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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.

HEJ! 
Vi är inne i en härlig tid. Allt som växer och gror blir 
grönare, kvällar och nätter blir ljusare och temperatu-
ren stiger (sakta men säkert). 

Det är förvisso några månader kvar men eftersom 
tiden tenderar att gå väldigt fort så vill jag verkligen slå 
ett slag för årets tollarspecial. Matnyttig information om 
denna finner du i det här numret av Tollaren – både på 
svenska och på engelska. Tollarspecialen är en fantas-
tisk mötesplats där vänskap gror och kontakter knyts. 
Men, det är också en tävling, en tävling där du och din 
tollare kan få ett kvitto på den träning och allt slit ni 
har lagt ner tillsammans för att komma dit ni är idag. 

Jag vill hävda att Tollarspecialen har något för alla, 
oavsett om du vill tävla eller bara hänga med massa 
sköna människor som delar kärleken till den fantastiska 
hundras vi alla har valt att hänge våra liv med. Du kan-
ske har människor i din omgivning som är nyfikna på 
hur en tollare är, någon som aldrig har sett en tollare 
”in action”, någon som aldrig har sett en tollare tolla, 
någon som inte förstår hur olika i personlighet och 
utseende tollare kan vara eller helt enkelt någon som 
aldrig i hela sitt liv har sett så många tollare samlade på 
en och samma plats? Ta med dem, uppmuntra dem och 
bjud in dessa människor i den gemenskapen som finns 
på ett event som Tollarspecialen. 

Själv njuter jag av tillvaron med mina två röda 
yrväder just nu. Vi tar långa promenader, tränar viltspår, 
rallylydnad och apportering. Äntligen har jag förstått 
vitsen med konsekvent träning, haha! Detaljer är en 
färskvara och ibland krävs det så lite för att allt ska falla 
på plats och få livet att kännas lätt som en fjäder och 
framkalla sockerdricksbubbel i magen. 

EN SKÖN SOMMAR VILL jag önska er alla! Vi ses på 
Tollarspecialen 2016 i Forsvik. 

Mia Eriksson
Redaktör

tollaren@tollarklubben.se

Redaktören har ordet 
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Allt material (annonser, artiklar, kåserier, Tollare på 
hugget m.m.) skickas till tollaren@tollarklubben.se.

Om du skickar in material med vanlig post, bifoga 
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utan bifoga dem. Ta inte bilder från internet. Skicka 
originalfilerna.
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12 MARS HADE VI årets klubbmöte. Mycket glädjande 
kom det närmare 60 personer till Upplands Väsby, från 
Stockholm, Uppland, Gästrikland, Dalarna, Västerbotten, 
Hälsingland, Södermanland, Västmanland, Östergötland, 
Småland, Västra Götaland, Halland och Skåne (hoppas 
jag inte glömt någon). De senaste åren har klubbmötet 
”bara” lockat 30-35 personer, merparten från närområdet. 
Jättekul att så många deltog i det viktigaste mötet klubben 
har.

Några avgående styrelsemedlemmar avtackades. Ulla 
Nilsson avgick som kassör (efter hela 10 års förtjänstfullt 
arbete), Tina Byrsell avgick som jaktansvarig och Anita 
Wahlberg som RAS-ansvarig. Tollarklubben framför sitt 
stora tack för ert engagerade ideella arbete.

Vi fi ck in nya styrelsemedlemmar också. Mats Gun-
narsson har tagit över rollen som jaktansvarig. Helena 
Näslund har axlat rollen som RAS-ansvarig. Vi har i 
styrelsen beslutat att inte ha någon utbildningsansvarig (vi 
bedriver egentligen inte någon utbildningsverksamhet). 
Istället har vi en ny roll, PR- & Informationsansvarig, en 
roll Debbie Hansson tagit på sig. Alla dessa tre kommer 
att få uppgifter att ta tag i. Under 2017 fi nns planer inom 
SSRK att genomföra domarkonferens avseende retriever 
och tollare, vilket ska förberedas för hos klubben. Under 
året avser vi i styrelsen att göra en ordentlig genomlysning 
av hur vi ligger till avseende strategier och mål i RAS. Ar-
bete med PR och information är efterfrågat. Informations-
material bör tas fram på ett mer samlat vis än tidigare, att 
få in sponsorer kan ge oss stora möjligheter att utveckla 
klubbens arbete. Alla tre är hjärtligt välkomna. 

JAG KONSTATERAR ATT STYRELSENS arbete sker i god 
anda och med högt i tak. Vi tycker inte alltid lika i alla frå-
gor, men vi kan ganska enkelt komma fram till beslut som 
alla kan ställa sig bakom. Det är inspirerande att arbete 
med klubbens styrelse, med allas stora engagemang och 
intresse för klubben och vår hundrasen. Normalt har vi sty-
relsemöten via telefon, vilket inte är helt enkelt. Vi träffas 
fysiskt vid klubbmötet, vid Tollarspecialen och på ett fysiskt 
möte under en helg i januari. Ambitionen är att vi under 
2016 även ska ha ytterligare ett fysiskt möte under hösten. 

Vi avtackade också några trogna och engagerade 
klubbfunktionärer. Anette Björgell slutade sin långa 
gärning som webmaster. Annkie Ahlebrand och Louise 
Blomqvist avslutade sitt arbete med Tollarspecialen. Alla 
dessa tre har gjort ett fantastiskt arbete för klubben under 
många år. Hemsidan är en viktig informationskälla för 
klubbens medlemmar och för potentiella valpköpare, 
Anettes arbete att skapa en mycket bra hemsida inverkar 
mycket positivt på att Tollarklubben är en av få rasklubbar 
inom SSRK som ökar i medlemsantal. Annkie och Louise 
mångåriga arbete med Tollarspecialen har lagt grunden 

till det fantastiska arrangemang den utvecklats till. Alla tre 
är värda en stor applåd.

För 2016 har styrelsen arbetat fram en budget i 
balans, dvs vi bedömer att vi kommer att gå något plus. 
Under 2016 vill vi uppmärksamma det faktum att klub-
ben är 30 år, vilket kommer att manifesteras under 
 Tollarspecialen.

Det ekonomiska utfallet för 2015 blev mycket bättre 
än budgeterat. Det var budgeterat ett underskott med 
– 48 000 kronor, men utfallet hamnade på ett mycket 
mindre underskott, – 14 000 kr. Detta trots att vi gjorde 
en nedskrivning av produkter i Tollarbutiken med cirka 
14 000 kr. Skälet till det stora underskottet i budget var 
en satsning på en tollingjaktdomarkonferens. Denna blev 
billigare än budgeterat, i övrigt blev intäkterna bättre och 
vi lyckades hålla de fl esta kostnaderna lägre än budget.

Året guldapport tilldelades Johanna Järnegren. Det 
fanns inte mindre än fyra nominerade namn, vilka alla 
defi nitivt kvalar in för att erhålla guldapporten. Efter 
diskussion i styrelsen i januari kom vi dock enhälligt fram 
till en motivering, ”För att med ett stort personligt engage-
mang för rasens bästa helhjärtat deltagit i framtagandet av 
ett nytt viktigt gentest och forskningsunderlag för sjukdo-
men Degenerativ Encefalopati.” Johannas engagemang 
och arbetsinsats har varit avgörande för snabba åtgärder 
för att främja avel av friska hundar.

I ÅR GENOMFÖRDE VI klubbmötet och en intressant 
föreläsning på samma dag, vilket fungerade alldeles 
utmärkt. Årets föreläsning var mycket bra. Vi hade besök 
av Sofi e Van Meevenne, som är leg veterinär, specialist 
i sjukdomarhos hund och katt, specialist i neurologihos 
hund och katt, Diplomate European College Veterinary 
Neurology. Sofi e har arbetat med svenska hundar som 
drabbats av Degenerativ Encefalopati. Sofi e föreläste om 
neurologiska sjukdomar hos tollare, tollarsjukan, epilepsi, 
Addison och Degenerativ Encefalopati. Sofi e gav oss en 
fantastiskt pedagogisk och förklarande föreläsning och jag 
tror alla var uppskattade dessa två timmar väldigt mycket. 
Från Tollarklubben är vi mycket tacksamma för att Sofi e 
ägnade en hel dag åt att åka Läckeby-Upplands-Väsby 
tur/retur för att delge sina kunskaper till oss.

Ordförande har ordet!

Grattis Tollarklubben 30 år!
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Det hade inte inkommit några 
motioner, men styrelsen hade lagt 
fram en proposition om att göra 
justeringar i reglerna om hur Tol-
larmästar- och juniortollarmästar-
titlarna ska utses. Skälet till juste-
ringen är att förenkla hanteringen 
av exteriörbedömningen för titlarna. 
Tidigare blev samtliga hundar som 
erhållit pris i tollingjaktprovet till 
exteriörbedömningen, vilket med-
fört att antalet hundar blivit väldigt 
många vilket har tagit tid och blivit 
en aning rörigt. Efter beslut på 
klubbmötet kommer hädanefter 
bara 1:a-pristagarna från tolling-
jakprovet kallas till exteriörbedöm-
ning. Men, om det är färre än fem 
1:a-pristagare bjuds även 2:a-
pristagarna in. Om det fortfarande 
är färre än fem hundar bjuds även 
3:e-pristagarna in. Tollarmästartiteln 
kan bara delas ut till pristagare i 
elitklass. De nya reglerna finns att 
läsa på hemsidan.

Mats Viker
Ordförande,  

ordforande@tollarklubben.se
Läs mer om nya styrelsen på  

 kommande sidor och se bilder från 
årsmötet på sid 30.

Var: Sörvik, strax utanför Ludvika/Dalarna 

När: Söndag 19/6

Anmälan: Sker via TollareiDalarnas hemsida, www.
tollareidalarna.com senast den 12/6.

Kostnad: 200 kr. Betalning ska vara på Södra 
Dalatollarnas konto 6465/966 644 468  
senast den 12/6.  
Ange ”Träningstävling + hundens reg.nr” på 
betalningen. Anmälan och betalning är bindande.

Upplägg: Tävlingen kommer arrangeras och 
provrutan kommer att läggas upp i likhet med 
officiella tävlingar. Skillnaderna är följande: 
•  Du väljer om du vill ha dummies eller vilt. De 

förare som vill göra ett helt provupplägg med 
dummies kommer gå först i rutan.

•  Provet döms inte av någon domare, utan ses av 
utbildad provledare som ger tips och råd efter att 
arbetet är klart.

•  Arbetet i provrutan är till för att utveckla sin egen 
träning inför tävling och resultatet kommer därför 
inte offentliggöras av arrangören.

Kontaktperson: Anna Andersson 070-776 90 51, kan 
också kontaktas via mail på hemsidan.

Mer info: Möjlighet till boende strax utanför Ludvika 
finns på www.rafsnasgarden.se 
Meddela att ni har med hund. Särskilda önskemål om 
ingång finns då en av ägarna är allergisk. 

Varmt välkomna önskar Södra Dalatollarna!

Träningstävling TJP NKL
Inofficiell träningstävling för tollingjaktprov nybörjarklass.

Tollarklubbens styrelse 2016
I detta och nästa nummer av Tollaren presentaras styrelsen för 2016. Först 
ut är ordförande Mats Viker, Carina Boijertz, vice ordförande och kassör, 
och de tre nya ledamöterna Mats Gunnarsson, jaktansvarig, Helena Näs-
lund, RAS-ansvarig, och Debbie Hansson, PR- och informationsansvarig.

Ordförande Mats Viker  
Jag heter Mats Viker, är 53 år och bor 
i Bromma, Stockholm. Jag och min 
fru, Susanne, har tre tollare där Älvis 
är far till Mixer som i sin tur är far till 
Pepz. Att äga hund har för mig flera 
positiva följder. Man möts av glädje 
när man vaknar på morgonen, man 
har en utmaning i att kontinuerligt 
lära sig att träna hunden och dessut-
om innebär hundägandet ett mycket 
stort socialt nätverk där hundarna 
konstant ger oss en mängd nya vän-
ner på många ställen.

Vi tränar våra hundar främst för 
jakt, och deltar i jaktprov med blan-
dad framgång. Med Älvis har jag gått 
mycket viltspår, en arbetsform som 
passar honom väldigt bra. Med Mixer 
arbetar jag främst för tollingjaktprov. 

Jag har en del uppdrag inom 
hundvärlden utöver Tollarklubben. 
Jag är testledare för Funktionsbeskriv-
ning Retriever och jag är också hand-

ledare för SKKs distansutbildning 
”Hundens beteende” som genomförs 
via internet. Dessutom tycker jag det 
är både roligt och viktigt att ställa 
upp som funktionär när det arrang-
eras tollingjaktprov. Jag arbetar som 
provledare och ställer gärna upp som 
skytt på proven. Mitt mål är att vara 
funktionär minst lika många gånger 
som jag startar på prov själv. Under 
några år var jag revisor i klubben, vil-
ket gjorde att jag fick en god inblick 
i klubbens verksamhet och styrelsens 
arbete. Detta ledde till att jag tackade 
ja till att bli ordförande i mars 2015, 
så nu har jag inlett mitt andra år som 
ordförande.

Min roll i styrelsen är inte som 
specialist inom avel, hälsa, menta-
litet, funktion, exteriörbedömning, 
jakt, information, sponsorer, RAS 
etc. För det finns det mycket kunnig 
specialistkompetens såväl inom som 
utanför styrelsen. Mitt uppdrag är 

Forts. på nästa sida
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snarare att som lagledare hålla sam-
man helhetsbilden och att alla arbetar 
åt samma håll. Jag har också tillsam-
mans med kassören ett extra öga på 
ekonomin. Under den tid jag verkat 
som ordförande kan jag konstatera att 
vi har en mycket god och konstruktiv 
anda i vårt styrelsearbete. Vi tycker 
inte alltid exakt på samma sätt, men 
vi kommer alltid fram till ett gemen-
samt beslut som vi alla står bakom. 

