Jag själv åkte hem och sov i en mjuk och 

varm säng med två små kattungar som 
sängvärmare.

Dag två
Efter en natts god sömn så startade 
provet vid åttatiden då den första hun-
den som skulle spåra gick ut på sitt spår. 
Spåren var 1500 meter och innehöll fyra 
apporter. Kravet var att få med sig minst 
en apport och slut för att bli godkänd. Vi 
startade med ca 20 minuter mellan varje 
hund.

När det blev min tur var jag ganska 
nervös. I synnerhet när jag såg två bilar 
stå parkerade vid spårområdet, Arméns 
överlevnadsenhet, jättekul just idag.
Vi fick börja med att patrullera i råter-
räng och efter en bit fick jag ett jättebra 
spårupptag åt rätt håll. Efter ca 25-30 
meter fick jag göra halt och vi satt i be-
vakning i ca fem minuter.

Trubbel i spåret
Sen var det bara att sela på och kommen-
dera spår. Candu spårade jättebra i ca 200 
meter, helt plötsligt fick Candu världens 
fart och rakt på en soldat som gjorde 
morgontoalett bakom ett buskage. Mut-

ter och förbannelse. Tillbaks till spåret, 
hon tog spåret igen och hittade apport 
ett, två och tre – nu kommer det att gå 
kanon trodde jag. När vi var på väg till 
slutapporten kom spårmottagaren emot 
oss och meddelade att ett gäng med sol-
dater hade hittat platsen där trasan, slutet 
alltså, låg och tyckt att det var en perfekt 
plats att slå läger på. Jättekul alltså. Det 
var bara att sela av och belöna Candu 
med lite kamp och lek. Rätt som det var 

FÖRSVARSMAKTSHUNDVägen till
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när vi gick tillbaka till bilarna for hon in 
i skogen rakt på en patrull med gömda 
soldater. Hon var överlycklig, men jag 
kan berätta att så värst lyckliga var inte 
soldaterna.

Spårläggaren fick ringa till spåransvariga 
och meddela att mitt spår inte hade gått 
att genomföra. Domarna hade också sett 
all denna aktivitet och jag fick ett om-
spår. 
Så det var bara att vänta att spåret skulle 
ligga tiden ut och det blev en lång väntan. 
Efter ca 90 minuter var det dags för Can-
du att spåra igen. Ner till mötesplatsen 
för att hämta hunden och iväg till spår 
nummer två. Candu tog spårupptaget 
perfekt igen, kollade bara spårriktningen 
men gick åt rätt håll. En fem minuters 
halt och sen drog hon iväg. Nu var det 
inget som kunde stoppa henne. När vi 
nådde slutet hade vi alla fyra apporterna 
och jag hade klarat provet. 
Det är bara konstatera att jag har den 
BÄSTA hunden i världen.

Alla sju hundar som var med klarade 
sig, och det var två hundar till som fick 
omspår pga gröna gubbar i spåret. Man 
får nog räkna med lite störningar när vi 
håller till på militär mark.

Körkortet bärgat
Så nu har jag åter en godkänd För-
varsmaktshund, och till Camilla (upp-
födaren) hade jag sagt att inom två och 
ett halvt år ska jag ha certat hunden. Det 
tog bara två år och två veckor.
Nu har jag fått ”körkortet” och det är 
mycket träning som väntar, det vi ska 
träna på nu under vintern är sök mot 
byggnad och spåra hårda spår.

Utbildningen är jättekul och man får 
göra något vettigt med sin hund. Jag 
hoppas att det är fler som vågar börja 
med FM-hund. Vi har redan hunnit med 
att söka skarpt efter en försvunnen kvin-
na i trakterna av Falköping. Men utan att 
finna henne. Hon är i skrivande stund 
fortfarande försvunnen.

Om man vill som jag gå med i Hemvär-
net och inte gjort lumpen, måste man gå 
en grundkurs på en vecka och ett intro 
en helg. Jag ångrar inte att jag hoppade 
på detta. Det är jättekul.

Hundens namn: 
Tjh (FM)  
Vilda-Meduza Candu Clevergirl
Ägare/förare: Monalie Nilsson 
Karlsborg
Camilla Dandemar Enköping
Kennel Vilda-Meduza
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Södra Svealands LO
önskar dig och din collie

välkommen till Örebro 22-24 juli 2011 för årets höjdpunkt

COLLIE-SM
 

 

 

Hela arrangemanget kommer att gå av stapeln på Örebro BK
Mer information finns på vår hemsida:

www.scknvlo.cybersite.nu

Fredag 22 juli

Invigning

SM-Premiär:
Rallylydnad

inofficiell tävling

Kamratfest

Lördag 23 juli

Bruks
officiella prov
sök och spår
alla klasser

Agility
inofficiell tävling

Hopp och Ag
öppen klass

SM-fest

Söndag 24 juli

Utställning
officiell utställning för

kort- och långhårig collie
inofficiell utställning för

collievalpar
Domare:

Mr John Geddes
Mrs Valerie Geddes

Kennel Ingledene

Lydnadsprov
officiellt lydnadsprov

alla klasser
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Bosses äventyr
För drygt ett år sedan var vi med 
om några gastkramande dagar i 
Landvetter strax utanför Göteborg.
 
Det hade gått ca 2 år sedan min sheltie 
gått bort och jag bestämde mig tidigt att 
ska jag ha hund igen så kommer det att 
bli en collie eftersom jag haft en för ca 
10 år sedan. Med hjälp av mina föräldrar 
kom jag i kontakt med en uppfödare 
som hade en collie kille på 5 år som 
hon skulle omplacera. Jag smälte direkt 
för honom vid första mötet. Så blev det 
bestämt att Bosse, som hunden heter, 
skulle få komma till mig. En del prak-
tiska saker skulle ordnas först innan det 
var dags för honom att bli smålänning. 
En månad senare var det dags att hämta 
hem Bosse till Småland.

Med tanke på att det var en bit hem så 
beslutade jag mig för att stanna kvar i 
Landvetter över natten för att resan hem 
var ganska lång, det skulle vara mörkt 
när vi kom hem och det är ju bättre att 
komma till sin nya miljö när det är ljust. 
Färden gick till Landvetter ca 20-30 min 
väg från Bosses hem där han varit sedan 
han var liten valp. Vi tog en runda med 
honom så att han fick kissa lite grann in-
nan vi gick upp för trapporna. Bosse sov 
hos mig, det var som om det var naturligt 
för honom att han skulle sova hos mig.

Morgonen därpå tog vi en liten prom-
enad innan det var dags för frukost. Jag 
packade sedan i ordning bilen för avfärd 
och gick upp för att hämta honom när 
klockan var runt halv elva på förmidda-
gen. Jag satte på kopplet och vi tog oss 
ner för trapporna. Väl nere så var det 
några valpar av rasen Tibetanska Spaniel 
som gick lösa. Vi började gå mot bilen 
då det kom en liten valp precis bakom 
honom och gläfste till ordentligt, Bosse 
såg inte valpen utan blev helt överraskad 
och vände sig om snabbt och backade 
ur kopplet som jag hade råkat sätta lite 
för löst. Jag försöker att locka på honom 
men sedan händer allt väldigt fort.
Valpen började springa mot Bosse och 
skällde allt vad den förmådde. Bosse 
blev helt ifrån sig, han var ju i en ny 
miljö och mig kände han ju inte riktigt 
heller. Helt plötsligt sätter han full fart 

ifrån mig. Han springer den väg som jag 
gått med honom kvällen innan. Det är 
helt omöjligt att få tag på honom, han 
springer upp mot ett församlingshem 
och där är det sista gången som jag ser 
honom. Jag fortsätter ner i centrum och 
frågar om det är någon som sett en col-
lie springa förbi? Ingen har sett honom. 
Men vart tog han vägen det måste ju vara 
någon som sett honom det är ju hur my-
cket folk som helst här?

