
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 berättelser 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 reseersättningar 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 toppenhelg. 
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, eventuellt 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 mentala 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 

 
 
 
 
 
 
 
 


