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Hej bäste uppfödare!
Även 2017 har bjudit på många härliga upplevelser, tack vare alla er frivilliga eldstjälar som ställer
upp och hjälper till på olika aktiviter runt om i landet! Tack alla frivilliga och uppfödare för allt ideellt
arbete ni lägger ner på att hjälpa nya intresserade av rasen, era valpköpare, nybörjaren som erfaren,
på vägen mot ett aktivt liv tillsammans med sin Tollare! Tack vare er alla så kan vi fortsätta att
tillsammans verka för en frisk och sund Tollare med mentala och funktionella egenskaper, som vi alla
förväntar oss att se i en Tollare! Varmt TACK från Tollarklubbens sida till er allesammans där ute som
på vart o ett vis engagerar er i våran ras och på så vis hjälper rasen mot fortsatt utveckling! Nu
fortsätter vi i samma anda mot ett nytt och spännande 2018!!
HD-index
Under året har vi kunnat fortsatt o följa HD-index för vår ras. Nedan är en sammanställning hämtad
från SKKs avelsdata hur det ser ut för rasen. HD-index bör ses som ytterligare ett avelsverktyg att
tillgå när vi planerar vår avel! Med index får man en klarare bild av hur hund familjens (och rasens)
Höftledsstatus ser ut. HD-index är ett levande verktyg som förändras, då värdet för var HD röntgad
individ påverkar både rasen och hundens familj! Mer information samt Filmat föredrag från SKK om
HD-index, hittar du på hemsidan: http://tollarklubben.se/avel-halsa/index-for-hd/
I dagsläget ser medelvärdet för HD-index ut som följande för Tollarna (2011 – 2015):
Diagnos

Antal (andel) undersökta Medelvärde HD-index

HD A

453

(57,9 %)

107

HD B

230

(29,4 %)

95

HD C

74

(9,5 %)

88

HD D

24

(3,1 %)

82

HD E

2

(0,3 %)

77

Totalt antal undersökta
Antal födda

783
1 797

Medelvärdet för HD-index (hela populationen) 2016:
År
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Medelvärde
95
98
97
98
98
99

2012
100

2013
101

2014
100

Förändringarna i Medlevärdet för HD-index per datum Nov. 2017:
År
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Medelvärde
94
96
96
97
97
98
99

2013
100

2014
98

2015
100

OFAs uppdatering av sin hemsida
OFA har gjort uppdateringar på sin hemsida, och således har även beställningsförfarandet för DEN
också förändrats. Utförligare information om hur du beställer DEN tester från OFA finns på
Tollarklubbens hemsida, eller skicka ett mail (till avelsansvarig) om ni vill ha hjälp i hur ni beställer
testet. För er som har beställt JADD, CP1, CLPS och BUFF test från OFA innan, så tillhandahåller inte
OFA dessa tester längre, då det är bytt laboratorium som läser av testerna. Istället får man beställa
dessa tester från VGL (Veterinary Genetics Laboratory) på US Davis Veterinary Medicin Univercity.
Det gör man genom att skapa ett konto på deras hemsida (https://www.vgl.ucdavis.edu/) och scrolla
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ner på sidan och klicka på Nova Scotia Duck Tolling Retriever (NSDTR) tests för att komma till sidan
för att beställa DNA-tester som rör rasen.
Ett förtydligande; Tollarklubbens rekommendationer gällande DNA-tester, är i dagsläget: prcdPRA (via Optigen för att kunna registrera resultatet på SKK) samt DEN (beställs på Ofas hemsida).
Övriga framtagna DNA-tester för vår ras (CP1, CLPS, BUFF, JADD, CDDY and IVDD risk, samt ej ras
specifika DM, CEA) kan vara till hjälp i ditt avelsarbete, och DNA-testernas resultat måste beaktas i
avelsarbetet. Mer om DNA-tester finns samlat på hemidan: http://tollarklubben.se/avel-halsa/dnatester/
Rasen har många fina avelsverktyg att ta hjälp av när vi planerar vår avel. Kom ihåg att se
helhetsbilden i den planerade kombinationen! För att rasen ska kunna fortsätta att bevaras och leva
vidare är det viktigt att så många olika avelsdjur och olika avelskombinationer görs, för att inte tappa
värdefullt genetiskt material! Vem vet vilka nya erfarenheter vi har om ex. 5-10 år, kanske får vi
tänka om när ny fakta ligger på bordet, och då är det bra om vi har ett varierat urval att välja ur när vi
ska göra vår tilltänkta kombination! Tänk på att ingen kombination är bättre eller sämre än den
andra! Det är viktigt att Du, både som tik- eller hanhundsägare, är övertygad om att den planerade
kombinationen kommer att resultera i en kull Tollarvalpar som gynnar rasens utveckling!
Inför Workshopen i mars, finns det en enkät som kommer att ligga till grund för diskussioner på
årsmötet, lämna gärna era åsikter och tankar i dokumentet: Har Tollarna några rasproblem?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjyc6_iE8hCpnuclgWkMDSfFDxXZg9kx7qYmi450Qb4o3
nxA/viewform
Ett annat bra avelsverktyg hittar ni i Länken till Avelstrukturen - Barnbarnslistan - Listan är tänkt
att ge vägledning över vilka djurs gener som fått stor spridning i rasen genom att deras avkommor i
stor utsträckning gått vidare i avel. Ni hittar mer info på hemsidan.
Just nu pågår den årliga utvärderingen av RAS - Rasspecifika avelsstrategier
(http://tollarklubben.se/avel-halsa/ras/) , som även den kommer att publiceras på hemsidan under
början av 2018.
Klubben är intresserad av att höra från er uppfödare om vad ni tycker om valpförmedlingen, om /hur
ni använder denna medlemsförmån, eller om ni har förslag på förändringar. Lämna gärna era
synpunkter i länken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ5JVCpT8ZX6rpeNWMznP62ilF4oCguFkl2_VPv9v3_w
_k-g/viewform
SKKs Utbildningskommitté har lanserat tre avsnitt som webb-TV som heter SKK play för uppfödare.
Program ett handlar om DNA-tester – värdefulla eller vilseledande, program två handlar om
Uppfödaren o juridiken, och program tre handlar om utfodring ur ett uppfödarperspektiv. Kika mer
på dessa här: http://www.skk.se/sv/om-skk/utbildning/SKK-Play-for-uppfodare/