Jag går chockad tillbaka till mina 
föräldrar och berättar vad som hänt, 
paniken sprider sig. De ger sig ut och 
letar, under tiden kontaktar jag polisen 
att jag har en hund som smitit ifrån mig 
och berättar hela situationen och att han 
endast varit här i några få timmar och 
inte känner igen sig alls. Det första som 
polisen tydligt och klart talar om är att 
jag kan bli åtalad för brott mot lokala 
ordningsstadgan.

Jag sätter mig i bilen i förtvivlan och kör 
ut ur centrum och tar gamla riksväg 40 
riktning mot Landvetter flygplats, helt 
plötsligt ser jag bilar som kör ner åt 
sidan och stannar i kanten längre fram 
ser jag Bosse som springer mitt på vä-
gen, jag kör förbi några bilar och stannar 
jag också, hoppar snabbt ur bilen och ser 
hur han vänder tillbaka mot oss alla och 
kommer springande i full fart helt block-
erad i sinnet, det är då jag också inser att 
det bara är ett enkelt staket mellan oss 
och motorvägen som går upp till Land-
vetter flygplats.
Bosse kommer springande mot mig och 

när jag säger hans namn så saktar han 
farten lite och passerar mig på ett par 
meters avstånd sedan sätter han fart igen 
mot samma ställe som han kom ifrån 
och springer nu mitt i vägen. Snabbt 
hoppar jag in i bilen och följer efter 
honom, lite längre fram kommer det en 
bil i motsatt riktning när Bosse ser den 
viker han av från vägen och springer 
upp i ett villaområde, folk försöker ju 
med godis och allt men de förstår inte 
att han är blockerad, visst de vill bara väl. 
För tillfället är jag lite lugnare och vet att 
han inte befinner sig nära stora vägen. 
Då är klockan vid lunchtid när jag ser 
honom sista gången. Samtidigt vet jag 
att det är nästan omöjligt för mig att få 
tag i honom, den enda som kan få tag i 
honom är hans tidigare matte Lotta som 
för dagen var på Sofiero-utställningen 
och jag har inte hjärta att ringa till henne 
och berätta vad som hänt, utan jag ringer 
istället Bosses tidigare husse, Mats. Han 
i sin tur kontaktar Lotta och hon släpper 
alla sina saker och efter några timmars 
bilkörning kommer hon fram till oss i 
Landvetter. Under tiden kommer tidi-
gare husse,  Mats med några av Bosses 
kompisar bl.a. colliekompisen Tommy 
och de går gata upp och ner för att se 
om de får syn på Bosse. 

Söndag
Det blir inte mycket sömn den natten, 
redan vid halv fem på morgonen är jag 
ute och kör igen för att se om jag kan 
se honom. Efter några timmar kommer 
Lotta och hjälper till och vi sätter upp 
stora plakat med texten bortsprungen 
collie och vi pratar med folk men ingen 
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har sett honom. Vi kontaktar polisen 
och kollar om det kommit in något tips, 
nej då, de kan inte ens se att det är gjort 
någon anmälan om en bortsprungen 
collie… Så polisen skriver in det ytterlig-
are en gång till i sina system.
Vi fortsätter under hela dagen med att 
leta efter honom med korta små avbrott 
för lite mat och dryck, även fast man inte 
känner något behov att äta eller dricka. 
Släktingar kommer stundvis och hjälper 
till att leta efter honom. Under dagen 
kontaktar vi även djursjukhusen som 
ligger i Göteborg med omnejd så dom 
också vet att vi har en kille som är ute 
på äventyr.

Framåt kvällen får jag ett telefonsamtal 
från en kille som heter Lasse, som är ute 
och letar.  Han ser Bosse sittandes vid en 
elstolpe på en äng inte så långt ifrån där 
vi bodde. Jag slänger mig på telefonen 
och ringer till Lotta och hon är snart på 
plats. När vi kommer fram så har Bosse 
knallat vidare men det är i alla fall skönt 
att någon har sett honom och vi lägger 
ut lite grejor där ifall han kommer till-
baka till samma ställe.

Måndag morgon 
Jag kontaktar Sveriges radio i Göteborg 
och hör om de kan gå ut med en efter-
lysning, tyvärr får jag svaret att det gör 
de inte. Istället gör jag så att jag 
ringer upp Radio Partille där jag 
har en kontakt sedan tidigare från 
året i andra ärenden. De är inte 
riktigt säkra på att de når över till 
Landvetter med sina sändningar 
men Bob går genast ut i närradion 
och ber folk kontakta polisen om 
man ser Bosse samt att man inte 
ska försöka fånga in honom. Man 
går också ut i Radio Sjuhärad och 
ber folk höra av sig om man ser 
honom.
När vi pratar med folk så får vi 
reda på att man har sett honom 
och kontaktat polisen men de 
säger att de inte vet något om en 
bortsprungen collie i Landvetter. 
Lotta ringer nu upp polisen och 
det är tredje gången vi kontaktar dem, 
man kan lugnt säga att hon uttryckte sitt 
missnöje över hur de har hanterat detta 
och blir det ingen ändring så kommer vi 
att gå till media. Detta tar skruv, senare 
på kvällen ringer vakthavande befäl upp 
och talar om att de är fullt medvetna om 

ärendet.
Det börjar fresta på oss alla som letar, 
Bosse har varit borta i tre dagar nu, som 
tur är det fortfarande ganska varmt ute, 
det finns också gott om rinnande vatten 
i området så han kan dricka.
Sent på kvällen ringer telefonen, Någon 
har sett Bosse. Hoppar i bilen och kör 
dit där man sett honom, pratar med 
några personer som sett honom och 
han skall enligt uppgift lekt lite med 
en schäfer. Men som vanligt ligger han 
steget före.

Tisdag morgon 
Vid 5-tiden ringer mobilen, det är 
polisen som fått in ett samtal från en 
person som kommit hem från sin natt 
arbete och sett Bosse uppe vid vatten-
tornet för ca 10 min sedan. Hoppar 
snabbt i skorna, min pappa följer ock-
så med, vi tar bilen kör upp mot cen-
trum helt plötsligt ser jag Bosse komma 
springandes från centrum och är då på 
väg ut mot den första stora rondellen, 
så på 10 min har han förflyttat sig ca 
1 km. Jag följer efter honom lugnt och 
sakta nu fortsätter han ut mot den stora 
rondellen som går till motorvägen riks-
väg 40 mot Göteborg. Samtidigt ringer 
polisen och berättar att han setts sprin-
ga i rondellen, mitt svar blir att jag ser 
honom och att vi skall försöka stänga 

vägen för honom så att han inte går ut 
på riksväg 40. Samtidigt ber jag dem att 
gå ut i trafikradion och varna alla som 
kör att sänka farten. 
Tankarna kommer att nu är det klippt 
om han kommer ut på motorvägen. Jag 
får ta en stor chans, nu eller aldrig, jag 

håller ut långt till vänster om honom så 
jag kommer förbi honom sedan svänger 
jag in snett mot räcket bära eller brista, 
bilarna bakom stänger också av bakom 
så han inte kan gå tillbaka, pappa tar ner 
rutan och säger hans namn. Då saktar 
Bosse ner farten och kryper under räcket 
och tar fart igen. Den omedelbara faran 
är nu över. Hade han sprungit ca 15-20 
m längre fram så hade han kommit ut 
på motorvägen för det var högt älgstaket 
där, precis där han gick ner var det en 
gång tunnel under motorvägen och där 
var det inget staket. Om han kommit ut 
på motorvägen vågar jag inte tänka på 
vad som kunde ha hänt.
Timmarna går utan att vi ser honom mer 
den dagen. Förmodligen ligger han och 
trycker på något ställe. 

