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Remissvar Förslag Jaktprovsregler för tollingjaktprov (B)
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben, nedan benämnd Tollarklubben, har tagit del
av Förslag Jaktprovsregler för tollingjaktprov (B), och har nedanstående kommentarer
på förslaget.
§ 2 Organisation och godkännande
”Officiella jaktprov enligt dessa regler anordnas av Svenska Spaniel och Retrieverklubben.” Denna mening bör enligt oss lyda
”Officiella jaktprov enligt dessa regler anordnas av Svenska Spaniel och Retrieverklubben samt av Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben.” eftersom även rasklubben
äger rätt att arrangera officiella tollingjaktprov.
§ 3 Rätt att deltaga
Registreringskrav
”Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset lämnas vid provstart.”
Tollarklubben ifrågasätter detta, varför ska provledningen hantera ännu mer
administration? Vid anmälan, som sker via SSRK, ska väl hundens medlemskap/regbevis
hanteras?
Tollarklubben föreslår följande text ”För utlandsägd hund ska kopia av
registreringsbeviset skickas till SKK (vid registrering till SSRK Prov).”

§ 5 Klassindelning
Öppenklass (Ökl)
”Om officiellt tollingjaktprov arrangeras med dummy i Nkl äger hund registrerad i detta
land med ett 1:a pris rätt att starta i Ökl.”
Tollarklubben reserverar sig mot denna skrivning. Tollarklubben anser att hund måste
kunna uppvisa att hunden kan ta vilt innan den startar i Ökl. 1:a pris NKL med dummie
kan ej räcka för att få starta i Ökl.
§ 7 Provets genomförande
d. Praktiskt jaktprov
”Vid praktiskt prov ska föraren ha löst statligt jaktkort.”
Tollarklubben anför att detta bör kompletteras med ”Vid praktiskt prov ska föraren,
liksom alla övriga som deltar i jakten, ha löst statligt jaktkort.”
§ 8 Föremål för bedömning
”God dressyr är förutsättningar för jakt med tollare.”
Tollarklubben anser att hela meningen ska strykas, Tollarens huvudegenskap är
ensamarbete och den goda dressyren ska bedömas utifrån respektive del i jaktprovet.
Föremål för bedömning av dressyren finns därför beskriven under respektive rubrik i
resten av paragrafen.
§ 8 Föremål för bedömning
b. Lockarbete
4:e stycket.
”Tollingarbetet ska ske genom att hunden med animerad lekfull stil och god fart
apporterar t.ex. en dummy eller en pinne på tollingstigen.”
Tollarklubben anser att ordet ”animerad” ska tas bort ur texten, eftersom det är ett
svårdefinierbart begrepp. Det räcker med uttrycket ”lekfull stil”.
§ 8 Föremål för bedömning
l. Apportgrepp
Viltet ska avlämnas i hand i Ökl och Ekl och det är önskvärt i Nkl.
Tollarklubben anser att hunden ska lära sig att lämna vilt i hand, även i Nkl. Vi föreslår
följande text ”Viltet ska avlämnas i hand i alla klasser.”

Övriga frågor
Championatregler
Tollarklubben yrkar på att SSRK begär ändring av nuvarande championatbestämmelser
för Tollare, så att ett 1.a pris i elitklass på norskt tollingjaktprov tillsammans med två 1:a
pris i Sverige blir championatgrundande.
Regelverket tillåter idag att ett 1:a pris i Danmark tillsammans med två 1:a pris från
Sverige är championatgrundande, vilket gällt med ett helt annat regelverk för
genomförande av tollingjaktprov med danska domare (nytt regelverk gäller från 2019
som mer motsvarar svenska reglerna). Samtidigt genomförs de norska tollingjakproven
med mycket liknande regelverk som det svenska och oftast med svenska domare.
Det är därför ologiskt att ett 1:a pris i Norge inte kan gälla motsvarande ett 1:a pris i
Danmark som utbyte mot ett svenskt 1:a pris.
Tollarklubben yrkar alternativt på att endast 1:a pris i Sverige ska gälla som
championatgrundande.
Provledare och kommissarier vid Tollingjaktprov
Tollarklubben hemställer att SSRK inför certifiering av provledare för att kvalitetssäkra
att tollingjaktproven arrangeras på det sätt som alla regelverk föreskriver.

Med vänlig hälsning

För Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben
Mats Viker
Ordförande