Min ambition är arbeta med att ut-
veckla klubben. Vi har en aktiv klubb, 
över 40 procent av tollarägarna är 
medlemmar. Det är en hög siffra i 
hundvärlden. Men, det innebär också 
att det finns potential att få in ännu 
fler medlemmar eftersom 60 procent 
inte är medlemmar. Vi är en mycket 
aktiv klubb men vi har inte nyttjat 
det fullt ut. Med fler medlemmar och 
med mer sponsorbidrag kan vi få mer 
resurser för att utveckla klubben och 
klubbens arbete. Med mer resurser 
kan vi i ännu större utsträckning 
verka för rasens bästa i informations-
arbete och arbete med avel, hälsa, 
funktion, mentalitet samt exteriör. Att 
säkerställa den fantastiska Tollarspe-
cialens framtid är också av stor vikt i 
arbetet framgent, vilket kan säkerstäl-
las med mer resurser.

Att vara aktiv med hundträning är 
för mig en stor glädje av många olika 
slag. Dels är det fantastiskt att arbeta 
och få en teamkänsla med ett djur, 
när man lyckas komma framåt och 

nå sina mål. Dessutom innebär oftast 
hundträningen att man hamnar i ett 
stor social umgängeskrets. Att träna 
med nya bekantskaper och därefter 
dricka en kopp kaffe tillsammans är 
mycket inspirerande.

Vice ordförande och kassör  
Carina Boijertz
Jag heter Carina Boijertz och blev på 
årsmötet vald till kassör efter några år 
som ledamot i Tollarklubben, vilket 
blir en ny utmaning för mig. Har i 
många år varit aktiv inom SBK och 
är också nyvald ordförande i Höör 
Brukshundklubb, där jag länge varit 
aktiv som instruktör. Tidigare varit 
med i SBK Skånes distriktsstyrelse 
som sekreterare och har ett brinnande 
intresse för föreningslivet.

Första gången jag kom i kontakt 
med en tollare, var på Höör BK 
början av nittiotalet. En av instruktö-
rerna hade fått en trevlig hund i sin 
kurs och hennes utmaning var att 
lära sig namnet på rasen. Jag var ju 
tvungen att se hur den såg ut och föll 
direkt för den. Det dröjde dock ett tag 
innan jag själv kunde skaffa en tollare 
men 2003 kom Ted från Agrosofens 
kennel in i mitt liv. Vi hade turen att 
få komma med på en utbildning för 
räddningshundar och efter mycket slit 
blev Ted färdig räddningshund, med 
en mycket stolt matte.

Nästa tollare var Nixa från Vil-
dandens kennel och jag tänkte också 

utbilda henne till räddningshund. 
Men reglarna ändrades och man fick 
inte bo längre bort än tre timmar från 
Arlanda flygplats. Jag fick hitta på nå-
got annat att träna med Nixa och det 
blev lydnad, spår och sök. För några 
år sedan så började vi också med tol-
lingjaktprov och vi har startat i öppen 
klass. Nixa har gjort ett godkänt slut-
prov för Missing People i april och vi 
har redan varit ute på flera skarpa sök 
uppdrag efter försvunna personer.

I december 2015 kom en till liten 
tollartjej, Guldstjärna, till mig och 
även hon kommer från Vildandens 
kennel. Vi har börjat så smått att få 
in grunderna i lydnad och apporte-
ring. Om allt stämmer så kommer jag 
förhoppningsvis om några år, att få en 
kull valpar efter henne.

Jag är med i styrelsens arbetsgrupp 
för Tollarspecialen och hjälper till 
med att få detta stora arrangemang 
att fungera. Hoppas jag träffar er alla 
i Forsvik!

Jaktansvarig Mats Gunnarsson
Jag heter Mats Gunnarsson och bor 
med min fru i Mönsterås cirka fem 
mil norr om Ölandsbron. Jag är sedan 
början av nittiotalet aktiv på Mönster-
ås brukshundklubb och har utbildat 
mig under åren till SBK-instruktör, 
tävlingsledare i bruks och i lydnad.

I början av min ”hundkarriär” 
hade vi King Charles Spaniel som jag 
tävlade med i lydnad, men eftersom 

Vänster: Klubbens vice ordförande och kassör Carina Boijertz. Höger: Nytillträdde jaktsansvarig Mats Gunnarsson med tollaren Faxe.
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jag ville ha en hund att jobba mer 
aktivt med började jag att fundera på 
raserna tollare och kelpi. Jag tyckte 
att det var en behändig storlek och 
till slut föll valet på en tollare som vi 
döpte till Faxe (MR-Canadien) och 
han blir 12 år under våren.

Vi var på vår första tollarspecial 
2004 i Kolmården och har inte missat 
någon sedan dess. Vår första start på 
jaktprov var i Mariestad 2006 sedan 
var jag fast för jaktproven.

Jakten blev mycket roligare än 
både bruks och lydnad och jag blev 
så intresserad att jag tog jägarexamen 
2009 och nu jagar jag allt som är 
lovligt. Jag blev provledare för tolling-
jaktprov 2013.

Faxe och jag har tävlat i lydnads-
klass elit, spår bruks HKL, rallylyd-
nad, viltspår och tollingjaktprov elit.

RAS-ansvarig Helena Näslund
Jag heter Helena Näslund och bor på 
en gård i Sörmland tillsammans med 
sambo och barn. Tillsammans har vi 
fyra tollare, vid namn Qinsi, Nea, 
Tröbbel och Qryss.

Jag föder upp tollare under Agil-
des kennel genom delägarskap sedan 
2009, kenneln har funnits sedan 
2006. Min första tollare Hobbe skaf-
fade vi i familjen 1993, så tollaren 
har följt med mig sen barnsben.

Mina största intressen inom hun-
deriet är Etologi, Genetik, Hälsa och 
Berikning. Dessa områden är väldigt 

intressanta för mig, genom att det ger 
mig ett större perspektiv som både 
tollarägare och uppfödare.

Jag har genom åren tävlat väldigt 
mycket inom de flesta hundsporter, 
både på högre nivåer och på basnivå, 
men i dagsläget är jag inte lika aktiv 
på tävlingar/prov som förr.

Jag har utbildat mig inom hund 
både på gymnasienivå, på universitet, 
SBK/SHU samt privata hundsektorn. 
Jag har även ett intresse av att gå på 
olika fortbildningar inom ämnet hund 
för att hålla mig uppdaterad.

Till vardags så är jag utbildad och 
arbetar som humanistisk behand-
lingspedagog.

Jag har varit med och arrangerat 
Tollarspecialen sedan 2010, genom 
att vara lydnadsansvarig i Specialens 
huvudgrupp. 

Målet med mitt styrelseuppdrag är 
att fortsätta få rasen och klubben att 
gå framåt. Jag hoppas på att kunna 
få dela med mig av mina kunska-
per som tollarentusiast, uppfödare, 
pedagog samt att jag har ett stort 
medlemsnätverk. 

PR- och informationsansvarig  
Debbie Hansson
Jag heter Debbie Hansson och är 
25 år gammal. Jag bor i Vendelsö, 
Haninge söder om Stockholm med 
min sambo Jonas och våra två hundar 
Nessie och Happie. Nessie är fem år 
och är en blandrastik mellan schäfer/

border collie och Happie har nyli-
gen fyllt ett år och är en tollartik från 
Agrosofens kennel. Med Nessie trä-
nar/tävlar jag framförallt rallylydnad, 
agility och viltspår men vi har testat 
på det mesta. Happie och jag har 
inte kommit så långt ännu men tränar 
tävlingslydnad, lite jakt och viltspår.

Happie är min första tollare och 
fler kommer det absolut bli! Ända 
sedan min familj för 13 år sedan 
pratade om att skaffa hund igen har 
jag velat ha en tollare och 2015 blev 
drömmen verklighet.

Jag har inte alltid varit aktiv inom 
hundvärlden utan började så sent 
som hösten 2014 att satsa på hund 
på riktigt, dessförinnan var jag en 
aktiv hästtjej. Under hösten/vintern 
2014/2015 började jag träna ral-
lylydnad och viltspår med Nessie 
och hon var mycket duktig på båda 
grenarna så det gick bra för oss. 
Det tog dock inte lång tid förrän jag 
blev intresserad av att engagera mig 
ideellt i hundvärlden och hoppade in 
i min första hundstyrelse våren 2015, 
Tyresö hundungdom. I Tyresö hund-
ungdom sitter jag just nu som kassör 
och är inne på mitt andra år. Jag blev 
även invald till Sveriges hundung-
domsstyrelse (Ungdomsrådet) hösten 
2015 och sitter även där som kassör/ 
skattmästare. Jag tycker det är oerhört 
givande och roligt att vara medlem 
i en styrelse och jag lär mig extremt 
mycket samt att jag utvecklas. En stor 
bonus är att man lär känna nya och 
trevliga människor! Jag är även utbil-
dad skrivare och tävlingssekreterare 
inom rallylydnad.

Jag ser fram emot att sitta med i 
Tollarklubbens styrelse som PR- och 
informationsansvarig. Extra spännan-
de är det eftersom det är en ny post 
och alla dörrar är öppna!

I nästa nummer får ni läsa mer om Per 
Wigforss, Therese Knutsson, Åsa Roos-
qvist, Marina Johnsson, Carina Boijertz 
och Gunliz Bengtsson.

Bild på Helena Näslund?

PR- och informationsansvarig – Debbie Hansson med sina hundar Nessie och Happie.
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Sökhund inom  
Missing People 
Text: Anette Rosberg  Foto: Cecilia Bergling

Hörby Brukshundklubb inledde sitt 
samarbete med Missing People i 
östra Skåne hösten 2015. Eftersom 
tillgången till hundekipage var knapp 
så tänkte Hörby Brukshundklubb att 
man skulle kunna hjälpa Missing Pe-
ople genom att utbilda fler ekipage. 
En träningsgrupp med ledare Anette 
Rosberg startades.

Inom Missing People jobbar man 
med kopplad hund. Att man använ-
der koppel beror på olika anled-
ningar. Personen man söker efter 
kan vara hundrädd och springa 
ännu längre bort om det kommer en 
lös hund. Även om man har en sök-
hund som är duktig tävlingsmässigt 
på att markera med skall eller rulle 
så är det inte säkert att hunden mar-
kerar vid fynd av hotfull person, 
barn, avliden och så vidare. 

DET ÄR HUNDFÖRAREN, kartläsa-
ren, en extra person och sökhunden 
som utgör en hundpatrull inom 
Missing People. Patrullen får ett 
område att söka av och det gör man 
genom att gå ett serpentinsök där 
hunden fångar upp eventuella vind-
markeringar från människa och/
eller föremål. När hunden upptäckt 
vittring så ska den leda sin förare 
till källan. Beroende på terräng och 
vindförhållanden så kan hunden ta 
vindmarkeringar på många meters 
håll. Med en bra vind så ska hunden 
klara vindmarkeringar på 50-100 
meters håll för att vara lämplig 
inom Missing People. Hunden 
måste också vara så intresserad av 
att hitta människan att den inte 
tvekar att släpa iväg sin förare för 
att komma fram till källan. 

Motivation och driv är saker som 
man jobbar mycket med under hun-

dens sökutbildning. Hela träningen 
bygger på att hunden är social och 
att man har ett bra belöningssys-
tem. Det är dessa saker som driver 
hunden när den sökt tomt i många 
timmar och sedan plötsligt går på 
luftburen vittring från människa.

FÖRARENS UTBILDNING BESTÅR 
av att lära sig läsa och hantera hun-
den på ett bra sätt. Hund och förare 
ska vara ett team där båda måste 
vara bra. Man har ingen nytta av en 
bra sökhund om föraren inte kan 
nyttja hunden effektivt och ge den 
rätt förutsättningar under arbetet. 
Föraren få lära sig orientera med 
karta och kompass, lägga upp taktik 

och även en del grundläggande 
sjukvård. 

När förare och hund blivit duk-
tiga i sitt sökarbete är det dags för 
slutprov. Första slutprovet i Missing 
People östra Skåne hölls den 10 
april 2016. Bedömare var Anette 
Rosberg, hundutbildningsansvarig, 
och Lennart Hornemark, polis. Fem 
ekipage deltog och tre stycken blev 
godkända.

I slutprovet i denna första etapp 
ska ekipaget testas i att finna le-
vande människor. Provet innefattar 
tre delmoment. Det första momentet 
är ett skogssök där ekipaget ska ge-
nomsöka ett område på ungefär 200 
x 500 meter. Inom området finns 2-4 
helt dolda figuranter. Föraren ska 
visa kunskap om karta, kompass 
och taktik. Hunden måste hitta alla 
figuranter. Området avsöks med 
kopplad hund. Ekipaget ska vara i 
arbete under minst 60 minuter.

NÄSTA DELMOMENT ÄR sök i be-
byggt område. Här får ekipaget söka 
av ett område på cirka 300 x 300 
meter. Även här ska söket genom-
föras med kopplad hund och alla 
figuranter ska hittas. Inom området 
finns 1-2 figuranter. Ekipaget ska 
ge prov på god söktaktik. Vid fin-
nande av figurant kan det läggas in 
moment med sjukvård, att föraren 
ska ta hand om den funne på ett 
bra sätt. Hunden testas också i att 
den kan uppbindas medan föraren 
ägnar sig åt den ”skadade”. Ekipaget 
ska arbeta i minst 40 minuter.

