
NR 3-2016 ÅRGÅNG 31

Svenska Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubbens medlemstidning

TOLLARENTOLLAREN

ALLT OM ÅRETS 
 TOLLARSPECIAL!
Reportage, vinnarna & resultatlistor



2  |  Tollaren 3-2016

TOLLAREN
ges ut av Nova Scotia Duck Tolling Retriever-
klubben och utkommer med 4 nummer/år.

Alla helbetalande medlemmar erhåller tidningen.

Ansvarig utgivare:
Mats Viker

Redaktör:
Mia Eriksson

Layout & redigering:
Fia Björklund

Övrig redaktion:
Ellinor Leigod 
Mikaela Gröndahl

Tryckeri:
Wikströms Tryckeri AB, Uppsala

Omslagsbild:
Tollarmästaren Aktiviva´s Protos D´Nash med 
Marina Johnsson och Juniortollarmästare 
Rödtottarnas Sjöguld med matte Jennie Weimén. 
Bild: Mikaela Gröndahl

ISSN-0284-9631 
Innehåll och utformning av artiklar behöver inte 
ge uttryck för uppfattning som delas av tidningens 
redaktion eller klubbens styrelse.

För innehållet i publicerade artiklar svarar 
respektive författare.

För insänt, ej beställt, material ansvaras ej.

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

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

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

Annonserna bör lämnas som digitala dokument 
eller färdiga tryckoriginal.

HEJ! ETT ÅR TILL har förflutit. Ja, jag räknar åren så 
eftersom jag började arbeta med den här tidningen 
2014 inför det årets tollarspecial. Alltså är detta mitt 
tredje nummer som redaktör till Tollaren efter en 
tollarspecial. Därmed firar jag också två år på posten 
som redaktör för den bästa, roligaste, mest intressanta 
och SNYGGASTE tidningen i hela världen. Om jag får 
säga det själv alltså. 

Det här numret är fullproppat med godsaker från 
årets tollarspecial i Forsvik. Förhoppningsvis kan 
alla som var där och som nu får den här tidningen i 
brevlådan njuta av att tänka tillbaka på alla härliga 
minnen från Tollarspecialen 2016. Ni som inte var där 
hoppas jag kommer att, i och med läsandet av denna 
tidning, inspireras till att delta i festligheterna nästa år. 

SJÄLV HADE JAG EN ljuvlig tollarspecial med min 
Enastående Embla. Hon gjorde verkligen skäl för sitt 
namn under helgen. Numer kallar jag henne även för 
”mattes lilla hundrapoängare”! 

Det är en blandning mellan total lycka och extrem 
eufori när man får den där känslan av att vara ett med 
sin hund. När man tillsammans med sitt röda lilla 
yrväder lyckas åstadkomma något man inte ens trodde 
var möjligt. Tollarspecialen är en sådan plats där allt är 
möjligt och allt kan hända.

JAG HOPPAS ATT ALLA ni som deltog med era tollare 
hade en underbar upplevelse; både tillsammans med 
era hundar och tillsammans med såväl gamla som nya 
tollarvänner. 

Jag hoppas också att ni alla har haft en fantastisk 
sommar! Vi ses i “tollarvimlet”!

Mia Eriksson
Redaktör

tollaren@tollarklubben.se

Redaktören har ordet 
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NÄR DETTA SKRIVS HAR just den fantastiska 
Tollarspecialen i Forsvik avslutats. Som vanligt är man 
uppfylld av glädje efter att ha fått se många duktiga 
hundekipage och ha fått träffa vänner i tollarvärlden. Den 
tollarspecial vi arrangerar är unik. Vi har efter specialen 
fått mycket trevligt brev från en av exteriördomarna 
som bland annat uttrycker att Tollarklubben borde stå 
som exempel för andra rasklubbar samt att det torde 
vara ”världsrekord” att lyckas samla cirka 14 % av 
populationen i Sverige – det finns troligen inte någon 
annan rasklubb som kan visa detta deltagande. 

För ett år sedan tillsatte styrelsen en arbetsgrupp 
som skulle arbeta för att öka antalet medlemmar. Det 
arbetet har utmynnat i ett antal olika åtgärder som bland 
annat riktar sig till våra uppfödare. Vi har börjat skickas 
ett informationsblad till dem med sammanställning 
av hälsoinformation, HD-index, information om 
funktionsbeskrivning, BPH och det som är på gång inom 
klubben. Vi förbereder även ett informationsblad om 
Tollarklubben som ska skickas till alla kennlar som får 
valpar, med avsikt att delas ut till valpköpare tillsammans 
med ett nyckelband från Tollarklubben. Allt för att 
höja andelen valköpare som blir medlemmar. Vi ser 
indikationer på att antalet medlemmar ökar, och det är 
bra. Ju fler vi är, ju bättre resurser har vi att göra insatser 
för rasens intressen.

