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I USA har hver en stat en lokal collieklub, der 
hver især holder mange udstillinger. Men én 
gang om året valfarter colliefolket fra nær og 
fjern til det helt store prestigefyldte collieshow: 
The National. Det er moderklubben Collie Club 
of America (der er specialklub under American 
Kennel Club) der arrangerer et mega show. Det 
afholdes et nyt sted hvert år, så alle stater bliver 
tilgodeset. I år var det Massachusetts og byen 
Springfield, der havde fået æren. 

The National er mest for udstillere, men der er 
også plads til de arbejdende collier, idet der 
samtidig afvikles hyrdehundeprøver (på får og 
ænder), lydighedsprøver og agility – alt kun for 
collier. 
I år var der tilmeldt 849 kort- og langhårede col-
lier til The National.

For én der totalt har tabt sit hjerte til den ameri-
kanske collie pga. dens type, styrke og tempera-
ment, var overværelsen af "The National" en stor 
oplevelse. Men for en førstegangstilskuer, var det 
meget svært at overskue de forskellige ringe, og 
hvad der foregik hvornår. Jeg havde naturligvis et 
program, men jeg ville gerne se det hele, både de 
arbejdende hunde og eksteriør-bedømmelserne 
– det var desværre ikke muligt, der foregik en 
masse samtidigt! 
Jeg måtte vælge, og valget var svært, og ikke rig-
tigt hver gang, men til næste gang ved jeg bedre 
– for der bliver en næste gang! 

Jeg har til Colliebladet valgt at fortælle lidt om de 
amerikanske lydighedsprøver Der er andre, der 
skriver om hyrdehundene og udstillingshundene, 
og da jeg er mest interesseret i lydighedsarbejde, 
er det herligt at kunne fortælle om det.
Jeg var så heldig at en af mine hvalpekøbere, 

Helle Jensen, der også går meget op i træning af 
collier, tog med på turen, og efter at have set hyr-
dehundekonkurrencer, satte vi os ved lydigheds-
ringen, for at se hvad de kunne. Vi vidste ikke på 
det tidspunkt, at det var begynderhunde vi så, 
så vi var lidt skuffede – aftalte at næste år kom vi 
igen, medbringende vores egne hunde, og så gav 
vi dem baghjul! Senere så vi nu nogle ret gode 
hunde i de sværere klasser, og så snakkede vi 
ikke mere om det!

Vi så 3 klasser, der kan sammenlignes med vores 
kl 1, 2 og 3, de hedder Novice, Open og Utility. 
Hver klasse har 2 underklasser, en A og en B, og 
placeringen i disse er afhængig af hundens alder, 
om det er ejeren der går med den og om hunden 
tidligere har opnået resultater, men de udfører de 
samme øvelser i begge klasser.

NOVICE CLASS 
-  indeholder følgende momenter: 

1 Lineføring - max 40 points.
Udføres efter samme principper som hos os 

med vendinger og løb, men uden 2-skridtsøvel-
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ser. de havde dog ”langsom gang”. Desuden 
havde de lineføring udført i et 8-tal rundt om 2 
hjælpere (ringassistenter) hvor hunden ikke må 
reagere på personerne, men skal følge i slap line 
og med et stop midt i det hele. 

2 Stå med berøring fra dommer – max 30 points.
Her skal linen tages af og afleveres til ringper-

sonalet, hunden kommanderes i stå på et angivet 
sted, og det er tilladt føreren at stille hunden op 
som til udstilling. Herefter går føreren ca. 2 m fra 
hunden og vender front mod denne. Dommeren 
vil så gå mod hunden forfra, og med én hånd over-
fladisk berøre hunden fra hoved til hale, herefter 
kommanderes føreren tilbage til hunden. Der gives 
kun points, hvis hunde bliver stående, den må 
hverken sætte sig, lægge sig eller flytte sig.

3 Fri ved fod – max 40 points.
Som øvelse 1 bare uden line, og uden 8-tals 

øvelsen.

4Indkald fra sit – 30 points.
Føreren kommanderer hunden til at blive i sit, 

og går til ringens modsatte side ca. 15 m. På et 
tegn fra dommeren kaldes hunden ind, og den 
skal så hurtigt løbe hen til føreren og sætte sig 
umiddelbart foran ham. På et nyt tegn fra dom-
meren kommanderes hunden til at gå på plads 
ved førerens venstre side.