Efter de två sökproven har man 
också ett lydnadsprov. Här vill man 
se ett gott samarbete och en god 
relation mellan hund och förare. Att 
hunden kan kallas in omedelbart 
trots störning av till exempel andra 

KRAVPROFIL HUNDFÖRARE:
Vara terränggående
Kunna karta och kompass
Kunna ta och följa order, arbeta 
i grupp
Vara väl införstådd med målet vi 
tränar mot
Gärna erfarenhet från bruksprov 
eller tjänstehund
HLR, första hjälpen

KRAVPROFIL HUND:
Bra kondition och storlek, frisk, 
lydig
Vara tyst vid uppbindning
Markera och följa upp 
vindmarkering från människa på 
50-100 m håll i koppel
Markera ljud
Göra spårupptag
Markera föremål
Social mot människor och 
hundar
Inte ha intresse för vilt
Kunna hanteras av främmande 
person



Tollaren 2-2016  |  9

”Jag hoppas fler tollarägare vill 
vara med och utbilda sina hundar 

till detta viktiga ändamål.”

hundar och människor är mycket 
viktigt.

När ekipaget blivit godkända i 
det första slutprovet så börjar man, 
om man vill, träna specialsök på 
avliden person. Doften från en avli-
den är annorlunda och hundar kan 
reagera väldigt olika när de stöter 
på sådan vittring. Därför tränar 
man detta speciellt så att hunden 
ska förstå att vi även är intresserade 
av att den markerar sådan vittring 
och leder sin förare till källan. Även 
om det i söken på avliden person 
inte handlar om att rädda liv, så är 
det väldigt viktigt då anhöriga kan 
få ett avslut. I specialsöket kan man 
använda hår, naglar och tänder som 
måldoft och man tränar på samma 
sätt som man tränar till exempel 
nosework eller kantarellsök. Även 
här får man sedan göra ett slutprov. 
I skrivande stund är upplägget inte 
helt klart, men eftersom det handlar 
om mycket mindre preparat än hel 
människa så blir också sökområ-
dena mindre. •

JAG HAR ALLTID varit intresserad 
av räddningssök och utbildade 
min första tollare Ted från 
Agrosofens kennel till internationell 
räddningshund. Detta var 2009 
och räddningshundar användes 
inte för nationella sök i Skåne, så vi 
fick inte tillfälle att använda oss av 
utbildningen och det var synd.

Nixa som kommer från Vildandens 
kennel, har jag tränat och tävlat sök 
med. När jag i höstas fick information 
om att det startat en träningsgrupp 
för att utbilda sökhundar till Missing 

People, så var det självklart att vi 
ville vara med. Grunden inom sök 
hade redan Nixa och jag hade en 
bakgrund som räddninghundsförare. 
Det som blev annorlunda, var att 
hundarna skall söka i lina. Nixa 
trodde hon skulle spåra, så det tog 
några gånger innan hon vande sig. 
Jag blev också tvungen att lära Nixa 
att söka högt, till exempel i träd och 
dylikt, och inte bara med nosen i 
backen. 

Vi blev godkända på Missing 
Peoples slutprov i april och har 

redan varit ute flera gånger på 
skarpa sökuppdrag. Det är jobbigt 
både fysiskt och psykiskt att leta 
efter personer, man är ute i många 
timmar i ojämn terräng. Tollaren är 
en fantastisk ras, som orkar jobba 
i flera timmar utan att tröttna. Den 
är väldigt smidig i skogen och kan 
hoppa upp och ner för stengärde och 
dylikt med lätthet. Jag hoppas fler 
tollarägare vill vara med och utbilda 
sina hundar till detta viktiga ändamål. 
Hör gärna av er, om ni vill ha mer 
information. •

Nixa och Carina hjälper Missing People
Text: Carina Boijertz

Carina och Nixa tränar tillsammans.
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Välkommen till vackra och trivsamma Forsvik. I Fors-
vik kan du uppleva slussningarna med passagerarfar-
tyg och alla fritidsbåtar i Göta Kanals första och högsta 
sluss. Ta en tur med ångslupen Forsvik. Beundra den 
lilla industrijärnvägen. Besök industriminnet Fors-
viks bruk med dess utställningar och Fascineras av 
Hjulångaren Eric Nordevall II. Får du tid över mellan 
hundaktiviteterna kan du kika in i kanalbutiken eller 
koppla av med en kopp kaffe, något att äta eller en 
svalkande glass. En mil från Forsvik ligger Karlsborg, 
där man inte får missa århundradets häftigaste äventyr! 
Rädda kungen och guldet i denna sensationella guld-
jakt i Karlsborgs fästning. 

Är du mer för vandring är Tivedens nationalpark ett 
måste. Det är en av Sydsveriges vildaste skogar. Där 
finns flera vackra vildmarkssjöar, imponerande klipp-
block och grottor. 

Utanför Mölltorp finns Vaberget med vandrings-
leder, fästningar och den fantastiska platsen Klinten 
där du kan stanna till och grilla och umgås, medan 
du beundrar den fantastiska utsikten över Bottensjön, 
Karlsborg och Vättern.

Information om Tollarspecialen 2016
Vi kommer att utgå från idrottsplatsen Engvallen i 
Forsvik som ligger mitt i byn cirka fem kilometer från 
Karlsborg. Sekretariat, lydnad, agilityn och utställning-
en kommer att vara på Engvallen i Forsvik, där även 
samlingsplats för arbetsprov (WT) och tollingjaktprov 
kommer att vara.

Tollingjaktproven kommer att vara i närheten. 
Arbetsprovet (WT) kommer att gå i Flugebyn inte långt 
från idrottsplatsen. Platsen för ”Prova på jaktprov” är 
inte fastställd i nuläget.

Kartor över provområdena kommer att finnas vid 
sekretariatet. Det kommer även finnas möjlighet till 
lättare förtäring här.

Välkomna till  
Tollarspecialen 2016!
Veckoslutet 5-7 augusti är det Skaraborgstollarnas tur att stå som arrangörer för 
Tollarspecialen. Den arrangeras i Forsvik med idrottsplatsen som knutpunkt.

PROGRAM
Fredag 5 augusti
Officiellt tollingjaktprov i klasserna NKL,ÖKL och 
EKL (enl. SSRK’s officiella regler)
Arbetsprov (inofficiell)
Agility (inofficiell) kvällstävling

Lördag 6 augusti
Officiellt tollingjaktprov i klasserna NKL, 
ÖKL och EKL
”Prova-på-jaktprov” (se nedan)
Lydnad alla klasser (officiell)

Söndag 7 augusti
Utställning (inofficiell)

För er som inte känner er redo att starta på tolling-
jaktprov finns nu möjligheten att testa grunderna 
i ett ”Prova-på-TJP” lördag 6 augusti. Anmälan på 
mail till Lasse Bengtsson lb.lt@telia.com, pris 100 
kronor betalas på plats. Observera att antalet platser 
är begränsat till 20 deltagare. 

ANMÄLNINGAR 
Anmälan till tollingjaktprov görs på SSRK-prov.

Agility och lydnadsprov anmäls på SBK-tävling.
Anmälan till utställning, arbetsprov och mästartitlar-

na görs direkt via Tollarklubbens hemsida om specialen 
www.tollarklubben.se/specialen. Där finns även all 
information och instruktioner om hur du anmäler dig.

Eventuella kopior scannas in och skickas med e-post 
till anmalan@tollarklubben.se

För att få delta i Tollarspecialen krävs medlemskap i 
Svenska Tollarklubben

NYTT INFÖR TOLLAR SPECIALEN 2016
Tollingjaktprov 
Lottning sker i SSRK prov. Flytt av hund kommer endast 
att göras för de som ställer upp som funktionärer.

Arbetsprov
På specialen 2016 kommer WT att byta namn till 
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”arbetsprov”. Detta görs för 
att undvika förväxling med 
SSRK:s WT. Orsaken till att 
vi inte har WT enligt SSRK:s 
regler på specialen är att vi på 
Tollarspecialen vill erbjuda våra 
hundar och förare möjligheten att 
prova på fler apporteringsmoment.

Skillnaden kommer i stort sett 
att vara att det i arbetsprovets NKL kan 
förekomma mer än en apport per station, till 
exempel två enkelmarkeringar 10+10, en en-
kelmarkering och ett linjetag eller ett riktat närsök. 
Samt att det inte förekommer skott på varje station.

Hundens arbete kommer i stort sett att bedömas ef-
ter SSRK:s rekommendationer. Övrig tid på året rekom-
menderar vi varmt att ni startar på SSRK:s WT
då dessa brukar vara både trevliga och välorganiserade 
tävlingar.

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR DEN 19/6 2016!

OBS! Endast betalning för utställning och arbetsprov 
ska ske till Tollarspecialens konto i Swedbank. Övriga 
tävlingar betalas via SBK-Tävling resp. SSRK-prov. 
 ANVÄND DIBS! Det gäller både svenska och utländ-
ska anmälare.

Anmälningsavgift för utställning betalas in på 
bankgiro 5086-9569 i Swedbank, bet.mottagare: 
Svenska Tollarklubben/Specialen.

Utländska betalare måste ange följande:
BIC/SWIFT adress: SWEDSESS
IBAN kontonummer: SE9180000821499343549094

OBS ! Inga mellanslag, punkter eller streck skall före-
komma i IBAN-numret. Om banken behöver en adress, 
så använd denna: Norrevärnsgatan 16B, 243 32 Höör. 

Utländska betalare måste betala 15 SEK extra för 
bankens avgift.

Ange deltagande hundars reg.nr samt reg. namn på
inbetalningen. För samtliga anmälningar och betal-

ningar gäller att uppgifterna skall vara bokförda hos tol-
larklubben senast den dag anmälningstiden går ut.Var 
noga med att märka inbetalningen med ditt namn och 
mailadress så att vi kan hitta din betalning vid eventuell 
återbetalning.

VIKTIGT OM UTSTÄLLNING
• Championklassen är öppen för alla champions, 
oavsett nationalitet och parenteser. Är hunden svensk 
champion måste den anmälas till championklassen, 
såvida den inte fyllt 8 år, då kan man välja att i stället 
anmäla till seniorklass (8-10 år) eller veteranklass (äldre 
än 10 år), ELLER i jaktklass om man har jaktmeriten. 
Men för att tävla om ”Bästa champion med jaktmerit” 
måste man vara SE UCH (med lägst 2:a pris i ÖKL jakt-
prov, resp. Tollingjaktprov).

• Vad gäller de olika klasserna och hur hundarna 
bedöms i sina respektive klasser har det skett en hel del 
förändringar. För alla klasser gäller att åldern beräknas 
så att hunden ska ha uppnått för klassen bestämd ålder 
den dag då hunden ställs ut. Tidigare gällde att hunden 
skulle uppnått rätt ålder senast dagen före utställnings-
dagen. Åldergränsen för tävlande i juniorklass är nu 
9-18 månader i stället för 9-15 månader. Det innebär att 
en hund som är till exempel 17 månader kan välja på 
att anmäla till junior-, unghunds- eller öppenklass samt, 
om den innehar provmerit, även till jakt-/bruksklass.

LÄSARBILD Agildes Heart Of 
Steel av Joris Van den Bosch.



12  |  Tollaren 2-2016

• Den klass men är anmäld till på utställningen gäl-
ler. Har man fått pris på jaktprov efter anmälningstidens 
utgång får man INTE byta klass.

• Jaktklassen är öppen för hund med lägst ett 3:e 
pris på officiellt jaktprov i något nordiskt land från 15 
mån och uppåt. Utlandsägd hund som innehar Working 
Class Certificat (WCC) äger rätt att deltaga i jaktklass på 
utställning. Bifoga kopia med anmälan.

ÖVRIGT ATT NOTERA
• Hunden skall ha uppnått sin ålder för klassen samma 
dag som utställningen och dagen före vid övriga 
 tävlingar.

• Endast en start per hund, antingen Tollingjaktprov 
ELLER Arbetsprov.

• Om man ska tävla om Junior/Tollarmästartiteln 
måste man samtidigt anmäla både till tollingjaktprov 
och utställning, samt kryssa i det på webanmälan på 
hemsidan.

• Svenskfödda exporterade hundar anmäls med sitt 
svenska reg. nummer. För utlandsfödda hundar måste 
kopia på stamtavlan medfölja anmälan.

AVGIFTER
Lydnadsklass I+II 200 SEK
Lydnadsklass III+Elit 225 SEK
Samtliga Tollingjaktprovsklasser 400 SEK
Samtliga workingtestklasser 210 SEK
Samtliga agilityklasser (Hopp/Agility) 70 SEK
Utställning:  
Junior, unghund, jakt, öppen  
samt championklass 250 SEK
Valpklasser, klass för diskval. fel  
och seniorklass 150 SEK
Veteranklass 0 SEK

Have you registered for the field trial or working test 
and have special requests reagarding the day you start 
with your dog or wishes about time of the day, or if you 
start with more than one dog we’ll try to take that into 
account when drawing for the starting order. This must 
be reported to Gunliz Bengtsson at mail address  
lb.lt@telia.com by the last application date. Also specify 
the reason for the request. Affecting your start number 
or the day start will improve If you are helping out as an 
official during the trials.

Please note: Requests received after that date, will 
not be taken into consideration. 

APPLY
All official trials/tests must be registered through ”SSRK-
PROV”, www.sbktavling.se 

Entry form about the dog show will be found at: 
http://tollarklubben.se/specialen/ 

Here you also find all information and registration 
instructions. 

LAST DAY OF ENTRY 19TH OF JUNE 2016! 

PAYMENT
NOTE! Only payment for the show and the working 
test (this year we’ll call the working test ”arbetsprov” 
in swedish) shall be made to Tollarspecialens account 
at Swedbank. All other competitions must be paid for 
through SBK-Tävling respectively SSRK-Prov. Use DIBS! 
This applies to both Swedish and foreign entries. 

