THE INTERNATIONAL COLLIE SOCIETY NA REPÚBLICA CHECA, BRNO, WORLD SHOW
2021
Se a pandemia de COVID-19 o permitir, esperamos nos divertir imenso no próximo ano
durante o World Show em Brno, República Tcheca.
Devo informar desde já que não há taxa de sócio na International Collie Society (ICS).
São os clubes da raça que são membros e, desde que seja um membro do clube da
raça, você será automaticamente membro do ICS.
A ideia de criar uma organização mundial para todos os criadores de collies foi lançada
em 1983. A intenção era fazer com que todos os amantes da raça collie se reunissem,
se conhecessem e aprendessem uns com os outros. Em 1984, passou da ideia à
realidade por iniciativa da falecida Sra. Audrey Chatfield, titular do mundialmente
famoso afixo Dunsinane Collies na Inglaterra e juíza respeitada em todo o mundo. A
primeira reunião foi realizada em Portugal. A Presidente era a Sra. Audrey Chatfield e o
presidente já falecido o Dr. Per Frey, da Noruega, um amante de Collies por toda a sua
vida. Eles mantiveram essas posições até que se retiraram e deixaram o cargo em
2000.
As reuniões ou convenções ficaram conhecidas como Collie Week ou Collie Holiday
(Collie-Férias). Até agora, tivemos collie-férias em Portugal, Bélgica, Itália, Áustria,
Jugoslávia, Suécia, Finlândia, Noruega, Austrália, Dinamarca, Inglaterra, Escócia,
Irlanda, Alemanha, Hungria, Holanda, EUA e Israel, e em todas elas fomentam-se
amizades fortes e duradouras entre os amantes de Collie. A ICS também publicava um
manual anual, o International Collie Handbook, um livro que apresentava criadores de
todo o mundo, artigos e genealogias. Era de fato popular em todo o mundo. Em 2015,
foi suspensa a sua produção devido a todos os contatos existirem na internet. Se
alguém quiser pegar a tocha e começar a produzi-la novamente, entre em contato com
o comitê da ICS. Durante essas convenções ou reuniões, temos exposições, fazemos
excursões para conhecer os vários países e, também os criadores e suas linhagens.
Organizamos palestras sobre vários assuntos relacionados com as nossas raças, feitas
por veterinários, cientistas e outros. Nunca somos velhos demais para aprender.
Nos últimos anos, apenas algumas pessoas se reuniram durante um show num fim de
semana prolongado. Aproximadamente um ano atrás, fui contactada pelo atual líder
do ICS, Sr. John Geddes, do canil Ingledene Collies na Inglaterra, perguntando se eu
poderia entrar em contato com alguns dos meus amigos do facebook para organizar
uma reunião em Brno durante a World Dog Show. Sugeri recriar as boas e velhas
Collie-férias, como os conhecíamos sob a sra. Audrey Chatfield e o Sr. Per Frey, e isso
foi aceito pelo comitê. Também senti que essa poderia ser uma excelente
oportunidade para prestar homenagem a todos os pioneiros do ICS que já nos
deixaram. Durante esse processo, perguntaram-me se eu poderia assumir a posição de
coordenadora de eventos da ICS e fiquei feliz em aceitar, pois adoro esse tipo de
trabalho. Eu espero que a tocha possa ser carregada em países diferentes, e vocês
possam me sugerir aonde gostariam de ir da próxima vez ou poderão tomar a iniciativa
de organizar uma convenção em vosso país e quais os tópicos gostariam que fossem

destacados. Claro, estou disponível para ajudar o máximo que puder a partir da
Noruega
É com o maior prazer que lhe estendemos o convite para as Collie-Férias ICS, na
República Checa, em Praga e Brno, de 24 de setembro a 4 de outubro de 2021.
Apresento aqui o programa com as atividades já confirmadas (existem alguns links a
acrescentar). Adianto desde já que também temos o prazer de receber Shelties bem
como representantes de outras raças, na esperança genuína de que eles inspirem o
criar das suas próprias sociedades.
24 de setembro: chegada a Praga e durante a noite jantar em conjunto. Todos os fãs
de collies são bem-vindos.
25 de setembro: Visitas guiadas a Praga com almoço incluído. Na véspera, vamos
jantar no restaurante Petrin Hill, com vista sobre Praga à noite
26 de setembro. Passeio em Praga, compras, atividades culturais mais leves, de
preferência
27 de setembro (dia da Constituição na República Checa) Chegadas em Brno. Jantar de
boas-vindas no Hotel Voronez.
28 de setembro: Palestras: A Sra. Elena Balazsovits falará sobre a diferença entre o
padrão da raça collie FCI e o padrão americano, com ilustrações.
Dr. Hassan B. Sontas, palestrará sobre sobre sémen congelado e refrigerado;
inseminação artificial: instrumento maléfico ou uma ferramenta mágica; por que
minha cadela não engravidou (vírus do herpes canino e outras causas)
Ritta Lindström falará sobre os genes MDR1, DM e outros desafios genéticos em
futuras criações.
29 de setembro: International CACIB Show
30 de setembro: Exposição Canina Mundial
1º de outubro: Club Show
À noite jantar, dançar e sorteio de rifas.
2 de outubro: Workshop / fórum de discussão com todos os interessados, juízes,
criadores e, esperamos, representantes da FCI
3 de outubro: Ir às compras dar uma vista de olhos às finais do WDS. Livre para fazer o
que se quiser
4 de outubro: Partida
A principal função do ICS, (e preciso dizer que essa é uma organização sem fins
lucrativos), é ser um fórum no qual os entusiastas do Collie se reúnam. Espera-se que
trabalhem em conjunto para o benefício das raças, e talvez o mais importante, sem
discutir amargamente entre si. Esse último argumento mencionado foi o mais
importante para a sra. Audrey Chatfield e o sr. Per Frey, e eles enfatizaram muito isso.
Se alguém vem para causar problemas, não é bem-vindo. Se houver diferenças
pessoais, são convidados a sair para resolver o problema entre eles e depois voltar e
manter a paz. Em outras palavras, comporte-se com a mesma dignidade que nossa
raça tanto representa.
Realizar esse evento em 2021 tem sido um pouco difícil, pois era evidente que muitas
pessoas não conheciam o ICS e quais são suas intenções. Novos entusiastas da raça
collie estão a aparecer a toda a hora e continuarão a fazê-lo, e nem todo mundo sabe

o significado de trabalhar gratuitamente e de forma voluntária. Percebi que muitos
proprietários de Collies, mesmo na Noruega, não sabiam da existência do ICS. Também
as pessoas estavam preocupadas com os custos. Todos nós temos que pagar nossas
próprias despesas de participação durante estas Collie-Férias, mas tentamos e
tentaremos no futuro negociar os custos para os valores mais baixos possível. Um
enorme agradecimento a Natalja Finkelstein por todo o seu difícil trabalho neste
evento em 2021. Links serão fornecidos aos hotéis para pagamento e outros assuntos.
Percebemos que há novos campos a serem explorados para divulgar informações
como esta sobre o ICS e as raças em geral. Durante o evento em Brno, todas as
palestras serão reunidas em um compêndio, traduzido para 6 idiomas. Este compêndio
será entregue a todos os participantes das palestras e os que NÃO estiverem presentes
poderão comprá-los no ICS. Também esperamos ver veterinários e juízes em nosso
evento em 2021, e que eles vejam isso como uma oportunidade de trabalhar em
conjunto com entusiastas para uma melhor compreensão entre todos nós.
Desejamos-lhe as mais calorosas boas-vindas.
Astri Hedenstad
e-mail address: dignitycollies@hotmail com

