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NYTT ÅR, NYA MÖJLIGHETER och årets första utgåva 
av allas vår favorittidning Tollaren! Trots att vintern har 
oss i vad som kan kännas som ett järngrepp i större 
delar av landet så börjar det dofta vår tycker jag. Det är 
ljusare på mornarna och på kvällarna och fågelkvittret 
man hör lite då och då skvallrar om att det är dags för 
en ny årstid inom kort. Så håll ut!

JAG INLEDER MITT FJÄRDE år som redaktör för 
tidningen. En tidning som jag är stolt över att få vara 
en del av. Samtidigt så känner jag att mina idéer börjar 
sina och att det behövs nya tag och inputs. Vilka är då 
bättre än jag på att kunna fylla sida upp och sida ner i 
denna tidning? Jo, ni. Alla ni hängivna tollarägare som 
varje dag upplever saker med era hundar. 

DÄRFÖR HAR JAG SKAPAT en facebookgrupp där vi 
alla kan samlas och komma med tips på vad tidningen 
kan komma att innehålla framöver. På Facebook hittar 
du den om du söker på Tidningen Tollaren. I skrivande 
stund är det en bra bit över 200 medlemmar i gruppen 
men jag vet ju att ni är fler därute! 

Just idag förbereder jag mig på årets första 
apporteringsträning med fågel och hoppas på att 
vinterns fysträning har gett resultat. 

NU KÖR VI!
.

Mia Eriksson
Redaktör

tollaren@tollarklubben.se
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För innehållet i publicerade artiklar svarar 
respektive författare.

För insänt, ej beställt, material ansvaras ej.

ANNONSPRISER
Annonser där klubbens medlemmar annonserar ut 
valpkullar, hundar till avel, omplaceringar m.m 
Mittuppslag 1000 SEK 
1/1-sida 600 SEK 
1/2-sida 300 SEK 
1/4-sida 200 SEK 
Fakturering sker i efterskott.

Annonser som rör försäljning av olika slag, oavsett 
medlemsskap i Tollarklubben 
Mittuppslag 2000 SEK 
1/1-sida 1200 SEK 
1/2-sida 600 SEK 
1/4-sida 400 SEK 
Fakturering sker i efterskott.

Årsrabatt erhålles med 25% under förutsättning att 
annonsen från början bokas som årsannons  
(4 nr i rad).

Annonserna bör lämnas som digitala dokument 
eller färdiga tryckoriginal.
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Har du ett bidrag till TOLLAREN?
Allt material (annonser, artiklar, kåserier, Tollare på 
hugget m.m.) skickas till tollaren@tollarklubben.se.

Om du skickar in material med vanlig post, bifoga 
då adresserat och frankerat kuvert om du önskar 
materialet i retur: 
Mia Eriksson 
Nämndemansvägen 26 
643 32 Vingåker 
072-503 03 00

Tänk på följande:
Text: Skriv text i textprogram och bifoga som fil, då 
detta förenklar sorteringsarbetet betydligt. Inga texter 
direkt i mejl.

Bild: Döp bilderna till det de föreställer eller bifoga 
textdokument med bildtexter. Ange alltid fotografens 
namn. Digitala bilder bör göras i 300 dpi, jpeg-format 
och maximal kvalitet. Skicka inte bilderna i mejlet 
utan bifoga dem. Ta inte bilder från internet. Skicka 
originalfilerna.

Skicka inte bilder större än 7 MB utan att först kontakta 
redaktören, tollaren@tollarklubben.se.

MANUSSTOPP FÖR TOLLAREN 2018
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R
iver Fox Sefyr av Kolfix. Foto: M

ia Eriksson
Indra sim

m
ar. Foto: M

ia Eriksson
Lönnlövets B

litzen. Foto: Em
m

a N
ilbrink



4  |  Tollaren 1-2018

FÖR OSS SOM SITTER i Tollarklubbens styrelse är 
de första månaderna på året ganska intensiva. Dels 
har vi haft ett fysiskt styrelsemöte i mitten av januari 
(med resa till och från Göteborg samt möte hela 
helgen), och dels pågår arbetet med att förbereda årets 
klubbmöte. Till klubbmötet är det en många dokument 
som ska färdigställas, årsbokslut med resultat- och 
balansräkning, verksamhetsberättelse för 2017, förslag till 
verksamhetsplan 2017 och ett förslag till budget 2018. 
På vårt fysiska möte har vi diskuterat inkomna motioner 
och vem som ska få den prestigefyllda Guldapporten. 
Vi arbetar också med att förbereda för en workshop om 
revidering av RAS som hålls i samband med klubbmötet.

I år har vi valt att förlägga styrelsens årsmöte i 
Göteborgsområdet, närmare bestämt i Mölndal. Det 
eftersom vi vill nå medlemmar i alla delar av landet. 
Genom att i år förlägga klubbmötet till västkusten hoppas 
vi få en större spridning på medlemmar som kan delta på 
ett klubbmöte, vilket ökar föreningsdemokratin. 

OM VI TITTAR I backspegeln kan vi begrunda några 
viktiga saker i utfallet från 2017.

Ekonomiskt blev 2017 års resultat betydligt bättre 
än budgeterat. Det positiva med det är att vi minskat 
administrativa kostnader såsom möteskostnader och 
produktionen av vår medlemstidning Tollaren. Det mindre 
positiva är att vi inte har lyckats finna något angeläget 
forskningsprojekt att tilldela resurser till vilket var 
budgeterat. Med Tollarklubbens goda ekonomi som grund 
kunde vi också finansiera köpet av en täckt släpvagn till 
Tollarspecialen för allt material som ska härbärgeras och 
flyttas.

Antalet medlemmar har minskat något trots insatser 
under året för en ökning. Nu är vi inte helt överraskade 
över detta eftersom vi 2016 hade mycket få födda 
valpar och även 2017 ligger vi under snittet på antalet 
valpar. Det leder till färre nya medlemmar dels som 
valpmedlemmar och dels för förnyat medlemskap.

Under 2017 genomförde vi en lyckad träff för de som 
lägger ner tid på ideellt arbete i våra aktivitetsgrupper runt 
om i landet. Detta vill vi genomföra även under 2018.

Antalet hundar som startar i jaktlig prövning fortsätter 
att öka, liksom även antalet starter. Under 2017 fick vi 
ytterligare tre nya tollingjaktchampions.

Däremot ser vi en minskning av hundar som startar 
på Funktionsbeskrivning Retriever vilket vi vill diskutera 
med våra medlemmar. Dessutom ser vi att antalet som 
genomför klubbens apporteringstest är få, under 2017 fick 
vi in endast två resultat. 

Vi har haft rasmontrar vid Jakt- och fiskemässan vid 
Bosjökloster, Stockholms hundmässa och på MyDog i 
Göteborg med många intresserade besökare. Det finns ett 
stort intresse för vår hundras.

EN HELG BESÖKTE JAG en aktivitetsgrupp, mest för att 
träna min egen hund. Men, eftersom det dök upp ganska 
få (det var kallt) tog jag på mig att hjälpa nytillkomna 
tollarägarna med deras sex månader gamla valp. Att 
få möjligheten att ge lite hjälp med hur och vad man 
kan träna med sin hund är fantastiskt roligt. Att kunna 
ge lite stöd och hjälp med enkla övningar till helt 
nytillkomna och omedelbart få deras  glädje är fantastiskt. 
Att dessutom få göra det på exakt samma plats där jag 
själv var novis och fick hjälp och introduktion av Louise 
Runnemark för (som det känns) lääänge sedan känns 
extra bra i hjärtat. 

Att vara ordförande i Tollarklubben är en ära. Dels har 
vi en styrelse som i mina ögon trivs bra med varandra. Vi 
har som princip att se till att vi är överens om de beslut 
vi fattar, även om vi i ibland har lite olika uppfattningar. 
För även med olika uppfattning kan man faktiskt komma 
överens om ett gemensamt beslut utan att det resulterar i 
dåliga kompromisser. Dels har vi engagerade uppfödare 
och valpköpare. Det är få hundraser (om någon) av 
Tollarklubbens storlek som kan matcha antalet aktiva 
hundägare. Det gör det oerhört roligt att få förtroendet att 
representera Tollarklubben. 

Mats Viker
Ordförande

ordforande@tollarklubben.se

Ordförande har ordet!



Varmt välkomna till 
Tollarspecialen 2018

Tollarspecialen 2018   

2-5 augusti 
Muskö, Stockholm

We want to welome you to Tollarspecialen 2018!

Between the dates 2nd to 5th of August, this 
years Tollarspecialen will take place in the 
southern parts of Stockholm, the capital of 
Scandinavia. 

The more exact location is the island of 
Muskö, in the southern part of the Stockholm 
archipelago.

Muskö is an island but you can reach it by car 
if you drive over a number of bridges and a 
through a 2.895 meter long tunnel.

Welcome to Swedens beautiful archipelago in 
Stockholm this August!

Keep your eyes open for more information 
at Tollarspecialens web sight at specialen.
tollarklubben.se or at Facebook by the group 
that is called Tollarspecialen 2018.

STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER!

2018 kommer Tollarspecialen att arrangeras under datumen 
2-5 augusti strax söder om Stockholm. 

Alla aktiviteter; tollingjaktprov, working test, prova-på-jakt, 
lydnad, agility och utställning kommer att äga rum inom 
samma område med maximalt 2 kilometer att förflytta sig 
mellan de olika grenarna. 

Vi kommer att hålla till i Stockholms fantastiska skärgård, 
och den mer exakta platsen är Muskö.

Muskö är en ö i den södra delen av skärgården, dit man 
kommer via ett antal broar och genom en 2.895 meter lång 
tunnel. 

Välkomna till Stockholms skärgård i augusti 2018!

Håll utkik på Tollarspecialens egna webbsida under våren 
för mer information samt Tollarspecialen 2018 på Facebook.
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Nya anvisningar 
 tollingjaktprov 
Text: Sverker Haraldsson  Bild: Mia Eriksson

De två dokument som styr tolling-
jaktproven inom SSRK - oavsett om 
de arrangeras av Tollarklubben eller 
avdelningarna - är jaktprovsreglerna 
och anvisningarna. Jaktprovsregler-
na, som fastställs av SKK, gäller fem 
år i taget, och de nuvarande reglerna 
kommer att gälla ända fram till den 
31 december 2021. Anvisningarna, 
som fastställs av huvudstyrelsen i 
SSRK, kan däremot ändras och nu 
har de nya uppdaterade anvisning-
arna antagits av SSRK..

Provreglerna för de olika jaktproven 
inom SSRK - retriever, spaniel och 
tolling, gäller precis som regelver-
ken för utställning, viltspår och 
championatbestämmelserna under 
fem år. De nuvarande provreglerna 
gäller fram till  slutet av 2021.

Anvisningarna för de olika 
provformerna bestäms däremot av 
SSRKs huvudstyrelse, och kan där-
för justeras och uppdateras när det 
finns behov. Under det senaste året 
har det gjorts flera justeringar av de 
andra provformerna.

Inom tollingen gjorde vi en full-

ständig omarbetning av gamla RoA 
(Råd och Anvisningar), som var det 
tidigare namnet, vintern 2015-16. 
Anvisningarna som spikades i fe-
bruari 2016 beskriver tollingjakten, 
tollingjaktproven, varför och hur 
prov arrangeras, de olika delarna i 
provet och vad din hund behöver 
kunna för att gå till pris i de olika 
klasserna. Anvisningarna beskriver 
också de praktiska tollingjaktpro-
ven, bedömningen på proven, och 
hur proven arrangeras.

Jag är sedan många år tolling-
jaktansvarig och ledamot i SSRKs 
huvudstyrelse. SSRKs tollingjakt-
kommitté består av Mats Gunnars-
son (jaktansvarig i Tollarklubben), 
Marie Kinder, Emma Nilbrink, 
Lasse Bengtsson, Anders Wahlberg 
och Torbjörn Holmgren.

När vi träffades i januari i år var 
en viktig mötespunkt att gå igenom 
och ta fram förslag på vad som 
behövde ändras eller justeras - så att 
vi skulle kunna lämna dessa förslag 
till huvudstyrelsens möte i februari. 
Förslaget godkändes och detta är 
nyheterna i de nya anvisningarna.

Lönnlövets Lotus.

Förändringar som redan gjorts i 
provreglerna.
I jaktprovsreglerna, som gäller 2017-
2021, fanns en del förändringar som 
givetvis skulle uppdateras i de nya 
anvisningarna. En tydlig skillnad 
är exempelvis att SKK 2017 bytte 
beteckning från ”jaktprovsbestäm-
melser” till ”jaktprovsregler”.

En annan skillnad är att det i 
jaktprovsreglerna 2017 ändrades när 
det gällde antalet skott och antalet 
apporter i de olika klasserna. Nu 
har vi gjort samma ändringar i 
anvisningarna: att det ska avlossas 
minst xxx skott och att hunden ska 
erbjudas xx apporteringsmöjlighe-
ter. Det kan alltså vara fler skott på 
provet, och hunden behöver inte ha 
tagit ett bestämt antal apporter, för 
att domaren ska ha kunnat bedöma 
det som hon/han vill se.

Förändringar som redan hade 
 beslutats, eller diskuterats av 
 huvudstyrelsen.
En förändring som beslutats av 
SSRK det senaste året, är att det inte 
längre finns någon begränsning hur 
många jaktprov, som en rasklubb 
kan arrangera - på retrieversidan 
gällde ju till exempel att en rasklubb 
fick arrangera ett officiellt jaktprov.

Andra förändringar som beslu-
tats gäller om anmälningstiden till 
ett prov förlängs, när man kan göra 
detta, och hur lottningen sedan ska 
göras. Det har också gjorts förtyd-
liganden kring rätten att delta på 
prov - du kan t.ex. gå på kurs eller 
en träningshelg för en domare, och 
starta för henne/honom inom sex 
månaders tid.

Tydligare och mera korrekt.
Kommittén arbetade sig på mötet i 
januari igenom alla delar av Anvis-
ningarna för att göra texten tyd-
ligare. Många av justeringarna är 
ganska uppenbara. Det är exempel-
vis skillnad på ”tyst” och ”helt tyst”, 
och då ska det stå tydligare i texten 
vad som gäller. Hundarna i provet 
kan inte få ”samma uppgift”, utan 
likartade uppgifter och självklart 
gäller regeln, om att man inte får 
ha en annan hund på provplatsen, 
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som pickup-hund, i alla klasser. 
Andra förtydliganden är att det är 
givetvis är domare/provledare som 
ska instruera skytt och kastare, eller 
att föraren får stötta sin hund under 
provet. (Det kommer att finnas en 
version av de nya anvisningarna, 
upplagd på SSRKs webbsida, som 
redovisar alla ändringar och stryk-
ningar.)