Registration fee for the show shall be paid into  
bankgiro 5086-9569 of Swedbank,  
payees: Svenska Tollarklubben / Specialen. 
Foreign payers must specify the following: 
BIC / SWIFT address: SWEDSESS 
IBAN account number: SE9180000821499343549094 
NOTE! No spaces, dots or dashes must occur in the 
IBAN number. 

Foreign payers have to pay 15 SEK extra for the 
bank fee. 

Specify participating dogs registration number and 
registered names at the payment. All registrations and 
payments must be registered at Tollarklubben no later 
than the last day of entry. Be sure to mark your payment 
with your name and email address so we can find your 
payment in the event of a refund. 

UPPLYSNINGAR

För frågor och funderingar – kontakta enligt nedan

Arbetsprov: Jenny Jacobsson, jenny@dogace.se

Tollingjaktprov: Magnus Eriksson,  
hircummagnus66@gmail.com 
Liselott Johansson, lisjo69@gmail.com

Lydnad: Anna Gustavsson, anna.jenka@telia.com

Agility: Vakant

Utställning: Ingrid Boman,  
ingrid.boman@compaqnet.se

Sponsring: Maria Glaadh,  
koppeldragetsa@gmail.com 
Johanna Sundesjö, sundesjo@gmail.com 
Louise Jonsson, louisejonsson92@live.se

Övriga frågor & funktionärer: Maria Glaadh,  
koppeldragetsa@gmail.com

The Toller  
Special 2016



Tollaren 2-2016  |  13

FOREIGN PARTICIPANTS
You shall create an account at SBK-Tävling or SSRK-
Prov. This means that owners of foreign dogs must send 
a copy of the pedigree to reg@skk.se before the dog can 
be entered. 

When you enter your dog in SBK-Tävling / SSRK-
Prov, it will say that the registration must be verified by 
SKK. Be sure to enter the exact same registration num-
ber on the dog found in Hunddata on skk.se. Indicate 
country instead of club you are competing for. 

FEES 
Obedience Class I + II 200 SEK 
Obedience Class III + Elite 225 SEK 
All Tollinghunt trial classes 400 SEK 
All working test classes 210 SEK 
All the agility classes (Jump / Agility) 70 SEK 
Show: 
Junior, youngster, field, open and  
champion class 250 SEK 
Puppy classes, class for disqualified faults  
and senior class 150 SEK 
Veteran class 0 SEK 

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE SHOW 
• Champion class is open to all champions, regardless 
of nationality and brackets. If the dog is a Swedish 
champion it must be entered in the champion class, 
unless it’s over 8 years, then you can choose to enter 
the senior class (8-10 years) or veteran class (older than 
10 years), OR in field trial class if you have the hunting 
merit. But to compete for ”Best Champion with hunting 
merit” one must be SE UCH (with at least 2nd prize in 
open class field trial, or Tolling Field Trial). 

• As regards to the various classes and how the 
dogs are assessed, there have been many changes. For 

all classes, the age is calculated so that the dog should 
have achieved the specified age for the class on the 
date of the show. The age limit for competing in junior 
class is now 9-18 months instead of 9-15 months. This 
means that a dog that is for example 17 months may 
choose to enter the junior, youngster or open class and, 
if it’s qualified, also to hunting / service class. 

• The class that you have entered is set. If you re-
ceive prizes at field trials after the last day of entry, you 
are NOT allowed to change class. 

Hunting class is open for dogs with a minimum 
of grade 3rd prize at official field trials in any Nordic 
country from 15 months and upwards. Foreign-owned 
dogs holding a Working Class Certificate (WCC) have 
the right to participate in hunting class shows. Attach a 
copy when you enter. 

OTHER NOTES 
• The dog must have reached their age class by the 
same day of the show, and the day before for the other 
tests. 

• Only one entry per dog, either Tolling Field Trial 
or Workingtest 

• If you are to compete for the Junior / Tollarmästar-
titeln you must simultaneously notify both the tolling-
test and the show, and tick it on the Online Registration 
on the website. 

• Swedish-born exported dogs are notified of their 
Swedish registration number. For foreign-born dogs a 
copy of the pedigree must accompany the entry. 

• Any copies shall be scanned and sent by email to 
anmalan@tollarklubben.se 

MEMBERSHIP 
For participation in Tollarspecialen, a membership in 
Swedish Tollerclub is required.

The Toller  
Special 2016

LÄSARBILD Lexus av  
Sofia Remgren.
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När apportören börjar  
bli stor 
Text: Marie Kinder  Bild: Eva Svensson 

I förra numret av tollaren skrev jag 
om Aslans träning fram tills han var 
tio månader. Trots att mitt mål med 
Aslan är att han ska bli min apportör 
och hämta riktiga fåglar på riktig 
jakt så är det inte bara träning av att 
hämta fåglar som bidrar till resulta-
tet. Samarbetet oss emellan stärks i 
det vardagliga och genom att vistas i 
olika miljöer. 
Jag gör säkert många omedvetna 
val varje dag med min hund för att 
jag tror att det leder mot mitt mål. 
Jag uppmuntrar säkert omedvetet 
intresse för gråsparvar, belönar 
apportering av skor och spontan 
stadga leder säkert generöst beröm 
utan att jag tänker på det. 

TRÄNA SVAGHETER
En gång frågade jag tyskarna som 
kommit till Sverige för att starta på 
prov om de tränar mycket. Jag var 
imponerad av deras genomtränade 
hundar och allt såg väldigt prydligt 
ut. De skrattade och sa att de inte 
tränar så mycket men de tränar på 
det som just den hunden tycker är 
svårast och behöver träna på. Jag 
har funderat på detta många gånger 
sedan dess. Jag tror att det är lätt 
att fastna i sin träning och kanske 
träna på fel sak. 

Min hund, Aslan, är strax över 
ett år nu. Jag har under hans första 
år byggt upp vår relation med lekar 
och övningar och det har varit 
fokus på samarbete och glädje. Den 
viktigaste övningen inför kom-
mande apporteringar har varit att 
lägga saker i min hand. När han 
fyllde ett år började han få “gå i 
skolan” och lära sig lite disciplin. 
Med det menar jag att jag för in lite 
krav på att vänta på kommando och 
göra det jag har sagt. Disciplin blir 

viktigt i framtiden för hans säker-
het. Han ska vara min apportör på 
jakt och gör han inte som jag säger 
eller väntar på kommando så kan 
han hamna i fara.

Disciplin och lydnad för kom-
mandon tränas inte bara i jaktliga 
sammanhang. Rallylydnaden till 
exempel hjälper mig. Jag och Aslan 
har fått tre godkända resultat i ny-

börjarklassen och är nu uppflyttade 
till fortsättningsklassen. Det är den 
klassen som är allra bäst med tanke 
på apportering. Nu ska han näm-
ligen följa mig utan koppel. Han 
ska sitta när jag säger det och följa 
med mig trots att det finns andra 
frestande lukter eller föremål kring 
oss som kan locka en ung hund. 
Det är ju samma sak i apporterings-
träningen. Han ska följa med mig 
i jaktlig fot, oavsett lockelser och 
dofter. Förutom rally så tränar jag 
då och då viltspår. Jag föredrar att 
variera träningen genom att träna 
något i tre-fyra dagar och sedan 
byta gren efter någon dags vila. 

VAD SKA MAN TRÄNA PÅ INOM 
APPORTERING?
Jag har haft tollare i 11 år och tränat 
min Tessie så hon blev tollingjakt-
provschampion. Från början visste 
jag ingenting men jag lärde mig av 
mina misstag och mina framgångar. 
Jag gör fortfarande misstag och 
kommer på nya bra saker. Det är 
viktigt att nybörjare förstår att vi 
alla gör misstag och vi har alla mer 
att lära! Jag tränar gärna med andra, 
om de har mjuka träningsmetoder. 
Min erfarenhet är att hårda metoder 
och att repetera samma moment 

”Jag gör fortfarande   
misstag och kommer på nya 
bra saker. Det är viktigt att 
 nybörjare förstår att vi alla 
gör misstag och vi har alla 

mer att lära!”
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många gånger inte passar som trä-
ningsmetoder för tollare. Jag tränar 
gärna med andra och jag går gärna 
på kurs, om det är metoder och trä-
nare som förstår att tollaren i grund 
och botten inte förväntas arbeta som 
övriga retrievers.

De egenskaper som bedöms på 
ett tollingjaktprov är de egenskaper 
Aslan behöver även på praktisk jakt. 
I reglerna för tollingjaktprov står 
vilka egenskaper som bedöms på 
provet och även vad som krävs för 
olika prisvalörer. Jag har gjort en ta-
bell, mest för att ha med mig när jag 
är domaraspirant på tollingjaktprov 
men också för att jag kan använda 
den för att bocka av vad jag tränar 
på så jag inte glömmer något. Reg-
lerna finns på SSRKs hemsida och 
går att ladda ner som PDF. 

Se tabell ovan!
Jag tar inte egenskaperna i den 

ordningen de nämns. Jag försöker 
träna på det som vi för tillfället kan 
sämst, precis som tyskarna sa. Vi 
tränar inte så mycket, men rätt, tror 
jag. 

VATTENARBETE
Jag var inte så mycket vid vatten 
med Aslan som valp och nu måste 
han börja vänjas vid att gå i och 

simma. Jag vill locka Aslan att gå 
rakt ner i vattnet utan att springa 
längs kanten för att leta efter ett bra 
ställe att hoppa i. Jag vill att han går 
rakt i och när han ska upp så finns 
det också bara en väg att välja så 
han lär sig hur han ska göra. I ett 
litet fiskeläge i närheten finns ett bra 
ställe där de lägger i båtarna. Där 
tränar jag lite på kvällarna ibland. 
Jag märkte snabbt att Aslan i början 
behövde ett litet kort kast som 
lockade honom att doppa sig, sedan 
ett lite längre kast för att få honom 
att komma ihåg att det är trevligt att 
simma och sedan med tredje kastet 
kunde jag få ut honom på lite längre 
avstånd. Vatten tränar jag sedan 
vid olika platser men med samma 
princip av att bygga upp längden på 
kasten i tre steg. Efter några gånger 
behövdes inte ökningen av längd 
men kommer vi till en ny okänd, lite 
svårare terräng, går jag tillbaka till 
den här principen. 

SKOTTREAKTION
En av de viktigaste egenskaperna 
hos en apportör är att inte rea-
gera för starkt på skott. Det är min 
uppgift som förare att få hunden att 
förknippa skott med något positivt 
och ofarligt men också att försöka 

dämpa upphetsningen hos en hund 
som blir för ivrig. Jag passade på att 
följa med övriga familjen till skjut-
banan när de skulle öva lerduve-
skytte. Jag och Aslan var en bit bort 
och lekte medan de andra sköt. De 
första skottövningarna gick bra och 
efter det kände jag mig trygg att 
använda mig av knallskott vid ap-
porteringsträningen. Jag använder 
också apportkastare som smäller. 
Träning med skott före kast gör att 
hunden skapar positiv förväntan 
när den hör skott. Den blir överty-
gad om att det finns en apport att 
hämta. I praktisk jakt kan träffsä-
kerheten variera och att skjuta bom 
är inte ovanligt. Det kan vara svårt 
för hundar att förstå om de alltid får 
apportera något efter ett skott. Jag 
skjuter i snitt något skott vart femte 
träningstillfälle. Mest för att inte 
störa i naturen eller irritera männ-
iskor som bor nära. 

STADGA
När Aslan var liten lät jag honom 
hämta saker utan att först sitta kvar. 
Jag prioriterade apporteringslusten 
och farten framför stadgan. Jag är 
inte alls säker på att det är det bästa 
sättet men hans apporteringslust 
och fart är väldigt bra nu. Stadgan 

EGENSKAP VAD HUNDEN SKA GÖRA EGENSKAP VAD HUNDEN SKA GÖRA

Samarbetsvilja låter sig föras, är lydig, följer föraren 
uppmärksamt och stilla

Näsa visa god näsa,lokaliserar vilt effektivt 

Lockarbete växlar mellan aktivitet/passivitet, lekfullhet 
fördel

Dirigerbarhet
(bedöms inte i 
nybörjarklass)

raskt och villigt låter sig dirigeras, på land 
och i vatten

Sök effektiv, själv ständig Markerings- 
förmåga

koncentrera sig på fallande vilt, lokalisera 
det

Fart god fart (men inte så att lokalisera vilt blir 
lidande), långsamt arbete är nackdel

Skottreaktion ska vara normal, skotträdsla/ 
svårkontrollerad upphetsning => domaren 
får avbryta provet!

Uthållighet god uthållighet tills uppgifterna är lösta Stadga lugn och tyst vid: förflyttning, lockarbete, 
vid levande vilt, skott, fallande vilt

Apporteringslust spontant, utan tvekan/dröjsmål/övertalning
1.villighet att ta upp vilt
2. villighet att snabbt och direkt komma 
tillbaka

Apportgrepp 1. lämplighet i greppet 2. mjukhet i 
greppet 3. avlämningen

Simteknik effektivt simsätt, ineffektivt simsätt och 
plaskande är nackdel

Vattenglädje och 
arbetsvillighet i 
vatten

gå i villigt, frimodigt ta sig fram i vatten-
vegetation

Hundtolerans under sitt arbete inte störa eller låta sig 
störas av andra hundar

(Ev. ljud) (På nya protokollen skrivs in hur mycket 
ljud som hunden gör under provet)

Forts. på nästa sida
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är otroligt viktig för en jakthund, 
speciellt när det skjuts och när en 
fågel ramlar ner. Hunden ska sitta 
kvar tills föraren säger kommandot 
som betyder att hunden ska hämta 
apporten. På prov är det viktigt 
för det blir inget pris om hunden 
springer iväg för tidigt, det kallas 
att “knalla” men på praktisk jakt 
kan det handla om hundens liv. 
När en skytt har skjutit på en fågel 
så hålls blicken kvar, om fågeln 
verkar skadad och rör på sig skjuter 
skytten kanske ett skott till. Har då 
hunden sprungit iväg innan den fått 
lov så kan den vara i skottlinjen och 
bli träffad. Träningen går ut på att 
hunden sitter kvar även om jag kas-
tar saker framför den. Den svåraste 
träningen är att sitta kvar när det 
skjuts och en fågel hamnar i vattnet 
med ett plask. Skottet, rörelsen och 
plasket tillsammans med glädjen att 
få hämta är en mycket stor frestelse 
och det krävs ansträngning och 
självbehärskning att sitta kvar tyst 
och lugnt. 

