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Genomgången av klubbens styrelse 2016-10-29 
 



3. Mål och strategier 

 
Ytterst ansvarig för mål och strategier är styrelsen om inte annat anges. De 
långsiktiga målen avser en tidsperiod på 10 år från senaste revidering om inget annat 
anges. De kortsiktiga målen avser en tidsperiod på 5 år från senaste revidering om 
inget annat anges. 
 

I detta dokument har styrelsen gått igenom långsiktiga, kortsiktiga mål samt strategier 
i RAS Rasspecifika avelsstrategier daterade 2014-01-02. Information är inhämtad 
under oktober 2016 från SKK Avelsdata och Tollarklubbens hemsida. 

 
3.1. Avelsstruktur 
 
Långsiktigt mål: 
Att öka kunskaperna hos uppfödare och hanhundsägare så att all avel bedrivs på ett sådant 
sätt att vi dels bevarar tollarens rasspecifika egenskaper samt dels begränsar risken för att 
sprida anlag för sjukdomar och defekter vidare inom populationen. 
 
Kortsiktigt mål I: 
Att inte överskrida en genomsnittlig inavelsgrad på ca 2%. 
 
Strategier: 
● De flesta parningar bör ha en inavelsgrad lägre än 3%. Ingen parning ska överskrida 

6.25% 
● Föreläsningar och utbildningar genomförs för att utbilda rasens uppfödare så att dessa 

får den kunskap som behövs för att ta förståndiga avelsbeslut.  
● Information till uppfödarna om vikten av att söka den kunskap som behövs. Detta kan 

göras genom information i klubbtidningen och på klubbens hemsida. 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− Inavelsgraden uppgick 2012 till 0,8%, 2013 till 0,8%, 2014 till 1% och 2015 till 0,7%.  
− Den senaste tioårsperioden har inavelsgraden varit i snitt 1,08 %. 
− Behov av föreläsningar och utbildningar är i dagsläget lågt. 
− Det finns anvisningar och regler i Tollarklubbens avelspolicy och för 

valpförmedlingens rekommendationer. 
− De till klubben anslutna uppfödarna har i dagsläget god kunskap om detta. 

 
 
Kortsiktigt mål II: 
Öka spridningen av antal hanhundar i aveln. 
 
Strategier: 
● Ingen enskild hanhund bör ha fler än 60 valpar. 
● En hanhund bör inte ha mer än 3 kullar innan de två första kullarna uppnått två års 

ålder. Det är för att ge möjlighet till både hanhunds- och tikägare att utvärdera 
avkommorna. 



● Information till uppfödarna om vikten av att öka den genetiska spridningen. Detta kan 
göras genom information i klubbtidningen och på klubbens hemsida. 

 
Uppföljning 2016-10-29 

− För närvarande föreligger ingen s.k. matadoravel där samma hanhund får många 
valpar. Bedömningen är att det inte förekommer avvikelser mot antal kullar per 
hanhund annat än i undantagsfall.  

− Det finns anvisningar och regler i klubbens avelspolicy och för valpförmedlingens 
rekommendationer. 

− De till klubben anslutna uppfödarna har i dagsläget god kunskap om detta. 
 
 
Kortsiktigt mål III: 
Att öka avelsbasen. För att viktiga gener inte ska gå förlorade är det viktigt att arbeta på en 
ökad avelsbas. För att öka avelsbasen bör fler hundar användas i avel, dvs. liknande eller 
upprepade kombinationer bör undvikas. En låg inavelsgrad bidrar på sikt till en ökad 
avelsbas samt minskar risken för genetiska defekter. 
 
