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Hej bäste uppfödare! 

Detta mail/brev får du, då vi i Tollarklubben vill göra dig uppmärksam på en del saker som är på gång 

i klubben! Detta infoblad, som kommer att gå ut då behov finns, via en maillista, kommer även att 

finnas på hemsidan för nedladdning om man så önskar!  

 

Hälsoinformation: 

Hälsoenkät 2016 

https://docs.google.com/forms/d/1gYx3Ow_rVCOVzfLIn0D6NsGV9MqUxu2twZMeEK0lxU0/viewform 

Dokumentationen kommer att ligga till grund för nästkommande revidering och uppföljning av RAS 

(Läs mer om RAS på klubbens hemsida: http://tollarklubben.se/avel-halsa/ras/). Men är även ett 

viktigt instrument för att kunna veta hur rasen mår idag och i tid kunna sätta in åtgärder ifall att ett 

problem skulle visa sig. Så ta tillfället i akt och gå in på länken och fyll i dina hundars hälsostatus. 

Resultaten kommer att redovisas som statistik över hälsoläget i rasen, och individuell information 

kommer inte att lämnas ut till någon utan ägarens tillstånd.  

 

Degenerative Encephalopathy 

En sjukdom som nyligen upptäckts hos Tollare som är en dramatisk sjukdom som orsakar 

nedbrytning av vissa områden i hjärnan som leder till motoriska problem som rörelsestörning, 

inlärningssvårigheter, svårt att koncentrera sig och koordinera sina rörelser. Idag finns ett DNA-test 

att tillgå, så ingen Tollare skall behöva drabbas av denna sjukdom. Läs mer på Tollarklubbens 

hemsida om sjukdomen, och hur det går till att beställa ett test. Klubbens avelspolicy är att DNA-test 

skall vara utfört på bägge föräldrarna till en tilltänkt kombination innan parning, samt att endast fria 

alt. Carrier (då i kombination med clear partner) får användas till avel. Affected får ej användas i avel.  

 

 

Addison/JADD/Liver Shunt 

Två varianter Addison, varav JADD debuterar i ung ålder, vanligtvis mellan 8 veckor – 12 månader, 

medan Addison (late onset) debuterar i vuxen ålder hos Tollare.  Addison innebär att binjurebarken 

inte producerar binjurebarkhormon, vilket gör att hunden utvecklas symptom som ex. kräkningar, 

diarré, slöhet, anorexi och svaghet. Ibland är symptomen diffusa, och hundar kan även insjukna i så 

kallad Addisonkris, vilket kräver omedelbar veterinärvård, då blodcirkulationen till följd av störd 

elektrolytbalans i kroppen rubbas. Hunden kan uppvisa kramper o medvetslöshet. Idag finns test för 

JADD, den juvenila formen av Addison, men inget test för Addison som debuterar i vuxen ålder.  

    Liver Shunt (Portosystemisk Shunt) är fortfarande ovanligt i rasen, men samma forskarteam i USA 

som forskar på Addison/JADD, har även kollegor som forskar på Livershunt. Kortfattat så under 

fosterstadiet leds valpens blod rakt genom deras egna omogna levervävnad direkt till bakre 

hålvenen. Denna shunt skall efter valpens födsel tillbakabildas, men i vissa fall gör den inte det och 

https://docs.google.com/forms/d/1gYx3Ow_rVCOVzfLIn0D6NsGV9MqUxu2twZMeEK0lxU0/viewform
http://tollarklubben.se/avel-halsa/ras/
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ställer då till med problem för valpen. Genom operativt ingrepp kan en del shuntar stängas och 

hunden blir bra, medan det i andra fall dessvärre inte går att göra så mycket åt en shunt.  

Mer om Addison samt JADD o Liver Shunt finns att läsa om på Tollarklubbens hemsida, eller kontakta 

avelsrådet.  

 

 

HD-index 

Från årsskiftet 2016 har Tollarna fått HD-index. Index innebär att man, förutom individens eget 

röntgenresultat för HD, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens 

nedärvningsförmåga avseende HD. Index för HD skattas rutinmässigt varje vecka och 

värdena publiceras i Avelsdata på SKKs sida. Merinformation om HD-index finns att läsa på hemsidan: 

http://tollarklubben.se/avel-halsa/index-for-hd/ 

 

 

FB-R   Funktionsbeskrivning  

http://ssrk.se/images/stories/FBR/FB-R_Folder_2015_sid_1-4.pdf 

Ett ypperligt tillfälle att samla en hel kull för att se hur hundarna jobbar i en tänkt 

apporteringssituation. Det är ett mycket bra komplement till alla som inte kommer till start på 

jaktprov, och som är nyfikna på att se hur ens hunds intresse för apportering är. Tollaren är en 

retriever och vi är måna om att kunna behålla den jaktliga funktionen, då den även gynnar andra 

aktiviteter som vi vill jobba med tillsammans med våra Tollare!  Ta kontakt med Funktionsbeskrivare, 

eller jaktansvarig i klubben, så berättar de mer om hur det går till och vart ni kan anmäla er! Ingen 

träning behövs för att starta sin Tollare på Funktionsbeskrivning! 