VI HAR OCKSÅ BESLUTAT att alla Tollarklubbens 
uppfödare kostnadsfritt ska få ha länk till sin hemsida 
samt beskrivning av sin kennel på vår hemsida (tidigare 
tog vi betalat för detta). Vi vill hjälpa våra engagerade 
uppfödare så att potentiella valpköpare väljer att skaffa 
valp från dessa istället för att kontakta kennlar som inte 
följer klubbens avelspolicy.

Vi har i styrelsen diskuterat SSRKs nya regler för 
Working Test, som innebar att vi tvingades döpa om vårt 
WT på Tollarspecialen till Arbetsprov som hade samma 
upplägg som vi haft under ett antal år vid specialen. 
Tyvärr har de nya reglerna beslutats utan remisshantering, 
dialog eller diskussion med Tollarklubben. Det finner 
vi märkligt, då alla andra former av beslut inom SSRK 
remissas i all oändlighet. Vi kommer tillskriva SSRK om 
detta.

Vår ambition är under det närmaste året starta ett 
arbete med att stötta landets olika aktivitetsgrupper i ännu 
större utsträckning än i dag. Exakt hur det kommer att ske 
kommer vi börja diskutera under hösten. Alla förslag och 
idéer är givetvis välkomna.

Vi har under våren tecknat sponsorsavtal med Arrak 
Outdoor, Dummies.se och Agria. För alla dessa erbjuds 
rabatter till klubbens medlemmar. Arbetet med att ta in 
sponsorer startade för ett år sedan och börjar nu bära 
frukt.

UNDER FÖRSOMMAREN HAR VI tagit fram en hälsoenkät 
som ligger på klubbens hemsida. Syftet med hälsoenkäten 
är att klubben ska kunna göra en bedömning av hur vi 
ska arbeta med rasens hälsa framöver. För att kunna göra 
det behöver vi få en samlad bild av alla typer av tänkbara 
sjukdomar och avvikelser inom rasen. För oss kommer 
alla svar behandlas anonymt. Det är vår förhoppning att 
så många Tollare som möjligt deltar i denna, för rasens 
bästa! 

I samband med Tollarspecialen genomfördes också 
en mätning av höjden på våra hundar, vilket resulterade 
i 302 höjdmätta tollare. Detta kommer vi kontinuerligt 
göra för att följa rasens utveckling avseende storlek.

I slutet av oktober kommer styrelsen ha träffas under 
en helg, för att göra en grundlig uppföljning av mål och 
strategier i RAS – Rasspecifika avelsstrategier. Samtidigt 
kommer vi fortsätta diskutera andra övergripande frågor.

Vid SSRKs fullmäktige i maj 2015 fick SSRKs 
huvudstyrelse i uppdrag att ta fram ett reellt förslag för 
hur en organisationen kan se ut efter en delning av SRRK 
i en spaniel- respektive en retrieverklubb, att presentera 
vid kommande fullmäktige i maj 2017. Det kan innebära 
att man i maj 2017 röstar för en delning av SSRK. Vilka 
effekter det kommer att ha för Tollarklubben är något som 
vi inom klubben måste diskutera. Detta kan potentiellt bli 
en av klubbens största utmaningar.

JAG TYCKER ATT DET vore spännande att få ta del av 
vad klubbens alla medlemmar tänker om Tollarklubben, 
och vad man förväntar sig av klubben. Jag träffar en hel 
del medlemmar, men långt ifrån alla. Genom att få alla 
medlemmars tankar och åsikter finns det ännu större 
möjlighet att ta klubben framåt. Jag välkomnar därför alla 
medlemmar att maila till mig (ordforande@tollarklubben.
se) eller kontakta mig på annat sätt och berätta, fråga och 
tycka. 

Mats Viker
Ordförande

ordforande@tollarklubben.se

Ordförande har ordet!

Grattis Tollarklubben 30 år!
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I Tollaren 2-2016 fick vi träffa delar 
av Tollarklubbens styrelse för 2016. 
I det här numret fortsätter vi med 
resterande ledamöter – Per  Wigforss, 
 exteriöransvarig, Therese Knutsson, 
avelsansvarig, Åsa Roosqvist, 
 sekreterare, Gunliz Bengtsson, som 
är aktivitets- och medlems ansvarig, 
och mentalitets- och funktions-
ansvarig Marina Johnsson.