Inget linjetag eller riktat närsök i 
nybörjarklass.
En större förändring i de nya an-
visningarna är att möjligheten för 
domare/provledning att lägga in ett 
kortare linjetag eller ett riktat närsök 
i nybörjarklass har plockats bort. 
Hundens dirigerbarhet prövas alltså 
först när man kommit upp i öppen 
klass (och senare även i elitklass).

I söket finns däremot fortfarande 
möjligheten kvar för domaren att 

instruera föraren att få hunden att 
arbeta och söka inom ett mindre 
stycke av sökområdet.

Meriter från andra länder.
Under 2017 infördes officiella tol-
lingjaktprov i Tyskland och under 
2018 hoppas vi att det blir officiella 
tollingprov även i Norge. I de nya 
anvisningarna har vi därför gått 
igenom hur meriter från andra 
länder gäller när hunden ska starta 
här i Sverige, och vilka meriter som 
gäller för uppflyttning till högre 
klasser.

Vi har även sett över hur domare 
som är auktoriserade att döma tol-
ling i Danmark, Tyskland och (för-
hoppningsvis) Norge kan tillfrågas 
om att döma på prov här i Sverige, 
som till exempel på Tollarspecialen.

Kommittén har också förtydligat 
att det alltid är förarens ansvar att 

han eller hon anmäler sig och sin 
hund i rätt klass - det gäller både 
utländska och svenska hundar. 
Provledningen har inget ansvar att 
kolla upp om hundarna är anmälda 
i rätt klass. Skulle en hund starta i 
fel klass stryks resultatet för denna 
hund och ingen återbetalning av 
startavgiften görs. Däremot stryks 
inte resultaten för de andra hun-
darna på provet.

DE NYA ANVISNINGARNA för tol-
lingjaktproven började gälla direkt 
vid huvudstyrelsens möte, och de 
gäller för alla prov som arrang-
eras i landet. Så oavsett om du är 
nybörjare som tränar inför första 
jaktprovet, funktionär eller provle-
dare, eller erfaren hundförare som 
startar i elitklass; ladda hem och läs 
igenom anvisningarna innan årets 
första prov. •

LAGKAMPEN 2018
Välkomna till årets lagkamp som går av stapeln 11-12 maj  
i år i Skåne på Nordic Camping, Röstånga, vid Söderåsen.

Vi startar kampen på fredag morgon och på 
lördagen avgörs det.

En lag ska bestå av fyra tollare och vi tävlar i 
moment som markeringar & linjetag/ dirigering 
samt förartävlingar & lagsök. Reglerna 
finns att läsa på Tollarklubbens hemsida 
(tollarklubben.se/aktiviteter/lagkampen/
huvudregler-lagkampen-for-tollare/)

På Nordic Camping Röstånga har vi reserverat 
14 st campingstugor (nr 1-13 & 15) och 10 st 
husvagns/husbilplatser (nr 62-63 & 68-75) 
- allt samlat nära tillsammans på det stora 
campingområdet. Stugor och husvagnsplatser 
är reserverade från onsdag 9/5 till söndag 
13/5 - om ni vill komma tidigare, eller utnyttja 
hela helgen för en minisemester.

Dessa stugor och husvagnsplatser kan 
inte bokas online, utan enbart via Nordic 

Campings centralbokning (0771-101200). 
Ingen bokningsavgift. 
Nordic Camping erbjuder 10% rabatt på 
boendet under samtliga dagar. Uppge 
kampanjkod ”Tollare18” vid bokningen så att 
det blir rätt pris.

Stugorna & platserna är reserverade fram till 
den 8 april

Anmäl ert lag senast 8 april.  
Anmälan sker till Sverker Haraldsson på mail; 
sverkerharaldsson@mac.com 
Anmälningsavgift: 500 kr.

Mer information kommer att finnas på 
Tollarklubbens hemsida inom kort  eller i 
facebookgruppen som man hittar om man 
söker på Lagkampen 2018.

Välkomna!
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Att fysträna sin tollare i 
 förebyggande syfte 
Text och bild: Mia Eriksson

När Indra, sju månader gammal, 
blev diagnostiserad med FCP i båda 
armbågslederna, kändes livet som 
tollarägare inte så lättsamt. När 
hon nu blir fem år i mars, känns 
tiden med rehab och spring hos 
 veterinärer och hundfysioterapeuter 
avlägsen. 

Indra har haft tur. Vi har haft tur. 
Åtta månader efter den andra 
operationen röntgades hon för HD 
och ED på Strömsholm. Jag jublade 
åt A-höfter och drog en lättnadens 
suck över det faktum att förutom 
att FCP:ns förändringar i armbågs-
lederna så fanns det där och då inga 
pålagringar. 

OPERATIONER OCH REHAB
Indra opererades med hjälp av 
artroskopi i varje armbågsled med 
tre månaders mellanrum. Hon var 

vid första operationstillfället  sju 
månader. Vid det andra var hon tio 
månader. Efter dessa operationer 
var det koppel och strikt vila under 
rehabiliteringstiden som blev sam-
manlagt sju månader. Indra skulle 
helst bara skritta, fick rastas i koppel 
fem minuter åt gången på plant un-
derlag, hon fick inte hoppa upp och 
ner i säng och/eller soffa och helst 
skulle hon givetvis inte leva rövare 
inne heller. Hela den där perioden 
gick...ganska så...smärtfritt. 

Jag vill poängtera att om man 
klagar på att man måste hålla sin 
tollare lugn i typ två veckor eller nåt 
på grund av skada eller nåt annat så 
ska man inte klaga till mig. Klarade 
vi av sju månader när Indra var 
valp (sa jag att hon är en tollare?) så 
klarar alla andra av två, tre veckor i 
stillhet. 

Vår hundfysioterapeut Ann 

i Gävle var under den här tiden 
helt fantastisk. Hon är förresten 
fortfarande fantastisk och jag åker 
tillbaka en gång om året för att låta 
henne kolla igenom både Indra och 
Embla. En sak som hon sa i början 
har etsat sig fast:

”För att du och Indra ska klara 
av den här tiden som kommer nu 
måste du tänka på vad du faktiskt 
KAN göra med henne nu. Inte på 
vad du INTE kan göra med henne. 
Tänker du på det sistnämnda kom-
mer du att bli tokig.”

ANN HADE RÄTT. Samma eftermid-
dag åkte jag hem till lägenheten och 
satte mig ner vid köksbordet och 
gjorde en lista. Det blev en lista på 
saker jag faktiskt fick och kunde 
göra med Indra. Under den här 
tiden tränade vi på att lägga saker 
i lådor i köket och stänga dem, vi 

Embla simmar.
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tränade på att lägga tennisbollar i 
en hink och som pricken över i:et 
åkte jag till en leksaksbutik för 
barn och köpte en ringpyramid och 
lärde Indra trä på ringarna på en 
pinne i rätt ordning och i rätt färger. 
Rehabiliteringen körde vi stenhårt 
med och jag besökte Ann två gånger 
i veckan under ca 6 månader totalt. 
Där vattentraskade Indra på band 
och låg på vibbplatta. Hemma fick 
vi också göra olika övningar på 
balansbollar för att stärka muskula-
turen runt armbågarna. 

Indra opererades i november 
2013. I april 2014 fick hon springa lös 
för första gången efter operationer 
och rehabilitering. Vilken lycka! 

I alla fall, förutom Anns kloka 
ord och vad man skulle tänka på 
att man kunde göra och inte göra 
sa hon även en annan sak som har 
lagt grunden för hela mitt tänk 
kring hur jag tränar mina hundar i 
förebyggande, stärkande och under-
hållande perspektiv. Eftersom Indra 
bara fick skritta under rehaben efter 
operationerna hade Ann även en 
lektion för mig i hundens gångarter. 
Hon sa vid nåt tillfälle att jag skulle 
komma att tacka den här jobbiga 
perioden för att jag fick chansen att 
LÄRA min hund att skritta ordent-
ligt och på riktigt. Jag har inte tänkt 
så mycket på det där förrän jag skaf-
fade Embla. 

VIKTEN AV GÅNGARTEN SKRITT
Embla och hennes syskon har 
ungefär samma rörelsemönster. För 
ett otränat öga kan det se ut som att 
de passgår. Jag blev lite nojig över 
detta eftersom det finns många som 
menar, att om hunden väljer att 
passa, så är det något fel. När Embla 
var 1,5 år och röntgen för HD och 
ED skulle genomföras bestämde jag 
mig för att låta Ann i Gävle känna 
igenom Embla ordentligt. En “hur 
mår du?”-check på Emblas kropp 
helt enkelt. Var hon stel någonstans? 
Ojämnt musklad? Reagerade hon 
med smärta och obehag vid vissa 
rörelser som jag inte själv såg? 

Ann brukar alltid börja våra 
besök med en liten promenad ute 
på 5-10 minuter. Hon konstaterade 

snabbt att Embla inte alls gick i 
passgång utan att hon gick i en 
gångart som kallas för “amble”. 
Elefanter amblar när de går. Det är 
inget farligt eller något som är fel 
och i folkmun kan man kalla det 
för ”running walk”. Så Embla var/
är väldigt dålig på att skritta och jag 
var tvungen att lägga ner tid på att 
lära henne det och måste göra det 
än idag. Kontentan av det där besö-
ket innan Embla skulle röntgas var 
i alla fall att Embla var i toppform 
och inte hade ont någonstans. Hon 
röntgades tre månader senare med 
resultatet HD B och ED 0. 

I mina hundars fall, eftersom jag 
har två, skulle man enkelt kunna 
anta att det är Indra som borde ha 
anlag för att vara i sämre fysiskt 
skick i och med hennes deforme-
rade armbågsleder. Så är det inte. 
Tvärtom. Indra har en sjukt bra 
kroppkontroll, hon sätter muskler 
lätt som en plätt (lite FÖR lätt), hon 
är välbalanserad, lagom i hullet, har 

glansig och fin päls och vid varje 
hundfysioterapibesök (vilken vi 
besöker minst två gånger per år) får 
hon lovord. Indras armbågsleder är 
fullt rörliga, hon är inte stel, visar 
inte smärta eller obehag, hennes 
ledkapslar är inte förtjockade och/
eller svullna och det finns inget 
utvändigt som avslöjar att hon har 
FCP i armbågarna och dessutom är 
opererad för det. 

Stefan Rosén, hundfysion på 
ReDog som vi åker till efter tillba-
kaflytten till Sörmland, vill till och 
med att jag skulle röntga om armbå-
garna på henne för att se om det ser 
lika bra ut invändigt som det ser ut 
utvändigt. 

ANYWAY, TILLBAKA TILL resone-
manget. Eftersom jag har två hun-
dar går jag ju nästan alltid med dem 
samtidigt. Och eftersom det är två 
hundar det handlar om så är de ju 
inte lika varandra. Inte i sinnet, inte 
i temperamentet, inte i  kropparna. 

Embla tränar att stå stadigt på den stora äggbollen.

Fortsättning på nästa sida
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De har inte samma fysiska förutsätt-
ningar. När jag går med dem i kop-
pel och jag själv går i mitt normala 
tempo väljer Indra alltid att trava 
långsamt eller att skritta i normalt 
tempo. Embla väljer nästan alltid sin 
elefantgång, alltså amble. 

För att få Embla att skritta måste 
jag smyga fram i snigeltempo och 
samtidigt hålla igen henne. Ska jag 
få henne att trava måste jag power-
walka. Och eftersom man nästan 
alltid omedvetet gör att hundarna 
måste anpassa sig efter ens egna 
tempo så uppstår det en problema-
tik. Embla får därför nästan aldrig 
skritta. Och elefantgången gör att 
hon blir lite spänd i rumpmusklerna 

och får korta lårmuskler. Att hon 
dessutom är en liten studsboll och 
hoppar ganska mycket upp och ner 
när hon är glad gör inte saken bättre 
för de där nämnda musklerna. Hur 
löser vi då detta?

FÖR EMBLAS DEL handlar det om 
att lära sig att lyfta på benen or-
dentligt och verkligen GÅ (skritta). 
Det tränar vi genom att hon, några 
promenader per vecka, får ha ben-
viktsmanschetter på båda bakbenen 
(utan vikt i). Då går jag med henne 
ensam, utan Indra och då tränar vi 
helt enkelt på att skritta. Manschet-
terna stimulerar henne till att lyfta 
ordentligt på bakbenen och om jag 

ser till att gå så långsamt som Embla 
behöver för att hålla skrittempo 
så tränar vi de där korta och stela 
musklerna där bak på ett skonsamt 
sätt. Ett annat sätt att träna skritt 
och att få hunden att lyfta på benen 
ordentligt är att träna cavaletti, 
skritt över bommar. Det gör vi 
också med jämna mellanrum. 

Jag har vid ett par tillfällen fått 
”skäll” av Ann med anledning att 
Indra är FÖR musklad. Det kan till 
exempel vara när hon har byggt 
lårmuskler så att musklerna är stora 
som tennisbollar och gnider sig 
mot varandra när Indra rör sig. En 
för musklad hund kan bli stel. Det 
är som riktiga bodybuilders, de är 

Mina förbyggande  
 vardagstips

• Värm upp hunden i koppel 
ordentligt innan den ska 
springa lös

• Skritta av hunden i koppel 
och låt den varva ner efter ett 
intensivt lösspringande 

• Låt inte hunden hoppa ur 
bilen själv (enligt många 
hundfysioterapeuter är just 
att hoppa ur bilen själv och 
landa på hårt underlag efter 
längre bilresor där hunden 
har suttit still länge den största 
skaderisken)

• Kasta inte boll med hunden 
frenetiskt flera gånger per 
dag och varje dag. Snabba 
starter och stopp i enformig 
träning kan ge skador. Med 
det sagt så är kanske själva 
tollingmomentet något 
att fundera över hur och 
framförallt var och på vilket 
underlag man tränar det. 

• Besök en hundfysioterapeut 
någon gång per år. Även om 
det inte är något fel på din 
hund kanske du använder 
den till att träna och tävla 
hårt under perioder. Då ä det 
bra att kolla upp hur hundens 
kropp mår då och då. 

Indra och Embla på besök hos hundfysioterapeut Ann Essner.
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ju sällan överrörliga om man säger 
så. Det problemet har inte Embla. 
Hennes fysiska förutsättningar för 
att sätta muskler är inte desamma 
som Indras. 