Strategier: 
● Föreläsningar och utbildningar genomförs för att utbilda rasens uppfödare så att dessa 

får den kunskap som behövs för att ta förståndiga avelsbeslut. 
● Uppfödarna måste informeras om vikten av att söka den kunskap som behövs. Detta 

kan göras genom information i klubbtidningen och på klubbens hemsida. 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− 2015 föddes det 67 kullar och till dessa användes 67 tikar och 54 olika hanar.  
− 2015 användes 10 st utlandregistrerade hanhundar, samt 9 st. importerade 

omregistrerade hanar. 
− Inavelsgraden hålls på en låg nivå, genom god kompetens hos uppfödarna. 
− Vi bör uppmuntra uppfödare att använda svenska och utländska hundar som tillför 

genetisk variation till den svenska tollarpopulationen samt uppmuntra att använda 
flera/olika individer ur samma kull 

− Klubben genomför föreläsningar i t.ex. samband med klubbmötet.  
− Klubben skickar ut informationsbrev till alla uppfödare med material avseende hälsa 

etc. 
− SKK anordnar utbildningar och föreläsningar kring detta. 

  



3.2. Hälsa 
 
Långsiktigt mål: 
Det långsiktiga målet är att minska sjukdomar och defekter i rasen. 
 
Kortsiktigt mål I: 
Arbeta med att minska de autoimmuna sjukdomarna i rasen. 
 
Strategier: 
● Utbilda rasens uppfödare och ge dem ökad kunskap om de autoimmuna sjukdomarna 

som förekommer i rasen. Det kan ske i form av föreläsningar/kurser samt genom 
information i klubbtidningen och på hemsidan. 

● Aktivt stödja forskning som handlar om de autoimmuna sjukdomar som finns i rasen. 
● Informera om vikten att låta sin hund donera blod när SLU anordnar blodprovstagning 
● Arbeta med att hund med misstänkt tollarsjuka kommer så nära diagnos som möjligt 
● Informera om vikten att kontakt omgående etableras med SLU 
● Arbeta aktivt för att uppfödarna följer Tollarklubbens Avelspolicy, se bilaga 1. 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− Enligt SLU ligger andelen hundar med autoimmuna sjukdomar i stort sett konstant, 
det har inte skett någon förändring vare sig uppåt eller nedåt. 

− Klubben publicerar senaste informationen i ämnet på hemsidan och i Tollaren. 
− På klubbens hemsida finns information för hundägare hur de ska gå tillväga när 

hunden misstänks vara drabbad av sjukdom, remiss finns att hämta på klubbens 
hemsida. 

− Klubben genomför föreläsningar i t.ex. samband med klubbmötet.  
− Klubben skickar ut informationsbrev till alla uppfödare med material avseende hälsa 

etc. 
 
 
 
Kortsiktigt mål II: 
Att inte använda hundar med HD i avel 
 
Strategier: 
● Uppmana uppfödarna att inte använda hundar med HD i avel 
● Arbeta aktivt för att uppfödarna följer Tollarklubbens Avelspolicy, se bilaga 1. 
● Verka för att tollaren får HD index genom löpande kontakter med SKK. (För närmare 

förklaring av vad HD index är se 5.2.2) 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− Under 2016 har Tollaren fått HD-index som är en skattning av avelsvärde för HD som 
SKK arbetat fram i SKK Avelsdata.  

− Tollarklubben arbetar med att informera medlemmar och uppfödare om detta nya 
avelsverktyg i klubbtidning, infobrev och samt på hemsidan. 

− Tollarklubben arbetar med att få fram nya rekommendationer och förhållningssätt. 
− Med infört HD-index bör det kortsiktiga målet och strategierna skrivas om. Istället för 

att bara bedöma hunden efter HD-status bör man utgå från HD-status OCH 
HD-index.  

− Styrelsen avser komma med ett förslag till rekommendation kring användande av 
HD-index till ordinarie klubbmöte 2017. 



− Klubben skickar ut informationsbrev till alla uppfödare med material avseende hälsa 
etc. 

 
 
Kortsiktigt mål III: 
Att öka andelen ED-röntgade hundar. 
 
Strategier: 
● Uppmuntra till att alla hundar ED-röntgas samtidigt som de HD-röntgas. 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− Ett genomsnitt de sista åtta åren visar att 92% av de hundar som röntgar höfterna 
även röntgar armbågarna. 