Onsdag
Vi kan nu se att han håller sig på ett och 
samma område hela tiden och han går i 
cirklar. Timmarna går och ingen skymt 
av Bosse. Lotta och jag bestämmer oss 
för att vara ute under natten för att se 
om han kommer fram, vi har med oss 
lite smörgåsar och kaffe samt ett täcke 
för att dra över oss när vi sitter i bilen. 
Vi turas om att sova ca 30 minuter i 
taget. Telefonerna är annars tysta och 
ingen skymt av honom på hela natten, 
morgonen närmar sig och när klockan 

matte är 05.30 på onsdags morgon 
är det ljust och vi beslutar oss för 
att vila några timmar, Lotta börjar 
åka hem till sitt och jag går upp till 
mina föräldrars lägenhet. 
Jag har precis kommit in och tagit 
av mig skorna då det ringer på dör-
ren, det är grannen som ringer på 
och säger att Bosse satt utanför 
på gräsmattan för 2 minuter se-
dan! Slänger mig på telefonen och 
ringer Lotta som är på väg hem 
och berättar att han setts precis 
utanför. Hon vänder och kommer 
tillbaka.

Eftersom det var dagg på natten är 
gräset fuktig och jag kan se hans 
spår på asfalten, jag möter en per-

son och frågar om han sett en collie. Jo, 
sa han, den svängde av mot församling-
shemmet. Jag ser fortfarande spåren av 
honom springer efter för att se om jag 
kan se honom, tar svängen upp i cen-
trum och möter en person som precis 
kommer ut från ett hus, jag frågar om 
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hon sett en collie komma förbi? Jo, det 
hade hon, den är på innergården, så 
hon släpper in mig men ingen skymt 
av honom. Då är det en pensionär som 
öppnar fönstret på tredje våningen och 
säger att han gick mot församlingshem-
met, jag ser spåren efter honom i det 
höga gräset och tassarna på asfalten.
Mobilen ringer, det är pappa som säger 
att han såg bakändan på Bosse när han 
gick mellan garagen då är det alltså inte 
mer än 50 m från gräsmattan han satt på. 
Sedan är han borta igen. Vi får ett tips 
att han är mellan radhusen vi går dit och 
kollar men ingen Bosse, som vanligt lig-
ger han steget före. Vi vet nu att han hela 
tiden återvänder till platsen där allt bör-
jade, vi lägger ut lite färskare spår och 
en filt. Vi tar hundarna och går ner till 
planen och vi beslutar oss för att vi skall 
nog sitta i bilarna i natt nere vid planen, 
för han kommer ju alltid tillbaka dit.

Vi åker runt och kollar under resten av 
dagen till och från men inget napp. 
Jag är inne några timmar men har ingen 
ro i kroppen och på kvällen åker jag en-
sam ut en sväng. Då tar jag samma väg 
som han sprang på första dagen när jag 
såg honom springa in i en trädgård nå-
gra 100 meter längre fram och vem är 
det som kommer springandes i galopp 
rakt emot min bil? Jo, det är han. Men 
han svänger av in mot villaträdgårdarna 
och upp mot vattentornet. Lyfter luren 
och ringer till Lotta som kommer så fort 
hon kan. Vi samlar ihop lite folk och 
placerar ut dem på strategiska ställen för 
han måste passera en väg om han drar 
sig ner till centrum igen. Helt plötsligt 
börjar våra telefoner att ringa, det är 
både polisen som fått tips och folk som 
ser honom, han försöker att ta sig neråt 
igen och han lyckas med det. Klockan är 
nog runt 22-tiden när vi beslutar att åka 
ner och ställa oss vid fotbollsplanen och 
vänta och se om han kommer fram.

Väntan
Vid 23-tiden sitter vi med bilarna park-
erade på grusplanen. Lotta har lagt ut en 
påse med grillad kyckling inte så långt 
ifrån bilen. Efter ca 20 min så ser vi 
något med vita ben och bringa komma 
fram från gångvägen, det är Bosse, han 
ställer sig och vädrar länge men vågar 
inte riktigt komma fram utan går tillba-
ka en bit in igen bland träden. Efter en 

liten stund kommer han fram igen och 
går denna gång fram till påsen med ky-
cklingen i och luktar intensivt på den, vi 
sitter helt stilla i bilen och på andra sidan 
idrottsplanen har vi Lasse som går och 
kollar.
Lotta öppnar bildörren försiktigt och 
säger hans namn, han blir lite skraj och 
drar sig in ibland träden igen. Vi bestäm-
mer då att Lotta ska gå ut och lägga sig 
vid platsen där han brukar komma fram. 
Kallt som det var skaffade vi trasmattor 
att ligga på och täcken, flera stycken Lot-
ta tog på sig mössa och tjock jacka och 
lade sig helt stilla. Efter en liten stund 
kommer han fram igen och står och 
vädrar länge och väl mot både påsen och 
matte som ligger vid kanten av planen, 
men han vågar sig inte riktigt fram utan 
går åter igen in mot skogen och blir bor-
ta ett tag. 
Jag säger till Lotta att hon ska lägga sig 
närmare buskaget så han inte behöver 
gå så långt ut utan kan ha nära till try-
ggheten bland träden. Lotta sätter mo-
biltelefonen på vibrator och placerar den 
i knävecken, så jag kan ringa till henne 
när jag ser Bosse komma fram då vet 
hon att han närmar sig. Klockan är nu ca 
halv ett på natten.

Det blir några nervpirrande minuter och 
så kommer han fram igen vädrar or-
dentligt mot matte, men han är väldigt 
orolig och går tillbaka in bland träden 
igen. Han blir borta i ca tio min innan 
det händer något, helt plötsligt ser man 
något med vita ben komma fram bland 
träden men det är inte Bosse utan det är 
en stor älgko som kommer ut. Älgkon 
går fram till Lotta som ligger helt orörlig. 
Den lutar sig över henne och luktar på 
henne. Både älg och Lotta blir nog lika 
överraskade, själv sitter jag i bilen och 
tittar på och kan inget göra. Men älgen 
knallar vidare och jag ringer upp Lotta 
och säger att det kom en älg och får 
svaret – ”Jag märkte det”.
Efter en lite stund kommer Bosse fram 
igen bland träden, ställer sig och vädrar 
mot matte men vågar inte riktigt sig 
fram utan följer spåren från älgkon 
som tagit vägen över parkeringen. När 
jag försiktigt vänder mig om i bilen ser 
jag att Bosse är på väg tillbaka mot id-
rottsplanen. Han närmar sig min bil och 
jag sitter helt blick stilla, vågar inte röra 
en fena. Han passerar min dörr på ca en 

meters avstånd, sedan går han och luk-
tar på bakluckan på Lottas bil som står 
precis brevid min, för att sedan följa 
sidan på bilen, när han kommer till fram 
däcket lättar han på benet och markerar. 
Han befinner sig nu framför bilen och 
han drar sig sakta mot matte. Han står 
och vädrar länge och väl sedan närmar 
han sig försiktigt henne och till slut är 
han framme vid hennes fötter, själv sitter 
jag som helt paralyserad i bilen och ser 
på vad som händer.

Tillbaka till tryggheten
Helt plötsligt så ser man hur svansen 
börjar röra sig på honom och hur han 
fullkomligt lägger sig på henne och 
så hör man ett riktigt glädjetjut ifrån 
honom.  De ligger kvar ett tag på marken 
och gosar och hon håller ett fast grepp 
om pälsen på honom och reser sig upp. 
Lotta går fram till sin bil och öppnar bak-
luckan där Bosses gamla kompisar sitter, 
han blir jätteglad. Jag går försiktigt ut ur 
bilen, tårarna forsar av glädje. De kom-
mer fram till bilen och Bosse går fram till 
mig och lutar sig mot mig – det är något 
som jag aldrig kommer att glömma. 
Bosse får hoppa in till sina kompisar och 
får åka med sin tidigare matte hem för 
att sova ut ordentligt innan det blir ett 
veterinärbesök för att kolla upp honom. 

Han har inte ådragit sig några skador och 
är i god form när vi besöker veterinären.
Några dagar senare åker vi hem till 
Småland och vilar ut. Historien slutade 
lyckligt och sedan den dagen har vi som 
längst varit ifrån varandra 10 timmar. 
Under mars 2010 gjorde Bosse premiär 
på Malmö Internationella utställning och 
sedan har det bara rullat på med aktiv-
iteter; prova på dag att valla får, utställn-
ing på Nybro BK, Kosta lägret 2010 och 
Collie-SM 2010.
Slutet gott allting gott!