Exteriöransvarig Per Wigforss 
Jag bor på en fantastisk gård i Hurva 
som ligger 2 mil norr om Lund. På 
gården bor jag tillsammans med min 
fru Annette, våra två tollarfärgade 
katter Svante och Doris och naturligt-
vis våra tre tollare Sandy, Vega och 
Tequila. Alla kommer från vår egen 
uppfödning och vår första valpkull 
tog vi 2005. Där behöll vi Sandy 
och vi tyckte hon hade så många bra 
egenskaper så vi startade Andjaktens 
kennel 2008 och har hittills haft fem 
kullar. 

Jag precis som min fru är upp-
vuxen med hundar men vår första 
tollare skaffade vi 2001. Har man en 
gång kommit i kontakt med en tollare 
så vill man aldrig ha någon annan 
ras. En mer mångsidig och smart ras 
tror jag är svår att hitta. Vi apporte-
ringstränar och viltspårar med våra 
tollare och sedan tycker jag att det är 
väldigt roligt att ställa ut dem. Vi har 
lyckats göra både Sandy och Vega 
till utställningschampions och Sandy 
har även blivit dansk champion. Min 
förhoppning är att tollaren ska fort-
sätta kunna vara en exteriört vacker Forts. på nästa sida

Tollarklubbens 
 styrelse 2016

Överst: Avelsansvarig Therese Knutsson.
Cirkeln: Per Wigforss, exteriöransvarig.

hund samtidigt som den ändå måste 
ha den fysiska kroppen som krävs 
för att den ska kunna fungera för 
det jobb den är framavlad till 
att utföra.

Avelsansvarig  
Therese Knutsson
Jag bor tillsammans med 
mina charmtroll i en liten 
stuga strax utanför Hjärsås 
i Skåne. En blandad flock 
av gamla och unga, tikar och 
hanar.

Redan 1983, då jag för första 
gången såg artikeln i hundsport 
om ”Tollaren – hundvärldens glada 
pajas” kände jag att det var en sådan 
hund jag ville ha! Efter lite bearbet-
ning av mina föräldrar, så blev min 
dröm sann till sist.

I juli 1990 flyttade min Bobbi hem 
till mig. Han var ett charmtroll utan 
dess like som redan då gav mig gråa 
hår, då han egentligen var alltför svår 
för mig som första hund då jag var 14 
år gammal. Genom åren lärde Bobbi 
mig oerhört mycket om hund, kom-
munikation, inlärning och beteende. 
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Bobbi gav mig oerhört mycket mers-
mak inom allt vad hunderiet innebar 
med tävlingar, kurser, utbildningar 
inom alla möjliga områden. Ju mer jag 
lärde mig, desto mer lockande blev 
tanken om avel. Efter att ha  träffat 
en riktigt snygg och trevlig hane i 
Norge, bestämde jag mig för att jag 
bara måste ha en tik efter  snyggingen 
Rockie, och tack vare Steinar, kom jag 
i kontakt med Pia Hellman, på River 
Duck’s  Kennel. Tack vare förtroendet 
från Pia, så  flyttade 1995 en vitbläst 
virvelvind hem till mig, Mhellanni. 
Pia var min mentor och inspiration 
inom avel, och tack vare henne, såg 
min första egna kull dagens ljus en 
höstdag 1997.

Genom åren har resan som 
hundägare och uppfödare med valp-
köpare och vänner varit både rolig 
och intressant, men den har även 
bjudit på en del motgångar, lärdomar 
och sorger när det inte blir som man 
hoppats på. Allt detta stärker mig på 
många sätt och kunskapen och viljan 
att försöka fördjupa mig ytterligare 
för att kunna ge valpköpare den hund 

som jag älskar över allt annat – hund-
världens glada pajas! 

Att ta tillvara på tollarens alla 
härliga egenskaper och försöka 
bevara den som den tjuvjägarhund 
den en gång i tiden var, och samtidigt 
försöka utveckla de svagheter tollaren 
har till det bättre, är en balansgång 
som är både fascinerande och rolig 
men som också bjuder på utma-
ningar hela tiden. Ibland lyckas man 
men ibland spelar genetiken oss ett 
spratt. Samtidigt är det just det som 
driver mig framåt, att fortsätta försöka 
bevara de jaktliga egenskaperna och 
tollarens härliga tankesätt och glada 
påhitt i en sund och frisk kropp.

De sista åren har det blivit mindre 
och mindre tävlande för min del, på 
grund av personliga ting man inte 
kan styra över men jag älskar fortfa-
rande att träna och utvecklas tillsam-
mans med mina hundar. 