Medlemskap!
Såklart vill vi att så många som möjligt är medlemmar i Tollarklubben! Som medlem och uppfödare i
Tollarklubben kan du bl.a. även erbjuda dina valpköpare ett års reducerat valpköpar medlemskap i
klubben! Genom att inspirera ännu fler att bli medlemmar i Tollarklubben kan vi skapa möjligheter
att vårda och utveckla vår ras ännu mer! Tillsammans kan vi göra så mycket mera och stå starka inför
framtiden! Kontakta kassören i klubben, så hjälper vi dig!
Som medlem får du Tollartidningen 4 ggr om året, och du kan såklart vara med o påverka klubbens
verksamhet på ex. årsmöte med mera! Du har även som medlem i klubben möjlighet att delta i
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aktiviteter ordnade av lokala aktivitetsgrupper, samt vara med på det årliga eventet av
Tollarspecialen. 2018 arrangeras Tollarspecialen på södertörn, Muskö, söder om Stockholm den 2-5
augusti. Du kan läsa mera om Tollarspecialen här:
https://www.facebook.com/groups/1552562861445742/
Varje år arrangerar även någon av landets alla aktivitetsgruppen Lagkampen, där deltagare som är
nybörjare i apportering till ekipage som startat i elit på jaktprov träffas, tränar och tävlar tillsammans
i en rolig lagtävling!
Vi jobbar ständigt med att knyta samarbetspartners till klubben! Klubbmedlemmar får 10 % rabatt
hos arrak outdoors samt Dummies.se, hör av er till PR & info ansvarig för mer info!! Även Agria är en
av våra samarbetspartners! http://tollarklubben.se/samarbetspartners/

Kortare Profilering av din kennel/uppfödning på hemsidan!
Uppfödare som är medlem eller tecknar medlemskap i Tollarklubben erbjuds att kortfattat
marknadsföra/profilera sin kennel/uppfödning på Tollarklubbens hemsida. Tidigare avgift för att ha
sin hemsideadress på Tollarklubbens hemsida, är borttagen enl. styrelsebeslut från 2016 07 04. Gå in
på följande länk för att beskriva din kennel/uppfödning:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc84X6mBN8jJSYSJPfmzP32tbqzEUCx_E5ketaxPI5Ne_zG
Bw/viewform
Inkomna profileringar läggs upp på hemsidan vart efter som.
Tollarklubben fanns representerad på den årliga hundutställningen på Mässan i Stockholm som gick
av stapeln i mitten av December, och klubben kommer även att ha en monter på My Dog i början av
januari 2018! Kom gärna förbi o prata lite!

Vi i styrelsen vill gärna höra dina tankar, idéer och tips, så skicka gärna ett mail till oss eller
klicka på länken ovan (enkät för uppfödar/kennel profileringen) för att lämna dina
synpunkter! Du behöver inte vara medlem för att lämna dina tankar, idéer och synpunkter!
Ordförande: Mats Viker ordforande@tollarklubben.se
Sekreterare: Åsa Roosenqvist sekreterare@tollarklubben.se
Kassör: Carina Boijertz kassor@tollarklubben.se
PR-info ansvarig: Debbie Hansson info@tollarklubben.se
Jaktansvarig: Mats Gunnarsson jaktansvarig@tollarklubben.se
Aktivitets-, Mentalitets- och funktionsansvarig: Marina Johnsson
mentalitetsansvarig@tollarklubben.se
Avelsansvarig: Therese Knutsson avelsansvarig@tollarklubben.se
RAS ansvarig: Helena Näslund rasansvarig@tollarklubben.se
Tollarspecialen ansvarig: Gunliz Bengtsson aktivitetsansvarig@tollarklubben.se
Exteriöransvarig: Per Wigforss exterioransvarig@tollarklubben.se
Önskar Du/Ni inte fler utskick av infobladet, vänligen meddela oss via mail eller i enkäten om din
kennel/uppfödnings profilering!
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