POOLSIM FÖR KONDITION, 
 RÖRLIGHET OCH UTHÅLLIGHET
När Embla var fyra månader åkte 
hon i poolen. Indra hade precis bör-
jat simma efter allt vattentraskande 
och när en valp är fyra månader är 
det enligt konstens regler helt okej 
för dem att börja simma lite smått. 
Dessutom var det inte dyrare att 
simma två hundar istället för en. I 
början var Embla livrädd för den 
där poolen. Hon sprattlade i panik 
och klamrade sig fast vid mig med 
klorna som en katt. Behöver jag säga 
att hon idag hoppar i vilken pool el-
ler vilket vatten som helst helt själv 
idag? Eftersom Indra har det felet 
hon har i armbågarna simmar hon 
regelbundet minst 2-3 gånger per 
månad. På sommaren kan de simma 
ute när vattnet har nått cirka 17-18 
grader i temperatur. 

För Indras del är det viktigt vid 
motionssim att vattnet inte är för 
kallt. Eller egentligen är det viktigt 
för alla hundar att om de ska vat-
tentränas flera minuter samman-
hängande utan att få gå upp, så ska 
vattentempen vara minst 17 grader. 
Alltså simmar vi i pool under vin-
terhalvåret. För Emblas del är det 
grymt bra att underhålla simningen 
hela året då jag främst använder 
henne för apporterings- och jakt-
träning. I samråd med hundfysio-
terapeuterna som vi går till simmar 
mina hundar med liknande upplägg 
varje gång. 20 minuter utan att få gå 
upp och vila och i mitten av passet 
slå vi på poolens motström och de 
simmar 3 minuter i streamen.  

NÄR INDRA OCH Embla motions-
simmar har de flytvästar som är 
anpassade för simning och inte för 
livräddning. De flesta flytvästar 
man kan köpa i butikerna är anpas-
sade just för livräddning. De går gi-
vetvis att simma med de också men 
är ändamålet simning är det bra om 
man tänker på det när man köper 

flytväst till sin hund. Indra behöver 
alltid flytväst efter rekommenda-
tion eftersom hon alltid simmar i 
700 knyck och aldrig vilar i vattnet. 
Flytvästen hjälper henne och opti-
merar hennes fysik så att hon alltid 
ligger rätt när hon simmar. Embla 
däremot behöver ibland simma utan 
flytväst för hon är lite bekväm av 
sig. I början av ett simpass är hon 
väldigt aktiv och simmar inten-
sivt men efter ett tag börjar hon 
”myssimma” och lulla runt och då 
använder hon inte sina bakben så 
mycket som jag vill att hon ska göra. 
Då åker flytvästen av. Just simning 
är en av de bästa sakerna som finns 
enligt mina tollare. Vattenskräck är 
liksom inte ett problem för oss. Ofta 
är jag mer blöt än hundarna efter ett 
pass i poolen…

ATT TRÄNA PÅ balansboll
En annan sak som vi gör minst tre 
gånger per vecka och kanske främst 
under höst och vinter är att träna 
på balansbollar. Jag har flera olika. 
En liten rund i storlek 60 cm för att 
träna armbågsmusklerna, en liten 
peanutboll som jag använder d jag 
endast låter dem stå med bak- el-
ler framben på bollen och en större 
äggformad boll som de kan stå fullt 
ut på. 

Den lilla runda bollen låter jag 
dem hoppa upp på och luta fram-
benen över. De får själva balansera 
på bollen eftersom de har bakbenen 
kvar i golvet. Det blir liksom att de 
“rullar” armbågsmusklerna över 
bollen om man hjälper till med lite 
gottigt godis och matar dem lite 
från sida till sida så de får sträcka 
på halsarna. Den här övningen var 
ett stående inslag under Indras re-
habtid efter armbågsoperationerna. 
Den lilla peanutbollen brukar jag 
använda mer sparsamt med övning-
ar som att de får stå med bakbenen 
eller frambenen på en pall som är 
lite lägre än själva bollen och sedan 
på bollen med det benparet som inte 
är på pallen. 

Den stora bollen är roligast, i alla 
fall om du skulle fråga mina tollare. 
De hoppar glatt och villigt upp på 
den och låter sig föras. Där tränar 

vi ligg, sitt, stå. Jag matar dem med 
godis bakåt så att de får vrida sig åt 
sidorna, mellan frambenen så de får 
”buga”, vi kör vacker tass och high 
five. 

Ett bra tips är att mata hunden 
med frukost eller middagsransonen 
av deras vanliga mat när man tränar 
detta. Jag ger ofta middagen på 
detta viset. Förutom att de tycker att 
det är superroligt så tränar de sam-
tidigt sin kroppskontroll. I början 
kan en ovan hund ha svårt att hitta 
balansen och det kan skaka hejvilt 
i varenda kroppsdel men resultatet 
syns ganska fort om man är ihärdig 
och regelbunden med träningen. 

STYRKA I APPORTERING
Embla har inte haft så toppenbra 
grepp alltid i apporteringen och 
den här vintern bestämde jag mig 
för att ta tag i det “problemet” på 
riktigt. Jag har funderat lite fram 
och tillbaka gällande vad det kan ha 
berott på och jag har provat de flesta 
tipsen jag har fått. När jag började 
syna det hela utifrån perspektivet 
om Emblas fysiska förutsättningar 
så fick jag tanken att det faktiskt 
kan bero på att hon är lite svag i 
nackmusklerna. Lägg utöver det 
på att hon har ganska liten mun 
och inte riktigt verkar tycka att det 
är nödvändigt att gapa stort alla 
gånger...hmm. 

Sagt och gjort. Matten klickade 
hem några extra hårt packade och 
tunga dummys. 1,5-2 kg. Genom-
gående under vintern har vi tränat 
nacklyft. Embla sitter framför mig, 
jag lägger dummyn mellan oss och 
ber henne lyfta upp den och lägga 
den i mitt knä. När jag började se 
att hon öppnade munnen ordentligt 
och gapade villigt och stort sam-
tidigt som hon tog dem precis på 
mitten så började jag med längre 
apporteringar med samma dum-
mys. Om det nu beror på lite svaga 
nack- och ryggmuskler i samband 
med hennes bekvämlighet att inte 
vilja öppna munnen ordentligt så 
tror jag att detta kan ge resultat i 
apporteringen med större fåglar. 
Känner hon sig starkare tror jag på 
framgång! •



12  |  Tollaren 1-2018

ENLIGT SKK FINNS DET i dagsläget 345 raser registrerade 
i Sverige. 345. 

Så jakten på vår nya familjemedlem började i en tät 
djungel, där vi sakta och säkert tog oss fram.

Australian sheperd, labrador-  och golden retriever, 
sheltie, samojed, västgötaspets, jack russel. Det var några 
av raserna som hamnade på vår lista inför vårt kommande 
hundköp. En riktig “gott och blandat”- påse kan man 
säga.  Det var viktigt för oss att det skulle kännas rätt i 
hjärtat. Samt att en hund är enligt mig inget du bara går 
och köper för du såg ett gulligt klipp på Youtube. En 
hund är ett ansvar. En livskamrat som kommer följa dig i 
förhoppningsvis minst 10-15 år framåt.  

Så hur resonerade vi oss fram till en tollare då? Jo, 
vi skrev upp alla hundraser som kändes intressanta och 
listade för- och nackdelar. 

När vi kom till grupp 8 fastnade jag och min man för 
en ras ingen av oss hade någon riktig koll på.  Nova Scotia 
Duck Tolling Retriever. Vilket namn va? Och framförallt - 
vilken hund! 

Den rävliknande apporteringsmaskinen fastnade direkt 
i hjärtat och därefter var ingen annan ras längre intressant 
att kika vidare på.

SOM EN TVÄTTÄKTA KONTROLLTOK köpte jag alla olika 
typer av hundböcker för att noga kunna läsa på och 
förbereda mig.

I nästan alla böcker stod det: ”ingen hund för dig som 
ska köpa din första hund”.

Tusan! Vi hade ju hittat den perfekta hunden för oss 
tyckte vi själva men samtidigt så fick vi höra och läsa om 
och om igen att vi verkligen borde tänka igenom beslutet 
innan köpet, samt att tollaren krävde redan erfarna 
hundägare. 

Jag ska erkänna en sak. I hela mitt liv har jag gått runt 
och sagt att jag är en kattmänniska. 

Då jag är uppvuxen med katt och alltid haft dom nära, 
såg jag mig själv som en tvättäkta kattmänniska. 

Men jag satte egentligen bara den stämpeln på mig 
själv. Jag läste aldrig på om katter så som jag nu gjort med 
hundar. 

En katt var en katt och ja, inte så mycket mer än så. 
Självklart förstår jag att dom är mer än så, jag menar 
absolut inte att trampa på några tår här. Men jag var helt 
enkelt inte mer intresserad av att förstå mig på katten som 
ras, förutom att veta att dom fanns runt mig. 

Så den här kattmänniskan hade nu fastnat för hunden 
vars varningstexter lyste starkt i  neon. 

ATT TOLLARNA BESKREVS SOM aktiva var inget som 
skrämde varken mig eller min man. Vi ville ha en hund 
med fart och energi. Det visste vi redan långt innan vi 
började leta valp. Att välja soffan framför livets äventyr? 
Nä, det var inget för oss. 

Det var här vi ramlade in på en hemsida. Lönnlövets 
tollare. Dom listar på sin hemsida ”10 skäl att inte köpa 
en tollare”. Vi läste igenom det, med rådet att ha glimten 
i ögat och insåg att vare sig hur många tips (läs varningar) 
vi fick så kunde vi inte få bort tanken på att dela våra liv 
med en tollare.

Varför gå och köpa en annan ras, vänta flera år och 
sedan köpa det hjärtat ville ha? 

Nej, det fanns inte längre på kartan. Ingen annan hund 
kändes lika rätt. 

Jag skrev ihop ett mail och skickade det till Lönnlövets 
kennel. 

Jag beskrev vår heta nyförälskelse för rasen och 
undrade om vi kunde komma på besök. 

Likt djungeln av raser, så är djungel av kennlar, 
uppfödare och säljare lika tät och snårig men också 
förvirrande. Vem ska man köpa av? Vilka känns mest 
seriösa? Vad har dom för värderingar och mål?

Som jag skrev tidigare är jag en person som behöver 
känna att jag har kontroll. Och att slänga sig in i en ny 
värld var läskigt men samtidigt oerhört spännande. När jag 
läste på Lönnlövets hemsida insåg jag att dom - likt mig 
själv - behöver, eller snarare har kontroll.

Här säljer man inte valpar till vem som helst och dom 
ser helst att man fortsätter ses och har kontakten genom 
hundens liv.

Dagen då jag fick prata med en av kennelns ägare 
kändes det som jag satt i en livsviktig jobbintervju. Men 
på ett bra sätt. 

Vår första hund 
blev en tollare!
Text och bild: Johanna Kallin

Den rävliknande apporteringsmaskinen 
 fastnade direkt i hjärtat och därefter  
var ingen annan ras längre intressant  

att kika vidare på.

Lönnlövets 
Blitzen  - 
Harry.
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Hon frågade mig allt ifrån varför vi ville skaffa en 
tollare. Vilka erfarenheter som fanns och framtida planer 
att använda hunden till.

Hon var nyfiken på mig och mitt liv. Vad jag arbetade 
med och på min familj. 

Med den professionella tonen fastnade jag och min 
man för Lönnlövets och efter x antal telefonsamtal och 
“kafferep” så kändes det ännu mer rätt i hjärtat.

Här hade vi några som var precis lika måna om att 
valpen skulle komma till ett bra hem som vi var. För oss 
handlade det mycket om att känna tillit till den vi köpte 
vår tollare av, men samtidigt att uppfödaren skulle känna 
sig trygg med oss. 

DÅ JAG VAR EN nybliven hundmänniska hade jag tusen 
frågor i ryggsäcken. Men Petra Scharin på Lönnlövet 
lyssnade alltid och svarade rakt och ärligt. Vi fick aldrig 
känslan av att vi var jobbiga med alla våra tusen frågor, 
utan snarare att hon var glad över vår nyfikenhet.

Dagen då vi fick veta att vi skulle få en tollare 
från Lönnlövets, kändes som om vi hade 
högsta vinsten!

Vilken magisk och alldeles fantastisk 
känsla det var! Och sedan började 
väntan. Åh, som vi längtade och 
väntade! 

Min man och dotter retade mig 
lite kärleksfullt att jag “boade” runt 
här hemma som om en liten bebis var 
på väg. Ja, det är ju en liten bebis på 
väg, skojade jag tillbaka. 

Att förbereda hemmet fick tiden att gå 
lite snabbare fram till dagens då vi skulle få 
hem vår valp.

NU SITTER VI HÄR hemma med en liten kille på dryga 
10 veckor. Lönnlövets Blitzen är hans stamtavlenamn,  
”Harry” är han för oss och behöver jag ens säga att 
kattmänniskan i mig är som bortblåst?

I stället har tanken slagit mig flera gånger varför jag inte 
har skaffat hund tidigare?

Att vi följde våra hjärtan är jag väldigt glad för. 
Men jag förstår verkligen och har respekt för varför 

man är så otroligt noga med att förklara tollarens behov. 
Varför dom så kallade “jobbiga” sidorna hos tollarna 

frontas mer snarare än alla dom roliga.
Tollaren är en vacker och en söt hundras. Häromdagen 

när var vi ute och gick kom flera personer fram och 
förundrades över Harrys söthet.

Nu låter jag kanske som malligaste matten i världen. 
Men jag kan förstå att många nog köper en tollare på 
grund av deras utseende. 

Det är som sagt en vacker och söt hund, men under 
allt det där sockersöta finns en enorm vilja. En stark själ 
som inte längre blir så gullig om man inte tar hand om den 
på rätt sätt. Men vem skulle inte må dåligt om man blev 
felbehandlad? Hund som människa. 

Förstår man grunden hos den ras 
man valt, då förstår man mycket av sin 

hunds beteende och det den eventuellt 
kommer att “hitta på” under sitt liv. och till 

syvende och sist var vi egentligen aldrig rädda för alla 
“varningar” vi fick.

HARRY SKA FÅ ETT lyckligt och värdefullt liv med oss. 
Visst, vi alla kommer lära oss på vägen och växa ihop. 
Ibland kommer det att bli knasigt. Ibland perfekt. Men 
så är livet. Man kan inte styra allt. Bara man är beredd 
på att jobba på det som går knas och hämta styrka i det 
perfekta. Det tror jag inte bara gäller för tollare, utan för 
alla raser. 

Hundar väljer aldrig sina ägare utan det är vi som 
väljer att ta in hunden i våra liv. Så det minsta vi som 
matte och husse kan göra är att göra allt för att försöka 
förstå vår nya familjemedlem. Att inte bli arg på valpen 
som glatt och stolt bär runt på våra skor. Eller som skäller 
så fort det kommer en främling. 