5 Fælles sit i 1 minut – max 30 points.
Alle Klassens hunde med fører (hvis de kan 

være der, ellers deles gruppen) stiller sig langs 
den ene ringside med godt 1 m imellem sig. Arm-
bind med katalognr. placeres bag ved hunden, så 
dommeren kan se det, og førerne kommanderer 
hundene til at blive, hvorefter de går til ringens 
modsatte side. Efter 1 minut går førerne tilbage 
og stiller sig ved hunden.

6Fælles dæk i 3 minutter – max 30 points.
Udføres som foregående øvelse, bare med 

hunden i dæk, og afsluttes på tilsvarende måde. 
Når alle førerne er kommet ind til deres hunde 
afsluttes øvelsen, hundene skal ikke sætte sig 
op.

Der blev ikke givet points for helhedsindtryk, som 
vi gør.
Alt i alt var der både gode og mindre gode hunde 
i denne klasse, men det er jo, som det også er 
her i Danmark, ofte unge hunde, og måske første 
gang de prøver de skrå brædder. Det var tydeligt 
at alle gik til opgaven med stor seriøsitet, og 
dommeren vi fulgte var utrolig sød og hjælpsom, 
gav mange smil og venlige ord med på vejen.

Fælles dæk i 3 minutter – max 30 points.

Flyvespring
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OPEN CLASS 
- nu begynder det at blive lidt sværere.
Ligesom i Novice Class udfører klasse A og B 
de samme øvelser, men her i Open ligger ræk-
kefølgen for de enkelte øvelser kun fast for 
klasse A hundene, B hundene får først række-
følgen at vide på dagen.
Øvelserne er efter klasse A rækkefølge:

1Fri ved fod med 8-tal – max 40 points.
Udføres som i Novice Class, men uden line.

2Indkald fra sit med dæk – max 30 points.
Ligesom i Novice Class kommanderes 

hunden i sit og føreren går til den anden side af 
ringen. På et tegn fra dommeren kalder føreren 
på hunden, og når hunden er ca. halvvejs, og på 
et nyt tegn fra dommeren, kommanderes hunden 
til at dække. Når huden har ligget et kort øjeblik, 
kaldes den atter ind, og øvelsen afsluttes som 
Noviceklassens indkald.

3 Apport – max 20 points.
Stort set som vores apportøvelse, men 

apporten, som må være af træ eller andet 
materiale f.eks. plastik (men ikke af metal), skal 
afleveres foran føreren, hunden skal herefter 
kommanderes på plads.

4 Spring apport – max 30 points.
Føreren placerer sig mindst ca.21⁄2 m fra 

springbrættet (afstand er markeret) og med 
hunden på plads kastes apporten endnu 21⁄2 m 
på den anden side af springbrættet. Herefter er 
øvelsen som vores springapport, hvor hunden 
skal springe over springbrættet både ud til 
apporten og tilbage med den. Øvelsen afsluttes 
som foregående øvelse.

5 Flyve-spring – max 20 points.
Dette er en øvelse som jeg kun kender fra 

agility, her skal hunde springe længdespring. 
Øvelsen starter med at føreren placerer sig ca. 
21⁄2 m fra flyvespringet med hunden på plads. På 
dommerens kommando kommanderes hunden 
til at blive siddende, og føreren stiller sig ud for 
springet med front mod det (og altså siden til 
hunden – se billede). Herefter skal hunden på 
kommando springe over flyvespringet, og sam-
tidigt skal føreren foretage en kvart vending mod 
højre, så han har samme retning som hunden har 
sprunget. Hunden skal uden yderligere kom-
mandoer, sætte sig foran føreren, og derefter på 
kommando gå på plads.

6 Fælles sit – max 30 points. Udføres som i 
Noviceklassen, men førerne forlader ringen 

og går i skjul, hundene skal blive siddende i 3 
minutter.

7 Fælles dæk – max 30 points.
Udføres som foregående øvelse, men her 

skal hundene ligge i 5 minutter.

UTILITY CLASS 
- nu bliver det rigtigt svært. 
Som i Open Class er rækkefølgen af øvelserne 
i A klassen fastlagte, men i B klassen bliver de 
først bekendtgjort på prøvedagen.