Kenneth
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av Marie Angleby 

Jag vill berätta om en mycket 
intressant föreläsning som jag var på 
den 4 november. Den handlade om 
hur man får hunden att ljuda mindre. 
Anna Haeggblom Bjellå berättade 
om hur hon genom ett planerat och 
strukturerat träningssätt kommit 
fram till en strategi hur man kan träna 
hunden till att ljuda mindre. Vem vill 
inte det:-)? Collie är ju en ganska 
pratig ras.  
Föreläsningen handlade i första 
hand om ljud men träningsättet 
ger även idéer och inspiration hur 
man kan lösa andra felbeteenden 
genom en tydlig och positiv träning. 
Anna är sedan många år aktiv som 
hundtränare, tävlande, instruktör 
och domare och har tävlat elit i alla 
bruksgrenar. Anna har faktagranskat 
och godkänt texten nedan för 
publicering i Colliebladet.

Hundar som låter
Föreläsning av Anna Haeggblom Bjellå . 
Köping 4 november 2010. 

Anna berättade om sin hund 
Obama, en schäferkille som nu är 
två år 
Hunden gick från att vara en cool-slö 
valp. Vid dryga året kom de första 
pipen i träningen. Men det var väl ingen 
fara(?!). Några veckor senare: Hoppsan, 
gnäller han? Mycket?! Vad fort det 
gick... 

Det finns olika alternativ att träna bort 
ljud, men Anna valde att lära Obama 
att pip leder till att han går miste om 
jobbet. 

Annas strategi: 
• Det här ska jag fixa! 

• Fullt fokus på ljud 5 veckor

• Noll-tolerans!  

• Planera i detalj 

• Följa upp

• All träning ska gå framåt

Att få fortsätta arbeta vid ljud = 
belöning för ljudet. Och eftersom Anna 
inte vill belöna sin hund då han piper 
avstannar all aktivitet precis i samma 
ögonblick som han börjar pipa. Hon 
kallar det hon gör att ”Toka ut” – kliva 
ur med prat, med dämpning, stänga ute. 
Hon har vänlig röst och säger ordet 
”Aldrig”, hon sträcker ut armarna och 
vänder ryggen åt sin hund.  Alltså: 
”Toka ut” varje ljud! Nolltolerans! 

Till en början: Goda förutsättningar vid 
träning (lugna moment, lugn, godis).  

Mäta resultat: Anna använder tidtagarur, 
papper, penna och medarbetare.

Därefter berättade Anna  
• Välj en kedja av moment under 3  
 minuter.

• Hur stor del av tiden är han ”ut- 
 tokad”?

• Medhjälparen tar tid och noterar  
 (hjälper gärna till att säga ”aldrig”  
 vid ljud)

• Samma övning 30 ggr.

• Blir det framgång i träningen?

Anna visade hur man kan göra 
I början på samma plats och med 
medhjälpare. Man ska börja med en 
kedja av moment som hunden kan väl. 
Exemplet nedan passade Obama (men 
byt ut till det som passar din hund):

• En sökfigurant sattes på en stol

• Lägg ut externbelöning

• Gå mot figuranten

• Lägg ner-”pass”

• Klick (eller ordet rätt) o godis med  
 jämna mellanrum

• Uppsätt och fotgående

• Lägga ner igen-”pass”

• Sätta upp

• Fot mot externbelöningen.

HUNDAR SOM LÅTER
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• ”Varsågod” efter 3 minuter

• ”Aldrig” vid ljud. Vänta 10-12  
 sekunder. Sedan snegla på hunden  
 och fråga: ”Vill du va´ med?” 

• Fortsättning om ljudet är borta

Efter varje 3-minuterspass räknades det 
ut hur stor del (i %) av de tre minuterna 
som ”gick bort” p.g.a. pip. Alla 
procenttal ställdes samman till diagram, 
så att hon kunde se om träningen gick 
framåt.

Anna förde statistik på 30 
övningstillfällen à 3 min under 5 dagar 
. Vid första övningstillfället var det så 
mycket ljud att Obama var ”ut-tokad” 
från arbete i 91 % av tiden, men för 
varje gång blev han allt tystare. Vid de 
sista fyra tillfällena var han helt tyst 
alla tre minuterna. För uppföljningens 
skull var det viktigt att alla 30 tillfällena 
såg ungefär likadana ut. Hur ska man 
annars kunna veta att träningsmetoden 
man har valt ger någon effekt?

Hur fortsatte hon?  
• Nya 3-minterspass med mätning och  
 statistik

• Noga planerade övningar

• Nästan samma sak 30 ggr

• Lugna, kända moment   
 (följaövningar, lägganden, ingångar,  
 störningsträning)

• Inomhus-Utomhus

• Med eller utan tävlingsledare

Och även i fortsättningen (och i all 
framtid) gäller: 
• ”Aldrig” vid ljud. Väntan 10-12  
 sekunder.

• ”Vill du vara med?”

• Fortsättning om ljudet var borta.

Efter 5 veckor 
Efter fem veckor var i stort sett alla ljud 
borta vid de lugna, kända övningarna. 
Då var det dags att börja utmana, för 

det är ju tänkt att det ska vara en tyst 
hund även i stressig tävlingsmiljö, och 
även om det är nya moment. Undan 
för undan lade Anna in övningar 
som innebar mer aktiva moment; 
bollbelöning, icke ”färdiga” moment, 
stressig miljö och tävlingsmiljö.

Anna berättade vidare

Varför statistik?  
Hjälper mig att fokusera! Tvingar mig 
att planera! Man får svart på vitt på 
frågan om träningen går framåt.

Varför inte dämpa hunden genom att 
t.ex. minska belöningen, eller ta bort 
belöningen?  
Anna vill inte sänka hunden utan ha en 
aktiv engagerad hund.

Varför piper hunden? Vet hunden att 
den låter?  
Om ljudet försvinner, och 
engagemanget består, så kan den reglera 
sitt ljud!

Kan strategin användas på andra 
”problem”?  
T. ex. bita i händer, dra i kopplet, 
hoppa på folk eller tränger i 
linförigheten.  
Jo, om problemet är att hunden vill 
för mycket… Om hunden däremot 
vill för lite t. ex. om hunden är 
okoncentrerad – se över belöningarna 
och belöningskriterierna så att hunden 
lyckas.

Föreläsningen tog upp allt detta och 
en hel del bilder och film visades. 
Föreläsningen avslutades med allmän 
frågestund och diskussioner om hur 
man löser olika problem.
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www.tandsten.se

www.biodistra.com

Hur ofta borstar 
din hund tänderna?

Biopet Glucosamin är betydelsefullt vid 
förnyelse av ledbrosk, ben, muskler, ledband 
och senor. Värdefullt vid påfrestningar 
och ökad ålder.

– för ett aktivare liv – för magens skull

www.biodistra.com

Dålig mage 
är inget kul

Börjar din hund
bli stel i lederna?

Stomax motverkar matsmältningsstörningar 
hos hund och katt. Stomax skyddar och 
stöttar tarmen, normaliserar avföringen och 
gynnar tarmfloran. 

Köpställen: Djuraffärer och veterinärer.
Marknadsförs av Biodistra AB 020-21 25 25. Läs mer på:

Köpställen: Djuraffärer och veterinärer.
Marknadsförs av Biodistra AB 020-21 25 25. Läs mer på:

Läs mer på:

Strö lite PlaqueOff® Animal på hundmaten varje dag 
och du får en hund med bättre munhälsa. PlaqueOff® 
Animal är en ren naturprodukt som fungerar lika bra 
till hundar och katter. Köpställen: Djuraffärer, veterinärer, 
Granngården och apotek. 
Marknadsförs av Biodistra AB 020-21 25 25.