Harry har redan gett min familj så mycket kärlek och 
skratt. Och framför mig i detta nu ligger han på rygg, i 
en klassisk tollarsovställning, och ser ut att njuta av livet 
fullt ut. För att älska livet, och ta vara på nuet, det är 
något han lär oss varje dag. Helt okomplicerat och väldigt 
kärleksfullt. •

Harry och Siv.

Harry ska få ett lyckligt och värde-
fullt liv med oss. Vi kommer lära 
oss på vägen och växa ihop. Ibland 
kommer det att bli knasigt. Ibland 
perfekt. Men så är livet. 
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Grunden för en lyckad 
 apporteringsträning 
Text och bild: Susanna Hallgren

Det finns många olika sätt att se på 
hundträning och hur man bör träna 
sin hund och det finns många som 
vill dela med sig av sitt sätt att se på 
saken. Plocka russinen ur kakorna 
från alla råd du får och sätt ihop din 
egen träningsfilosofi. Här kommer 
jag att presentera lite av mitt tänk 
kring jaktträning och hur man kan 
lära in och träna dess olika delar. 
Hoppas att du hittar några russin...

HUR BYGGER MAN UPP EN GOD 
APPORTÖR? 

En bra grundrelation
En bra grundrelation är grunden för 
allt vi vill göra med våra hundar. En 
bra relation präglad av förtroende, 
trygghet, närhet, kontakt och en 
vilja att samarbeta med sin förare. 
En relation där matte/husse är den 
naturliga innehavaren av flockle-
darrollen. Hunden vill följa matte/
husses initiativ och litar på dennes 
kompetens som ledare.

Samarbetsvilja
Till en viss del är samarbetsviljan 
förutbestämd av arvet. Men det 
gäller ju att förvalta arvet på bästa 
sätt. Att stimulera och utveckla 
hundens samarbetsvilja är därför 
viktigt. Hunden behöver få lära sig 
att samarbete lönar sig, d v s att det 
leder till något positivt.

Apporteringslust
Även apporteringslust är en med-
född egenskap, som kan förval-
tas på olika sätt. Att uppmuntra 
hundens spontana lust att apportera 
och träna på ett positivt och motive-
rande sätt är viktigt för att utveckla 
hundens apporteringslust i rätt 
riktning.

En god jaktlydnad
Jaktlydnaden handlar för mig i 
huvudsak av fyra grundstenar 

Det ska börjas i tid.  
Här är Aktiviva’s  
Prima d’Nash som 
valp med and.

–  passivitet, stadga, jaktfot och 
följsamhet. En god jaktlydnad är 
en viktig grund för att lyckas i den 
fortsatta träningen.

Grundläggande  apporteringsträning
Grundläggande apporteringsträ-
ning handlar om att lära hunden att 
apportera och att leverera apporter 
till oss. Att arbeta för oss i sitt ap-
porteringsarbete och inte för sig 
själva. Här inryms även viltintresse. 

Grundläggande  momentträning
Grundläggande träning av de olika 
momenten – markering, dirigering 
och fritt sök. Denna del handlar om 

att skapa bra förutsättningar för fort-
satt träning, att skapa en förståelse 
för de olika momenten och att hitta 
en balans i träning och upplägg. 

Avancerad momentträning
För de som har alla grunder på plats 
och som har kommit en bit på väg i 
sin momentträning. Mer avancerad 
träning av markeringar, dirigering 
och sök och mer avancerad träning 
när det gäller miljöer och  störningar.

I denna artikel kommer jag att ta 
upp två viktiga delar i byggarbetet:

● En god jaktlydnad
● Grundläggande apporterings-

träning
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EN GOD JAKTLYDNAD
En god jaktlydnad är en viktig 
grund för att lyckas i den fortsatta 
träningen. För mig består jaktlydna-
den i huvudsak av fyra grundstenar 

● Passivitet
● Stadga
● Jaktfot 
● Följsamhet
Alla dessa delar handlar om hur 

vi skapar förutsättningar för att 
kunna styra hundens bild av vad 
arbetet går ut på och den iver och 
de förväntningar de kan skapa och 
istället skapa kontroll och följsamhet 
i alla lägen. Ordning och reda i alla 
lägen skapar bästa möjliga förutsätt-
ningar för ett bra samarbete. 

PASSIVITET
För att spara på energin är det vik-
tigt för hunden att kunna koppla av 
och vara passiv mellan aktivitetspas-
sen. Dessutom ska hunden kunna 
vara tyst, något som inte alltid är så 
lätt. Har jag en het hund måste jag 
hitta ett sätt att få kontroll på och 
kunna rikta hundens energi åt rätt 
håll, d v s på att arbeta när man får 
arbeta och att inte försöka få arbete 
när man inte ska arbeta. 

Mariana och Hunter’s Moonlight Flying 
Viggo tränar passivitet.

Att kunna koppla av
Att lära hunden att koppla av och 
spara på sina krafter till dess att de 
verkligen behövs är en viktig del. 
Försök så tidigt som möjligt hitta 
rutiner för hur ni kan träna på att 
koppla av. Inledningsvis är det något 
som ni kan göra hemma i störnings-
fri miljö, men med målet att det även 
ska fungera ute i olika miljöer, även i 
samband med  träning.

Ryggsäcken
Eva Bodfäldt har utvecklat en övning 
hon kallar för ryggsäcken. Den går 
ut på att hunden själv ska förstå att 
det lönar sig att bli lugn och pas-
siv. Sitt ner och ta in hunden mellan 
dina knän på ett lugnt och tryggt 
sätt. Håll ena handen under hakan 
eller på bröstet på din hund. Släng 
ut en godisbit någon meter framför 
hunden. Håll i din hund tills du kän-
ner att den ”ger upp” och slappnar 
av. Belöna med att ge ett varsågod 
på godisbiten. Börja träna i lugn 
och störningsfri miljö. När hunden 
behärskar det kan du successivt söka 
upp mer störningar och allt svårare 
miljö.

Belöna lugn
Uppmärksamma och belöna hunden 
när den är passiv och lugn med ett 
lugnt och lågmält ”bra” gärna kom-
pletterat med en godisbit. Att belöna 
för att hunden är passiv är något som 
kanske inte känns helt naturligt. De 
flesta av oss är mer inriktade på att 
belöna aktiva beteenden, men det 
kan vara bra att även lära hunden att 
passivitet lönar sig. Det är både svårt 
och krävande att vara passiv och 
är väl värd all belöning. Att äta har 
dessutom en lugnande effekt.

Att kunna vara tyst
Pip/oljud ska inte löna sig – pip 
ger aldrig någon aktivitet, tvärtom. 
Vänta ut hunden (om det går) och 
beröm lugnt när den blir tyst. Skapa 
inte en dialog – svara inte hunden 
när den piper/låter! 

Om du har en hund som piper 
- undvik alltför hetsande situatio-
ner, som riskerar att öka på pipet/
ljudet. Skapa en lugn träningsmiljö 
och träna med kvalitet, ensamma 
eller med assistans av träningskom-
pisar. Träna upp hundens förmåga 
att vara passiv och att vänta på sin 
tur, i många olika miljöer. Målet är 
att kunna koncentrera sig och vara 
följsam i alla olika situationer och 
miljöer.

Förväntan och iver
Pip och annat oljud handlar oftast 
om för hög förväntan. Förväntan och 

iver är ok så länge hunden är sam-
lad/fokuserad och med rätt attityd 
och är effektiv i sitt arbete. Men när 
ivern blir för stor störs koncentratio-
nen och hunden kan dels bli splitt-
rad och ineffektiv i sitt arbete och 
dels börja pipa eller gå ur hand. Det 
är viktigt att bli medveten om vad 
som skapar förväntan och iver och 
att hitta en balans i sin träning. 

För lätta uppgifter kan ofta orsa-
ka för mycket iver, medan mer krä-
vande utmaningar kan få hunden 
att samla ihop sig och koncentrera 
sig bättre. Även här är det viktigt 
att hitta en balans i sin träning med 
lagom svåra och utmanande upp-
gifter, som får hunden att samla 
ihop sig och koncentrera sig.

Flera områden/flera  uppgifter
Ett effektivt sätt för att skapa kon-
centration är att ha flera områden/
flera uppgifter på gång. Ett exempel 
på träningsupplägg kan vara att 
förbereda två eller fler dirigerings-
områden, ett sökområde och en eller 
flera minnesmarkeringar, som hun-
den få hålla i minnet till dess de blir 
skickade på den. Hunden får hänga 
med när alla områden förbereds, 
men får bara jobba på det som du 
skickar den på. På det sättet kom-
mer hundens koncentration att öka 
genom att den måste ha koll på flera 
områden. Samtidigt tränar vi hun-
dens följsamhet genom att vi styr 
vilja uppgifter de får jobba med. 

Aktiviva’s Moyo di Matti och Anna inför 
sökskick.

Träningspass förpackade i lugn 
Genom att ta för vana att alltid börja 
och avsluta ett träningspass med en 
lugn stund innan ni påbörjar trä-
ningen och innan ni går hem  eller 

Fortsättning på nästa sida
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går till bilen kan du förpacka ditt 
träningspass med lugn. Om man är 
ute på ett längre träningspass kan-
ske det kan vara bra att ta en lugn 
paus någonstans mitt i träningen 
också, i kombination med fika för 
de tvåbenta kanske?

STADGA
Med stadga menas att hunden ska 
klara av att stanna kvar även med 
störningar runt omkring sig, något 
som är användbart även i vardags-
lydnaden, men extra viktigt inom 
jaktlydnaden. Ju hetare hund, ju 
högre krav på stadgan. Här lönar 
det sig verkligen att vara lite petig i 
sin träning. 

Aktiviva’s Prima d’Nash tränar stadga.

Hålla sig/stå emot frestelsen
Stadga handlar i grunden om att 
hålla sig och stå emot en frestelse. 
Med hjälp av omvänt lockande 
kan jag lära hunden att stadga och 
passivitet lönar sig. Jag lär hunden 
att man får det man vill ha genom 
att låta bli att försöka ta det man 
vill ha, d v s jag belönar stadga och 
passivitet. 

Exempel) Ha en godisbit i han-
den, håll handen öppen och håll den 
framför hunden på 1-2 dm avstånd. 
Om hunden försöker ta godisbiten 
– stäng handen (utan att dra undan 
handen), öppna den därefter igen. 
Om hunden försöker ta den – stäng 
handen igen och öppna igen. När 
hunden istället för att försöka ta den 
blir stilla – belöna.

Stanna kvar
Att lära sig stanna kvar är nåt våra 
hundar behöver kunna i många 
situationer, däribland i jaktträning-
en. Var noga i din träning och lär 
hunden att stanna kvar exakt där du 

lämnade den är viktigt. Det är inte 
ok att smyga fram. Var tydlig när du 
lämnar hunden, tala om för hunden 
när den gör rätt med lugnt beröm. 
Tala även om för hunden om den 
gör fel, exakt i det ögonblick den 
är på väg att göra fel. Du behöver 
inte bli arg, men tala om att det blev 
fel, gå tillbaka och gör om. Omvänt 
lockande kan även vara användbart 
för att lära hunden stanna kvar. 

Tryck/mottryck
Med hjälp av att trycka/putta på 
hunden kan vi få hunden att hålla/
trycka emot och på så sätt bli ännu 
stadigare. Att använda detta i sin 
träning är ett effektivt sätt att få 
hunden att förstå vikten av att vara 
helt stadig och stilla. Testa hur 
mycket hunden håller/trycker emot 
genom att ha hunden sittande vid 
din sida, lägg en godisbit framför 
den utom räckhåll, lägg handen på 
hundens ryggslut och tryck/putta 
hunden framåt. Känn hur hunden 
håller emot och belöna med ett 
 ”varsågod” på godisbiten.

Aktiviva’s Protos d’Nash med matte 
 Marina i puttövningen.

Störningar
När hunden behärskar stanna 
kvar kan du börja lägga in lite lätta 
störningar. Arrangera störningar du 
själv kan styra över. Kommendera 
hunden att stanna kvar, gå i en båge 
framför hunden och släng/släpp en 
eller flera bollar eller dummies, som 
du sen lugnt går och plockar upp 
själv. Anpassa nivån på övningen så 

att hunden lyckas, samtidigt som ni 
ändå tänjer gränsen för vad hunden 
klarar. 

Om hunden reser sig, markera 
snabbt med rösten att hunden gör 
fel, gå fram och sätt hunden på 
samma plats som tidigare och upp-
repa övningen. Eventuellt kanske 
du bör minska svårighetsgraden 
något om det var för svårt för hun-
den. Gå gärna tillbaka till hunden 
lite då och då och belöna lugnt med 
en liten godisbit, utan att avbryta 
övningen. Du kan även låta hunden 
sitta vid din sida och låta en kompis 
gå och slänga/släppa bollar, enligt 
samma princip. Målet är att hunden 
ska förstå stanna kvar så väl att 
den klarar det oavsett störning och 
oavsett var du befinner dig.   

JAKTFOT
Jaktfot handlar om att få till en sta-
bil transport med sin lösa hund vid 
vänster sida. Det är inget tävlings-
lydnadsfot, med den precision som 
där krävs. Hunden ska vara följsam 
och kunna gå stadigt vid föra-
rens vänstra sida oavsett vad som 
händer runtomkring. Samtidigt ska 
den vara uppmärksam på det som 
händer, även det till skillnad från 
tävlingslydnadsfot där man gärna 
vill ha en hund som håller ögonkon-
takt med sin förare. Jaktfot handlar 
om att befinna sig vid sin förares 
vänstra sida tills dess att man får 
kommando att göra något annat, 
helt enkelt.

Position
Att lära hunden att hitta position 
vid vänster sida, att hålla posi-
tion och att snabbt kunna vända 
sig i olika riktningar kan man till 
stor del göra på samma sätt som 
i tävlingslydnadsträningen. Med 
hjälp av positionsövningar kan man 
lära hunden att det är lönsamt att 
söka upp och hålla sig vid förarens 
vänstra sida. Inledningsvis kan man 
styra in hunden i position med hjälp 
av en godisbit. När hunden börjar 
lära sig vad det handlar om jobbar 
man successivt bort hjälperna. För 
att rikta fokus utåt istället för mot 
föraren kan man t ex använda en 

Fortsättning på nästa sida
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Anna och Aktiviva’s Primo d’Nash    
tränar jaktfot.
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godisskål som man ställer framför 
hunden. När hunden kommit in i 
position och har fokus mot skålen – 
låt hunden få ett “varsågod”. 

Gå mot en skål 
En av mina favoritövningar med 
valpar och unghundar är att an-
vända måltiderna och matskålen 
till en enkel övning – att komma 
in i position, titta mot skålen, stå 
stilla och hålla fokus på skålen ger 
”varsågod”. När hunden klarar 
detta utvecklar jag den till att börja 
gå några steg mot skålen. Viktigt 
är att hunden anstränger sig för att 
hålla position och fokus. Att själv gå 
långsamt och smygande är ett effek-
tivt sätt att få hunden att anstränga 
sig lite extra.