Att få hjälpa valpköpare och se 
hur de också utvecklas tillsammans 
med sin hund är så fantastiskt kul! Att 
få uppleva hundarnas sätt att kommu-
nicera med varandra och med omgiv-
ningen, att få uppleva flockdynamik, 

att få möjligheten att sitta vid 
kanten på valplådan och 

beundra de små un-
derverken som nyss 

fötts och sen få 

följa dem genom livet, det är för mig 
obeskrivligt fantastiskt att få uppleva. 
Allt detta blir möjligt, tack vare mina 
underbara vänner och valpköpare – 
utan er hade detta inte varit möjligt!

Att dessutom få möjligheten att 
sitta som avelsråd gällande vår ras, 
är så himla roligt och lärorikt. Jag 
är så tacksam och glad över alla 
upp levelser det gånga året har gett 
mig. Jag visste det innan, men är 
ytterligare stärkt över att rasen har så 
många fantastiska engagerade upp-
födare som brinner för rasen, det är 
rasen så väl värd. Fortsätt kämpa alla 
uppfödare där ute, ni är guld värda 
 allesammans.

Sekreterare Åsa Roosqvist
Jag heter Åsa Roosqvist och bor 
utanför Sjöbo i Skåne med mina 
två barn, Melker och Tea och mina 
två tollare, Knyst (Aktivivas Primero 
D´Nash) och Noice (Digby Tollers 
Daytona). Är ursprungligen en häst-
tjej från Boden som flyttade till Skåne 
på grund av hästarna, tränings- och 
tävlingsmöjligheter och de korta 
avståndens skull. Hund har funnits i 
familjen hela mitt liv och visst har jag 
ordnat hundhoppning med både våra 
och släktens jakthundar, på den tiden 
innan jag hade egen häst. Den första 
tollaren kom in i mitt liv 1998 och 

Höger: Gunliz Bengtsson, 
 aktivitets- och medlems-
ansvarig. 
Cirkeln: Marina Johnsson är 
 mentalitets- och funktions-
ansvarig.
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med Morris (Tollartrollets Springwa-
ter) öppnades porten till hundvärl-
den i allmänhet och tollarvärlden i 
synnerhet. 2006 skaffade jag en egen 
tollare, Piper (Digby Tollers Power 
King) som tog mig in i jaktprovens 
underbara värld! 

Med Piper fick jag också möjlighet 
att gå med som hundförare på en del 
jakter och sen var man fast även där! 
Från norrländsk älgjakt är det nu bara 
fågeljakt som gäller. Jag är utbildad 
provledare för tollingjaktprov, dömer 
apporteringstest och har jobbat i 
redaktionen på tidningen Tollaren i 
några år innan jag blev invald i styrel-
sen där jag nu är sekreterare.

Aktivitets- och medlems ansvarig 
Gunliz Bengtsson
Jag heter Gunliz Bengtsson och bor 
i Skogaby i södra Halland med min 
man Lasse Bengtsson och vår tollare 
Zimba som är 12 år.

Jag är aktivitets- och medlems-
ansvarig i styrelsen sedan 2012. De 
senaste åren har jag varit mycket 

engagerad i Tollarspecialen. Jag 
tycker det är väldigt roligt att hålla 
på med hund och har startat på WT, 
tollingjaktprov och lydnad. Är prov-
ledare både för tollingjaktprov och 
 certifierad B-provsledare och kom-
missarie. 

Mentalitets- och funktions ansvarig 
Marina Johnsson
Jag bor i Haninge, som ligger två mil 
söder om Stockholm, med mina tre 
barn födda 1994, 1997 och 2001.

I vår familj bor även mina tre 
tollarkillar Ozzy, född 2007 från 
Tollarbos Kennel, Kenzo född 2010 
från Aktivivas Kennel, och Lazer född 
2013 som är Kenzos son från Koppel-
dragets kennel.

Jag är uppvuxen med hund, och 
har länge velat ha hund igen, men 
tyckte att barnen var för små så det 
fick vänta ett par år. Barnen blev 
större och vi började återigen prata 
om att skaffa hund.

Vi åkte och tittade på en funk-
tionsbeskrivning och blev helt sålda 

på dessa fina “rödtottar” som for runt 
i skogen. En hund i lagom storlek, är 
allsidig och har en otrolig arbetslust... 
Jag tog kontakt med olika kennlar och 
efter mycket letande så kom Ozzy in 
i vår familj i april 2007.

Ozzy är en jättehärlig kille med 
härlig attityd och mycket motor i. 
Vi har hunnit med en hel del under 
dessa år, vi har gått till pris i TJP, god-
kända i Anlagsklass och har ett 1:a 
pris i LKL 1.