Effektivt mot 
tandsten, plack 

och dålig 
andedräkt
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Utställning i Knudhule, 
Danmark den 23/6 
Underbart att få komma till dejlige Danmark och döma 
collies. Se många vackra hundar, möta positiva och trevliga 
människor, ha en gemytlig samvaro både by day och by 
night med mycket hundsnack, högljudda diskussioner, råa 
skämt och t o m dirty stories. Tack för det!

Vilket fantastiskt ställe Knudhule är, ett ställe, där man 
borde ha en årligen återkommande aktivitet typ colliehelg. 
Bara ett tips från mig.

Oförglömlig var lördagskvällen med välsmakande mat, tal 
med både positiva och negativa ingredienser av "The old 
colliegang", sång och musik flott framförd av Angelita med 
sambo, dans och framför allt förbrödring över gränser. Ett 
gemensamt intresse vet jag att alla närvarande hade - vår 
underbara ras collie. Härligt!

När jag ser så många vackra collies på en gång känner 
jag både glädje och tillfredsställelse. Ringarna var vackert 
dekorerade med flaggor och blommor och gräset var 
välklippt och kort. Dessutom var det grönt lummigt och 
solen lyste. Vad mer kan man begära? Allt detta gjorde 
kanske att jag blev lite snäll i min bedömning och i mina 
kommentarer. Men hellre det än tvärtom försöker jag intala 
mig. När jag såg mina excellent vinnande tikar fröjdade jag 
mig. Utmärkta typer och helheter. Long lean heads – inga 
huvuden med breda bakskallar och för mycket djup i 

basen. Vackra mörka snedställda ögon – inga stora dumma 
koögon. Välansatta och välburna öron – inga stora kvart i 
tre öron. Härliga halsar med rätt halsisättning – inga korta 
klunsiga med huvudet direkt på skuldran. God längd i 
kroppen – inga korta och kvadratiska hundar. Välvinklade 
ben med kraftiga hasor – inga högställda hundar med tunn 

benstomme och knappa vinklar både fram och bak. Härliga 
alerta rörelser med rätt fördröjning i steget – inga springa-
fort-hundar med kort steglängd, piaff- eller passagerörelser 
som i hästvärlden. Vackra välskötta pälsar, som följde 
kroppens konturer – inga fluffy stuffies med alltför riklig 
och mjuk päls. Alla hundar var hanterbara och hade typiska 
collietemperament, inget gruff  hördes i ringen. 
Min BIR valp, Seabound´s New Love In Town var bedårande, 
ännu lite ofärdig vilket är förståeligt. Veni, Vidi, Vici - hon 
kom, sågs och segrade. En klart lysande ung stjärna! 
 
I min tikklass placerades fyra tikar. 1:an och 2:an var 
kullsystrar, INT DK CH Steadwyn Mocca Mint och N CH 
Steadwyn Most Ravishing. Mycket lite skilde dem åt så valet 
var svårt. Båda hade en iögonfallande helhet och visade sig 
med bravur. Glada med öronen på topp och rörde sig med 
lätta steg runt ringen. Värre var det nog med deras handlers, 
för varmt var det! Mocca Mint vann och Most Ravishing 
blev tvåa, hon fick också cert och blev därmed DK CH. Att 
få sådana valpar i en och samma kull måste vara oerhört 
sällsynt. Helgen efter dömde jag i Trondheim och gav då 
deras kullbror cert och efteråt har jag fått höra att han nu är 
SE UCH efter avlagt prov för korning. Grattis till uppfödaren 
Anja!

BIR – Steadwyn Mocca Mint 

Nummer tre i Bästa tikklassen var den för oss i Sverige 
välkända blue merle-tiken SE CH Mari-Mon´s Silver Sky, 
även hon en tik av yppersta kvalitet, proffsigt framförd av 
sin handler och ägare Gunnel. Nummer fyra i klassen var en 
blue merle-tik från Holland Flaming Star Vd Slobberhoeve, 
en mycket vacker färg och som hade presence och många 
rastypiska detaljer.

Många utomordentligt vackra tikar kunde jag tyvärr inte 
placera men jag hoppas och tror att deras ägare förstod min 
uppskattning.

Avgörandet om BIR stod mellan den ryska trefärgade hanen 
RU CH Tet A Tet Maradona, en mycket stilig collie av den 
klassiska typen, och Mocca Mint, där den senare avgick med 
segern. 
Tack alla ni som kom för att jag fick döma era härliga hundar. 
Det kommer jag att leva länge på!

Av Ulla Bergh-Persson

BIR valp – Seabound´s New Love In Town
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Utställning i Trondheim,  
Norge den 3/7
Helgen efter Danmark bar det iväg till Trondheim i 
Norge, där Norsk Collieklubb, Tröndelag, arrangerade en 
specialutställning. De yttre förutsättningarna var väl inte de 
bästa, småregn och lite ruggigt väder, men hundfolk är ju ett 
härdigt släkte. 

BIR-vinnare blev den danskuppfödda men norskägda 
ungtiken Purelights Listen To Your Heart, en spänstig och 
graciös ungtik med presence och stora utvecklingsmöjligheter. 
Hon segrade före Privats Zelda Z-Zelebration, som fick 
certet och även cacib för Charlotte Høier dagen därpå, då 
NKK hade en internationell utställning. 

BIR Purelighets Listen To Your Heart

Bästa hane blev CH Privats Dennis Jr Fly High från 
championklassen före Steadwyn Major Triumph, som fick 
certet. Dagen därpå segrade den senare med cert, cacib 
och BIR och jag tror t o m en grupplacering och då han nu 
genomgått korningen i Sverige och fått tillräckligt antal cert 
kan han nu titulera sig Svensk Utställningschampion, den 
tredje ur den fantastiska kullen Mocca Mint, Most Ravishing 
och Major Triumph. Dennis JR vann över Major Triumph 
pga en bättre svansföring. I stillastående var Major Triumph 
överlägsen med sin vackra helhet, men i rörelse...

Jag bodde på samma hotell som SKK-domarna och där gick 
diskussionens vågor höga om allt som rör hundar till långt 
fram på natten. Det är charmen med att vara domare, att få 
träffa intressanta och kunniga människor i olika delar av vår 
värld.

Av Ulla Bergh-Persson

Sawoutställningen i Kuopio,  
Finland den 7/8
Tre internationella utställningar i rad, där jag dömde dag 1 
Shetland Sheepdog, dag 2 Collie Långhår och dag 3 Collie 
Korthår.

Att stå i gassande sol i 38-40 graders värme och döma 
hundar en hel dag är ganska arbetsamt. Men om hundarna är 
vackra och uppför sig trevligt i ringen känner man ändå stor 
belåtenhet som domare. På denna utställning fanns det ett 
stort antal collies, som följde standardens krav både i exteriör 
och i temperament. Glada, pigga hundar som kunde röra sig 
under kontrollerade former runt ringen.

Min BIR-hund var en tik av yppersta kvalitet från 
Veteranklassen, INT Fi EE NO CH EEV-05 VMV-10 Blacky 
Blues A True Blue Love. En helt enastående tik, som hade 
alla de attribut en domare kan önska, utmärkt anatomi, 
vägvinnande rörelser, underbart huvud och uttryck. 

BIR INT Fi EE NO CH EEV-05 VMV-10 
Blacky Blues A True Blue Love 

Vinnande hane var en annan veteran, INT FI SE CH V-05 
PMV-05BHTK 1 Roxiers Happy Sound. Fantastisk kropp 
och benstomme, synnerligen maskulin. En härlig hund, som 
jag var glad att få se igen (dömde honom år 2005 och gav då 
honom BIR).

Övriga resultat: Cert Cacib hanar: Carnoustis Double-O-
Seven, Cacib tikar: FI CH Blacky Blues Does It Easy och 
Cert tikar: Blomlanes Smile With Me.

Jag måste säga att kvaliteten på de finska långhåren var 
mycket hög, åtminstone på den här utställningen.