Gå mellan två skålar eller dummies
Inledningsvis kör jag denna övning 
med godisskålar. Därefter byter 
jag ut skålarna mot apporter som 
jag först lägger ut och längre fram 
kastar ut. Upplägget är detsamma 
oavsett om du kör med skålar el-
ler dummies. Jag använder gärna 
kortkoppel på hunden för att slippa 
hålla koll på hunden och istället 
vara lugn och tydlig i mitt kropps-
språk.

Ha hunden i position vid vänster 
sida. Ställ ut en skål framför er och 
lägg i en godisbit, vänd bort från 
skålen och gå i motsatt riktning ca 
25 meter. Ställ ut skål nummer två 
och lägg i en godisbit, vänd bort 
från skålen och gå mot den först 
utställda skålen. Om hunden går i 
en bra position vid din vänstra sida, 
med fokus framåt mot skålen ni är 
på väg mot – ge hunden ett “varså-
god”. Om hunden inte går i en bra 
position, har fel fokus eller kanske 
är lite för het i ditt tycke – gör helt 
om och gå mot skål nummer två 
istället. Efter att hunden fått varså-
god mot en skål, fånga upp hunden, 
gå fram till skålen och fyll på och 
vänd därefter bort och gå i motsatt 
riktning. Det ska alltid finnas godis 
i båda skålarna.

I denna övning kan du även träna 
hundens följsamhet i olika tempon. 

Växla tempo och låt hunden anpassa 
sig till ditt tempo. När den anpassar 
sitt tempo och faller in i position vid 
din sida – belöna. Genom att aktivt 
träna hundens följsamhet kan vi lära 
hunden att följa oss, och inte hamna 
i situationen där vi som förare börjar 
följa hunden. Jag tror många känner 
igen sig i att ha man har börjat följa 
hunden för att dölja sitt bristande 
jaktfot. Men med ganska enkel trä-
ning kan vi träna hunden till att bli 
en mer följsam hund. 

Vana
Om man redan tidigt tar sig vanan 
att alltid ha hunden vid vänster 
sida när man ska ut och träna jakt, 
lös eller i koppel/kortkoppel, kan 
man med hjälp av vanans makt lära 
hunden att hålla sig vid vänster sida. 

Låt hunden gå jaktfot vid din sida 
när du är på väg ut och träna, när 
du förbereder övningar eller rekar 
terrängen. Att börja varje tränings-
pass med minst en kvarts fotgående 
kommer garanterat ge resultat. För 
att slippa hålla koll på hunden och 
kanske gå och tjata på hunden kan 
det vara bra att ha ett kortkoppel på.

FÖLJSAMHET
Följsamhet handlar om att följa sin 
förare i alla lägen. Att vara följsam i 
jaktfot, att vara följsam vad hunden 
ska fokusera på för stunden, att låta 
sig styras mot det föraren vill, att 
kunna släppa en sak och fokusera på 
en annan.

Hundens förmåga att koncentrera 
sig på det som är viktigt och på hun-
dens förmåga att med lätthet kunna 
skifta från en viktig sak till en annan 
är en viktig grund i följsamheten. 
En hund som försöker hålla koll på 
allt samtidigt kommer troligen att 
bli splittrad och misslyckas med sin 
uppgift, medan en hund, som med 
hjälp av sin förare och ett visst mått 

av följsamhet kan växla mellan de 
olika händelserna på ett samlat och 
fokuserat sätt, troligen kommer att 
lyckas med sin uppgift. Och den sist-
nämnda kommer framförallt att orka 
arbeta längre och kommer att klara 
av mer påfrestande situationer.

Styr vad hunden ska fokusera på
Genom att styra vad hunden ska 
fokusera på får jag en följsammare 
hund som blir van att följa mig och 
fokusera på det som jag anser vikti-
gast, istället för att försöka räkna ut 
vad som kommer att hända härnäst 
och ta egna initiativ. Att styra vad 
hunden ska fokusera på kan även 
innebära att utsätta hunden för stör-
ningar, som den ska sortera bort.

Ett exempel på sådan övning är 
klockan. Om du har apporter utlagda 
klockan 12, 3, 6 och 9 och står vid 
mittpunkten och skickar hunden mot 
klockan 12 innebär det att hunden 
måste sortera bort de närmaste ap-
porterna, d v s klockan 3 och 9. Om 
du ser till att alla fyra apporterna all-
tid ligger ute, innebär det att hunden 
varje gång måste ”välja bort” tre av 
fyra för att ta den jag vill.

Släpp och fokusera om
En grundläggande förmåga hunden 
behöver för att kunna vända bort 
från något som hänt (t ex en fallen 
markering) är att kunna släppa en 
retning, följa sin förare därifrån och 
fokusera om på något annat - att 
kunna släppa och fokusera om. Det 
är något man kan behöva träna på 
och det är viktigt att få till det på ett 
sätt som inte skapar frustration hos 
hunden.

När jag börjar träna en sådan sak 
gör jag det i betydligt enklare situa-
tioner än med en fallen markering. 
Jag kan exempelvis ha hunden vid 
min sida, lägga ut en apport på ett 
ställe, vända bort från den, gå 10-20 
meter åt ett annat håll och där lägga 
ut en annan apport, som vi sen vän-
der ifrån. När hunden följer mig från 
den sist utlagda apporten skickar jag 
hunden mot den först utlagda. När 
detta fungerar avancerar jag svårig-
heten med att börja släppa dummie-
sarna istället för att lägga dem ner 

”Att börja varje tränings-
pass med minst en kvarts 

 fotgående kommer garanterat 
ge resultat.”
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och efter det börjar jag kasta dem. 
Jag ökar alltså retningen för hunden 
och höjer på så sätt svårighetsgra-
den och ökar då även hundens för-
måga att kunna släppa en retning 
för att följa mig i en ny riktning.

GRUNDLÄGGANDE 
 APPORTERINGSTRÄNING
En viktig grundsten i arbetet att 
bygga upp en god apportör är att 
få till en bra apportering. Med bra 
apportering menar jag att hunden 
söker rätt på, hittar, griper (utan 
tvekan eller uppmaning), levererar 
och lämnar av de apporter den fin-
ner till sin förare, såväl dummies 
som vilt. 

● Hitta
● Gripa
● Leverera
● Lämna av

HITTA
Viljan att hitta är en viktig förutsätt-
ning till att det ska resultera i någon 
apportering. Hur stark denna vilja 
är beror dels på arv, men givetvis 
även på hur vi tränar och uppmunt-
rar den. 

Motivation
Motivation är A och O. Hunden ska 
tycka att det är det roligaste som 
finns att vilja hitta det där magiska 
föremålet, oavsett om det är en 
dummy eller ett vilt. Sökövningar 
kan vara ett bra sätt. Hunden ska ha 
en hög motivation att gå ut i områ-
det och söka. Ladda området när 
du går ut och gömmer apporten. Ju 
duktigare hunden blir på att söka 
rätt på apporten, desto svårare kan 
du gömma den. Motivationen att 
gå ut och söka ska dock fortfarande 
vara hög. Balansera övningen så att 
den blir lagom svår. Hunden ska 
jobba med bibehållen motivation 
och inte tröttna.

Vår respons när de väl har hittat 
något och kommer in med det kom-
mer att påverka hur hög motivatio-
nen kommer att vara kommande 
gånger de ska ut och söka. Den ska 
förstå hur himla duktig den är som 
hittat det där magiska föremålet. 

GRIPA
När hunden hittat en apport är 
nästa steg att spontant, utan tvekan 
eller uppmaning, gripa apporten. 
Även här handlar det dels om 
arv, men givetvis även på hur vi 
tränar och uppmuntrar hundens 
apporteringslust. Det kan vara en 
självklarhet att gripa snabbt om det 
rör sig om en tennisboll eller ens 
egen dummy, men för vissa hundar 
kan det räcka med att det ligger 
någon annans dummy därute för 
att gripandet ska bli lite tveksamt. 
Hur kan vi då träna och uppmuntra 
snabba och bra gripanden? För mig 
handlar det mycket om att hitta 
rätt fokus hos hunden och om att 
förstärka rätt beteende.

Gripandet
Hur själva gripandet av apporten 
ser ut kan variera mycket. Snabbt 
eller långsamt? Med eller utan tvek-
samhet? Spontant eller efter påver-
kan från förare?

Att hunden hänger över appor-
terna är inte helt ovanligt. Händer 
det på jaktprov så blir förklaringen 
bristande apporteringslust. Och 
visst kan det handla om det, men 
ibland undrar jag vad som fanns 
där från början och vad som är 
inlärt. I all välmening tror jag att vi 
ibland råkar lära våra hundar vissa 
felbeteenden, som t ex att hänga 
över apporterna.

Vänta ut och belöna
Ofta ackompanjerar vi hundens 
försök att gripa med glada heja-rop 
i ett försök att få hunden att gripa 
föremålet. Jag tror mer på att ha en 
mer lågmäld profil. Att vara tyst 
och passiv tills hunden har gripit 
föremålet och då släppa loss glada 
hurra-rop, för att tala om för hun-
den hur himla duktig den är. Det är 
väldigt lätt att fastna i ett beteende 
där man måste peppa hunden, eller 

i värsta fall kommendera hunden, 
för att den ska ta föremålet. Vänta 
på att hunden självständigt griper 
föremålet och när den gör det får du 
agera istället. Ge den då rikligt med 
beröm, vänd på klacken och spring 
åt andra hållet med glada hurra-rop, 
ta fram stora korvpåsen eller hur du 
nu själv väljer att belöna. Hunden 
har gjort något bra och den ska få 
veta det. 

Löst/slarvigt grepp
Vilket typ av grepp hunden tar kan 
även det variera. Mjukt eller hårt? 
Löst och slarvigt eller rejält? Att 
hunden griper apporten lite löst 
och slarvigt är ett relativt vanligt 
problem. Det finns många varian-
ter på hur det är möjligt att bära 
en dummy eller ett vilt – i yttersta 
hörnet på dummyn, i vingspetsen 
eller stjärten på fågeln eller varför 
inte i svanstippen på kaninen. Allt 
är möjligt, men det är inte lika ef-
fektivt som när man tar ett rejält 
grepp över hela dummyn eller hela 
kroppen på viltet. Givetvis vill vi 
alla ha det där rejäla greppet.

Träna med många olika slags 
föremål. Det behöver inte vara bara 
apporteringsföremål, det kan vara 
alla möjliga slags föremål. Försök få 
hunden att inse nyttan av att hitta 
en bra tyngdpunkt. Att träna med 
stora, tunga dummies kan få en 
hund med ett löst grepp att ta ett 
bättre grepp. 

Ett annat sätt att få hunden att 
ta ett mer rejält grepp är att träna i 
svåra terränger, där de för att lyckas 
få med sig föremålet måste ta ett 
rejält grepp, annars kommer de 
att tappa det. En stor dummy i en 
backig skogsterräng kan vara ett bra 
sätt.

Hårt grepp/lek och tugg
När hunden har ett hårt grepp, leker 
med eller tuggar på apporterna kan 
det handla om arv, relationsproblem 
eller tveksamheter inför arbetsupp-
giften. Men ofta handlar det om att 
hunden har fel fokus för uppgiften. 
Det är troligen för mycket jaktlust 
inblandat. Om det i sin tur handlar 
om hur övningen är upplagd eller 

Fortsättning på nästa sida

”Även här handlar det dels 
om arv, men givetvis även på 
hur vi tränar och uppmuntrar 
hundens apporteringslust.”
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på hundens ”tolkning” av övningen 
kan säkert variera. 

Försök att få hunden att byta 
fokus. Istället för att tänka ”jaga 
efter” och ”leka/döda” ska hunden 
tänka ”leverera” och ”belöning”. 
Genom att bryta ner apporteringen 
till endast ett gripande, utan att 
”leta efter” eller ”jaga efter”, kan 
vi fokusera på och träna enbart att 
gripa. Hunden ska lära sig att det är 
lönsamt att gripa – matte/husse blir 
nöjd och man kan få belöning om 
man griper på ett korrekt sätt. Med 
korrekt sätt menar jag att hunden 
griper utan tugg eller lek. 

Gripa-övning med synlig belöning 
”Plocka upp den så får du det här!”. 
En form av problembaserad inlär-
ning där hunden ska lista ut att man 
genom att gripa föremålet får den 
synliga belöningen. Sitt på marken 
mitt emot hunden. Håll en synlig 
belöning i öppen hand och lägg 
ett apportföremål framför hunden. 
Hunden får gärna vara mer fokuse-
rad på belöningen. Hindra den dock 
från att ta belöningen i förtid genom 
att stänga handen när den försöker 
ta den och öppna därefter handen 
igen. Om hunden lyfter föremålet – 
ge belöningssignal och ”Varsågod”. 

Du kan göra samma övning med 
hjälp av att hålla i föremålet, istället 

för att lägga det på marken. Här kan 
du även variera hur högt eller lågt 
du håller föremålet och belöningen, 
vilket påverkar hur hunden kommer 
att gripa och var hunden kommer att 
rikta sin förväntan på belöning. Att 
den riktar sin förväntan på belöning 
uppåt kan vara till hjälp för den kom-
mande avlämningen.

Den här övningen kan med tiden 
byggas vidare till att bli en ”hålla 
fast” och ”lämna av” övning. Men ha 
inte för bråttom. Det kan vara värt att 
träna och belöna just gripandet lite 
extra. Själva gripandet är lite A och O 
i apporteringen. Att belöna gripandet 
kommer även att betala igen sig när 
det gäller inlevereringen.

LEVERERA
När hunden har hittat och gripit ap-
porten ska den leverera den funna 
apporten till sin förare. Något som 
inte alltid är helt självklart för alla 
hundar. Relation och förtroende är 
viktigt när det handlar om hundens 
vilja att leverera saker till oss. Många 
hundar är lite egoistiska och vill ha 
föremålet för sig själv. De är miss-
tänksamma och tror att vi ska ta det 
roliga föremålet ifrån dem (vilket vi 
ju faktiskt slutligen också gör). 

Komma in nära
Försök arbeta upp hundens förtro-
ende för dig och uppmuntra hun-
dens vilja att leverera saker till dig. 
När hunden kommer in till dig med 
ett föremål, rör dig ifrån hunden 
och locka in den nära dig. Ta emot 
hunden och beröm den så länge den 
har föremålet kvar i munnen. Gör 
inte en stor affär av avlämningen. Så 
länge hunden kommer emot dig och 
vill komma in nära dig med föremå-
let i munnen är de jätteduktiga. Ha 
inte för bråttom att ta föremålet från 
hunden. 