Jag försöker träna så hunden 
inte kan vara säker på vad den ska 
förvänta sig. Så fort den vet att skott 
och plask betyder att den “nog” ska 
hämta en fågel på vattnet börjar jag 
vända mig om och kasta en på land 
i stället. Hunden ska inte kunna 
vara säker på att det momentet 
alltid är likadant. Förväntning kan 
skapa en inre härdsmälta som gör 

att hunden inte kan tänka klart 
eller utföra sin uppgift. Skott, kast 
och plask vid vatten är det svåraste 
steget i stadgan så därför måste jag 
vänta tills stadgan går bra på land, 
med stigande svårighetsgrad. Sedan 
kan jag träna skott utan kast eller 
plask så hunden förstår att skott kan 
vara bom. Varianterna är många, 
grundtanken är densamma. Hun-
den ska inte tro att den vet allt som 
ska hända. Den ska vänta på vad jag 
säger att den ska göra. 

KASTA ELLER INTE KASTA?
I början är det bättre att ta med sig 
hunden i koppel, gå ut en bit och 
lägga dummyn synlig, gå tillbaka 
till utgångspunkten och släppa 
hunden. Många hundar blir exalte-
rade när man kastar iväg något de 
ska hämta. Du kan omedvetet träna 
in ett beteende du inte vill ha. Du 
vill att hunden sitter stadigt och 
väntar på att du ska säga att den får 
apportera. 

När du börjar med kast och du 
vill träna stadga är det bra om du 
har en medhjälpare som kan vara 
kastare. Instruktionen till kastaren 
är att ställa sig 40m bort och inte 
kasta dummyn så långt från sig. 
Om hunden springer iväg innan 
den fått lov så plockar kastaren 
upp apporten innan hunden hinner 
fram. Varken föraren eller kastaren 
behöver säga något till hunden utan 

SAMMANFATTNING
Träna lite men på rätt sak. 
Det står i provreglerna vad 
som menas med jaktliga 
egenskaper. 
Glädje och samarbete. Disci-
plin och stadga. 
Buskar och snår kan ge  
bättre grepp. 
Även eliten gör misstag. 

bara göra om övningen. Hunden 
märker så småningom att det inte 
lönar sig att knalla för det kommer 
inte finnas något att apportera. Det 
går inte alltid att göra så här, t.ex om 
du kastat en dummy på vattnet. Då 
kommer hunden “självbelöna sig” 
för den lyckades ju apportera även 
om den inte satt still. Det är inte 
alltid lätt att träna apportering, men 
det är en del av tjusningen. 

SÖK
När hunden är färdigtränad ska 
den med ett kommando ge sig ut på 
egen hand och leta efter fåglar som 
den inte sett falla eller läggas ut. 
Även om det är målet så tror jag på 
att hunden i träningen ska få se att 
det kastas ut apporter. Då får man 
en hund som är övertygad om att 
den kommer hitta något och ger sig 
ut i området med iver och självför-
troende. Att sedan återvända med 
samma iver kräver att man belönar 
på ett för hunden värdefullt sätt. 
Det kan vara godis, boll, beröm eller 
helt enkelt få hämta en ny apport. 

APPORTGREPP
När du tränar i lite besvärlig terräng 
så lär sig hunden att ta ett bättre 
grepp för annars tappar den dum-
myn. Små träd, buskar, högt gräs 
och vass kan hjälpa till att förbättra 
greppet. Är hunden tveksam att 
greppa fåglar så kan det hjälpa att 
börja i vatten istället. När hunden 
kommer fram till fågeln i vattnet 
så kan den inte ställa sig och lukta 
och fundera utan tar oftast med sig 
fågeln in mot land där du kan stå 
och överösa med beröm. •

Marie Kinder i träning med Aslan.
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2016 ÄR DET TREDJE året för Funktionsbeskrivning Re-
triever (FB-R) och jag vill slå ett slag för vikten att se till så 
många hundar som möjligt har möjlighet att genomföra 
ett FB-R. Detta för att vi ska kunna utvärdera många fler 
hundars egenskaper i avelssyfte. FB-R är ett oerhört viktigt 
komplement att bedöma avelsresultat och möjliga avels-
djur.

Om vi tittar på alla retrieverraserna startar under 5 
procent på jaktprov, som är den allra bästa formen att 
bedöma avelsarbetet inom rasen. Alltså har vi svårt att 
bedöma avelsresultatet för 95 procent av retrieverpopula-
tionen. 

För tollarna ser vi en större andel hundar på tolling-
jaktprov. Utan att göra en vetenskaplig undersökning är 
bedömningen att någonstans runt 10 till 15 procent startar 
på tollingjaktprov. Även om det är en bra siffra i jämförel-
se med de stora retrieverraserna, innebär det fortfarande 
att 85 till 90 procent av tollarna inte kan utvärderas utifrån 
rasens funktion för jakt.

ALLA HUNDAR KAN DELTA i ett FB-R, oavsett om de 
är tränade eller inte. Det finns inget ”rätt” eller ”fel” i ett 
FB-R, det är en beskrivning av hundens medfödda egen-
skaper som retriever. Varje prövad hund bidrar med ökad 
kunskap och förståelse för rasens egenskaper, funktion 
och avelsutvärdering. Ju fler som deltar ju bättre kunskap 
får vi om tollaren och dessutom ökar kännedomen om fler 
hundar som kan vara tilltänkta som framtida föräldrar.

Under ett FB-R går man igenom elva olika moment. 
Hunden får hämta en vanlig dummy, en tung dummy 
samt en lång och ”sladdrig” dummy. Därefter testas hur 
hunden kan övergå i passivitet och sitta still utan att något 
händer. Hunden får därefter springa mot en dummy som 
dras iväg framför den några meter. Därefter testas återigen 
om den kan gå över i en passivitet. Ett stort sök följer där 
ut hållighet, engagemang och effektivitet beskrivs. Därefter 
en bedömning av problemlösningsförmåga, uthållighet 
och förarkontakt när en kastad dummy göms i en låst låda. 
Nästa moment är viltintresse där det beskrivs hur hunden 
hanterar ett vilt som kastas. Ytterligare en passivitet följs 
av avslutande test med två stycken skott. Det är viktigt att 
påpeka att det är en beskrivning och inte en bedömning. 

Vi uppmanar så många som möjligt att genomföra ett 
FB-R med sin hund. •

Funktionsbeskrivning  
retriver viktig för aveln
Text: Mats Viker

LÄSARBILD Koppartrollets 
Dangerous Beauty ”Tissla” 
av Mikael Lyheden.

ANMÄLA DIG TILL FB-R
För att hitta hur du kan anmäla dig till en beskrivning 
kan du gå in på SSRK:s hemsida:
www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/
funktionsbeskrivning-retriever-fb-r

HÄLSOENKÄT – VIKTIG INFORMATION 
TILL SAMTLIGA TOLLARÄGARE! 
Text och bild: Therese Knutsson, avelsansvarig i Tollarklubben

För att klubben ska kunna göra en korrekt bedömning 
av hur vi ska arbeta med rasens hälsa framöver, behöver 
vi få en samlad bild av alla typer av tänkbara sjukdo-
mar och avvikelser inom rasen. 
Därför börjar vi det arbetet med 
en hälsoenkät, med förhopp-
ningen att så många tollare med 
ägare som möjligt deltar i denna 
för rasens bästa. Du behöver inte 
vara medlem i Tollarklubben för 
att svara på enkäten om din/dina 
tollares hälsa. 

Enkäten är en onlineenkät, och 
du hittar den på Tollarklubbens 
hemsida: www.tollarklubben.se 

Enkäten fylls i med fördel på 
dator, då det i vissa fall har visat 
sig att den förklarande texten 
under frågorna, inte alltid kommit 
med när enkäten har lästs eller 
öppnats i en mobiltelefon eller 
läsplatta. 
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Nose Work med tollaren 
Scååtch 
Text: Laila Christensen Bild: Max Christensen

Nose Work är en hundsport som 
kommer från USA och är inspire-
rad av de utmaningar som speci-
alsökshundar möter i sitt arbete. 
Målsättningen med sporten är att 
ge hundar och deras ägare ett roligt 
och lättillgängligt sätt att aktivera sig 
tillsammans genom nosarbete. 

Sporten går ut på att hunden ska 
söka efter specifika dofter i olika 
miljöer där varje ekipage i första 
hand tävlar mot sig själv. Genom att 
doften placeras i och på olika höjder 
och i miljöer med varierande svå-
righetsgrad får hunden både mental 
och fysisk stimulans. Sporten kräver 
varken avancerad eller kostsam 
utrustning och bygger på hundens 
medfödda instinkt att använda sitt 
luktsinne. Nose Work är en sport 
som alla hundar och hundägare kan 
ägna sig åt.

NOSE WORK DELAS in i tre täv-
lingsklasser med ökande svårighets-
grad: NW1, NW2 och NW3. Varje 
klass består av fyra olika moment: 
behållarsök, inomhussök, utomhus-
sök och fordonssök. Sökområdets 
storlek har mindre betydelse för 
svårighetsgraden än faktorer såsom 
underlag, möblemang och klimat-
förhållanden. Det tillkommer en 
doft i varje klass. Dofterna är hydra-
ter och inte koncentrerade. För start 
i respektive klass krävs godkänt 
doftprov för den klassens doft eller 
dofter. För att starta i NW1 krävs 
godkänt doftprov i eukalyptus. 
För NW2 krävs dessutom godkänt 
doftprov i lagerblad. För NW3 krävs 
dessutom godkänt doftprov i laven-
del. I samtliga klasser förekommer 

naturliga störningsdofter. I NW2 
och NW3 kan det förekomma både 
kombinationsdofter och medvetet 
ditlagda störningsdofter. I NW3 kan 
det förekomma tomma sök.

Viktiga regler är att man inte på 
nått sätt får styra hunden, man får 
inte ta i hunden, och heller inte vara 
i vägen för hunden.

Hunden får inte krafsa på lå-
dorna på behållarsöket, inte bita 
på dom eller på annat sätt förstöra 
dom. Hunden får inte sätta tassarna 
på eller krafsa på fordonen.

Dofterna sätts aldrig högre på 
fordonen än att hunden kan nå dof-
ten ståendes på sina fyra tassar. På 
utomhussök och inomhussök kan 
dofterna vara placerade på högre 
höjd, men då ska det finnas något 
för hunden att ställa sig på eller på 
annat sätt kunna nå upp till doften, 
ex. placerade föremål att kunna 
kliva upp på. Det ska inte spela roll 
och man har en tax eller en schäfer, 
alla raser ska nå och ha möjlighet 
att hitta och markera doften. Mer 
specifika regler och all annan info 
om Nose Work hittar ni på www.
snwk.se.

HUR MAN LÄR IN DOFTERNA? 
Det finns så klart olika sätt att lära 
in detta på. Till exempel kan man 
droppa doften på en tops, som man 
sen lägger i en tesil, så hunden inte 
kommer åt själva topsen. Sen lägger 
man en godis på tesilen och klickar 
när hunden luktar på tesilen. Senare 
så har man inget godis där utan 
klickar när hunden luktar på tesilen 
och ger godis nära tesilen så hunden 
förknippar doften med belöning. 
Man utvecklar träningen sedan ge-

nom att ha flera tomma tesilar och 
en med doft, och låter hunden aktivt 
själv välja vilken tesil det är som 
luktar, och när hunden markerar 
den rätta tesilen, med doften i, får 
den sin belöning!

NÄR HUNDEN SEN lär sig hitta 
dessa doftande tesilar i olika miljöer 
så klickar man när de luktar på stäl-
let där doften är som starkast och 
kastar leksak som belöning alt går 
fram och belönar hunden vid doft-
källan. På så vis befäster man för 
hunden att en tesil med doft = du 
får belöning! Det är individuellt hur 
en hund markerar, men det är önsk-
värt att hunden exempelvis står och 
tittar intensivt, eller sätter/lägger 
sig ner och pekar mot doftkällan. 

Det roliga med Nose Work är att 
man lätt kan träna hemma själv och 
var som helst! Själv tar jag med mig 
doft ut i skogen och gömmer under 
stenar, och stubbar och på träd-
stammar. Det är jätteuppskattat av 
hundarna! Hemma vid gömmer jag 
dofterna både inomhus och utom-
hus. Ett tips är droppa en droppe 
av hydrolaten på en möbeltass, 
den är lätt att fästa på olika ställen 
inomhus, eller ute i garaget eller på 
den egna bilen! Vi tränar mycket 
med kartonger och lådor, mestadels 
pizzakartonger. Ni kommer förstå 
varför lite längre ner i texten! Det 
man ska tänka på är att inte vara på 
samma plats flera gånger då lukten 
kan vara kvar i det rummet/områ-
det.