Nästa familjemedlem, Kenzo, 
kom till vår familj i mars 2010. Vår 
härliga gosebjörn, som älskar att 
jobba för sin matte. Kenzo och jag 
har varit på utställningar i både Sve-
rige och Norge vilket har resulterat 
i att han är både Svensk och Norsk 
Utställningschampion med CACIB. Vi 
har pris i EKL TJP.

2013 föddes då Lazer, Kenzos 
son, ett beslut av att behålla en valp 
från denna kombination var inte så 
svårt att ta... Lazer är en superhärlig 
kille som tar för sig på det mesta. Vi 
har tagit ett 1a pris i NKL TJP. •

Tollarklubbens 
sekreterare  
Åsa Roosqvist.
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SPECIALEN NU OCH I FRAMTIDEN

Succé för Tollarspecialen 2016
Text: Mats Viker   Foto: Ellinor Forsman

Tollarspecialen 2016 som genom-
fördes i Forsvik med omnejd var ett 
fantastiskt genomfört evenemang. 

Tollarklubben är mycket tacksamma 
för det enorma arbete som lagts ned 
av Skaraborgstollarna med Maria 
Glaadh, Johanna Sundesjö, Liselotte 
Johansson, Magnus Ericsson, Jenny 
Jacobsson, Håkan Linde, Anine 
Glaadh, Ros-Marie Dellgran, Lena 
Toftling, Louise Jonsson, Helen 
Kvarnrud, Kim Jönsson, Anna 
Gustafsson, Ingemar Gustafsson 
och alla andra inom Skaraborgstol-
larna. Dessutom har ett stort arbete 
lagts ned av Niklas Adolfsson, 
Mervi Juntilla, Ingrid Boman, Elin 
Neumann (som utfört ett jättejobb 
med alla anmälningar och katalog 
med hjälp av Annkie Ahlebrand), 
Maria Hedström, Malin Kånå-
hols, Ancci Gunnarsson, Susanne 
Wiker och Lasse Bengtsson. Till 
det ska läggas Gunliz Bengtsson, 
Mats Gunnarsson, Carina Boijertz, 
Helena Näslund , Åsa Roosqvist, 
Helena Näslund och Per Wigforss 
samt övriga i styrelsen. Dessutom 
vill jag också nämna Karlsborgs 
Brukshundsklubb under ledning av 
Ann Arleberg som stod för uppskat-
tad försäljning av mat och dryck. 
På Tollarklubbens vägnar vill jag 
uttrycka en stor tacksamhet för allt 
arbete alla dessa har utfört.

Dessutom skall alla övriga här 
ej nämnda frivilliga funktionärer 
ha ett stort tack från Tollarklubben 
för att ni ställer upp och hjälper till. 
Alla våra domare som kommer till 
oss i Agility, Lydnad, WT, Tolling-
jaktprov och utställning är viktiga 

för oss, och vi vill även rikta ett 
stort tack till dessa.

Alla årets olika evenemang 
(arbetsprov, agility, tollingjaktprov, 
lydnad, prova-på samt utställning) 
fungerade excellent och jag mötte 
mängder med nöjda och glada 
deltagare. Den plats som jag alltid 
tycker är den roligaste att besöka är 
prova-på-jaktprov. Här gjorde i år 
Lasse Bengtsson, Titti Karlström, 
Åsa Roosqvist, Niklas Näslund, Ca-

rina Boijertz och ett antal funktio-
närer ett mycket uppskattad arbete 
med att introducera nybörjare i att 
lära hunden apportera fågel samt 
grunderna i tolling och apportering. 
De deltagare jag pratade med var 
mycket positiva till upplägget, och 
några kommer med all säkerhet 
att starta sina hundar på riktigt i 
nybörjarklass nästa tollarspecial. Jag 
tycker att många fler borde åka och 
titta på prova-på-stationen, det är en 
jättehärlig stämning där.

VI HADE I år hela 539 anmälda 
hundar, vilket är ett fantastiskt re-
kord. Det motsvarar 14 % av rasens 
population i Sverige, en näst intill 
osannolikt hög siffra! 

Vi hade, 78 hundar anmälda till 

agility, 72 hundar till lydnad, 119 
hundar till arbetsprov, 36 hundar 
till prova-på-TJP och 200 hundar till 
tollingjaktprov. Sammanlagt var det 
hela 355 hundar anmälda till jaktlig 
prövning, vilket motsvarar drygt 
9 % av rasens population i Sverige. 
Dessutom hade vi 399 anmälda hun-
dar till utställningen varav fantas-
tiska 42 championhundar.