 

BPH – Beteende och Personlighets beskrivning 

Tollarklubben är måna om att så många Tollare som möjligt beskrivs för att rasen ska fortsätta och 

utvecklas positivt på den mentala biten! Har du inte redan kommit i kontakt med BPH, så kontakta 

ansvarig för mentalitet i klubben för mer information! Du kan även läsa mer om BPH här: 

http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/ 

På hemsidan (http://tollarklubben.se/bph/) kan du även läsa om 200-analysen, ett dokument från 

SKKs KHM kommittee, där de har sammanfattat, analyserat och reflekterat över de resultat tollarna 

visat på BPH. Varje ras som har fler än 200 resp. 500 starter får en analys över läget i rasen! Var med 

du med o gå BPH med din hund, ingen träning behövs, och du får en bra bild över din hunds 

mentalitet!   

 

Medlemskap! 

Såklart vill vi att så många som möjligt är medlemmar i Tollarklubben! Då klubben firar 30-år i år, vill 

klubben erbjuda dig, som är uppfödare men som inte är medlem idag, att teckna ett medlemskap till 

http://tollarklubben.se/avel-halsa/index-for-hd/
http://ssrk.se/images/stories/FBR/FB-R_Folder_2015_sid_1-4.pdf
http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/
http://tollarklubben.se/bph/
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reducerat pris det första medlemsåret.  Som medlem och uppfödare i Tollarklubben kan du bl.a.  

även erbjuda dina valpköpare ett års reducerat valpköpar medlemskap i klubben! Kontakta aktivitets 

& medlemsansvarig 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 

aktiviteter ordnade av lokala aktivitetsgrupper, samt vara med på det årliga eventet av 

Tollarspecialen, som i år går i Forsvik/Karlsborg den 3-7e augusti.  

      Årets upplaga av Tollarspecialen slår alla tidigare rekord i starter för TJP/arbetsprov/prova-på-

TollingJaktProv med 352 deltagare! Därtill har vi många som även startar Lydnad (72 starter) och 

Agility (78 starter) samt på söndag avslutas specialen med en utställning där 399  hundar möter upp! 

Läs mer om Tollarspecialen: http://specialen.tollarklubben.se/ 

 

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 sponsorer till klubben och nyligen tecknades sponsoravtal med Arrak 

outdoors samt Dummies.se   Detta innebär bl.a.  för våra medlemmar att de har 10 % rabatt när de 

handlar varor från Arrak outdoors respektive Dummies.se   

 

 

Kortare Profilering av din kennel/uppfödning på hemsidan! 

Uppfödare som är medlem eller tecknar medlemskap i Tollarklubben erbjuds nu 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/1sAm1gmHyw5KS3KMEHv1khsD6bhzpWKcZSabmC7ebHSE/viewfo

rm 

Kommer under hösten 

Tollarklubben planerar även att lansera en informationsfolder som du som uppfödare (medlem som 

icke medlem) ska kunna ladda ner från hemsidan och skicka med till dina valpköpare. Infofoldern 

innehåller bl.a. rasinformation, kontaktinformation till aktivitetsgrupper & kontaktpersoner för 

respektive område, dit nyblivna Tollarägare kan vända sig för att hitta träningskompisar, träffar etc.  

Där erbjuds även möjligheten att teckna ett års medlemskap till rabatterat pris för nya valpköpare.  

 

Vi i styrelsen vill gärna höra dina tankar, idéer och tips, så skicka gärna ett mail till oss eller 

klicka på länken nedan för att lämna dina synpunkter! Du behöver inte vara medlem för att 

http://specialen.tollarklubben.se/
https://docs.google.com/forms/d/1sAm1gmHyw5KS3KMEHv1khsD6bhzpWKcZSabmC7ebHSE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sAm1gmHyw5KS3KMEHv1khsD6bhzpWKcZSabmC7ebHSE/viewform
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lämna dina tankar, idéer och synpunkter! 

https://docs.google.com/forms/d/1IDnl98W7Aw3QnwginaSXY5tkGjxOEsxHLWNM4T_Pdro/viewform 

 

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 

Mentalitets- och funktionsansvarig: Marina Johnsson mentalitetsansvarig@tollarklubben.se 

Avelsansvarig: Therese Knutsson avelsansvarig@tollarklubben.se 

RAS ansvarig: Helena Näslund rasansvarig@tollarklubben.se 

Aktivitets- och medlemsansvarig: 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 din 

kennel/uppfödnings profilering! 
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