JAG HETER LAILA och har haft tolla-
re i snart åtta år och kan inte tänka 
mig någon annan ras! Jag h åller 

Forts. på nästa uppslag
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Nose Work med tollaren Scååtch.
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främst på med lydnad, viltspår och 
rallylydnad men även jakt och Nose 
Work.

Jag har en tik på snart åtta år som 
heter Tråålla och en hane på fyra 
år som heter Scååtch. Han heter 
egentligen Rus N´ Riv TE Because 
of You och kommer från en kennel 
nere i Skåne. Han kom till mig som 
en tretton veckor gammal söt och 
fluffig valp. Scååtch är en arbets-
narkoman och skulle kunna arbeta 
dygnet runt men har samtidigt 
lika lätt för att koppla av och göra 
absolut ingenting. En bra av- och 
påknapp. Vi kör mycket lydnad och 
rallylydnad men jag märkte snart att 
Scååtch älskar att jobba med nosen. 
Spår var dock inte hans favoritgren 
men om han får leta och söka efter 
saker tycker han att det är superkul!

JAG KOM I kontakt med Nose Work 
för första gången då vi på min lo-
kala hundklubb här i Edsbyn skulle 
ha en nybörjarhelg med den duktiga 
instruktören Karin Blom ”Blom-
man”. Innan dess jag aldrig hört 
talas om Nose Work. Vi blev instru-
erade och fick prova på. Både jag 
och Scååtch blev fast direkt, detta 
var vår grej!

 Vi lärde hundarna att leta efter 
små, små kongbitar i en hög med 
stolar och lådor och annat skräp och 
hundarna fick en stor Kong kastad 
till sig som belöning. Detta utveck-
lade vi snart till att gömma dessa 
små kongbitar i olika miljöer och 
hundarna skulle nosa rätt på dessa 
och visa var dom var. Vi bytte sen 
ut Kong mot eukalyptus och det 
förstod Scååtch direkt.

VÅR FÖRSTA TÄVLING. Nu hade vi 
anmält oss till första tävlingen och 
visst var jag nervös! När vi kom dit 
hade alla deltagare blivit indelade 
i fyra olika grupper. Dessa olika 
grupper hade en person som ”tog 
hand om” om oss under dagen. Den 
personen förklarade för oss var vi 
fick vara och vad vi skulle göra. Ett 
mycket bra stöd. Vi blev visade runt 
till de olika stationerna; inomhus-
söket, utomhussöket, behållarsöket 
och fordonsöket.

Vi blev hänvisade till en ruta i an-
slutning till de olika sökområdena 
där man skulle stå med sin hund 
och vänta på sin tur. Det gjorde ju 
att vi inte kunde se de andra ekipa-
gen jobba och på så vis visste vi inte 
heller var dofterna var placerade.

Min grupp började på inom-
hussöket och Scååtch var först ut.

VI GICK FRAM till starten och fick 
ett varsågod av domaren och sen 
gick allt väldigt fort: ”sniff, sniff” 
och sen tvärnitade Scååtch vid ett 
skoställ, stampar till och tittade på 
mig. ”Markerar” sa jag högt och 
tydligt och domaren säger ”ja” och 
vi spranf därifrån och Scååtch fick 
sin belöning. Så fort gick det och jag 
kunde andas ut. Scååtch hittade den 
och jobbade bra.

När de andra ekipagen jobbade så 
fick vi stå kvar och vänta på den an-
givna platsen så att gruppen alltid 
rörde sig tillsammans.

Nästa var fordonsöket. Scååtch 
först ut igen. Vi fick startsignal och 
han letade ivrigt. Han vände lite 
tvärt och gick in i mig vilket gav av-
drag då det anses som att jag står i 
vägen. På tredje fordonets framdörr 
markerade han tydligt igen och det 
hela är över. Duktiga killen!

I väntan på nästa sök är det 
viktigt att hunden kan slappna av så 

de orkar med. Detta har Scååtch lite 
problem med när han hör de andra 
hundarna som får belöning. Han 
fixade det dock bra.

Tredje söket är det behållarsök. 
Scååtch hade svårt att vara försik-
tig med lådorna, han ville väldigt 
gärna trampa och flytta runt på dem 
och för att göra det hela lite kul så 
hade de pyntat en massa fina paket 
med fjädrar eftersom det var påsk! 

På domarens önskan så skickade 
jag Scååtch in i högen med alla 
dessa fina paketen och han satte fart 
mot dem! Sen plockar han fjäder 
efter fjäder… och i reglerna står det 
ju att man inte får dra i kopplet och 
inte hindra hunden men det står 
också att hunden inte får göra åver-
kan på rekvisitan.

EFTER ATT SCÅÅTCH rusat runt 
en liten sväng och plockat ett antal 
fjädrar så bröt vi. Domaren skrat-
tade bara och sa att det förstod hon 
mycket väl.

Vi måste träna på att hitta doften 
i superroliga lådor, även om de är 
utsmyckade med fjädrar!

Sista söket, utomhussök. Vi var 
mot en vägg på en barack, det stod 
en skottkärra och någon typ av 
tunna och några plank runt om. 
Skickade in Scååtch och han sökte 
av hela väggen först, gick tillbaka 
och gav mig en väldigt svag marke-
ring, jag vågar dock inte lita på den 
så jag frågade honom om han hade 
nått och då valde han att gå vidare. 
Han letade runt skottkärran, i och 
utanför tunnan. Eftersom det går på 
tid så bad jag honom gå tillbaka till 
väggen och han sniffade nu i varje 
väggspringa och hittade till slut 
doften långt ner. Markerade fint och 
det är rätt. Tjohooo!

EFTER DET VAR vår första tävling 
över och jag var så nöjd. Scååtch 
höll ihop och jobbade fint i de olika 
miljöerna och med de olika stör-
ningarna UTOM när det var fjädrar 
inblandat…

Jag rekommenderar verkligen fler 
att prova på Nose Work, det är verk-
ligen en rolig aktivitet tillsammans 
med hunden! •

”Om han får leta och söka 
efter saker tycker han att det 

är superkul!”
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DUMMY, STOPPSIGNAL, MARKERING, TOLLING, jakt-
prov, dessa fem orden är enbart en bråkdel av alla ord 
som jag i början av förra året inte hade en aning om vad 
de betydde. Jag kan med handen på hjärtat även påstå att 
ett av de fem orden vet jag enbart innebörden av, men jag 
har aldrig sett det i verkligheten. 

I början av maj förra året så åkte jag för att hämta en 
tollare, sex veckor innan hade min uppfödare Louise ringt 
och sagt att jag skulle få en tik. Känslorna var blandade, 
skulle jag klara av att ta hand om en hund på egen hand? 
Hade jag tid? Hur skulle jag kunna lära min hund att ap-
portera när jag själv inte kunde någonting om det? De 
var bara några av alla frågor som surrade runt i huvudet 
när jag var på väg upp till Linköping för att hämta min 
 blivande stjärna. 

I början av vår tid tillsammans så tränade jag ingen 
 apportering alls, jag visst helt enkelt inte hur det gick till. Jag 
hade läst några böcker och jag visste att det var viktigt med 
ett stadigt grepp utan tugg så det fick bli vårt första steg. 

TACK VARE ATT JAG har en helt fantastisk uppfödare så 
hjälpe hon mig med vilka personer jag skulle kunna kon-
takta för att be om hjälp med apporteringen. Efter några 
månader hörde jag av mig till Mats Gunnarsson och han 
ställde upp. 

Jag var så exalterad. Jag hade nu en person som ville 
hjälpa mig med allt som hade med apportering att göra. 
Jag är så otroligt tacksam för det. 

Mats anordnade en träff med några tollarägare i när-
heten av Mönsterås. Vi träffades för första gången i mitten 
av januari. Då hade redan jag och Lava som min hund 
heter en hyfsat bra grund i lydnaden och hade börjat så 
smått med apportering på egen hand. 

Sedan dess har vi träffat Mats en gång i månaden och 
det går sakta men stadigt framåt. 

Jag är en person som vill ha grunderna till hundra 
procent. Så varje dag tränar vi på stadga, inkallning, grepp 
och framförallt fokus. 

Jag har ett mål med Lava, jag vill starta på ett tolling-
jaktprov våren 2017. Detta mål ligger än så länge väldigt 
långt bort men på vägen finns det en del delmål. För att 
kunna fokusera och prestera på nya ställen så startade vi i 
rallylydnad i maj, det gick som förväntat. Fokusering och 
kontakt behövs tränas på mycket mer. Detta var vår första 

tävling, dock ser inte jag det som tävling. Det är en trä-
ning till framtida jaktprov. Det andra delmålet är att starta 
i appellklass, spår i slutet av hösten. Detta för att vi ska ha 
en kontinuerlig träning av lydnad och även här ställas inför 
mer tävlingsliknande sammanhang. Rallylydnad är en grej 
jag vill göra för att få upp störningarna i olika situationer. 
Brukset gör jag för att jag och Lava tycker att spår är roligt 
och att de har en del gamla lydnadsmoment är kvar, vilket 
jag tycker är mycket roligare. 

Denna vår är fullbokad av hundaktiviteter. Jag för-
söker lyssna på så många som möjligt och suga åt mig all 
kunskap jag bara kan om apportering och hur en hund 
överhuvudtaget fungerar. 

Självklart går inget om man inte tränar, men jag tror att 
det är nyttigt med lagom. Inte träna för långa pass utan 
träna i tio minuter per dag. Jag brukar träna med att Lava 
får springa och hämta dummyn två, tre gånger per dag. 
Hon älskar det och jag hoppas att det resulterar i att hon 
utan tvekan ska lämna av allt hon hämtar till mig. 

JAG HAR MED HJÄLP av Mats precis börjat träna henne 
på sök. Jag försöker att lära in inkallning med visselpipa 
och så även stoppsignalen. 

Hade inte jag haft förmånen att träffa Mats så vet jag 
inte hur vår apportering hade sett ut idag, om jag ens 
hade hållit på med det. Jag tycker att apportering är super 
svårt, men vad är inte svårt när det är nytt? 

Lava är min upplärningshund inom apporteringen, jag 
är helt grön. Lava däremot, hon kan, hon ska bara göra 
det på rätt sätt och på mina kommandon. •

Vägen till första 
starten i jaktprov
Text & bild: Hanna Flink

”Jag är en person som vill ha grunderna till 
hundra procent. Så varje dag tränar vi på stadga, 
inkallning, grepp och framförallt fokus.”

Ovan: Hanna tränar Lava 
med dummy.  
Cirkeln: Lava  håller  dummyn 
i ett  stadigt grepp.



22  |  Tollaren 2-2016

Tollarprojektet Uppdatering våren 2016

TOLLARSJUKA
Tollarsjuka är benämningen på två 
olika immunologiska sjukdomar 
med olika symtombild och som 
drabbar hundar av olika åldrar. 
Sjukdomarna förekommer även hos 
andra hundraser, men är vanligare 
hos tollare än hos andra. Det är 
ovanligt att en hund under sin livs-
tid drabbas av båda sjukdomarna 
även om det förekommer. Nedan 
följer en beskrivning av de två sjuk-
domarna. 

HJÄRNHINNEINFLAMMATION/
MENINGIT 
(Steroid responsive meningitis 
arteritis, SRMA)
SRMA är en typ av hjärnhinne-
inflammation som drabbar unga 
hundar, vanligtvis är de 6 till 18 må-
nader vid insjuknande. Symtomen, 
som ofta uppkommer mycket akut, 
är feber, nacksmärta och nedsatt 
allmäntillstånd. Hunden upplevs 
ofta som mycket stel och vill inte 
röra på sig. Diagnos ställs med hjälp 
av ett ryggmärgsvätskeprov som vi-
sar tecken på inflammation, dvs en 
ökad reaktion från immunförsvaret 
med ökad mängd celler i provet. 
Däremot saknas tecken på infektion 
såsom tex bakterier. Även blodprov 
brukar visa tecken på inflammation. 
I vissa fall kan en trolig diagnos 
ställas endast utifrån typiska sym-
tom och ålder på hunden. Orsaken 
till sjukdomen är inte helt klarlagd 
men ett överaktivt immunförsvar 
bidrar sannolikt. 

Sjukdomen behandlas i första 
hand med kortison. Ofta behöver 
men behandla med höga doser i 
början, vilket kan medföra en del 
biverkningar. Behandlingen måste 
oftast pågå under flera månader, 
men i successivt nedtrappande do-
ser. De allra flesta hundar svarar bra 
på behandling och prognosen på 
sikt är god, däremot är det vanligt 
med återfall av sjukdomssymtom 
upp till cirka tre års ålder. 

REUMATISK LEDVÄRK  
(även kallad SLE-liknande 
 sjukdom eller Immune mediated 
rheumatic disease, IMRD)
Reumatisk ledvärk eller IMRD drab-
bar lite äldre hundar jämfört med 
SRMA. De flesta hundar är 2 till 6 
år vid insjuknande. Symtomen kan 
komma smygande eller komma mer 
akut. Det vanligaste symtomet är 
stelhet efter vila. Hälta från olika 
ben/leder, svårighet att resa sig, gå i 
trappor och hoppa i/ur bilen är ock-
så typiska symtom. En del hundar är 
allmänpåverkade och kan ha feber. 
Ibland förekommer symtom från hu-
den och andra organ, även om det är 
mindre vanligt. Graden av symtom 
varierar från hund till hund, en del 
har en lindrig form av sjukdom och 
andra har mer kraftiga symtom. 

