r ac e po rt r æ t – COLLIE

En kort,

en lang…
n T e k s t: W ie g a a r den / T ine L uthe r

Collien er kendt af de fleste. Det er
en glad og venlig hund, hvis udseende
charmerer vidt omkring. Hvad mange
ikke ved er, at den findes i både en
kort- og en langhåret variant

Billede r ne e r s tillet til r å di g hed a f Da n s k C o llie Klu b

Collien er af temperament en venlig, rolig og stolt hund.
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elvom man ikke ser en collie førte alvorlige temperamentspropå hvert eneste gadehjørne, er blemer i form af f.eks. bange hunde.
det en hund, alle kender. Op- - Sådanne problemer tager lang tid at
rindelig blev den anvendt som hyr- avle ud af racen igen, men heldigvis
dehund på får i det skotske højland. har vi efterhånden lagt dem bag os,
Til at begynde med avlede man kun fortæller formanden for Dansk Colefter brugsegenskaber på de hyrde- lie Klub, Poul Freudenthal.
hunde, man havde til rådighed, men
i midten af 1800-tallet gik man over En rigtig familiehund
til også at avle målrettet på udseen- Collien er en venlig, kontaktsøgende
det, og den collie-type, vi har i dag, og hengiven hund, der egner sig rigtig
godt som familiehund. Dens oprinblev cementeret.
Omkring 1860 afholdt man de første delse som hyrdehund, hvor den skulle
hundeudstillinger med deltagelse af arbejde tæt sammen med mennesker,
collie-typen, men først da dronning fornægter sig ikke; den har stadig en
Victoria i ca. 1880 anskaffede et ek- stærk tilknytning til mennesker. Den
semplar og startede opdræt, blev ra- knytter sig ikke til et enkelt familiecen for alvor kendt. Nu var det ikke medlem, men betragter hele familien
kun som en robust arbejdshund, som sin flok – og ser helst, at de holman opdrættede collier – grunden der sig samlet. Det nævnes ofte, at en
til den moderne show- og familie- collie altid ligger i vejen. Den placerer
hund blev også lagt.
sig strategisk f.eks. i døren mellem to
Vi skal helt frem
rum, så den kan
holde øje med
til år 1900, før de Collien er en venlig og
det hele.
første collier blev
Et andet levn fra
registreret i Dan- intelligent hund, der
mark, men det kræver masser af selskab hyrdetiden i det
skotske højland
var først efter 2.
Verdenskrig, at
er evnen til samracen – i modsætning til vore na- arbejde. Dels er collien ganske lydhør
bolande – rigtig slog igennem her i over for menneskets anvisninger; den
landet.
er lærenem og meget samarbejdsvillig – og dels har den været vant til at
skulle arbejde sammen med andre
Lige lovlig populær
Colliens arbejdsindsats har ikke kun hunde, hvorfor den går godt i spænd
ligget hos hyrderne – under begge med andre hunde i en flok.
verdenskrige blev den arbejdsvillige
hund også anvendt som sanitetshund Trænes med følsomhed
(hjalp med at opsøge sårede) og or- Selvom collien er en stolt hund, er
donnanshund (overbragte medde- den et meget følsomt gemyt, og det
lelser). En anden arbejdsopgave, der må man tage hensyn til, når man opselvfølgelig skal nævnes, er filmrol- drager og træner den. Det er ikke en
len som Lassie. Sidstnævnte gjorde hund, man råber ad eller på anden
collien særdeles kendt og efterspurgt. måde opfører sig voldsomt overfor.
Den enorme efterspørgsel fik des- Dette skulle heller ikke være en opværre nogle alvorlige følger for ra- lagt faldgruppe racens samarbejdscen. I 1960’erne og 70’erne blev der villige temperament taget i betragtavlet på revl og krat, hvilket med- ning. Træn din collie blidt uden at 

Blue merle er den sjældneste
– og sværeste at avle – af colliens tre farver.

Fa k ta o m

collien
TEMPERAMENT
Glad og venlig. Samarbejds- og lærevillig. Stolt
og vågen.
BEHOV
Stort behov for menneskelig kontakt; følger
gerne med overalt. Moderat motionsbehov
men behov for aktivering – udfordringer og leg.
STØRRELSE
Hanner: 56-61 cm – tæver 51-56 cm
PELS
Den langhårede collie har lange, stride dækhår og en tæt, blød underuld. Den kræver en
smule pelspleje dagligt og en grundig ugentlig
gennembørstning. Den korthårede variant har
dækpels af strid struktur med meget tæt underuld og kræver stort set ingen pelspleje.
FARVER
Tre anerkendte farver: zobel/hvid, tricolour og
blue merle.
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presse den og brug masser af ros/belønning, så når du langt.

Se mere på www.collie.dk
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GRAFIKER: LHS

Den korthårede collie er ikke så udbredt
som den langhårede.
Bortset fra pelsen og
aktivitetsniveauet er
de to varianter meget
ens. Den korthårede
er mest aktiv.

litikens Hundeleksikon

Her ses en trefarvet (tricolour) collie.

Fuld af sport med pelsen kort
Den er ikke særlig udbredt, men faktisk
findes collien også i en korthåret variant.
Den korthårede collie har samme oprindelse som den langhårede, og førhen fødtes der både lang- og korthårede hvalpe i
samme kuld. Man er dog holdt op med
at parre på tværs af de to typer, og de har
også hver deres racestandard i dag.
Bortset fra pelsen minder de to collietyper dog meget om hinanden. Den
mest markante forskel ligger i aktivitetsniveauet – den korthårede er mest
aktiv, idet man har avlet længere på
brugsegenskaber hos den. Derfor finder man en hund, der egner sig glimrende til forskellige hundesportsgrene,
n
i korthårscollien.

Kilder: diverse materiale fra Dansk Collie Klub & Po-

Masser af kontakt
En collie holder af motion, men har ikke
nødvendigvis et specielt højt fysisk aktivitetsniveau. Det er en meget tilpasningsdygtig hund, som sædvanligvis falder til i den familie den er havnet i, hvad
enten der dyrkes masser af sport, eller
man mest er til hyggelige gåture. Alfa og
omega er samværet med familien – en
collie trives simpelthen ikke uden tæt
kontakt til sine mennesker.
Det giver sig selv, at en race med fortid
som arbejdshund har behov for at blive
stimuleret og få udfordringer og opgaver
af forskellig slags.