1 Fri ved fod med stillingsskift og indkald - max 
40 points.

I denne øvelse må føreren overhovedet ikke tale 
med hunden, alle kommandoer skal gives som 
tegn. Øvelsen starter med en fri ved fod som i 
Open Class, men på dommerens kommando 
giver føreren hunden tegn til at stå, mens han selv 
fortsætter til den anden side af ringen, og vender 

Spring apport – max 30 points.
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front mod hunden. Herefter skal hunden på tegn 
fra føreren skifte stilling til dæk og bagefter til sit. 
På et nyt tegn fra føreren, skal hunden komme 
hen til ham og sætte sig tæt foran og på endnu et 
tegn gå på plads.

2 + 3 Næseprøver – max 2 x 30 points.
I disse øvelser skal hunden finde 2 genstande 

med førerens fært.
Der er i alt 10 genstande: 5 ens af læder og 5 
ens af metal. Inden øvelsen starter bliver de 4 af 
hvert materiale lagt ud i en afstand af ca. 6 m fra 
fører og hund, og med en indbyrdes afstand på 
omkring ca. 15 cm. Føreren overfører så sin fært 
til enten den 5. læder- eller metalgenstand, og 
uden at fører eller hund ser det, lægger domme-
ren genstanden ud blandt de 8 andre - selvføl-
gelig uden selv at røre ved den. Nu skal hunden 
finde den rigtige og apportere den, og føreren 
får herefter overrakt genstanden af det andet 
materiale, som han så overfører sin fært på, og 
det hele gentages. Føreren må selv bestemme 
hvilken genstand, han vil starte med, men det 
skal naturligvis meddeles inden øvelsens start. 
Tager hunden en forkert genstand i første forsøg, 
bliver både den og den rigtige i det materiale 
taget væk, og hunden får så mulighed for at finde 
den rigtige i det andet materiale.

4 Apport af udlagte genstande – max 30 points.
Her er det 3 ens handsker der er udlagt, de 

2 lidt fra hvert hjørne og den sidste midt imel-
lem dem. Føreren får først besked om hvilken 
handske, der skal apporteres umiddelbart før 
udførelsen, han må så med arm og krop vise 
hunden hvilken af de 3 handsker, den skal hente. 
Hunden skal så apportere den rigtige på samme 
vis som de øvrige apportøvelser.

5 Stå under gang med berøring samt indkald 
– max 30 points.

Øvelsen starter med hunden fri ved fod, og på 
dommerens kommando og uden at føreren 
stopper sin gang, kommanderes hunden i stå. 
Føreren fortsætter så ca. 31⁄2 m hvorefter han 
gør front mod hunden. Herefter går dommeren 
hen til hunden og berører den lige så grundigt 
som en udstillingsdommer ville gøre dog uden at 
tjekke tænder og testikler. Til sidst kalder føreren 
hunden på plads.

6 Fremsending + 2 spring max 40 points.
I denne øvelse er der placeret 2 forskellige 

spring. Et normalt som det vi bruger til lydighed, og 
et som jeg vil kalde et agility-spring, altså bare med 
en stang over. Disse 2 spring er placeret midtvejs i 
ringen, men ude i hver sin side, og føreren placerer 
sig med hunden, så han er ca. midt imellem de to 
spring, men nede ved ringsiden. Hunden kom-
manderes så til at løbe fremad i lige linie mod den 
modsatte ringside, ca. 6 m længere væk end 
springene. Når hunden er i position kommanderes 
den i sit, og først på dette tidspunkt får føreren 
besked på, hvilket spring hunden skal udføre først. 
Føreren skal med tegn og kommando få hunden til 
at springe over det udvalgte spring, og derefter gå 
på plads. Herefter sendes hunden atter frem, og 
det hele gentages med det andet spring.

Fælles sit i 1 minut – max 30 points.
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For at bestå en klasse - og kvalificeres til en 
højere klasse - kræves 170 points ud af de 200 
mulige, men man skal samtidig opnå mindst 
50 % af de mulige points i hver eneste øvelse. 
Uanset opnåede points bliver klassens 4 bedste 
hædret med bånd eller rosetter. De øvrige regler 
om titler m.v. vil føre for vidt at fortælle om, nogle 
af dem ligner meget vore og andre er afhængig af 
hvor mange deltagere der er i klassen.