− Enligt klubbens avelspolicy bör båda föräldradjuren vara ED-röntgade utan 
anmärkning. 

− Enligt klubbens valpförmedlingsregler skall båda föräldradjuren vara ED-röntgade 
utan anmärkning. 

− Under perioden 2007-2016 har endast ett föräldradjur noterats med ED grad 1, av de 
hundar som har känd ED-status. 

 
  
Kortsiktigt mål IV: 
Att inte använda hundar med ED i avel 
 
Strategier: 
● Att informera uppfödarna att inte använda hundar med ED i avel. 
● Arbeta aktivt för att uppfödarna följer Tollarklubbens Avelspolicy, se bilaga 1. 
● Att avkomma efter hund med ED diagnos inte får förmedlas genom tollarklubbens 

valpförmedling 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− ca 90% av de hundar som röntgar höfter röntgar också armbågarna. 
− Enligt klubbens avelspolicy bör båda föräldradjuren vara ED-röntgade utan 

anmärkning. 
− Enligt klubbens valpförmedlingsregler skall båda föräldradjuren vara ED-röntgade 

utan anmärkning. 
− Klubbens styrelse bör diskutera om samma rekommendationer ska finnas i klubbens 

avelspolicy, valpförmedling samt RAS. 
  
 
 
Kortsiktigt mål V: 
Att öka andelen hundar som ögonlyses. 
 
Strategier: 
● Uppmuntra till att alla hundar som går i avel ögonlyses. 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− Enligt klubbens avelspolicy ska föräldradjur vara ögonlysta och inte visa tecken på 
PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 12 månader vid 
parningstillfället. 



− Enligt klubbens valpförmedlingsregler ska föräldradjur vara ögonlysta och inte visa 
tecken på PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 12 månader vid 
parningstillfället. 

− Vid genomgång av 2015 års kombinationer är det 10 kullar som ej lever upp till 
klubbens valpförmedlingens regler på känd ögonlysningstatus inom 12 månader från 
parningstillfället. Fem av dessa kullar har en partner som har känd 
ögonlysningsstatus.  

 
 
Kortsiktigt mål VI: 
Att alla avelsdjur ska ha känd DNA-status avseende prcd-PRA. 
 
Strategier: 
● Informera uppfödare och hanhundsägare om gentestet och vad det innebär genom 

information i klubbtidningen och på Tollarklubbens hemsida. 
● Uppmana uppfödare och hanhundsägare att gentesta sina hundar innan de används i 

avel. 
 

Uppföljning 2016-10-29 
− I avelspolicyn uppmanas uppfödare som är medlem i Svenska Tollarklubben att 

sträva efter att avelsdjur ska ha känd DNA-status för prcd-PRA.  
− Klubben upplyser om när Optigen har erbjudanden av sina DNA-tester. 
− Vid genomgång av 2015 års kullregistreringar så är 16 kullar hereditärt fria. I 19 kullar 

hade en av parterna känd prcd-PRA status (registrerat hos SKK). I 13 kullar hade 
inga av föräldradjuren känd prcd-PRA status (registrerat hos SKK) 

 
 
Kortsiktigt mål VII: 
Att hundar med allvarliga och/eller ärftliga ögonsjukdomar inte ska användas i avel. 
 
Strategier: 
● Uppmuntra till att alla hundar som går i avel ögonlyses 
● Att samtliga avelsdjur är ögonlysta inom 12 månader vid parningstillfället 

 
Uppföljning 2016-10-29 

− Enligt klubbens avelspolicy ska föräldradjur vara ögonlysta och inte visa tecken på 
PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 12 månader vid 
parningstillfället. 

− Enligt klubbens valpförmedlingsregler ska föräldradjur vara ögonlysta och inte visa 
tecken på PRA, annan ärftlig ögonsjukdom eller allvarlig defekt inom 12 månader vid 
parningstillfället. 