Kroppsspråk
Försök även att tänka på ditt kropps-
språk. Ofta kan vi verka mer hotfulla 
än vad vi avser att vara. Försök att 
se dig själv ur hundens perspektiv 
och fundera på hur den kan uppfatta 
dig och ditt kroppsspråk. För käns-
liga hundar är detta extra viktigt att 

Aktiviva’s Primero d’Nash tränar  avlämning med matte Åsa.
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tänka på. Ett exempel på vad hun-
den kan reagera på är om vi böjer 
oss över den när vi ska ta emot ap-
porten. Våra händer är ofta ”bovar i 
dramat”. Undvik att agera målvakt, 
d v s ta föremålet från hunden så 
fort som möjligt innan de släp-
per det. Håll istället dina händer 
nära kroppen och locka hunden att 
komma in nära dig. 

Föremålsintresse kontra vilja att 
leverera
Undvik att stå vid hunden och 
slänga ut apporter/föremål som du 
vill att hunden ska hämta. Lägg 
hellre ut apporterna/föremålen eller 
gå ut och kasta föremålen åt sidan. 
När du slänger ett föremål som 
hunden ser försvinna bortåt lockar 
du fram jaktbeteendet i hunden, och 
därmed föremålsintresset, vilket 
kan göra det svårare att få hunden 
att leverera in föremålet till dig. 

Det är viktigare att arbeta med 
viljan att leverera än med föremåls-
intresset. Oftast är föremålsintresset 
tillräckligt stort ändå, åtminstone 
när det gäller dummies.

LÄMNA AV
Att målmedvetet och fokuserat 
komma ända fram till mig och 
generöst bjuda mig apporten. Att 
sedan stadigt hålla fast till dess att 
jag fått ett bra grepp om apporten. 
”Tack!” Så ser min ideala bild av en 
bra inleverering och avlämning ut. 

Godis som hjälpmedel och störning
Att använda godis som hjälpmedel 
är en självklarhet för mig. Vad som 
är viktigt när man tränar med godis 
är dock att man är medveten om 
vad man vill belöna och att man 
lyckas tima sina belöningar så att 
det är just det man vill belöna som 
verkligen blir belönat. 

När det gäller avlämning använ-
der jag godis både som belöning och 
som störning. Jag lär mina hundar 
att för att få godisbiten måste man 
hålla kvar apporten tills dess att jag 
tar apporten. Om de släpper appor-
ten för tidigt blir det ingen belö-
ning. Om vi utgår från den ”gripa 
övning med synlig belöning”, som 

jag tidigare presenterade, så kan 
den utvecklas till en ”hålla fast” och 
”lämna av” övning. 

Handtarget
Ett väldigt effektivt verktyg för att 
få bra avlämningar är så kallad 
handtarget. Handtarget går ut på att 
lära hunden trycka in nosen i vår 
handflata för att få en belöning. Från 
början handlar det om att förstå vad 
som krävs för att få belöningen, d v 
s att dutta eller trycka nosen i hand-
flatan. När hunden har förstått det 
kan vi höja kriterierna för belöning 
genom att bara belöna de bättre 
försöken, när hunden trycker hår-
dare eller eventuellt längre. Denna 
höjning av kriterier ska vi göra 
stegvis i lagom takt så att hunden 
förstår vad som krävs. Precis som i 
gripa-leverera övningen med synlig 
belöning använder jag synlig belö-
ning även när jag lär in och tränar 
handtarget och använder belöning-
en som störning även här.

Avlämningen är sista delen i en 
kedja av beteenden/händelser. Vid 
eventuella avlämningsproblem, 
försök analysera var problemet 
ligger. Vilken del i kedjan är det 
som inte fungerar egentligen? Vad 
kan orsaken vara till att den inte 
fungerar på det sätt vi vill? Försök 
tänka på vilka detaljer det är som 
inte fungerar. Vad kan det bero på? 
Vilka paralleller kan ni se till andra 
problem ni har? Vilken nivå ligger 
problemet egentligen på?

VILTINTRESSE
När det gäller vilt och viltintresse 
kan det variera hur villig hunden 
är att ta vilt. Försök att träna med 
vilt ofta. Träna gärna med så många 
olika slags vilt som möjligt och 
träna alltid med fräscht vilt!

Om hunden är ovillig att ta vilt 
kan du försöka uppmuntra intresset 
med hjälp av: 

● Jaktlek
● Nyfikenhet 
● Söka rätt på

Jaktlek
Låt hunden jaga efter viltet – gör 
viltet lite levande, dra den längs 

marken framför/från hunden och 
släng iväg den (gärna in bakom en 
sten eller ett träd eller in i något 
snår). Vänta ut hunden och se om 
den lyfter viltet. Om inte, gå dit och 
”snuva” hunden på den. Lek lite 
med den själv och låt den därefter 
försvinna lite snabbt. Om hunden 
apporterar viltet, men ändå är lite 
skeptisk – avsluta gärna en appor-
tering med att leka lite med viltet. 
Antingen som en bus-apportering, 
som hunden får springa och ta el-
ler så låter du viltet försvinna lite 
snabbt efter leken utan att hunden 
får ta den eller nosa på den, bara 
tråna lite…

Nyfikenhet
Ladda viltet genom att rikta ditt 
eget intresse mot viltet, utan att 
bry dig om hunden. Du ska tycka 
att viltet är jättekul och intressant 
och försöka överföra din attityd 
till hunden. Lek lite kort med viltet 
framför hunden och låt det sedan 
försvinna. Hunden ska inte hinna 
ta eller nosa på viltet utan bara bli 
lite nyfiken. Gör den här typen av 
övning ofta. När hunden börjar bli 
riktigt intresserad kan den få hinna 
nosa lite snabbt på viltet, låt det sen 
snabbt försvinna igen.

Söka rätt på
Göm viltet – låt hunden sitta och 
titta på, gå ut och göm det på något 
lite halvsvårt ställe, helst så pass 
dolt att ni inte har ögonkontakt. Du 
kan även prova att hänga upp viltet 
i ett träd, så pass högt upp att hun-
den måste kämpa rejält för att få ner 
det. Min erfarenhet är att det är mer 
sannolikt att hunden tar viltet om 
den får kämpa lite för att hitta det 
och för att få tag i det - ”Måste visa 
matte/husse vad jag hittat”.

Att apportera vilt är för de allra 
flesta en svårare uppgift än att ap-
portera dummies. Då är belöningen 
ännu viktigare. Ju svårare uppgift, 
desto högre lön behöver delas ut - 
mer beröm, mer glädje från matte/
husse, godare godis.

Lycka till med er träning! •
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Valpbonanza!
Till detta nummer har vi fått in mängder av fina valpbilder. 
Var beredd på sötchock, nu blir det Valpbonanza!

Lorevy Beauty To The Mountains.
Foto: Anneli Nordvall

Maalarigårdens Bam Bam af 
Bono. Foto: Elisabeth Mayer

Maalarigårdens Chima Af Puzzel.  
Foto: Anneli Nordvall

Vinnarens Gyllene Kaliber. Foto: Nur Özdemir

Svensdotters Checka Chessie. Foto: Fanny Olofsson

Mountainduck’s Miss Moneypenny.  
Foto: Anneli Nordvall

Lisica’s Jojnix Busa Supernova. Foto: Moa Rosén
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Digby Tollers Duck Duck Go och Digby Tollers Excite.  
Foto: Liselotte Johansson

Wildbird Ormvråk af Storma. Foto: Zeth Borg

Springer Nova’s Fixa Af DeTa.
Foto: Malin Berglund

Torparröjningens Molly.  
Foto: Matilda Lundberg

Andrummets Radar. Foto: Karin Yllö

Njupavallens Timo. Foto: Amanda Petterson

Arbetsviljans Punschpralin & Arbetsviljans Fågelbärlöv. Foto: Magnus Bengtsson
Arbetsviljans Risgryn.  
Foto: Emma Nilbrink
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Digby Tollers Excite. Foto: Johanna Sundesjö

Blazing Fowler’s WinWin. Foto: Matilda Lind Bluenosers East Bay Edge. Foto: Linda Lysén

Agrosofens Lirare och Agrosofens Vinst Varje 
Gång. Foto: Nina Ehnhage

Amazing Tollers Shinny Upatree.  
Foto: Therese Johansson

Rödrävens Pepper Eye. 
Foto: Nikki Olofsson

SE VCH Njupavallens Tiro.  
Foto: Amanda Pettersson

Fågelsjöns Charad. Foto: Weronica Bengtsson

Koppeldragets Lord Lazer 
Lazer. Foto: Ellinor Forsman
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Agrosofens Virvelvinda. Foto: Tone Kvanlid Larsen

West Coast Tollers Tinker Bell och Chroje Dunder Dustie. Foto: Erik HallgrenDoglefox Ami. Foto: Ida Persson 

Springer Novas Magic of TuffNo. 
Foto: Laila Hofsten

West coast tollers Plexus.  
Foto: Linda Kronstrand
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VI HAR GJORT EN genomgång av jaktprovsprotokoll 
från alla tollingjaktprov under 2016 och 2017, för att se 
om det finns ett mönster varför hundar hamnar utanför 
prislistan, det vill säga får 0 pris. Syftet är att på så sätt få 
indikationer på systematiska utmaningar att lösa för att 
skapa möjligheter till att utveckla ännu bättre tollare.

Denna genomgång är inte på något vis exakt och det 
finns många felkällor för att ange orsaken. Det är sällan 
en tydlig orsak i protokollet varför en hund nollar, ofta 
handlar det om ett antal olika brister som totalt medför att 
hunden hamnar utanför prislistan. Dock kan man utläsa 
vad som brustit, till exempel att hunden inte går i vatten, 
vägrat ta vilt, undermålig tolling, knäckt vilt eller inte 
lyckats i det fria söket. Det går därför att notera vilka de 
största bristerna varit för respektive hund, och dessa har 
listats, med respekt för att fler brister funnits under provet. 

Det finns risk för felkällor i denna utvärdering, till 
exempel kan hunden haft flera brister under provet, 
som mindre bra tolling, missad markering/markeringar, 
missad dirigering vilket gör att den därför kan vara mentalt 
belastad när den kommer till söket som därför helt 
misslyckas och blir huvudorsaken till 0 pris. Allt detta ska 
beaktas när man analyserar denna genomgång.

Hur har det då sett ut under 2016 och 2017?
Under 2016 genomfördes 442 starter på 

tollingjaktprov, 232 i NKL, 132 i ÖKL och 78 i EKL. I NKL 
nollade 45 % av hundarna, i ÖKL 53 % och i EKL 32 %. 
Sammantaget nollade 45 % av hundarna.

Under 2017 genomfördes 466 starter på tollingjaktprov, 
204 i NKL, 181 i ÖKL och 81 i EKL. I NKL nollade 47 % 

av hundarna, i ÖKL 48 % och i EKL 49 %. Sammantaget 
nollade 47 % av hundarna.

Av de nollor som erhållits i NKL under 2017 har 29 % 
gått till hundar som nollat 3-4 gånger under året. I ÖKL 
har 47 % av nollorna gått till hundar som nollat 3-5 gånger 
och i EKL har 23 % av nollorna gått till hundar som nollat 
3-5 gånger.

OM VI TITTAR PÅ NKL ser det ut som att de största 
bristerna är att tollarna:

• vägrar vilt
• mattas i sök och lusten avtar
• skadar vilt
• brister i tollingarbetet och/eller ansmygning
• knallar
• går ej i vatten

 I ÖKL ser det ut som att de största bristerna är att tollarna:
• tar ej gås
• låter sig ej dirigeras
• mattas i sök och lusten avtar
• ej går i vatten
• skadar vilt
• lämnar vilt

I EKL ser det ut som att de största bristerna är att tollarna:
• låter sig dirigeras
• mattas i sök och lusten avtar
• ej tar gås
• skadar vilt
• byter/lämnar vilt
• går ur hand

Varför nollar  
våra hundar på 
 tollingjaktprov?
Text: Mats Gunnarsson och Mats Viker

Varför nollar  
våra hundar på 
 tollingjaktprov?
Text: Mats Gunnarsson och Mats Viker

Lönnlövets Cluedo med and efter vattenapportering.
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Många hundar i NKL tar inte vilt,  
lämnar vilt och knäcker vilt. I ÖKL och  

EKL är det hundar som inte tar gås, men även 
ett antal hundar som inte tar, lämnar  

eller knäcker änder. 

FÖR 15-20 ÅR SEDAN hade vi stora problem med ljud 
under proven. En genomgång av äldre jaktprovsprotokoll 
visade tydligt att ljudet var ett stort problem. Av detta ser 
vi nu mycket lite i 2016 och 2017 års jaktprovsprotokoll, 
vilket är mycket positivt. Det finns en del ljud kvar, men 
det handlar dels om pip och gnäll, och i en förhållandevis 
lite omfattning.

Man kan då fundera över varför 45-47 % av hundarna 
hamnar utanför prislistan, och inte lyckas uppnå de krav 
som gäller för respektive klass. Nedanstående funderingar 
ska ses som lösa funderingar och något som kan och bör 
diskuteras och funderas över. Det är också upp till var och 
en att göra sina egna slutsatser.

Många hundar i NKL tar inte vilt, lämnar vilt och 
knäcker vilt. I ÖKL och EKL är det hundar som inte tar 
gås, men även ett antal hundar som inte tar, lämnar 
eller knäcker änder. Hur kan det komma sig är viktigt att 
fundera över. Startar vi våra hundar alldeles för tidigt, 
innan de är klara för respektive klass? Tränar vi för lite 
med and och gås? Ska vi fundera på att arbeta för att 
införa ett krav att hunden ska ha någon form av godkänt 
vilttest innan den får starta på ett tollingjaktprov?

LÄGGER VI OSS I för mycket och försöker vi styra 
hundarna för mycket, så att deras självständighet minskar? 
Tjatar vi för mycket på våra hundar, till exempel när vi 
dirigerar dem till markeringar, eller hjälper dem när de ska 
ut i det fria söket?

Tränar vi för lite på olika typer av vattenigång, det vill 
säga olika marker?  

Tränar vi för lite konditionsträning med hundarna, så 
att de helt enkelt inte orkar fysiskt och/eller mentalt? Kan 
det vara så att när hundarna blir fysiskt trötta, minskar 
deras apporteringslust, och/eller när de blir trötta blir 
greppen för hårda och viltet skadas?

Har vi styrt vår uppfödning för att minska hundarnas 
ljudlighet, till priset av att deras motorer har minskat 
i kraft, vilket ger utslag vid det fria och oftast tunga 
sökarbetet? 

Är det faktum att många hundar inte tar gås i ÖKL 
och EKL ett tecken på att de startas för tidigt efter att ha 
klarat av klassen före, och inte är tillräckligt färdiga för den 
utmaning som den högre klassen innebär?