Vi hade anmälda hundar från 
Sverige, Norge, Finland, Danmark, 
Tyskland, Polen, Schweiz, Belgien, 
Tjeckien och Holland vilket visar på 
ett jättestort intresse för vår Tollar-
special. Vi hade dessutom besök av 
uppfödare ända från USA.

Jag vill rikta ett stort tack till 
klubbens alla uppfödare som med 
stor lust och arbetsglädje engage-
rar, intresserar och motiverar sina 
valpköpare så att de arbetar sig 
med sina hundar, ett arbete som är 
grunden till denna fantastiska Tol-
larspecial. Alla ni uppfödare gör ett 
oerhört bra arbete och ni ska vara 
stolta över er insats. Vi som skaffar 
valp från er är stolta över er.

TOLLARSPECIALEN 2017
Plats för 2017 års Tollarspecial är 
ännu inte beslutad, men arbete 
pågår för att lösa detta. Vi kommer 
när vi beslutat om plats meddela 
på klubbens hemsida och klubbens 
facebooksida om tidpunkt när vi 
informerar om plats för 2017 års 
Tollarspecial så att alla får informa-
tionen samtidigt.

Det finns intresse från olika delar 
av landet att arrangera  specialen. 
Utmaningen handlar om att 
hitta marker där vi kan arrangera 

”Vi anser att det är  
viktigt att visa upp tollaren 

inom såväl jakt, lydnad  
som agility.”

TOLLARSPECIALEN 2016
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SPECIALEN NU OCH I FRAMTIDEN

Succé för Tollarspecialen 2016
Text: Mats Viker   Foto: Ellinor Forsman

Aktiviva’s Protos d’Nash ”Kenzo” 

Tolling jaktprov i minst fem rutor 
under tre dagar. Dessa ska dessut-
om kunna nås med biltransport och 
det ska finnas parkering för startan-
de och publik inom hyfsad närhet. 
Om vi kan finna detta kan vi ordna 
med arrangörshjälp så att all börda 
inte läggs lokalt. Det finns många 
inom klubben som kan hjälpa till 
om så behövs. Vi har stor kompe-
tens inom klubben att genomföra 
tollarspecialer.

Det finns en del som tycker att vi 
ska begränsa antalet grenar (det vill 
säga ta bort vissa). I styrelsen anser 
vi idag inte att det är rätt väg att gå. 

Vi anser att det är viktigt att visa 
upp tollaren inom såväl jakt, lydnad 
som agility. Däremot är det inte ak-
tuellt att lägga till fler ordinarie gre-
nar (som till exempel  rallylydnad).

TOLLARSPECIALEN I FRAMTIDEN
I Tollarklubbens styrelse diskuterar 
vi kontinuerligt hur vi kan vårda, 
stötta, säkerställa och utveckla Tol-
larspecialen. Hur kan vi stärka och 
utveckla organisationen, hur kan 
vi säkerställa att vi får tillräckligt 
med funktionärer, vilka platser ska 
vi ha Tollarspecialen på, hur kan vi 
få in mer sponsorer och hur kan vi 

säkerställa ekonomin är exempel på 
frågor vi diskuterar. 

Ett arbetsområde som kan för-
enklas är att skaffa funktionärer till 
jaktproven. Vi testade i år med att 
två kennlar bemannade var sin jakt-
ruta under en dag. De kunde sätta 
upp reklam om sin kennel, mot att 
de såg till att det fanns funktionä-
rer hela dagen. Jag lovar, det sparar 
massvis med tid för arrangörerna. 
De olika rutorna kan bemannas 
av kennlar, aktivitetsgrupper eller 
kompisgäng. Börja planera detta 
redan till nästa år, och profilera din 
kennel eller er aktivitetsgrupp. •

STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER!
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ARBETSPROVET PÅ TOLLARSPECIALEN

Vår första tävling 
Text: Karolina Seigel  Bild: Jonas Lantto

”APPORTERING? NJA, DET verkar inte så kul. Ser inte 
så svårt ut heller. Vad är det för skoj med att bara kasta 
en tyggrej och låta hunden hämta den?” Så lät jag för ett 
och ett halvt år sen när jag skulle få hem min lilla tollar-
valp Amos från  Soliandens kennel i Skåne. Det känns 
 nästan lite skrattretande att tänka på det, nu när vi har 
startat på ett  apporteringsprov tillsammans under Tol-
larspecialen. 