− Ur de 67 registrerade kullarna registrerade 2015, där föräldradjuren hade känd 
ögonstatus innan parning, hade endast två av avelsdjuren en anmärkning (borträknat 
distichiasis), som dock räknas vara av lindrig karaktär och ok att använda i avel.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Kortsiktigt mål VIII: 
Arbeta med att förbättra det allmänna hälsotillståndet i rasen. 
 
Strategier: 
● Att inte använda avelsdjur med en mindre allvarlig defekt tillsammans med ett avelsdjur 

med samma mindre allvarliga defekt 
 
Uppföljning 2016-10-29 

- Under 2015 noterades en ny sjukdom, Degenerativ Encephalopati. Ett nytt DNA-test 
togs fram och Tollarklubben utarbetade en rekommendation om att befintliga och 
kommande föräldradjur ska DNA-testas för DE.  

− Klubben redovisar resultaten av DNA-tester avseende DE på sin hemsida. 
− Enligt klubbens valpförmedlingsregler ska båda föräldradjuren vara testade avseende 

DE (Degenerativ encefalopati), varav minst ett av föräldradjuren är Normal/Clear eller 
hereditärt fri. Valpkull efter testade Affected/At risk förmedlas ej.  

− Krav på DNA-status avseende DE bör framgent föras in i avelspolicyn. 
− Klubben skickar ut informationsbrev till alla uppfödare med material avseende hälsa 

etc. 
− Vid klubbmötet 2016 genomfördes en föreläsning avseende neurologiska sjukdomar. 
− Tollarklubben genomför en Hälsoenkät under 2016. 
− Klubben har samlat in information från försäkringsbolag genom tex Agrias Breed 

Profile för att få information om hälsoläget i rasen 
− Klubben har informerat om JADD och Addison, Liver Shunt, Höftleder och 

immunologiska sjukdomar på sin hemsida. 
Klubben informerar endast om sjukdomarna samt att det finns tillgängliga DNA-tester 
men tar inget ställningstagande utöver den generella policyn som SKK har. 

 
 
 
 
3.3. Exteriör 
 
Långsiktigt mål: 
Det långsiktiga målet är att arbeta med siktet inställt på sunda och funktionella hundar. 
Viktigast är dock att främja avelsurvalet baserat på arbetsprestation för att minimera de 
exteriöra avvikelser som påverkar hundens arbetsförmåga. Vi måste fortsätta verka för att 
tollaren inte delas upp i en jakttyp och en utställningstyp. 
 
 
Kortsiktigt mål I: 
Att hos uppfödare och exteriördomare öka förståelsen för sambandet mellan konstruktion 
och funktion. 
 
Strategier: 
● Bistå SSRK’s domarkonferenser 
● Informera om utveckling av rasens exteriör 
● Utveckla dialogen med exteriördomarna 
● Informera om Tollarspecialen, då det är en unik chans att årligen se många tollare 

samtidigt. 
● Skicka Raskompendiet till nya exteriördomare. 
 



 
Uppföljning 2016-10-29 

− Klubben deltog med representation vid SSRKs exteriördomarekonferens 2015. 
− Ett nytt raskompendium togs fram till SSRKs exteriördomarekonferens 2015. 
− Det nya raskompendiet är publicerat på klubbens hemsida. 
− Exteriöransvarig tillser att de nya exteriördomarna erhåller det nya raskompendiet.  
− Tollarspecialen är populär bland exteriördomarna och vi får mycket beröm från dessa. 

 
 
 
 
Kortsiktigt mål II: 
Arbeta för att motverka risken att rasen uppdelas i en jakt-respektive utställningstyp. 
 
Strategier: 
● Ha relevanta krav på såväl arbets- som utställningsmeriter för Tollarklubbens 

valpförmedling 
● Uppmuntra till att de individer som används i avel har både jakt och utställningsmerit. 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− Enligt klubbens valpförmedlingsregler ska tiken ha antingen Excellent eller Very Good 
på officiell utställning vid en ålder av lägst 15 månader. 

