Collie i Agility
Agility är en hundsport som kommer från England.
Allt började 1977 då en hundklubb fick uppdraget att göra ett pausinslag på den stora
hundutställningen Crufts 1978. Peter Meanwell och ett par klubbkamrater kom på att man kan
bygga en hinder bana liknande hästarnas, och så blev det, uppvisningen blev en succé!
Redan året där på (1979) blev agility en officiell sport i England.
Sporten kom till Sverige med Marie Hansson 1985, hon tävlar än i dag med sina shelties.
1985 hade man en uppvisning på den årliga stora utställningen i Älvsjö och det gav sporten
”vind i seglen”. Två år senare, 1987 blev sporten officiell i Sverige och man hade första
SM:et som var förlagt i Stockholm. Sporten har sedan dess växt och växt och under 2009
gjordes 70 740 individuella starter och 5 367 lagstarter på 254 tävlingar!
Men var är alla colliesarna i denna stora hundsport?
När jag började med agility 1993 såg man inte många colliesar men i takt med att sporten har
växt så börja det komma fler och fler. Jag tycker det är jätte skoj för collien kan!
Den 3 september 1994 i Sandviken delades det första agilitycertet ut till en collie.
Det var Carminelle Blue Flake ”Misty” (f: 1988) som tog det med en 3:e placering. Hon tog
även colliens första agilitychampionat 1995.
Det dröjde sedan till 1999 innan nästa championat delades ut och det var till hanen Saronnon
Brunomarrone ”Bruno” (f: 1992). Denna herre flyttade hit från Finland och han hade ett finskt
agilitychampionat i bagaget.
Tredje och det senaste championatet har tiken Zimba-Matata ”Zimba” (f: 1996). Hon fick sitt
första cert 2002 och fick sitt sista cert och championatet 2004.
Efter det har det inte blivit så många fler agility eller hoppchampions men det har då och då
delats ut ett och ett annat cert till både långhår och korthår. Dom senaste certen delades ut till
Gemdales Maggie Mae ”Diva” (hopp-cert) 2008, Mironik’s Minos ”Echo” (hopp-cert) 2009
och Angeleye’s Midnight Girl ”Freja” (hopp-cert) 2009.
Jag tycker att collien passar utmärkt till agility så jag tror att flera ”svampar” kommer nog att
ploppa upp här i framtiden 
Snabbfakta: Collie och agility, fram till 2010.
Antal championat: 3st agilitychampionat, inget hoppchampionat.
Antal cert till collies: 15st på 10 individer.

Antal CACIAG: 1st (+ ett R-CACIAG).
Informationen kommer från SKK hunddatabas.
Antal collies som har tävlat: ca 3st korthår och ca 53 långhår.
Antal tävlande collies: ca 10st korthår och ca 34st långhår.
Informationen kommer från resultat på nätet samt SKK hunddatabas.
Jag reserverar mig för eventuella fel. Det har inte varit lätt att få fram all information speciellt
alla resultat innan 1993. Något jag mer undrar är hur många collies som har deltagit i Agility
SM? Sitter du inne med sådan information eller annat som rör collie i agility så hör av dig!
Sommar hälsningar Angelica Eklund, angelica@acania.se eller 070-20 13 745.