 Av Ulla Bergh-Persson
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Ringrapport Uppsala 11/9 
Utställningen i år hölls på Olandstraktens BK. En trevlig klubb 
med fina planer med gott om plats för både tält och utställare. 
Klubben ombesörjde servering och grillade hamburgare i 
rask takt då det samtidigt hölls en officiell agilitytävling vilket 
medförde att det var rasande åtgång på grillat och annat gott!
För dagen hade vi också fem hundar anmälda till 
exteriörbeskrivning. All fem blev godkända. Grattis! Därmed har 
vårat LO exteriörbeskrivit hela 30 Collie i år! WOW!
Vädret för dagen var utmärkt. Vi slapp ösregnet i Uppsala 
eftersom vi paxat solen för dagen.  
Domaren Johnny Andersson hade för dagen totalt 56 collie att 
bedöma, 11 korthår och 45 långhår. Vi valde att börja dagen 
kl. 11 och med detta schyssta väder, en rask domare och tillika 
ringsekreterare så kunde finalerna börja redan vid halv tre.
Stämningen var under dagen glad och trevlig och vi vill gratulera 
och tacka utställare och funktionärer för en mycket trevlig dag!
Vi önskar alla en riktigt God Jul och ser fram emot nästa år med 
samma positiva anda! 

Tarja Larsson

 
Resultat 
 
KORTHÅRIG COLLIE 
BIR, BIS 2 VALP 
Londer Leave Me Breathless 
Ägare: Jessica Stens-Larsson 

HANAR 
BIR, BIS-2 Int,NO,DK CH,NO W 08,09,10,SV W-0,NORD 
W-09,AMW-09 ESTW-08,WW-10 Clingstones No Doubt, Ägare: 
Jessica Stens-Larsson
BH2 - BIR VET,BIS 2 VET 
Fairlines Alias Mr Walker, Ägare: Cathrine Broeng 

TIKAR 
BIM, BIS-2 JUNIOR  
Mironiks Zenoni, Ägare: Emma Hult 
BT2 - Mironiks Vidi, Ägare: Tina Bagger 
 
LÅNGHÅRIG COLLIE 
BIR, BIS VALP 
Rudängens Joeline, Ägare: Malena och Peter Nilsson
BIM valp
Coolines Big Man In A Little Suit, Ägare: Emma Eriksson 

HANAR 
Cert, BIM Steadwyn Showmanship - Champion  idag !
Ägare: Marianne Hansson
BH2 - Sammens A Blue River, Ägare: Helena Bertilsson
BH3 - BIS UNGHUND Steadwyn Flame Flatter 
Ägare: Birgitta Abrahamsson 
BH4 - Ziglines Over The Moon, Ägare: Gun Britt Kärrlander 
Reserv - Shims Say It Again, Ägare: Catharina Näslund  

TIKAR 
Cert, BIS JUNIOR, BIS TOTALT 
Seabounds Love Love Love, Ägare: Micael Johansson

BT2 - NO CH Gatefields My Gold Mine, Ägare: M. Hansson
BT3 - NO CH Rudängens Exact Ruby, Ägare: M & P Nilsson
BT4 - Steadwyn Showstar, Ägare: IngMarie Abring
Reserv BIR VET, BIS VET Gatefields Go Ahead
Ägare: Marianne Hansson
Oplacerade med CK 
Caradhras Seattle Sweetheart 
Gatefields Gyllene Gryning 
Gatefields Sunny Girl 

BIS AVELSGRUPP 
Old Golden Gates Like A Rainbow, Ägare: Mikaela Berg 

BIS UPPFÖDARGRUPP 
Kennel Gatefields

EXTERIÖRBESKRIVNA OCH GODKÄNDA
Eurotop Id’s Mon Ami 
Fornborgens Ivanhoe 
Oneway’s Chip N’ Dale 
NO UCH Kari’Dahls Nemo Novell 
Cinnaberry´s Unique Style som därmed blev KORAD
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Groomingdag i Södra lokalområdet

Det är nu två år sen vi hade ”Grooming” med Maria Bo-
lin så det var väl dags igen, men vi får väl hoppas alla 

borstat och putsat på sin collies däremellan. Denna gång var 
vi inte så många men lika trevligt var det i alla fall, kul att en 
ny medlem gjorde oss sällskap. 
Maria hade med sig två collie av olika typ och med skilda 
pälskvaliteter, där hon på ett proffsigt sätt visade hur man 
fixar till dem inför utställning och vad man ska tänka på vad 
det gäller de olika typerna. Efter den obligatoriska fikas-
tunden där vår kära collie diskuterades tog vi som ville en 
liten skogsrunda.

Bettan Bauer

Södra Lo:s Träff i hundpark

I slutet av oktober arrangerade södra lokalområdet en träff  på 
Storegårds hundpark. I denna hundpark finns det massa olika 

aktiviteter att prova på. Varje aktivitet är inhägnad med högt 
staket så att man kan släppa lös sin hund. Aktiviteterna var allt 
från agility, rallylydnad, flyball och frisbee till olika miljöbanor. 
På miljöbanorna fanns allt ifrån olika underlag att gå på, hinder 
att krypa genom eller klättra på. Det fanns till och med en sko-
ttkärra (rullebör för oss i Skåne) som hundarna kunde hoppa 
upp i och få åka med en runda…
Vi var tio stycken som träffades klockan 10 och från det vi steg 
ur bilarna tills vi åkte hem några timmar 
senare så regnade det. Vad gör väl det 
när vi hade ett helt gäng med härliga och 
pigga collies med oss. Regnställ på och 
alla aktiviteterna testades av våra nyfikna 
fyrbenta vänner. Efter cirka 1,5 timme så 
fick hundarna vila och vi fikade utomhus 
under ett tak. Riktigt kul att vi hade två 
helt nya medlemmar som inte varit med 
tidigare. Vi pratade och skrattade så det 
ångade ur regnställen och sedan körde 
vi ett varv till på aktiviteterna i hundpar-
ken. 
Det blev en jättetrevlig dag tillsammans 
trots det usla vädret – men vi colliefolk 
är ett härdat släkte och gjorde det bästa 
av dagen. Tack till er som hörsammat 
detta arrangemang och hoppas att vi ses 
nästa år på nya häftiga aktiviteter.

Ingela Pettersson
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Handlerträning i Laholm

En solig söndag 10 oktober samlades ett 20-tal personer 
och hundar för att få lite mer tips och råd hur man ska 

ställa ut sin hund. Dagens arrangör var Lotta Häger, Kennel 
Star Hatch, och hon hade bjudit in Eva Eriksson, interna-
tionell utställningsdomare, som föreläsare.
Dagen började med kontaktövningar mellan hund och förare. 
Eva betonade att kontakten är A och O för ett gott samar-
bete i ringen. Alla jobbade stenhårt med sina hundar. Det var 
blandade raser och blandade åldrar. Collie var den ras som var 
överrepresenterad för dagen.
Sedan fortsatte Eva prata om hundens kroppsdelar och om 
olika termer som kan förekomma på kritiklappen man får 
på en utställning. Alla fick känna efter på stopet, skuldran 
och hasen på sin egen hund. Eva förklarade också de olika 
vinklarnas betydelse för hundens rörelsemönster.
Vi fick göra en övning där man fick känna igenom varandras 
hundar och hundarna fick på så vis också träna på att andra 
människor klämmer och känner på dem. När vi hade fått en 
inblick i hundens anatomi följde en övning där man skulle 
träna på tempoväxlingar med sin hund för att hitta rätt has-
tighet. Eva betonade även här att det är viktigt att hastigheten 
är rätt eftersom man vill se hur hunden rör sig.
Efter en härlig fikapaus ute på picknickfiltar så fick alla visa 
upp sina hundar enskilt. Alla fick skriftliga tips och råd på hur 
man kan bli bättre på att visa sin hund. "Att man kan visa sin 
egen hund, betyder inte att man kan visa grannens", berättade 
Eva.
Att det är kul att ställa ut sin hund förmedlade Eva jättebra, 
samtidigt som hon påpekade att det är samma vackra hund 
man åker hem med som man kom till utställningen med. Det 
viktigaste är att man har en rolig dag och att både matte/
husse och hunden har roligt ihop.
Efter tre timmars intensiv träning och mycket bra arrangerad 
dag så vände alla sina bilar hemåt igen, med lyckliga men 
trötta hundar.