− Enligt klubbens valpförmedlingsregler ska hanen ska ha Excellent eller Very Good på 
officiell utställning vid en ålder av lägst 15 månader ELLER minst en godkänd 
jaktmerit.  

− Detta bör diskuteras och eventuellt revideras utifrån mål och strategier i RAS, 
eftersom dagens valpförmedlingsregler kan tolkas som att rubrik1 (kullar som 
uppfyller grundkriterierna och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd 
jaktmerit) kan tolkas som en jakttyp och rubrik 3 (kullar som uppfyller grundkriterierna 
men där båda föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit) som en utställningstyp. 

 
 
 
 
Kortsiktigt mål III: 
Utvärdera exteriören i hela rasen vilket innefattar även hundar som enligt rasstandarden har 
Diskvalificerande fel. 
 
Strategier: 
● Arbeta för att så många tollare som möjligt ställs ut på officiell utställning eller 

exteriörbeskrivs 
● Arbeta för ett fortsatt stort deltagande på Tollarspecialens utställning då det är en unik 

möjlighet att bedöma ett stort antal svenska som utländska tollare. 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− Under 2015 fanns det 68 olika tillfällen att ställa ut sin tollare, 21 internationella och 
47 nationella utställningar.  

− Totalt gjordes 1125 bedömningar av Tollare (501 hanar, 624 tikar).  
− Under 2014 fanns det 70 olika tillfällen att ställa ut sin tollare, 27 internationella och 

43 nationella utställningar.  
− Totalt gjordes 1097 bedömningar av Tollare (521 hanar, 576 tikar).  



− På Tollarspecialens utställning ökar antalet visade hundar år efter år. 2016 var 400 
hundar anmälda, och 2015 var det 355 hundar anmälda. 

 
Kortsiktigt mål IV: 
Kartlägga anledningen varför hundar prissätts med Disqualified. 
 
Strategier: 
● Exteriöransvarig gör årligen en undersökning av utställningskritikerna som har prissatts 

med disqualified, för att identifiera eventuella problem. 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− 2014 prissattes 4 hundar med disqualified, varav en med rapporteringskod A och de 
övriga tre på grund av överteckning. 

− 2015 prissattes 0 hundar med disqualified. 
 
 
 
Kortsiktigt mål V: 
Få klarhet i om rasen storleksmässigt rör sig inom rasstandarden. 
 
Strategier: 
● Genomföra mätning av hundarna på 2 Tollarspecialer under en tioårsperiod 
● Sammanställning, analys och konsekvens görs sedan av utsedd person på uppdrag av 

styrelsen. 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− Tollarklubben genomförde en mätning av mankhöjden på hundar i alla åldrar vid 
Tollarspecialen 2016. Totalt mättes 302 st hundar. 
Resultat för hundar som var 18 månader och äldre: 
För hanhundar (124st) var genomsnittshöjden 50cm och 94% var inom 
rasstandardens tillåtna mankhöjd. 
För tikar (144st) var genomsnittshöjden 46cm och 96% höll sig inom rasstandardens 
tillåtna mankhöjd.  

− En ny mätning kommer att genomföras inom 5 år, varvid en analys av utvecklingen i 
storlek kan göras. 

 
 
 
Kortsiktigt mål VI: 
Verka för att flertalet utställda hundar presenteras ringtränade och välvårdade 
 
Strategier: 
● Aktivitetsgrupperna ska om möjligt löpande anordna utställningsträningar, alternativt 

förmedla kontakter till aktiva länsklubbar eller andra arrangörer av ringträningar. 
● Informera om vikten att vara väl förberedd inför utställningar. 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− Detta är ett område Tollarklubben måste arbeta mer aktivt med. 
  



3.4. Funktion och mentalitet 
 
Funktion Långsiktigt mål: 
Det långsiktiga arbetet är att få egenskaper prövade hos en större del av de hundar som går i 
avel än vad som sker idag. Vi avser även att få en större andel av deras avkommor 
bedömda. Detta för att på ett säkrare sätt kunna välja avelsdjur ur ett jaktligt perspektiv. 
 