Det var i stor udstrækning ”Tordenskjolds solda-
ter”, der gik op, de styrtede ud og ind af ringene 
med flere forskellige hunde, og de var at finde i 
alle klasserne. Lige så såre én hund var færdig, 
blev den byttet om med en anden. De fleste 
førere var meget dygtige og koncentrerede, og 
de fleste hunde var meget arbejdsvillige. Der var 
dog også et par stykker som ikke rigtig gad – den 
dag måske, kender vi ikke også lidt til det? 
Vi så mange korthårede collier gå op til lydig-
hedskonkurrencerne, det er som om de bliver 
foretrukket af ”lydighedsfolket”, måske fordi 
de ikke orker pelsarbejdet, men kun ønsker at 
arbejde med hunde. Da man i USA må parre kort- 
og langhårede collier med hinanden, tror jeg ikke 
den korthårede er bedre at arbejde med end den 
langhårede, men jeg tror, at de der kun er interes-
seret i f.eks. lydighed fravælger pelsen. (Sagt af 
én der holder mest af den langhårede!!!)

Som hos os må man kun anvende helt normale 
halsbånd, ingen pig- eller elektriske halsbånd, og 
en fører kan blive bortvist, hvis han ikke opfører 
sig ordentligt overfor hunden. Det er tilladt med 
belønning imellem øvelserne, men hunden må 
ikke blive helt ukontrolleret af det. 

Lydighedsringene skal være omkring 
ca. 12 x 15 m store – eller små fristes man til at 

sige - for det er jo noget mindre end vi kender til. 
Her ved The National foregik det indendørs og 
der var bænke lige ved ringsiden, så publikum 
kunne sidde og nyde forløbet. Der var masser 
af plads, for som det også er her i Danmark, var 
interessen mest samlet om udstillingshundene 
og deres bedømmelser. Lydighedsøvelserne 
havde ikke den helt store bevågenhed. Ved 
eksteriør-ringen var det næsten umuligt for alm. 
dødelige at få plads tæt ved ringsiden. Dér skulle 
man komme ret tidligt på dagen og så endelig 
blive siddende, hvis man skulle have en god 
plads.

Det var super at se alle de mange dejlige collier, 
og selv om jeg ikke skriver om eksteriørbedøm-
melserne, så brugte vi også rigtig mange timer på 

- Are you ready!!!
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dem, og hyrdehundene var bestemt også fanta-
stiske at se. Desværre missede vi helt agility for 
collierne, der foregik lydighedsprøver samtidig, 
og agility var i en hel anden bygning, så det var 
ikke muligt. 
 
Efter sådan en dejlig uge blandt de herlige 
amerikanske collier, hvad er så mere naturligt end 
at tage en skøn amerikansk collie-pige med sig 
hjem? Det var naturligvis aftalt mange måneder i 
forvejen, men det gør jo ikke oplevelsen ringere. 
Lille Daisy blev hentet i Boston lufthavn, hvor hun 
var fløjet til fra Minneapolis, og efter et par timers 
samvær måtte hun atter ind i sin transportboks, 
så hun kunne flyve med samme fly som vi hjem til 
Danmark. Hun tog turen uden nogen problemer, 
og var straks glad for sit nye hjem og sine nye 
hundevenner, men flere af hundene her er jo hen-
des landsmænd, så de har nok ingen problemer 
med at forstå hinanden!

NYT NYT NYT: 

Set på The National: Rally for collier!
Hvor fører og hund skal lave 
avanceret lineføring på tid!

Læs mere i næste nummer af CB! 
Og hvem ved måske dukker der et Rally op 

på et af Collieklubbens arrangementer?

16 ÅR GAMMEL COLLIE

Jeg synes det må være dejligt for alle 
Collieejere og se det er muligt at have sin 
hund i mange år.
Bhyllsacre Sunshine Gal, kaldet Rie, er født 
den 1. april 1988 i England efter forældrene 
far, Bhyllsacre Make Mine Macho, og mor 
Bhyllsacre Black Velvet, hos Mrs I. Cozens.

Rie har levet sit lange liv hos Solveig Larsen 
på Magleskovgaard, er stadig frisk og rask, 
og har fulgt sin ejer i tykt og tyndt som en 
udpræget familiehund.

Der er mange som har haft mulighed for, 
at følge denne dejlige veteran fra hun kom 
til Danmark som lille hvalp og jeg har selv 
haft den glæde, at være ejer af én af hendes 
dejlige hvalpe.
 Inge Yjord