IMRD är en autoimmun sjukdom, 
vilket betyder att kroppens immun-
försvar felaktigt angriper den egna 
vävnaden. Diagnos ställs utifrån 
typiska kliniska symtom, uteslu-
tande av andra sjukdomar som 
kan ge liknande symtom och med 
hjälp av ett antinukleärt antikropps 
(ANA) test. Behandlingen varierar 
beroende på hur kraftiga symtomen 
är, men de flesta drabbade hundar 
behöver, i perioder eller kontinu-
erligt, behandlas med kortison. 
Sjukdomen är kronisk och vissa 
hundar blir aldrig helt symtom-
fria även om många svarar bra på 
behandling. Ofta kan dock hunden 
må bra och ha en aktiv livsstil trots 
sin sjukdom. 

IMRD liknar på flera sätt den 
autoimmuna sjukdomen systemisk 
lupus erythematosus. (SLE). Det 
vanligaste symtomet vid SLE är 
ledsmärta men typiskt för SLE är att 
även andra organsystem är påverka-
de av den autoimmuna reaktionen. 

ANTINUKLEÄRT ANTIKROPPSTEST 
(ANA test)
Antinukleära antikroppar (ANA) 
är antikroppar riktade mot egna 

cellers cellkärna. ANA förekommer 
vid autoimmuna sjukdomar såsom 
IMRD och SLE. Att testa för ANA är 
en viktig del i utredning av miss-
tänkt IMRD och SLE. Nästan alla 
hundar med SLE är ANA positiva 
men endast cirka 70 % av tollare 
med IMRD är positiva. Ett negativt 
test utesluter därför inte IMRD. Det 
är mycket ovanligt att en frisk hund, 
eller en hund med SRMA, testar 
positivt. Däremot förekommer det i 
sällsynta fall att testet blir positivt i 
samband med exempelvis en annan 
inflammation i kroppen, därför re-
kommenderas, vid positivt resultat, 
ett omprov efter 2-3 månader. Testet 
kan alltså inte användas för att 
förutsäga sjukdom. En ANA negativ 
frisk individ kan senare utveckla 
sjukdom och då bli ANA positiv. 

Testet utförs på blodserum, 
på bland annat Klinisk kemiska 
laboratoriet i Uppsala. Det går bra 
att skicka serumet via post. Testre-
sultatet påverkas inte av kortison-
behandling i lägre doser och det 
går därför bra att ta provet även om 
hunden behandlas. Om man har en 
tollare med misstänkt IMRD och 
vill ingå i det sk Tollarprojektet, så 
bekostar projektet analysen av ANA 
om blodprover skickas till Klinisk 
kemiska laboratoriet och om den 
särskilda remissen används (se 
nedan). 

AKTUELL FORSKNING
Tollarprojektet initierades av Helene 
Hamlin, SLU i samverkan med 
svenska Tollarklubben, cirka år 
2002. Under åren har intensiv forsk-
ning utförts vilket har resulterat i 
flera vetenskapliga publikationer. 
Många personer har under åren va-
rit involverade i forskningen, Maria 
Wilbe disputerade 2013 på den ge-
netiska bakgrunden till tollarsjuka 
och Hanna Bremer är sedan 2013 
doktorand i projektet. 

Tidigare studier, som beskriver 
sjukdomarna, går att läsa här: 
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actavetscand.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1751-0147-51-16

veterinaryrecord.bmj.com/conte
nt/173/21/527.2.full?sid=02e96606-
2758-46ba-a057-9961f55a1b6f

SJUKDOMSFÖREKOMST 
 (epidemiologi) 
Exakt hur stor risk det är att drab-
bas av IMRD eller SRMA är svårt att 
beräkna. 

I en studie som publicerades 2015 
undersökte vi förekomsten av olika 
sjukdomar hos tollare jämfört med 
andra hundraser. Studien baserades 
på data från Agria djurförsäkringar 
och 2890 tollare var inkluderade. 
Resultaten visade vilka sjukdomar 
som är vanligast inom rasen och 
vilka sjukdomar som tollare löper 
en ökad risk att drabbas av jämfört 
med andra raser. Studien visade 
att tollare, som misstänkt, löper en 

kraftigt ökad risk att drabbas av 
IMRD och SRMA jämfört med alla 
andra hundraser sammanslaget, 
men också att sjukdomarna i sig 
inte är särskilt vanligt förekom-
mande. 

Studien går att läsa här: 
veterinaryrecord.bmj.com/con-

tent/177/3/74.full?sid=7b4fc386-
93e9-4c84-a655-06ee60635e40

STUDIER AV ÄRFTLIGHET (genetik)
IMRD och SRMA är delvis gene-
tiska sjukdomar vilket betyder att 
de har ärftliga komponenter. Sjuk-
domarna är av en komplex natur, 
vilket betyder att flera genetiska 
förändringar samverkar, troligtvis 
också med okända miljöfaktorer, 
för uppkomst av sjukdom. Det finns 
en särskild grupp gener som kall-
las MHC (major histocompatibility 
complex) och som kodar för en 

mängd olika funktioner i immun-
försvaret. Maria Wilbe med flera har 
studerat MHC gener hos sjuka och 
friska tollare. Studierna visade att 
hos nordiska tollare finns det totalt 
fem olika ”varianter” (haplotyper) 
av MHC där fyra är ganska vanligt 
förekommande och en är väldigt 
ovanlig. Jämfört med friska hun-
dar förekommer en variant oftare 
hos hundar med IMRD. I studien 
hade drygt häften av ANA-positiva 
hundar med IMRD denna variant 
jämfört med en tredjedel av de 
friska hundarna. Vidare så har vi 
visat att det är flera andra gener 
som är inblandade i uppkomst av 
IMRD och även SRMA. Flera av de 
misstänkta generna styr regleringen 
av immunförsvaret och föränd-
ringar i de dessa gener skulle kunna 
förklara varför sjukdom utvecklas. 
Det är viktigt att poängtera att flera 

LÄSARBILD Skipper från 
Tuvalyckans kennel av 
Helena Westerman.

Forts. på nästa sida
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gener, inte bara MHC, har betydelse 
för utvecklande av sjukdom. 

De slutsatser vi kan dra av de hit-
tills genomförda genetiska studier-
na är att flera genetiska riskfaktorer 
och vissa kombinationer av dessa, 
samt trolig samverkan med idag 
okända miljöfaktorer, bidrar till 
IMRD och SRMA. Idag finns ännu 
inget genetisk test som lämpar sig 
för att testa om hunden kommer att 
drabbas av dessa sjukdomar. 

Ytterligare studier behövs för att 
undersöka den ärftliga bakgrunden 
till sjukdomarna, för att mer exakt 
kunna visa på hur olika genföränd-
ringar, och kombinationer av dessa, 
kan ge upphov till sjukdom. 

De vetenskapliga studierna om 
den ärftliga bakgrunden till IMRD 
och SRMA går att läsa här: 

link.springer.com/article/10.1007/
s00251-009-0387-6

www.nature.com/ng/journal/
v42/n3/full/ng.525.html

journals.plos.org/plosgene-
tics/article?id=10.1371/journal.
pgen.1005248

AUTOANTIKROPPAR
Autoantikroppar är antikroppar 
som felaktigt riktats mot kropps-
egna strukturer. Antinukleära 
antikroppar (ANA) är exempel 
på autoantikroppar, där dessa är 
riktade mot olika delar av den egna 
cellkärnan. Exakt vilka strukturer 
som dessa antikroppar är riktade 
mot, och vilken betydelse det har, 
är dock inte helt klarlagt hos hund. 
Hos människa kan man testa för 
olika typer av ANA, så kallade 
specifika ANA. Vissa av dessa tester 
har visat sig användbara i klinisk 
diagnostik. I en nyligen publicerad 
studie undersökte vi förekomsten av 
specifika ANA hos olika hundraser, 
däribland tollare. Studien identi-
fierade flera specifika ANA, både 
kända och sådana som inte tidigare 
påvisats hos hund. Vilken betydelse 
de har för sjukdom vet vi dock inte 
idag men vi hoppas kunna studera 
detta vidare. Vi planerar också 
studier med målet att upptäcka ti-
digare okända autoantikroppar hos 
tollare med IMRD. Vår förhoppning 

är, att detta ska kunna hjälpa oss att 
förstå hur sjukdomen uppkommer, 
och att vi i framtiden ska kunna 
få fler och bättre test som i bästa 
fall kan utmynna i skräddarsydd 
behandling. 

Studien går att läsa här:
www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S0165242715300027

OM MAN MISSTÄNKER 
 TOLLARSJUKA 
Om man misstänker att sin hund 
drabbats så bör man i första hand 
kontakta veterinär för en under-
sökning. Har man funderingar så 
går det också bra att kontakta oss, vi 
bidrar gärna med råd till djurägare 
och veterinärer. I viss mån tar vi 
också emot tollarpatienter. 

Vi är alltid tacksamma för blod-
prover från tollare med både miss-
tänkt och bekräftad sjukdom till 
Tollarprojektet. Vi önskar ett till två 
rör med blodserum och ett rör med 
EDTA-blod som skickas tillsam-

mans med en speciell ”tollarremiss”. 
Vi analyserar ANA utan kostnad på 
sjuka hundar, provsvar skickas till 
remitterande veterinär. 

Den särskilda ”tollarremissen” 
går att hämta här:

hunddna.slu.se/info_blanketter/
RemissTollarprojektet.pdf

Vi tar tacksamt emot prover även 
från friska tollare, men kan som 
regel inte bekosta provtagning eller 
analys av ANA för dessa hundar. 

SLUTLIGEN VILL VI tacka Tollar-
klubben och alla djurägare som 
genom åren har lämnat blodprov 
från sina tollare. Utan ert engage-
mang hade detta projekt aldrig varit 
möjligt! •
 
Hanna Bremer
Leg. vet., doktorand SLU
hanna.bremer@slu.se, 018-672957
  
Helene Hamlin
Leg. vet., docent SLU
helene.hamlin@slu.se, 018-671468
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Lagkampen 2016
SÅ TRÄFFADES VI IGEN. Denna gång i Åkulla i mel-
lersta Halland. Vi hade beställt bra väder och högre 
makter lyssnade och levererade. Som vanligt började 
fredagen med samling och fika, sen började ”allvaret”. 

ÅTTA LAG KOM till start!
1.Veni Vidi Vici (Södra Halland)
2. Bohus Bataljon (Tollare i Väst)
3. Lyckliga hjärtan från väst (Skärgårdstollarna)
4. Masdjävlar
5. Vilde och brudarna (Göteborgstollarna)
6. Värmlandstollarna
7. Run 4 Fun (Norra Halland)
8. Vingmanland (Västmanland)

Fyra lag till markering och fyra lag till dirigering och 
det var åtta mycket taggade lag ställde upp.

Under dagen genomfördes även de så populära förar-
tävlingarna!

FÖRARTÄVLING 1. Speedapportering vanns av Vilde 
och brudarna och dår återfanns också den snabbaste 
hunden Eira!

FÖRARTÄVLING 2. Här skulle laget kasta dummies 
och försöka träffa tre olika ringar. Här var Vingman-
land bäst.

Sammanlagt var Vilde och brudarna bäst och vann 
därmed förartävlingarna!

Efter första dagen var det fem lag som kunde står 
som slutsegrare! Lördagens sök var tufft och utslagsgi-
vande. Det krävdes en noggrann poängräkning innan 
de tre främsta lagen kunde utses.

Årets lagkamp var nog den tätaste på länge. Många 
bra lag med höga poäng trots ett svårt upplägg. •
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TOLLARE I DALARNA –  
SÖDRA DALATOLLARNA
Text och bild: Anna Andersson

UNDER VÅREN HAR VI haft tollarträffar med fokus på lydnad/rallylydnad 
och apportering. Andra helgen i maj började vi vattenträningen och 
möjlighet att prova på vilt fanns. En mycket givande dag där alla hundar 
nosade, drog och/eller bar andfågel. 
Våra aktiviteter:
• Aktiveringskurs startade söndagen den 24 april. Tillsammans provar vi 
vardagslydnad, uppletade, trick-inlärning samt viltspår.
• Tollarträffar planeras in fortlöpande beroende på tid och aktivitet. På 
hemsidan finns alltid den senaste informationen.
• Träningstävling, Tollingjaktprov Nybörjarklass kommer arrangeras 
den 19/6 2016 utanför Ludvika. Du som startande kan välja att göra ett 

provupplägg med dummies eller vilt. Allt 
för att få en chans att se vart ni står i 

träningen och för att få lite tips och 
råd inför fortsatt träning. För mer 
information och anmälan besök 
gärna vår hemsida  
www.tollareidalarna.com

Alla nuvarande eller blivande 
tollarägare är varmt välkomna på 

alla våra träffar! Vi ses i skogen! 

Aktivitetsgrupperna har pennan!

Valpen Enzo apporterar and för första gången.