 
Kortsiktigt mål I: 
Arbeta för att motverka en uppdelning i en jaktvariant och en utställningsvariant. 
 
Strategier: 
● Att öka intresset för rasens jaktliga funktion hos uppfödare, hundägare och 

valpspekulanter genom att kontinuerligt informera om och framhålla tollarens jaktliga 
funktion genom Tollarklubbens samtliga informationskanaler. 

● Kontinuerligt informera om hur tollaren används i och tränas inför såväl traditionell 
retrieverjakt och apportering som tollingjakt. 

● Genom Tollarklubbens informationskanaler påverka samtliga uppfödare att fokusera på 
tikens och hanhundens jaktliga egenskaper i avelsarbetet, samt påverka 
valpspekulanter att välja sin hund med omsorg. 

 
Uppföljning 2016-10-29 

− Från 2014 arrangeras ett Prova-på-Tollingjaktprov vid Tollarspecialen, för att 
uppmuntra till jaktligt arbete hos ”nya” tollarägare samt de hundägare som inte 
tidigare arbetat med träning för tollingjaktprov. 

− Klubben bör tillse att införa artiklar i Tollaren avseende hundarnas jaktligt arbete och 
träning. Såväl praktiskt som träning. 

− Enligt klubbens valpförmedlingsregler ska tiken ha antingen Excellent eller Very Good 
på officiell utställning vid en ålder av lägst 15 månader 

− Enligt klubbens valpförmedlingsregler ska hanen ha Excellent eller Very Good på 
officiell utställning vid en ålder av lägst 15 månader ELLER minst en godkänd 
jaktmerit. 

− Det bör diskuteras och eventuellt revideras utifrån mål och strategier i RAS, eftersom 
dagens valpförmedlingsregler kan tolkas som att rubrik1 (kullar som uppfyller 
grundkriterierna och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd jaktmerit) kan 
tolkas som en jakttyp och rubrik 3 (kullar som uppfyller grundkriterierna men där båda 
föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit) som en utställningstyp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kortsiktigt mål II: 
Att utveckla tollarens jaktliga egenskaper och uppfödare/hundägares kunskaper om jakt. 
 
Strategier: 
● Göra kontinuerliga uppföljningar av funktionsbeskrivningsmaterialet (FB-R) och 

jaktprovsprotokollen, samt noga följa utvecklingen inom de prioriterade områdena. 
● Löpande informera Tollarklubbens medlemmar och uppfödare om utvecklingen med 

hjälp av bl.a. Tollarklubbens hemsida och medlemstidning. 
● Verka för att jaktprovsekipagen är väl förberedda för start på B-prov och tollingjaktprov 

genom att stimulera till fler träningstillfällen. 
● Öka andelen prisbelönta starter på tollingjaktprov och retrieverprov till minst 70%. 
● Att öka antalet hundar som genomför apporteringstest med godkänt resultat genom att 

öka informationen på hemsidan. 
● På klubbens hemsida redovisa hundar med godkänt apporteringstest. 
 
Uppföljning 2016-10-29 

− Statistik över tollingjaktprov tas fram kontinuerligt och publiceras på klubbens 
hemsida. 

− 2013 gick 55,6% till pris vid tollingjaktprov, 2014 54,9% och 2015 53,6%. 
− Från 2014 arrangeras ett Prova-på-Tollingjaktprov vid Tollarspecialen, för att 

uppmuntra till jaktligt arbete hos ”nya” tollarägare samt de hundägare som inte 
tidigare arbetat med träning för tollingjaktprov. 

− Uppmuntra aktivitetsgrupper till jaktlig träning, träningstollingjaktprov etc. 
− Klubben kan arbeta mer med att motivera hundägare och uppfödare att 

genomföra apporteringstest och FB-R. 
− Klubben bör tillse att införa artiklar i Tollaren avseende hundarnas jaktliga arbete 

och träning. Såväl praktiskt som träning. 
 