Jenny Jonsson

Eva känner igenom valpen Star Hatch Finest Ferrari.  
Arrangör Lotta Häger håller i kopplet.



84



85



86

SÖDRA
Kontaktperson:
Ingela Pettersson, 042-553 38 
ingela@zting.se
www.scksodra-lo.se  
 
Hej alla collievänner!
Vilket otroligt aktivt och härligt år vi har 
haft i södra lokalområdet i år.
Massor med olika aktiviteter och jag tror att 
vi har täckt upp alla intresseområden.
Vi började i februari med lydnadsträning 
med inbjudna danska instruktörer. Sen 
följde en anlagstest i vallning i april där tre 
hundar i syd blev godkända.
Efter det var det dags för vår stora colliedag 
i Osby med både officiell utställning och 

lydnadsprov och nytt för i år – även rally lydnadstävling. Det blev 
en hektisk dag men vilken fullträff  det blev!
Vårt två dagars spårläger i Markaryd blev fulltecknat och även eki-
page från våra nära lokalområden deltog. Härligt med massa träning 
på dagarna som sedan avslutas i glada vänners lag över en middag.
Två MH-beskrivningar hann vi också med under våren – innan det 
var dags för en välbehövlig semester. Många av oss passade på att 
träffas på Collie-SM i Oskarshamn då vi också gjorde lite grovplan-
ering inför 2012 då det är vårt lokalområde som står som arrangör 
för Collie-SM nere i Ystad. 
Sedan i augusti hade södra en informationsmonter nere på Riber-
sborg i samband med World Cup och SM i fältritt tätt följt av en 
groomingdag med Maria Bolin i september. Där lärde vi oss hur vi 
trimmar och gör våra collies fina inför utställning och även vardag.
Därefter var det agilityträning i Ystad och många passade på att 
testa hur det är att träna agility. Ännu en MH-beskrivning hann vi 
också med.
Säsongen avslutades med en dag på Storegårds hundpark nere i 
Lund……………..

Tack alla ni som har engagerat er så i våra aktiviteter. Ni är guld 
värda! Kvar för i år ligger vårt årsavslut där vi skall planera våra 
aktiviteter för 2011. Det kommer att bli ett lika fullspäckat år – jag 
lovar :-)

Önskar er alla nu en riktigt God Jul och ett Gott nytt framgång-
srikt år. Var rädd om era fyrbenta i nyår – så ses vi till våren. Håll 
ögonen öppna på vår hemsida så du inte missar någon av våra 
aktiviteter.

Ingela Pettersson, för södra lo

SYDÖSTRA
Kontaktpersoner:
Sydost: Nina Svedegård, 0491-412 187
solo.sck@gmail.com 
Väst: Britt-Marie Elbe, 0371-511 836 
unilines@gilsaved.net 
Norr: Jenny Jonsson, 0702-56 46 45 
antiloop8@hotmail.com
www.sydostra.jackpine.se

Tiden springer iväg. Snart tindrar julljusen i 
fönsterna och det luktar glögg och pep-
parkakor. Det är dags att blicka tillbaks på 
verksamhetsåret 2010. Även om vi har lagt 
mycket kraft och energi på att arrangera 
Collie SM detta år har vi hunnit med en hel 
del andra aktiviteter också - provapåvallning 
hos Calle på Ekeberga gård, spår-och sök-

träff  i Lessebo, Smålandslägret i Kosta, MH:n, exteriörbeskrivning 
och nu i november årsmöte. Vi vill tacka alla som har ställt upp och 
hållit i de olika arrangemangen samt ett tack till alla er som kommit. 
Har ni några idéer och önskemål om vad ni vill att vi ska försöka 
ordna för aktiviteter i lokalområdet är ni välkomna att skicka in 
förslag till oss genom att skriva i lokalområdets gästbok – www.
sydostra.jackpine.se
Nu vill vi i styrelsen önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt 
Hundår 2011!

VÄSTRA
Kontaktperson:
Margaretha Hawkins, 0340-65 19 64  
lolo.hawkins@telia.com
www.sck-vastralo.se 

Hej från oss här i väster!
Hösten hos oss har förstås präglats av 
vårt Lydnadsläger på Tångahed i Vårgår-
da första helgen i oktober. Vi brukar 
ha tur med vädret och lyckades pricka 
in det även i år! Det var som vanligt ett 
härligt gäng som samlades, tränade och 
umgicks. Vilka duktiga, trevliga hundar 
som jobbade och gjorde framsteg med 

hjälp av de inspirerande instruktörerna! Läs mer om detta i 
reportagen i detta CB!
 Nu håller vi på för fullt med att planera nästa läger som 
kommer att gå av stapeln i mitten av september 2011. Håll 
utkik på vår hemsida! 
När du läser detta har vi hunnit med vårt årsmöte den 28 no-
vember. Vi planerar också att presentera vår härliga hundras 
i en Colliemonter på My Dog-Mässan i början av januari. 
Programmet för nästa år är inte klart ännu, men vi har planer 
på att ha en träff  med spår/sök-träning och en träff  med 
utställningsträning i vår. Titta in på vår hemsida så kommer 
det mer information där snart! Om du vill att vi kontaktar 
dig direkt om våra aktiviteter här i Västra så hjälper Fiona 
Campbell dig: info@narnaturen.se!  Vi vill gärna ha Dig med 
på våra aktiviteter!
Vi kommer också att anordna ett antal MH:n under  2011. Se 

Våra lokalområden

LO-pärmen
Du hittar login till LO-pärmen på hemsidan, direkt på 
startsidan. Här hittar du det mesta som behövs för lokal-
områdena. Nu uppdaterad med nya stadgan.
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hemsidan!
 
God Jul och Gott Nytt År!
önskar 
Västra Lo genom Lisbeth (Mimmi) Hägg

SÖDRA SVEALAND
Kontaktperson:
Västmanland: Marie Edlund, 
mareed@telia.com
Närke: Marie-Louise Muhr, 
muhr.jungenas@comhem.se
Marie-Louise har ansvaret för MH och MT 
i hela LO: t
Ann Karlsson, Collieträffar.
Värmland: Mona Johansson, 
skophusett@hotmail.com

Tänk att när detta collieblad kommer ut så 
är det inte många dagar kvar till jul. Varje år 
vid den här tiden undrar i alla fall jag vart 
tiden tog vägen!
När året börjar har man en massa helger att 

fylla med olika aktiviteter och det går fort. Helgerna fylls fort med 
collieträffar, tävlingar, utställningar, MH och en massa annat.
Vårt LO blev ju lite större under det gångna året. I och med det så 
har vi lärt känna en hel del nytt folk, jättekul.  

Det har kommit en hel del hussar och mattar med sina hundar på 
våra collieträffar. Det är hur kul som helst. Nästa träff  kommer att 
handla om viltspår. Eftersom vi har den, den 21 oktober kommer 
rapport från denna träff  att finnas på vår hemsida. 
Detta med viltspår har kommit upp en hel del nu på höstkanten, 
dels är det många som vill prova något annat än traditionella 
personspår och dels är vi några stycken som varit ute och gjort an-
lagsprov. Viltspår är helt annorlunda än ”vanligt” spår. Det svåraste 
har varit att lära sig gå sakta bakom hunden i spåret. 

 Den 10 oktober var vi var 8 stycken glada collieägare som träffades 
en härlig och frisk höstdag i den lilla mysiga staden Nora ett par 
mil norr om Örebro. Med penna och protokoll i handen gick vi en 
skön tipspromenadrunda med mkt varierande frågor där man skulle 
svara på allt ifrån hur många månader en älgko är dräktig till vilket 
riktnummer de har i Malmö. 
 