TOLLARE PÅ HUGGET

RLD N Koppartrollets Alice  
I Underlandet

”Alice”

Rallylydnad
Eskilstuna 10/10 2015 82 p

Klockardalens IP 10/4 2016 93 p
Häverö BK 15/5 2016  

71 p & 93 p med en tredje placering

Ägare: 
 Elin Neumann 

Uppfödare: 
Maria Hedström & Ulla-Karin Lanzén

Vildandens Guldhjärta af Gremir 
”Drömma”

Utställning Valp
160306 Moheda HP 2:a plac valpklass 

I
160409 Kungsbacka HP 2:a plac 

valpklass I
160515 Backamo HP BIR valpklass II

Ägare: 
Anna Gustavsson 

Uppfödare: 
Anette Björgell, Kennel VildandenValpen Benji apporterar and  

för första gången.
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LpI LpII SEU(U)CH Agrosofens Fiinish 
”Amigo”

Utställning Veteranklass
160409 Kungsbacka 

Excellent, CK, BIR veteran
160410 Kungsbacka 

Excellent, CK, BIR veteran

Ägare: 
Anna Gustavsson Källby 

Uppfödare: 
Annika Bergquist, Agrosofens Kennel

LP I Lönnlövets Lotus
”Diesel”

Tollingjaktprov
1:a NKL Ånnaboda 04/10/2015
1:a NKL Ånnaboda 03/10/2015

Viltspår
1:a ÖKL Trollhättan 15/11/2015

Godkänt apporteringstest 
Kungälv 21/07/2015

Genomförd FB-R 
Kungälv 21/09/2014

Genomförd BPH med skott 
Märsta BK 23/08/2014

Utställning
1:a B/J KK, 3:a BHKL Excellent, 

CK, CERT
R-CERT MY DOG 04/01/2015

R-CERT Eslöv 14/09/2014

Lydnad
1:a 187,5 p och LP I Titel 19/04/2015

1:a 190 p 28/03/2015
1:a 184,5 p 06/12/2014

Ägare:
Emilia Gröndal

Uppfödare: 
Petra Scharin och Anna Scharin

NUCH DKCH SE U(u)CH NV-15 
KBHJV-15 SEJV-15 

Redmound`s Life Is To Run For Fun 
RLD N RLD F LP1 RLIII

”Lima”

Utställning
16.08.15 Bornholm, DK, BIM
18.10.15 Hamar, BIR & NV-15

17.04.16 Bergen, BIR & NUCH, 
DKCH, SE (u)UCH & NORD UCH

16.05.16 Tollerdays 2. Btk 

Tollerdays 14.-16.5.16
Premiert i LP 2, tollingjaktprov & 

utställning & nr. 2 i konkurransen om 
att bli den mest allsidige tollaren på 

Tollerdays

Rallylydigheit (NO)
03.04.16 Drammen 196 p & cert i elite

Rallylydnad (SE)
10.04.16 Bålstad 94 p & RLD F

Ägare:
Perly Berge

Uppfödare: 
Annette Stentsøe

Agrosofens Kära Hjärtanes
”Lycka”

Tollingjaktprov
1:a pris Nkl, Sälen, 2015-07-31 

Ägare:
Sussie Stier

Uppfödare: 
Helen Häggström & Annika Bergquist

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. 
Om du är osäker – skicka in så 

granskar vi den!
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NYA MEDLEMMAR

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  
Marie Kinder, 0730 – 98 78 93, marie@blazingfowlers.se
SydÖsttollarna har en facebookgrupp  
med samma namn. 

VÄSTRA GÖTALAND Annkie Ahlebrand,  
0523-135 67, 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

SKÄRGÅRDSTOLLARNA 
Eva Svensson, 0734-17 54 95
www.skargardstollarna.weebly.com
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
Jan-Erik Eriksson, 019-18 39 90, j-e.e@telia.com
Åse Linderskjöld, 070-6345849, 
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

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

STOCKHOLM SÖDRA
Mirjam Cassel, 073-260 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
Marita Ljungdell, 0737-51 81 75, 
marita.ljungdell@spray.se
www.surf.to/tios
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NYA MEDLEMMAR

AMANDA GRAFSTRÖM, 
BORLÄNGE
ANNA MEDVECZKY, VÄSTRA 
FRÖLUNDA
ANGELICA DANIELSSON, TABERG
ANNIE ANDERSSON, 
HOVMANTORP
SOFIA HENSFELT, KRISTIANSTAD
MY ERIKSSON, KÖPINGSVIK
GUN JIDNE, ALSTERMO
ZETH BORG, HELSINGBORG
VIDAR SJÖGREN, SANDVIKEN
MAGNUS ÅHMAN, STOCKHOLM
ANDERS TOSTEBERG, LINKÖPING
MARIA SEGERHOLM, LINKÖPING
JULIA FLYGARE PETTERSSON, 
MARIANNELUND
MARTINA STENMAN LÅNG, 
UDDEVALLA
OLA PAULSSON, HALMSTAD
JOSEFINA LEHTO SÖDERSTRÖM, 
ÖRBY
ANDREAS CARLSSON, 
MELLBYSTRAND
CAMILLA ABRAHAMSSON, 
HALMSTAD
CHRISTEL THUVESSON, DALBY
ANNIKA JÖNSSON, TORSÅS
JOAKIM PIEPLOW, 
BUNKEFLOSTRAND
MARIANNE KOLIND,  
SVENSTRUP, DK

ELISA ELHOLM, HASLUM, NO
TOMMY AKRE, OSLO, NO
ANN-HELEN ANDERSSON, 
KIRUNA
SARA BRUSET, GRÄNGESBERG
MAJLIS WILHELMSSON, 
GRÄNGESBERG
MARIA DAHLQVIST, HÄLLEFORS
ANNE VON CORSWANT, VISBY
BOSSE HARGSTEN, GRILLBY
CARINA HARGSTEN, GRILLBY
CECILIA KLINT, UPPSALA
PIA HEDENSKOG, BROMMA
CAROLINE LUNDBERG, 
VÄSTERVIK
AGNETA ANUNDI, KUMLA
HENRIK KARLSSON, VÅXTORP
KRISTOFFER BJÖRK, KARLSBORG
ELLINOR LEIGOD, KARLSKRONA
HELLE LUND PEDERSEN,  
MIDDELFART, DK
PETRA PESKOVA, PYSELY, CZ
HANNA BRANDT, ARNÄSVALL
MARIA TERVAHAUTA, TÄRENDÖ
HELENA EKSTRÖM, BODEN
ELISABETH MAYER  
THOMASSEN, MALÅ
LINUS HENRIKSSON, 
MALMBERGET

Ditt namn i Tollarklubbens 
 medlemsregister
Genom ditt medlemskap i 
Tollarklubben finns du i klubbens 
medlemsregister. Det händer att 
klubbens sponsorer vill få använda 
sig av registret för att genomföra t.ex. 
telemarketing För att Tollarklubben 
ska kunna bevilja detta, krävs att 
klubbens medlemmar först ska få 
en möjlighet att tacka nej till att det 
egna namnet ingår i denna överens
kommelse.

Så vill du att ditt namn ska strykas vid 
dessa  tillfällen, kontakta Tollarklubben 
och meddela detta. Meddela detta till 
aktivitetsansvarig@tollarklubben.se. 

Observera att ditt namn finns kvar 
i medlemsregistret, ovanstående 
handlar enbart om huruvida 
Tollarklubben inte kan lämna ut ditt 
namn till sponsorer för direktreklam.

LÄSARBILD  
Aktivivas Protos 
d’Nash ”Kenzo” 
av Ellinor 
 Forsman.

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 Aktivitetsansvarig sökes!
www.halsingetollarna.info.se
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
Aktivitetsansvarig sökes!

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

NORRA NORRLAND Distriktsansvarig sökes!

TOLLARE I VÄSTERBOTTEN
Sandra Wikman, 073-804 00 29,  
sandra_wikman@hotmail.com
www.vbtollare.tk
TOLLARE I NORR
Susanne Nilsson, 070-261 51 99,  
storstrandsnova@hotmail.se
hem.passagen.se/tollareinorr
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12 mars hade Tollarklubben årsmöte och närmare 60 
personer samlades i Upplands Väsby. Läs mer om 
mötet i ordförande Mats Vikers krönika på sid 4.

TOLLARKLUBBENS ÅRSMÖTE 2016

Överst: Ordförande Mats Viker tackar av webmaster Anette Björgell.  
Ovan tv: Årsmötet samlade fler än vanligt, foto Carina Boijertz.  
Ovan th: Sverker Haraldsson med sitt TJP-championat diplom.  
Cirkeln: Föredragshållare Sofie van Meervenne berättade om om neurologiska sjuk-
domar hos tollare, tollarsjukan, epilepsi, Addison och Degenerativ Encefalopati.

TÄNK VILKA FANTASTISKA 
äventyr våra hundar tar oss med 
på, om vi tillåter det I förra numret 
av Tollaren berättade jag om hur 
det gick till när Vill fick rollen 
som Sandy i musikalen Annie. 
Nu har repetitionerna kommit 
igång och vi har varit med vid tre 
tillfällen. En stor del av tiden har 
gått åt till att vänja Vill och Charlie 
(labradoodeln som Vill delar rollen 
med) vid teaterns ljud och liv. 

Att sitta helt stilla på scen när 
en ensemble dansar runt omkring, 
att inte störas av musik och 
högtalarljud och att kunna slappna 

av och pausa när tillfälle ges. 
Både Vill och Charlie visade sig ta 
miljön och varandra med ro. De 
minglar bland skådisarna och rör 
sig redan vant mellan stolsraderna 
på publikplats. So far so good! 

Det som jag förutspådde skulle 
bli svårast – lyssna på någon 
annan än matte – är det som är 
knepigast för Vill. Är jag i närheten 
så vänds hans uppmärksamhet åt 
mig, och går jag utom synhåll så 
beter han sig som under en dold 
platsliggning (Ha! Mig kan ni inte 
lura!). 

Under denna repetition gick 

Teatertollaren Vill:  
And action!
Text och bild: Jessica Mann

Vill på  repetition 
med hela  ensemblen



Tollaren 2-2016  |  31

Hemsida  
www.tollarklubben.se

Epost  
info@tollarklubben.se

Plusgiro/Bankgiro  
311 01-9 / 5986-3910

Forskningskontot  
Nordea 3259 23 10665

Övriga Funktionärer

Revisorer
Monica Beijer  
Maria Ivarsson 

Valberedning
Agneta Joonas, sammankallande 
Annika Bergquist  
Anne Titti Karlström 

Kontaktpersoner 
Tollarpspecialen
Gunliz Bengtsson 
Carina Boijertz 
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
Tina Byrsell, se kontaktuppgifter  
till vänster

Rasinformatörer &  
Omplaceringshundar
Sandra Almeflo, 070-388 85 07  
Ingrid Larsson, 0151-135 10  
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 2016

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

Jaktansvarig
Mats Gunnarsson 
Ängsgatan 4, 383 33 MÖNSTERÅS 
0499-136 15, 073-057 46 43 
jaktansvarig@tollarklubben.se

Vice ordförande/kassör 
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

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

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

Aktivitets- & Medlemsansvarig
Gunliz Bengtsson 
Årstidsvägen 10, 313 35 LAHOLM 
070-394 53 25 
aktivitetsansvarig@tollarklubben.se

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

Medlems
information
ÄR DU INTRESSERAD AV 
MEDLEMSKAP  
Tag kontakt med SKKs 
(Svenska Kennelklubbens) 
medlemsavdelning  
tel 08795 30 50 eller  
mejl medlem@skk.se

UPPFÖDARE  
Betalar första året in 140 SEK 
per valpköpare till Tollarklubben  
pg nr 311 01–9 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 08795 30 50 eller mejl 
medlem@skk.se

MEDLEMSAVGIFTER  
• Fullbetalande medlemmar  
 275 SEK/år
• Utlandsmedlem 400 SEK/år
• Familjemedlem 80 SEK/år
• Valpköparmedlem 150 SEK/år

den mesta tiden åt till att teambuilda 
med Norah som spelar Annie. 
Vill och Norah har lekt och busat, 
tränat tricks och blivit ett team. Det 
märks att båda har roligt och gillar 
varandra. 

Och mitt i allt så slår det mig hur 
fantastiskt allround min fina hund 
är. Vilken fantastisk ras tollaren är! 
För några veckor sedan tävlade vi 
lydnadsklass elit, igår var vi hela 
dagen på jaktträning i skogen – och 
idag har han tagit med mig upp på 
teaterscenen! •



POSTTIDNING B
Tollarklubben
Maria Ivarsson
Rasbokil Örkulla 22
755 95 Uppsala

Tollingjaktprovskalender 2016
29-31 juli Trippelprov – Gävleborg 

(Ockelbo) 
Nkl, Ökl, Ekl Kontaktperson: Lena Dahlblom

Domare: Erik Björne & Sverker 
Haraldsson

4-6 aug Tollarspecialen  
(Forsvik, Karlsborg)

Nkl, Ökl, Ekl Kontaktperson: Gunliz Bengtsson
Domare: Monika Andersson, Bo Ferm, 
Gunnar Petersson & Kurt Lundström

27 augusti Prov – Västerbotten 
(Umeå)

Nkl, Ökl, Ekl Kontaktperson: Björn Bjuggren
Domare: Anders Wahlberg

11 sep Prel. Östra (Nynäshamn) Kontaktperson: Petronella Lindholm
Domare: Sverker Haraldsson

17-18 sep Dubbelprov – Småland 
(Mönsterås) 

Nkl, Ökl, Ekl Kontaktperson: Mats Gunnarsson
Domare: Bo Ferm

24 sep Prov – Västra (Mariestad) Nkl, Ekl Kontaktperson: Liselott Johansson & 
Håkan Linde
Domare: Gunnar Petersson

1-2 okt Dubbelprov – Bergslagen 
(Ånnaboda)

Nkl, Ökl, Ekl Kontaktperson: Jan-Eric Eriksson
Domare: Sverker Haraldsson

15-16 okt Prel. Dubbelprov – Södra 
(Bosarp)

Ökl, Ekl Kontaktperson: Jan Alenfall

22 okt Prel. Prov – Södra 
(Bosarp)

Nkl Kontaktperson: Jan Alenfall

Fler prov kan tillkomma bl.a. på Gotland och i Dalarna under hösten.

OFFICIELLA TOLLINGJAKTPROV I DANMARK

23 apr Danmark, Kokkedal (norr om Köpenhamn) Alla klasser

15 maj Danmark (Toller Days), Skør, Nordjylland Alla klasser

17 sep Danmark, Kalundborg, Sjælland Alla klasser

All information och alla anmälningar till svenska prov sker på webben, i SSRK Prov.
All information och alla anmälningar till danska prov sker på webben, i Hundeweb.