 
 
 
 
 
Kortsiktigt mål III: 
Att öka antalet medlemmar i klubben 
 
Strategier: 
● Stimulera till fler träningstillfällen och ökade utbildningsinsatser. 
● Stimulera till att så många som möjligt deltar i jaktträning, apporteringstest, inofficiella 

och officiella jaktprov med sina tollare. 
● Stimulera aktivitetsgrupperna att arrangera träningshelger och inofficiella jaktliga 

aktiviteter. 
● Att öka intresset för rasens jaktliga funktion hos uppfödare, hundägare och 

valpspekulanter. 
● Kontinuerligt informera om och framhålla tollarens jaktliga funktion genom 

Tollarklubbens samtliga informationskanaler. 
● Kontinuerligt informera om hur tollaren används i och tränas inför såväl traditionell 

retrieverjakt och apportering som tollingjakt. 
● Att uppfödare ansluter samtliga valpköpare som är nya i rasen till klubben genom 

valpköparmedlemskap 



 
Uppföljning 2016-10-29 

− Under 2015 och 2016 har styrelsen en separat arbetsgrupp som arbetar med hur 
antalet medlemmar kan ökas. 

− Klubben har tagit fram nyckelband med reklam för Tollarklubben som skickas till 
uppfödarna för att delas ut till valpköpare tillsammans med ett enkelt informationsblad 
om klubben. 

− Vi deltar med rasmonter på Stora Stockholm och MyDog, samt på andra ställen när 
det är genomförbart. 

− Klubben tar fram ett informationsblad för att dela ut på mässor etc. 
− Styrelsen kommer att arrangera informationshelg för aktivitetsansvariga med syfte att 

inspirera till utvecklat arbete i aktivitetsgrupperna. 
− Det kortsiktiga målet bör placeras på annan plats i RAS. 

 
 
 
 
Mentalitet Långsiktigt mål: 
Det långsiktiga målet är att på mental och funktionsbeskrivningar öka antal tollare med hög 
nyfikenhet och 
minska antalet med kvarstående rädslor/oro med goda retrieveregenskaper. 
 
 
Kortsiktigt mål I: 
Att minst 50% av antalet registrerade hundar har genomfört ett MH/BPH 
 
Strategier: 
● Fortsätta arbetet med att öka intresset bland valpköpare och uppfödare att 

mentalbeskriva sina hundar. 
● Kontinuerligt informera om mentalbeskrivningarnas betydelse för rasens utveckling via 

hemsidan, klubbtidningen och vid olika typer av föreläsningar/uppfödarseminarier. 
● Arbeta för att i framtiden ställa krav på känd mentalstatus (BPH)/MH hos föräldradjuren 

vid valpkullar som förmedlas via Valpförmedlingen. 
● Utbilda uppfödare och andra intresserade i hur de ska använda mental- och 

funktionsbeskrivningar som ett avelsverktyg.  
● Informera om vikten av att såväl funktionsbeskriva som mentalbeskriva hela kullar av 

unga tollare. Detta för att funktions- och mentalbeskrivningen ska fungera som två av 
avelsverktygen när vi väljer ut lämpliga avelsdjur i framtiden. Tollarklubben förordar 
FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever) samt BPH. 

 
Uppföljning 2016-10-29 

− Vi bedömer att antalet hundar som genomfört MH eller BPH uppgår till 35-40% av en 
årskull under 2015. 

− Klubben kan göra mer för att motivera hundägare att genomföra BPH. 
− Klubben kan göra mer för att ställa krav på känd mentalstatus för valpförmedlingen 

och avelspolicyn. 
− Klubben hade ett arrangörskap för en BPH-bana i Märsta fram till hösten 2016. 

Dessvärre har denna lagts ned eftersom intresset från medlemmarna att engagera 
sig med arrangemanget saknades.  

− SKK har tagit fram en BPH 200-analys för Tollaren och en 500-analys beräknas 
preliminärt att komma under 2017 



 