VI SER TYDLIGT ATT tollarna utvecklats mycket bra i 
jämförelse med 15-20 år tillbaka. När vi tar bort vissa 
mindre goda egenskaper, vad får det för påverkan på de 
goda egenskaperna och hur säkerställer vi att vi inte avlar 
bort tollarnas dådkraft och arbetslust?  •

Valpbonanza! Fortsättning

Agildes Bourbon of Dixton. Foto: Carina Franzén

Agrosofens Himmel och Pannkaka.  
Foto: Anna-Li Nauclér

Fågelsjöns Gåta. Foto: Weronica Bengtsson

Agildes Mackmyra of Dixton.
Foto: Laila Christensen
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Decoy Dogs
Text: Torbjörn Holmgren  Illustrationerna/bilderna är gjorda av 
Sir Ralph Payne-Gallwey

att änderna ska luras att 
simma in i en kanal som 
har ett nät över sig vilket 
bara tillåter änderna ta 
samma väg tillbaka om 
de vill dra sig ur. Kana
len som successivt blir 
smalare har en svagt 
böjd form för att fåg
larna inte ska ana att de 
simmar in i en fälla. Till 
sist är struten så smal att 
änderna är fast.

En Decoy var ofta en 
väldigt hemlig anlägg
ning omgiven av staket för att 
förhindra insyn och otillåtna besök. 
Vanligen sköttes de av en man eller 
familj och man var väldigt ovillig 
att dela med sig av sina kunskaper 
till utomstående. Konkurrens skulle 
ju minska möjligheten att försörja 
familjen. Ofta tog en decoyman sig 
friheten att ljuga om hur fångsten 
gick till. Allt för att förhindra att fler 
lärde sig knepen. Kunskaperna för
medlades muntligt mellan far och 
son eller den som skulle efterträda. 

VISST FINNS DET likheter med den 
tollingjakt vi tillämpar med våra 
tollare och fångsten i decoyer men 
även stora skillnader. Den stora lik
heten är förstås hunden. En rävlik 
och lekfull hund med en yvig svans 
anses precis som vid tollingjakt 
vara det bästa.

Ofta förbättrade man möjlig
heterna till en god fångst med ut
fodring av änderna. När man läser 
om just detta så inser man att det 
för att försörja sig som decoyman 
krävde kunnande och erfarenhet. 
De verkligt skickliga decoymännen 
kunde t.o.m. locka in änder enbart 
genom utfordring och då krävdes 
de att man använde lagom mycket 
foder för fåglarna skulle finna det 
värt att söka sig allt längre in i 
decoyen. Änderna fick inte heller 

vara för mätta och utfordrade sen 
tidigare för att ha ett stort sug efter 
mer föda.  

Men hur hundarna användes är 
förstås det mest intressanta för oss 
tollarägare. För ändamålet användes 
lämpliga blandrashundar och de 
engelska decoy hundarna kom ald
rig att utvecklas till en egen ras som 
den nederländska kooikerhondje 
eller tollaren i Nova Scotia. 

DECOYMANNEN BEFANN SIG 
gömd bakom stora skärmar som 
var uppställda intill kanalen. Så 
länge han var bakom dessa kunde 
änderna inte upptäcka honom. Med 
jämna intervaller fanns en öppning 
där hunden kunde hoppa ut och 
springa framför skärmen synlig för 
änderna för att sen försvinna in i 
nästa glugg. Änderna simmade då 
längre in för att se var hunden tog 
vägen. 

Decoymannen ställde stora krav 
på sin hund. Den måste vara tyst 
och inte visa intresse för änderna. 
Den fick inte ens kasta ett öga över 
axeln mot änderna och den skulle 
även vara lekfull och ha rätt exte
riör. Vid varje öppning fanns ett 
lågt staket som hunden tog ett skutt 
över vilket var är ett sätt att få än
derna ännu mer intresserade. Skulle 
änderna visa dåligt intresse försökte 

”Att några av tollarnas och 
tolling jaktens rottrådar  
går tillbaka de engelska 
 decoy hundarna är nog  

helt  säkert.”

Änder på väg in i decoyens kanal.

När tollarnas och tollingjaktens 
historiska bakgrund kommer på tal 
hänvisar man ofta till engelska decoy 
dogs eller piper dogs som de också 
kallades och holländska kooiker-
hondjes vilka användes för att locka 
in änder i fångstanläggningar. 

Denna fångstmetod har väldigt 
gamla anor i både England och Ne
derländerna och tillämpades i bägge 
länderna redan i början av 1600ta
let. Metodens ursprung anses dock 
vara i Nederländerna och de tros ha 
kommit till England med holländ
ska ingenjörer som hjälpte till med 
kanalbyggen. Det engelska namnet 
på en sån fångstanläggning, decoy, 
kan härledas ur det nederländska 
namnet eendenkooi. 

Mannen som skötte anläggning 
kallades för kooiker och hondje är 
en liten hund, Kooikerhondje är 
alltså kooikermannens lilla hund 
och det motsvarande i England är 
decoyman och decoy dog. Än i dag 
finns anläggningar i drift i både 
England och Nederländerna för 
forskning, turistbesök och beva
rande av ett kulturarv.  

I The Book of Duck Decoys från 1886 
av Sir Ralph PayneGallwey görs en 
genomgång av i stort sett allt som 
berör denna fångstmetod. Vid den 
tidpunkt som boken skrevs hade 
fångstmetoden redan minskat i om
fattning men som mest tror man att 
ca 500 000 änder fångades årligen. 

Decoyen låg i ett låglänt område 
där det fanns gott om änder och 
bra möjligheter att gräva de kanaler 
(pipers) som behövdes. Principen är 

Decoymannen lockar änder in i decoyens  
kanal med hjälp av sin hund
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man få hunden att komma ut ganska nära 
änderna några gånger. Man tog då en liten 
risk då det kunde hända att de istället blev 
skrämda. 

När de väl kom igång och började 
simma allt längre in var det viktigt att 
hålla dem igång. Hunden fick inte stanna 
upp när den var utanför skärmarna och 
allt skulle helst gå i en enda rörelse inåt. 
Det som absolut inte fick inträffa var att 
hunden dök upp bakom änderna vilket 
skulle kunna få dem osäkra och ta till flyk
ten. Till slut när änderna kommit så långt 
in i kanalen att risken var liten att de skulle 
vända och flyga ut igen klev decoyman
nen plötsligt fram och skrämde dem ännu 
längre in. 

Nu hade hunden gjort sitt och det åter
stod bara att mota änderna allt längre in 
en nätstrut som var ganska lik en ryssja. 
Avlivningen skedde för hand och fångsten 
i decoyerna innebar alltså varken att man 
använde skjutvapen eller att hundarna 
 apporterade.

DECOYMANNEN ANSÅGS OFTA vara en 
lite udda typ. Han fram levde sina dagar 
vid sin decoy tillsammans med sin hund 
där det var en dygd att röra sig lugnt och 
tyst för att inte störa änderna i onödan. 
Det präglade även hans person i umgänget 
med andra människor. Han var nästan lite 
skygg, rörde sig försiktigt, talade tyst och 
var hemlighetsfull. Säkert en hel del myt i 
detta men det ger ändå en bild av vad som 
krävdes för att bli en framgångsrik fångst
man.

Att några av tollarnas och tolling jaktens 
rottrådar går tillbaka de engelska decoy 
hundarna är nog helt säkert. I området 
kring Chesapeake Bay i nordöstra USA 
tollade man i mitten av 1800talet med 
hundar som förefaller ha varit ganska lika 
decoy dogs. T.ex. användes de inte till att 
apportera de fällda fåglarna med och när 
man tollade kastade man inga föremål 
som skulle hämtas utan man slängde små 
stenar som skulle få hunden att röra sig 
och leka på stranden. I Nova Scotia är det 
lite annorlunda då de franska bosättarna 
redan i början av 1600talet även använde 
sina hundar som apportörer när de tol
lade. Bland annat därför känns en direkt 
koppling till engelska decoy dogs eller hol
ländska kooikerhondje mindre trolig där 
medan en koppling till ursprungsbefolk
ningens hundar verkar mer sannolik. •

Valpbonanza! Forts.

J Vildandens Leet af Pixboot. 
Foto: Anette Björgell

Njupavallens Troja.  
Foto: Amanda Pettersson

Mountainduck’s The Chosen One.  
Foto: Anneli Nordvall

Mountainduck’s Sweet Success.  
Foto: Anneli Nordvall

GiHaTass No Boundaries och  
GiHaTass Whataya Want From Me.  
Foto: Annkie Ahlebrand

Koppartrollets Honky Tonk Women. 
Foto: Elin Neumann
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Rödtottarnas Arkadia.  
Foto: Alexandra Meijer 

Agrosofens Naturligt-Vis. Foto: Niklas Adolfsson

Chroje Ivriga Theo.
Foto: Emelie Johansson

Lisica’s Jojnix Busa Darwin.  
Foto: Amanda Larsson

Njupavallens Tiro. Foto: Amanda Petterson

Skymningsskallets Zink. Foto: Lina Nilsson

Valpbonanza! Forts.
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Flottatjärn’s A’Dexter of Red Baron. Foto: Jesper Klintestam
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Aquafox Sebring´s  Gunningham Corner. Foto: Pia Lindqvist
Springer Novas Ängla Of Tuffno.  
Foto: Stephanie Sjömalm

Working Beauty’s Optimistic Outlook. 
Foto: Inger Frej

Lönnlövets Cupid. Foto: Emma Nilbrink

Soldrivans Eye For Fusion.
Foto: Linnea Hänninen

Westcoast Tollers Herkules.
Foto: Håkan Nordlöf

Chroje Jippie Dancing To The Stars. Foto: Elin Lorenz

Working Beauty’s Delightful Dream. Foto: Inger Frej

Tollarbos ÖversteSpiro med kolasmak.  
Foto: Peter Rudquist
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River Fox Hollister By Lefi. Foto: Lis Sparre

Eldnäset´s Alexus af And. Foto: Erika DungRuskus Röda Havet. Foto: Phernilla Åkergren

Solvingas Queen Lake Milliz. Foto: Felicia Larsson
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Maalarigårdens Ariel Af Aiden
”Ariel”

Född: 160917

Utställning 
BIR-valp

BIS-valp (inoff)
CERT

Rallylydnad
RLD N, RLD F

Lydnad
LD STARTKLASS

Viltspår
Gk anlagsklass

Uppfödare/ägare: Helena Björnström, 
Pajala

Fodervärd: Petra Borgström, Pajala

Digby tollers excite
”Zanza”

Viltspår
Godkänd anlagsklass

Ägare: Johanna Sundesjö 

Uppfödare: Agneta och Tina Joonas

J RLD N RLD F River Fox Salsa Av Fira
”Nässla”

Tollingjaktprov
1:a pris ökl, Mönsterås 2017-09-16

1:a pris nkl, Laholm 2017-08-04
3:e plats juniortollarmästare 2017 

Rallylydnad
RLD F 2017-12-10
RLD N 2017-09-03

Ägare: Lotta Strömberg

Uppfödare: Lis Sparre

J SE U(u)CH  
Vildandens Guldhjärta af Gremir

”Drömma”

Utställning
Stockholm 171217

2:a jaktkkl, excellent
My Dog Göteborg 180104

1:a jaktkkl, ck, Cert, Nordic cert, BIR 
SE U(u)CH!!

My Dog Göteborg 180105
1:a jaktkkl, excellent, CK 4:e bästa tik

Ägare: Anna Gustavsson, Källby

Uppfödare: Anette Björgell, 
Bunkeflostrand

Attrahunt’s Best Wishes
”Bakkus”

Lydnad
171118 165p startklass  

lydnad, uppflyttad

BPH
170722 BPH med skott

Ägare: Anna Alfredsson, Uddevalla

Uppfödare: Sandra Wikman, Solna

Agildes Smashing Lexid 
”Aston”

Född: 2017-03-15 

Utställning
SSRK Askersund 2017-08-13

BIR med HP i valpklass 1 
SSRK Mjölby 2017-10-29 
BIM med HP i valpklass 2
SSRK Åstorp 2017-11-11 
BIR med HP i valpklass 2  
My Dog 1 2018-01-04 

Excellent, andra bästa juniorhane  
My Dog 2 2018-01-05 

Excellent, bästa juniorhane, ck,  
BIR-junior och kvalificering till  

Cruft´s 2019

Ägare: Filip Ertzinger & Sofie Remgren 

Uppfödare: Anneli Gilde,  
kennel Agildes
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HAR DU EN TOLLARE 
PÅ HUGGET? 

Vi vill ha ditt bidrag!
Skicka text och bild till  

tollaren@tollarklubben.se

Döp mejlet ”Tollare på hugget”.

Max 20 rader.

Bilden måste vara högupplöst för 
att hålla kvalitet för tryck. Bilder 

hämtade från till exempel facebook 
eller skickade med sms fungerar 

inte. Däremot går det bra om 
bilden är tagen med en modern 

mobilkamera. Om du är osäker – 
skicka in så granskar vi bilden!

Digby Tollers Duck Duck Go
”Rozzic”

Född: 170320

Utställning
My Dog 180104 Juniorklass Exelent, 

3e plac
My Dog 180105 Juniorklass Exelent, 

Ck, 2a plac 
Kumla 180121 Juniorklass Exelent, Ck, 

Reservcert, 4e bäste hane
Mjölby 180204 Juniorklass Exelent, 

Ck, Reservcert, 2e bäste hane

Ägare: Liselott Johansson, Götene

Uppfödare: Agneta & Tina Joonas

SE VCH Red Ocean’s Golden Seadra
”Nala”

Viltspårprov
Godkänt anl kl - 3/11 2017

1:a pris ökl - 4/11 2017
1:a pris ökl - 16/11 2017
1:a pris ökl - 28/11 2017

Svensk Viltspårchampion vid  
10 månaders ålder!  

Utställning
4:e bästa juniortik med Excellent - 
Stockholm Hundmässa 17/12 2017 

BIR valp med HP - 27/8 2017
BIR valp med HP - 6/6/ 2017

Ägare: Cassandra Karlsson, Uppsala 

Uppfödare:  Marica Ekstrand, Västerås 

LP START RLD-N RLD-F SE U(u)CH 
Rus N´Riv´s TrååSt Shake it off 

”Mååyra”

Utställning
12/11 SSRK Rättvik

Exc CK BT CERT och BIR och  
därmed SE U(u)CH

Ägare: Alice Christensen

Uppfödare: Therese Knutsson

J River Fox Tromb Av KolFix
”Maddox”

Född: 2013-08-05

Tollingjaktprov 
1:a pris ÖKL Bosarp 15/10-17
1:a pris ÖKL Bosarp 14/10-17
2:a pris ÖKL Tollarspecialen, 

funktionärerna val, 5/8-17
3:e pris ÖKL Bäckaskog 14/5-17

Ägare: Emma Strömbäck, Helsingborg 

Uppfödare: Lis Sparre, Bunkeflostrand

Valpbonanza! Forts.