Jag vet inte riktigt hur det gick till, men en dag kom 
jag på mig själv med att ha ett antal fåglar i frysen. De 
hade liksom bara hamnat där. Jag hade testat flera olika 
aktiviteter med min nya hund, och plötsligt bara fast-
nade jag för en av dem. Det var inte rallylydnad eller 
personsök eller frisbee eller något av det andra jag hade 
tänkt mig från början. Nej, jag stod och kastade sådana 
där tyggrejer till min hund så att han fick springa och 
hämta dem. Var det så lätt att träna apportering då, som 
jag trodde? Nej, inte det minsta. Och lika förvånande: 
det var riktigt roligt! 

JAG TROR ATT vår historia är lik den många andra har 
när de skaffar sin första tollare. Vem har egentligen som 
mål att starta på tollingjaktprov när man får hem sin 
valp, om man inte är jägare och vill ha just en jakthund, 
eller har haft retrievers och tränat apportering tidigare? 
Troligtvis inte så många, utan glädjen i jaktträningen är 
nog något som växer fram när man börjat leva med en 
tollare.

Amos och jag har nu tränat apportering tillsam-
mans sedan i vintras, och någon tydlig målbild har vi 
väl inte haft. Därför blev det lite panikartat när vi i juni 
insåg att man kunde anmäla sig till ett arbetsprov på 
Tollarspecialen i augusti. Jösses, det var bara att börja 
hårdträna. Särskilt orolig var jag över att det troligtvis 
skulle dyka upp en vattenmarkering under provet, 
eftersom jag har lyckats med den svåra bedriften att få 
en tollare som avskyr att gå ner i vatten mer än för att 
doppa  tassarna.

Till slut kom provdagen, en halvmulen dag i början 
av augusti i västgötska Forsvik. Jag var lite nervös, men 
försökte påminna mig om att Amos ändå hade gjort 
sådana framsteg i vattenträningen att jag trodde att han 
faktiskt skulle simma efter dummyn, och jag kände mig 
lite lugnare. Så kom den första besvikelsen: det fanns 
inte någon vattenstation. Och vi som hade tränat just 

det så mycket! Men å andra sidan var det kanske det 
som skulle rädda vår poäng, nu när vi slapp vattene-
ländet? På det lilla molnet av hopp fick jag tyvärr inte 
sväva så länge. På land trodde jag att det svåra för ho-
nom skulle vara att hitta dummyn, och att om han bara 
gjorde det så skulle allt vara lugnt. Men där fick matte 
lära sig den hårda vägen att inte ta för givet att något 
sitter på ett prov bara för att det gör det hemma. 

PÅ DEN FÖRSTA stationen, som var ett kort linjetag, 
skuttade han rakt ut och ställde sig och tittade på 
dummyn. ”Yes!” tänkte jag. ”Nja...” tänkte Amos, och 
skuttade vidare, utan dummy i munnen. Noll poäng, 
givetvis. Sedan gick det ungefär likadant på de övriga 
stationerna, där den andra bestod av två långa enkel-
markeringar efter varandra i svår terräng, den tredje var 
jaktfot plus enkelmarkering i lättare terräng, den fjärde 
en enkelmarkering i svår terräng följt av den femte som 
var ett linjetag på samma ställe. Det var bara på den 

Karolina Seigel och Amos 
efter arbetsprovet på 
 Tollarspecialen.

”Det är ju helt fantastiskt  
att så många människor är så  
engagerade i jaktträningen!  

Jag vill tacka er alla för den här   
upplevelsen som vi har fått, och för de  
stöttande orden trots  motgångarna.”

TOLLARSPECIALEN 2016
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sista enkelmarkeringen som han kom in med dummyn 
snudd på felfritt, men fick två minuspoäng för att han 
knallade någon halv sekund, alltså stack iväg före mitt 
kommando, och inte lämnade dummyn i handen.

TROTS ALLT DETTA får jag en varm känsla i kroppen 
när jag tänker tillbaka på provdagen. Den härliga sko-
gen, alla fina hundar och deras duktiga förare, och alla 
tålmodiga funktionärer och domare (som inte ens tog 
lunchpaus för att vi skulle få starta våra hundar). Hur 
många timmar som lagts ner på all planering, utbild-
ning och träning vågar jag knappt ens tänka på, men 
det är ju helt fantastiskt att så många människor är så 
engagerade i jaktträningen! Jag vill tacka er alla för den 
här upplevelsen som vi har fått, och för de stöttande 
orden trots motgångarna. 