Efter att vi hade slagit våra kloka huvuden ihop och till slut hade 
lyckats svara på alla 12 frågor och fått sett lite av Nora under prom-
enaden, åkte vi vidare till en av deltagarnas mor och far. De var 
snälla och bjöd på välsmakande kaffe med dopp till allihop.
 
Med andra ord, en som vanligt, MYCKET trevlig collieträff.
 
Vi kommer att avsluta året den 4 december. Här kommer årets LO-
mästare att firas. I skrivande stund är inte detta klart då det är tid 
kvar att lämna in resultat. Det är jätte många som har lämnat in sina 
resultat och det kommer bli hårt om vissa priser.
Vi som sitter i styrelsen tycker detta är jättekul. Ni har verkligen 
visat upp vår fina ras på många olika ställen under året.

Den 18-19 september genomförde vi ett uppfödar MT i Örebro. 
Då det blev en del avhopp så kunde vi ta in flera andra collie och 
vilken helg det blev. 7 hundar klarade mentaldelen och flera av dessa 

hundar hade/har även gjort exteriördelen och blev i och med detta 
korade.

Följande hundar blev godkänd; 
Oneway´s Chip ´N´Dale, ägare Annika Widman
Springmist´s Wild Furius Monster, ägare Elisabeth Bauer
Mironikk´s Viktor, ägare Carina Persson-Näslund
Springmist´s A Perfekt Mess, ägare Ulf  Sundman
Springmist´s Hot Nigth Crash, ägare Marie Angleby
Fornborgens Iris, ägare Maria Pettersson
Skyelice A Heart Pikake, ägare Carina Bengtsson
MYCKET STORT GRATTIS TILL ALLA ÄGARE OCH DE-
RAS UPPFÖDARE.

Om det finns någon/några i vårt numera ganska stora LO som 
har intresse av detta med MH och MT, hör av er till Marie-Louise 
Muhr. Det finns stort behov av figguranter. Ska vi kunna fortsätta 
att genomföra så många MH som vi gjort de senast åren så behöver 
vi utbilda fler som kan ställa upp och hjälpa till.
Det är roligt och stimulerande och framför allt så lär man sig mas-
sor om hundar och deras beteende.

Ni ska alla ha en underbar jul och ett gott nytt år!
Marie-Louise Muhr

ÖSTRA
Kontaktperson:
Kristina Åhlfeldt, 018-38 68 21 
vulken.karlsson@telia.com 
www.sck-ostralo.se

Hej på er!
 
Nu har nästan hela året gått och jag hoppas 
att det har varit ett bra år för er och för era 
hundar!
Vi har haft flera populära evenemang,  
bl.a. så har vi haft vallningen nu på hösten 
igen! Vi har haft flera collieträffar! Exter-
iörbeskrivningen och MT blev tyvärr inställt 
,men det är bara att försöka igen nästa år!
Nytt är att vi skulle vilja arrangera ett läger 

och undrar därför hur intresset för det är i lokalområdet. Ni kan 
maila mig på vulken.karlsson@telia.com
Vi har även tänkt att ha en dag/helg kurs med Gerhard O’Shea och 
undrar över intresset för det ! Det är samma mailadress som innan.
Jag vill tacka alla som arrangerat och hjälpt till på alla arrangemang 
under det gångna året, det har varit uppskattat!
Vi har fått en ny kontaktperson på Gotland: Lena Sandström  tel. 
0737643650  lenasandstrom59@hotmail.com och i Danderyd/
Täby: Solweig Hultman – Stegman, solweig.hs@home.se 
 
Vallningen gick av stapeln på Mårtenbys gård i Almunge och vi 
hade en vacker om än lite blåsig dag! Vi var sex stycken, fem hanar 
och en tik! Alla hundar skötte sig fint och ett stort grattis till de 
hundar som fick godkänd vallanlagstest! Det var intressant att se 
hur hundarna var med fåren och att det kan vara en nackdel att ha 
för lydiga hundar :-) Jag har tyvärr inte några bilder från vallningen 
då jag glömde kameran hemma :-) !
Till sist kommer lite bilder från collieträffen som Helena hade den  
3/10 (se nästa sida).

Östras Lokalområde genom Kristina Åhlfeldt
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NORRA SVEALAND  
( fd Uppland och Dalarna)
Kontaktpersoner: 

Kontaktpersoner Dalarna:
Yvonne Ericsson, yericsson@telia.com

Tarja Hejda
tarjahejda@hotmail.com
073-789 05 08

Karin Dahlbom
khdahlbom@telia.com
Tel 0171-413106

I skrivande stund blåser det rejält och 
hösten har färgat omgivningen vacker,  när 

ni håller tidningen i hand kanske de första snöflingorna nått några 
av er:)
Summering av LO året är 4 st genomförda MH ,  alla bokade av 
uppfödare och vi har även lyckats klämma in några reserver.Vi 
hoppas nästa år ger samma positiva intresse för att beskriva sin 
collie!Stort tack till Monica som ställer upp och arrangerar alla 
beskrivningar!
Årets officiella utställning hölls på Alunda BK, domare var Johnny 
Andersson.
Vädret och stämningen var topp,avslappnad och mycket trevligt.
För  dagen hade vi också 5 stycken anmälda till 
exteriörbeskrivningen,alla godkända, grattis!
Vill sända ett STORT TACK!till alla funktionärer som hjälpte till 

både före, under och efter utställningen!
 
Vi önskar alla en riktig God Jul och ser fram emot nästa år med 
samma positiva anda!

MELLERSTA NORRA 
Kontaktperson:
Helen Eliasson, 060-58 04 48, heliason@
telia.com
www.web.telia.com/~u15217600/index.htm

Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt 
År !

Tack till er alla funktionärer och deltagare 
som varit med under året.
Nu tar vi nya tag inför 2011 och våra plan-
erade aktiviteter läggs in efter hand på vår 
hemsida.

Styrelsen MNLo genom Heléne Eliasson

NORRBOTTEN (nu inkl. Västerbotten)
Kontaktperson Norrbotten: 
Gunilla Nyberg, 0911-302 17
Kontaktpersoner Umeå: 
Johan Nilsson, 090-14 31 31 
Jenny Marklund, 090-19 50 38

I lokalområdet så har vi haft utdelning av 
vandringspriser och årsbokslut den 27 no-
vember på Piteå BK.
Vi har haft två utställningar, en inofficiell 
utställning långfredag där vi hade 180 st 
anmälningar , sedan så hade vi vår Collie 
Officiella utställning i Piteå 22 augusti där 
vi fick 54 st anmälda, se resultat och kort i 
handboken.
Lokalområdet har haft 5 st MH.
Vi hade en Collieträff  i Luleå, och kom-

mer att anordna Collieträffar i Luleå & Piteå nästa år om det finns 
intresse.
Vi kommer att ha även ha inomhusträning nästa år eftersom det var 
mycket uppskattat av alla medlemmarna.
Alla information om våra aktiviteter kommer att finnas med på vår 
hemsida.

Siv-Marie Wallenius
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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
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SCK:S WEBSHOP
Välkommen till vår webshop! 
Här kan du shoppa collieprylar till förmånliga priser, t ex funktionella kläder med SCK:s logga på.
Alla priser inkluderar moms medan porto och frakt tillkommer.  
 
 

Tröjor & jackor!

BReturadress:
Margaretha Carlsson
Åsen 138
860 41Liden

Porto betalt

RASKOMPENDIUM
Rasspecialisten Charlotte Høier går igenom 
colliens rasstandard med många fina bilder som 
illustrerar. 
Du kan beställa den genom att betala in 
224 kr (inkluderar porto) på PG 716745-5 och 
ange:
”komp”, ditt namn, adress och det antal du vill 
köpa. 
När vi har registrerat din betalning skickar vi din 
beställning.

Välkommen att beställa! 

Se alla produkter och priser på webshopen!
www.svenskacollieklubben.se

 
- Fleecejacka (fodrad)
- Skaljacka
- Allvädersjacka
Du kan få brodyr med colliehuvud 
på fleecetröjor samt jackor. Hattar, väskor mm!