Agildes Smashing Lexid. Foto: Sofie Remgren

Enzo. Foto: Ebba Persson



SÖDRA GÖTALAND Distriktsansvarig sökes!

SYDTOLLARNA
Mats Bergström, 0418-247 45, 0705-22 77 69, 
mats.p.bergström@telia.com
Malin Chronquist, malin.x.holmberg@gmail.com
www.sydtollarna.wordpress.com
BLEKINGETOLLARNA
Aktivitetsansvarig saknas.
blekingetollare.blogspot.se
SYDÖSTTOLLARNA  
Anna Persson, 070-222 56 57, soliandens@outlook.com
SydÖsttollarna har en facebookgrupp  
med samma namn. 

VÄSTRA GÖTALAND Annkie Ahlebrand,  
0705-44 93 26, a.ahlebrand@telia.com

TOLLARE I VÄST
Therese Johansson, 0733-292972, tiv@tollareivast.se 
www.tollareivast.se
TOLLARE I GÖTEBORG Aktivitetsansvarig/a sökes! 
www.tollarna.wordpress.com
GÖTEBORGS SKÄRGÅRDSTOLLARE Vilande

SÖDRA HALLAND NORRA HALLAND
Gunliz Bengtsson, 0430-105 59, lb.lt@telia.com  
Maygreth Åkesson, 035-492 84
www.hallandstollarna.se
SKARABORGSTOLLARNA
Anna Gustavsson, anna.jenka@telia.com
www.skaraborgstollarna.se

ÖSTRA GÖTALAND Distriktsansvarig sökes!

NORD VÄSTRA SMÅLAND
Solgerd Hansson, 0706-33 09 89, solgerd.h@telia.com
Anna-Karin Johansson, 0706-39 67 68,  
info@djurhalsa.se
www.hundskallets.se/aktivitetstraffar.htm
ÖSTGÖTATOLLARNA
Lina von Gegerfelt, zztardustt@hotmail.com
ostgotatollarna@yahoo.com, 
ostgotatollarna.webnode.se,  
Östgötatollarna på Facebook
TOLLARE I SMÅLAND
Gun Nilsson, 0381-240 22, gun@bellanova.se 
Johan Körge, 0481-220 19
Mats Gunnarsson, 0499-136 15
Anette Johansson, 0383-520 28, tollartrollet@telia.com
www.tollareismaland.se
TJUSTTOLLARNA Eva-Lena Lundberg, 0490-175 58

VÄSTRA SVEALAND Christina Hedström,  
021-12 41 17, 070-551 53 58, stina.hedström@spray.se

HJÄLMARTOLLARNA
Mia Eriksson, 072-503 03 00, 
maria.eriksson83@hotmail.com
Åse Linderskjöld, 070-634 58 49, 
ase.linderskjold@orebro.se
Kerstin Wickström, 019-22 71 70,  
kerstinwickstrom@telia.com 
www.hjalmartollarna.worldpress.com
TOLLARE I VÄSTMANLAND
Christina Hedström & Peter Wennström,
021-12 41 17, 070-551 53 58, stina.hedstrom@spray.se
www.freewebs.com/tollareivastmanland
VÄRMLANDSTOLLARNA
Kerstin Kvarnlöf, 0554-410 71, 0705-65 82 23,
kerstin.kvarnlof@telia.com
Brita Gehöör, 0554-211 20, 0703-35 60 20,
brita.gehoor@telia.com
www.hem.passagen.se/varmlandstollarna
Facebook ”Värmlandstollarnas aktivitetsgrupp”

ÖSTRA SVEALAND Niklas Adolfsson,  
0708-75 01 54, niklasadolfsson@spray.se

STOCKHOLM SÖDRA
Mirjam Cassel, 076-260 46 27,  
mirjamcassel@gmail.com
www.stockholmstollarna.weebly.com
STOCKHOLM NORRA
Michael Albrecht, 0708-39 84 31,  
fam_albrecht@me.com
Nathalie Regnér, 08-612 12 05, 073-379 78 99, 
nathalie.regner@gmail.com
Även aktiviteter på Östermalm,  Liljanskogen.
Se Tollare i Norra Stockholm på Facebook.
TÄLJEKRINGLAN I SÖDERTÄLJE
Birgitta Amrén-Ahlberg, 08-550 649 54, 
birgitta@vattubrinken.se

TOLLARE I UPPLAND
Sussie Stier, 0733-74 69 94,  
upplandstollarna@hotmail.com
www.upplandstollarna.wordpress.com
GUTETOLLARNA
Sara Thomsson Neogard, 0498-550 74,
mysslas@hotmail.com
Anne-Marie Siggelin, 0498-48 12 63
www.freewebs.com/gutetollarna
TOLLARE I ÖSTRA SÖRMLAND
Mia Eriksson, maria.eriksson83@hotmail.com
072-503 03 00

AKTIVITETSGRUPPER I LANDET
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MEDDELA OSS ÄNDRINGAR! Har ni bytt kontakt person, ändrat telefon nummer, startat en ny 
 aktivitetsgrupp, startat Facebook-grupper – glöm inte meddela Tollaren! Skicka  ändringar till  
tollaren@tollarklubben.se. Märk mejlet  “Kontaktinformation Xxxxx“ (gruppens namn).

Medlemsinformation
ÄR DU INTRESSERAD AV MEDLEMSKAP  
Tag kontakt med SKKs (Svenska Kennelklubbens) medlemsavdelning  
tel 08-795 30 50 eller mejl medlem@skk.se

UPPFÖDARE  
Betalar första året in 150 SEK per valpköpare till Tollarklubben  
bankgiro 5163-6009 och skickar en lista med namn, adress, tel  
och mailadress, för vilka inbetalningen gäller, till kassören:  
kassor@tollarklubben.se

OM DU FLYTTAR och vill ha Tollaren skickad till din nya adress  
anmäler du adressändringen till SKKs medlemsavdelning  
tel 08-795 30 50 eller mejl medlem@skk.se

NYA MEDLEMSAVGIFTER FRÅN 2016-01-01:
• Fullbetalande medlemmar 275 SEK/år
• Utlandsmedlem 400 SEK/år
• Familjemedlem 80 SEK/år
• Valpköparmedlem 150 SEK/år 

SÖDRA NORRLAND Malin Hedin,  
malin_falk81@hotmail.com  
Lena Dahlblom, 0297-414 80, lena.dahlblom@telia.com

GÄSTRIKETOLLARNA
Lena Dahlblom, 0297-414 80, 070-564 18 97,  
lena.dahlblom@telia.com
Hitta oss under Gästriketollarna på Facebook.
HÄLSINGETOLLARNA  
Laila Christensen,  
christensen.laila@gmail.com, 070-2918856
HälsingeTollarna på Facebook
NORRA DALATOLLARNA
Marie Lars, 0250-388 53, 070-035 30 59, 
marielars@telia.com  
Maria Andersson, 0250-153 16, 0705-57 86 27,  
81maria@gmail.com 

SÖDRA DALATOLLARNA
Anna Andersson, 070-776 90 51,  
Anna88_Smile@hotmail.com
Monika Amby, 073-678 50 41, monika.amby@live.se
www.tollareidalarna.com

MELLERSTA NORRLAND Distriktsansvarig sökes!

Z-TOLLARNA
Pia Hall, 070 - 201 58 53
Gunilla Malmqvist, 0645 -564 212 
Wmgumam@yahoo.com 

TOLLARE FRÅN VÄSTERNORRLAND
Aktivitetsansvarig sökes!
www.hem.passagen.se/tollare_i_vnorrland

NORRA NORRLAND Susanne Stjernfeldt 
susan.nest@hotmail.com, 076-800 79 94

TOLLARE I VÄSTERBOTTEN
Susanne Stjernfeldt, 076-800 79 94,  
susan.nest@hotmail.com
Facebook ”Tollare i Västerbotten”

TOLLARE I NORR
Ida-Maria Larsson, 070-299 41 35
doriis@hotmail.com
www.tollareinorr.wordpress.com 
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Till minne av…
Text och bild: Laila Christensen

LP1 LP2 LP3 SE LCH SE VCH SE U(u)CH  
RLD-N RLD-F RLD-A RLD-M 

Rus N´Riv´s Zuar´s Who´s That Girl  
”TRÅÅLLA” 2008-2017

Den gladaste, enklaste och mest puckade tåållaren 
som finns har lämnat mig. I somras tog sjukdomen 
henne, hastigt! Jag vet att hon idag leker med 
bandybollar, springer och tigger te av alla uppe i 
himlen!

LP1 LP2 SE VCH RLD-N RLD-F RLD-A RLD-M
Rus N´Riv´s TE Because of You  

”SCÅÅTCH” 2011 - 2017

Han, han som gav allt, han som aldrig skulle ge upp, 
han som bara ville göra rätt. Killen med alldeles för 
mycket motor för sitt eget bästa. Tollaren med mottot 
”hellre fort och fel”!

Även denna kille lämnade mig i somras..... han 
ville väl följa med Tråålla? •

Fågelsjöns Mohr är en hängiven tidningsläsare.  
Foto: Karl Jigland

LÄSARBILD

Stockholms hundmässa dec-17 
Foto: Nina Ehnhage

Flera var nyfikna och besökte tollarnas rasmonter på Stora Stockholms hundmässa.

Ordförande Mats Viker fixar.

Nöjda monterbyggarna, Lasse och Mats.
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Hemsida  
www.tollarklubben.se

Epost  
info@tollarklubben.se

Bankgiro  
5163-6009

Övriga Funktionärer

Revisorer
Monica Beijer  
Maria Ivarsson 

Valberedning
Agneta Joonas, sammankallande 
Annika Bergquist  
Anne Titti Karlström 

Kontaktperson  
Tollarspecialen
Gunliz Bengtsson 
specialen@tollarklubben. se

Kontaktperson till klubbnytt i 
Apportören
Åsa Roosqvist, se kontaktuppgifter  
till vänster

Mottagare av utställnings-  
& lydnadsprovskritiker
Per Wigforss, se kontaktuppgifter  
till vänster

Mottagare av jaktprovs-  
& viltspårskritiker
Mats Gunnarsson, se kontaktuppgifter  
till vänster

Rasinformatörer &  
Omplaceringshundar
Sandra Almeflo, 070-388 85 07  
Ingrid Larsson, 070-6437038, 
larsson@bluenosers.se   
Catarina Söderlind, 08-732 90 00 
rasinfo@tollarklubben.se

Webmaster för klubbens hemsida
Susanne Viker 
webmaster@tollarklubben.se

Redaktör för tidningen Tollaren
Mia Eriksson 
Nämndemansvägen 26,  
643 32 VINGÅKER 
072-503 03 00  
tollaren@tollarklubben.se

Tollarklubbens Styrelse 2018

Ordförande
Mats Viker 
Valgärdevägen 3, 16853 BROMMA 
08-370 863, 070-199 11 50 
ordforande@tollarklubben.se

Jaktansvarig
Mats Gunnarsson 
 Kaptensgatan 13,  
383 43 MÖNSTERÅS 
0499-136 15, 073-057 46 43 
jaktansvarig@tollarklubben.se

Vice ordförande/kassör/
medlemsansvarig
Carina Boijertz 
Norrevärnsgatan 16 B, 243 32 HÖÖR 
073-331 81 43 
kassor@tollarklubben.se

Sekreterare
Åsa Roosqvist 
Västra Askvägen 245, 27539 SJÖBO 
0416-511 416, 070-684 99 71 
sekreterare@tollarklubben.se

Avelsansvarig
Therese Knutsson 
Hjärsås 3193, 289 90 KNISLINGE 
070-970 55 87 
avelsansvarig@tollarklubben.se

Aktivitetsansvarig/ 
Mentalitet- & Funktionsansvarig
Marina Johnsson 
Grenvägen 10, 13668 VENDELSÖ 
070-734 70 86 
mentalitetsansvarig@tollarklubben.se 
aktivitetsansvarig@tollarklubben.se

RAS-ansvarig
Helena Näslund 
Ekeby Gård 1,  
647 95 ÅKERS STYCKEBRUK 
072-321 89 18 
rasansvarig@tollarklubben.se

Tollarspecialenansvarig
Gunliz Bengtsson 
Årstidsvägen 10, 313 35 LAHOLM 
070-394 53 25

Exteriöransvarig
Per Wigforss 
Hurva 307, 241 94 HURVA 
0413-313 08, 070-238 04 57 
exterioransvarig@tollarklubben.se

PR- och informationsansvarig 
Debbie Hansson 
Sikvägen 45, lgh 1501, 135 41 TYRESÖ 
076-327 30 73 
info@tollarklubben.se

Valpbonanza! Forts.

GiHaTass Outlaws Of Love.  
Foto: Amelie Ogardh

Blazing Fowler’s win em all.  
Foto: Malin Bergenholm

Fågelsjöns Schack.  
Foto: Anette Johansson



POSTTIDNING B
Tollarklubben
Maria Ivarsson
Rasbokil Örkulla 22
755 95 Uppsala

PREL. PROVKALENDER 2018, Tollingjaktprov
21/4 Västra, Halland Alla klasser Hanne Søndenbroe

21-22/4 Södra Alla klasser Curt Lundström

27/4 DANMARK, Själland Sverker Haraldsson

29/4 Östergötland Nkl/Ökl Leif Gustafsson

5-6/5 Södra Alla klasser Hanne S. & Sverker H.

12-13/5 NORGE, Agder Titti Karlström

26/5 Värmland Nkl/Ökl Marie Kinder

26/5 DANMARK, Jylland -

23/6 NORGE, Løten -

27-29/7 Gävleborg Alla klasser -

3-5/8 Tollarspecialen -

9-10/8 NORGE, Hedmark Marie Kinder

18/8 Norrbotten Anders Wahlberg

18-19/8 Gotland Alla klasser Sverker Haraldsson

25-26/8 Västerbotten Alla klasser -

25-26/8 DANMARK, Jylland -

15-16/9 NORGE, Trondheim Titti Karlström

22-23/9 Dalarna Nkl/Ökl + Ökl/Ekl Marie Kinder

29/9 DANMARK, Själland Bent Møller

29/9 Västra, Vg Nkl/Ökl -

29-30/9 Bergslagen Nkl/Ökl + Ökl/Ekl Titti Karlström

13-14/10 Södra Ökl/Ekl -

20/10 Södra Nkl Sverker Haraldsson

Det finns plats för fler prov i augusti-oktober.


