
Projekt mentalt sund collie 
 
Hur går vi vidare med Fas II? 

Fas I av projektet ”Mentalt Sund Collie” är nu klar 
och slutredovisades vid Colliekonferensen i 
Västerås i februari 2011. Nu är fokus på nästa del, 
Fas II. Ansökan skall lämnas in till SKK i juni. I 
den ansökan ska det framgå vilka av de egenskaper 
som beskrivs vid ett MH som Collieklubben vill 
ska ingå i ett mentalindex. 

Detta var bl.a. en av de frågor som diskuterades vid 
grupparbetena som genomfördes på collie-
konferensen i Västerås i februari. Alla grupperna 
var fullkomligt överens om att egenskaperna 
nyfikenhet/orädsla skall ingå, men även leklust och 
skott togs upp av flertalet grupper. 

Fler grupper tycket också att socialitet var en viktig 
egenskap. När man studerar MH-resultaten så visar 
statistiken att just den specifika egenskapen inte är 
ett bekymmer för våra raser. Collie har inte några 
större problem med att hantera andra människor. 

 

Hela 63 % av alla kullar med minst en beskriven 

avkomma ligger på 3,3 eller högre i socialitet 

(rassnittet är 3,4) 

 

Bedömningen just nu är att det i mentalindexet 
kommer att fokuseras på nyfikenhet/orädsla, 
leklust och skott. 

Resultaten i Fas I ger indikationer på att 
colliehundar har hög arvbarhet på Socialitet  
25 %, Nyfikenhet/orädsla 23 %, Lekfullhet 26 % 
Jaktinstinkt 26% och Aggression 15 %. 

Svaren på enkäten ger tydliga signaler på att 
vardagsmentalitet stämmer väl överens med MH- 
resultaten. Mer information om resultaten från Fas 
I finns att läsa på Collieklubbens hemsida där 
länken till rätt sida är loggan ovanför Nyheter. I 
Colliebladet Nr 1 finns det även ett reportage om 
colliekonferensen.  

Arbetsförmåga var ytterligare en fråga som var 

upp för diskussion vid grupparbetena i Västerås.  
Frågan som diskuterades var ifall en arbetsmerit i 
någon form skulle kopplas till en eventuell 
certifiering. En del ansåg att någon form av 
officiellt resultat skulle krävas för att räknas som 
arbetsförmåga. Andra grupper ansåg att det i allt 
för stor grad berodde på ägaren om hunden fick 
någon form av officiellt resultat. 

 

Certifiering 

Vad kan vi vinna på en certifiering och vad exakt 
är det som skall certifieras? Dessa båda frågor 
ingick också i grupparbetena. 

Tanken med en certifiering är att synliggöra de 
kullar med föräldradjur som uppfyller vissa 
minimikrav på den mentala biten, dvs. ligger över 
rasmedel. Med en certifiering har vi möjlighet att 
ge än tydligare information.  

Hälsa och exteriör kommer inte att finnas med i 
mentalindexet eller certifiering utan där måste 
uppfödarna/valpköparna ta hänsyn till den 
information som finns om föräldradjuren och ställa 
det i relation gentemot övriga rekommendationer i 
collierasernas RAS-dokument. 

Fortsatt insamling/stöd till projektet 

Ansökan för FAS II kommer även att innehålla en 
ansökan om ekonomiskt bidrag från SKK. Men det 
kommer inte att täcka den totala kostnaden för Fas 
II. Collieklubben är därför fortsatt beroende av 
sponsorer utöver den summa vi eventuellt får från 
SKK. 

Under Fas I gjorde Collieklubbens medlemmar en 
storartad insats med sponsring. Fortfarande 
kommer det bidrag stora som små. Alla är lika 
viktiga för att finansiera detta viktiga projekt. 

Just nu finns möjlighet att sponsra projektet genom 
att köpa lotter i ”Tavel-lotteriet”. Originalteck-
ningen till de vackra HP-priser som Collieklubben 
delar ut i samband med årsmötet är högvinst vid 
detta lotteri. Mer information finns på hemsidans 
startsida.  

/ Meta Carlsson 

 

Utmaning  

till övriga lokalområden 

Sydöstra Lokalområdet har visat vägen och 
även i år skänkt 10 % vilket motsvarar 7 000:- 
av lokalområdets tillgångar till projektet.  
 
De uppmanar nu övriga lokalområden att följa 
efter och fortsatt stödja projektet. 

 