Och angående vår poäng tänker jag välja att inte 
starta på 20 poäng och dra bort för det som blev fel, utan 
starta på noll och lägga till för allt det som blev rätt: 
stadgan, som för det mesta var magnifik; ivern, hur han 
bara störtade genom terrängen och sökte efter dum-
myn tills han var helt flåsig av utmattning; passiviteten, 
att han kunde slappna av mellan stationerna trots alla 
skott och andra hundar som jobbade runt omkring. Det 
finns hopp för oss och för alla andra som nollade sina 
stationer. Vi har alla våra olika svårigheter att övervinna 
i träningen, men till nästa år har vi i alla fall inte vatten-
vägran att ta itu med. Det har vi ju redan avklarat! •

Se resultat från Specialen 
på sid 18-24! 

Ovan: Instruktioner vid station 2. 
T v: Väntar på vår tur vid boll rännan.
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REFERAT AV LYDNADSKLASS II 

Strålande uppvisning  
var en fröjd att se
Text: Rigmor Carlsson  Foto: Jan Andersson

Tollarspecialens lydnadsklass II gick 
av stapeln på lördagen 6 augusti på 
idrottsplatsen i Forsvik, som bjöd 
på så stor plats att det fanns tre 
lydnads planer som var igång sam
tidigt. Vädret var vad man kan kalla 
bra hundväder, inte för varmt och 
inte för kallt och inget regn.

Elva ekipage var anmälda och alla 
kom till start. Domare var Siw Car
lén som verkade vara en kunnig och 
rättvis domare.

Som seden är startade tävlingen 
med platsliggning, där deltagarna 
delades in i två grupper. Där hände 
inga stora sensationer då alla hun
dar uppförde sig med den äran.

FÖRST UT I lydnaden var Sandra 
Svanström med Krokasmedens 
T-Lipton som fick lite lång vänte
tid vid ringen innan start. Detta 
verkade inte påverka ekipaget något 
vidare då de gjorde väldigt bra ifrån 
sig och fick ihop 167,5 poäng vilket 
resulterade i en femte plats.

Nästa kvinna ut var Jessica Man
kovitz med Eazy Working Champ. 
Detta ekipage var ett av de som 
stack ut lite då hunden inte var röd, 
naturlig förklaring var naturligtvis 
att hunden var av annan ras, en 

”Han visade en  
sanslös arbetsvilja  
och  arbetsglädje. 

Vad månde bliva av  
denna ’Sötsixten’?”

TOLLARSPECIALEN 2016

bordercollie och de är ju som bekant 
inte röda. De gav en fin uppvisning 
men det räckte inte ända fram till 
uppflyttningspoäng, de missade 
med 0,5 poäng, men det blev en 
sjundeplacering. 

PÅ PALLPLATS, 3:A, med 172 poäng 
kom nästa startande Wilma Kjell
qvist med Tollarbos Indra El Na
chos, en imponerande uppvisning. 
Wilma delade sin tredjeplats med 
Lou Lundbäck och Tollarbos Vide 
Tassar Som Arrac som också de 
gjorde en fantastisk uppvisning.

Därefter fick vi se en uppvis
ning av Birgitta Svedin och Blazing 
Fowler’s Epic Corona, ett ekipage 
som rest ända från Karlshamn. 
De anlände till Forsvik redan på 
torsdagen. Ekipaget tävlade agility 
på fredagen vilket resulterade i att 
Edda, som hundens tilltalsnamn 
är, var lite trött för dagen och inte 
gjorde sin bästa prestation. Men till
sammans fick de ihop 155,5 poäng 
och en nionde plats totalt. Dock kan 
nämnas att Edda blev tvåa i årets 
rallytollare och dessutom är rally
lydnadsmästare. Hon har många 
strängar på sin lyra den där Edda.

Ut som startnummer sex, som 
också blev placeringen kom under

Vinnaren Susanne Karlsson med  
Wildbird Röda Blixtra. 
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Från vänster:  
”Sötsixten” – Agrosofens Pariserhjul 
med matte Mia Skogman.

Enda manliga deltagaren. Krzysztof 
Prazanowski med Nextgeneration 
Peakperformance Danc. 

Kroksmedens T-Lipton med  
matte Sandra Svanström.

Se resultat från Specialen 
på sid 1824! 

tecknad med Springer Nova’s Fejja 
of Tuffno, som gjorde sin debut i lyd
nadsklass II. Det är en liten bestämd 
dam som tycker det är mycket roli
gare att springa och hoppa än att gå 
fot, vilket också visade sig i fria föl
jet där vi fick en femma. Totalt drog 
vi ihop 161,5 poäng, det ”hängde på 
gärsgårn” som vi säger i Skåne.

Nästa startande var enda mannen 
i startfältet, Krzysztof Prazanow
ski, svårt namn det där, men inte i 
Polen. Det är nämligen därifrån han 
och Nextgeneration Peakperforman
ce Dance kommer ifrån. Tänk att 
Tollarspecialen är så populär även 
i andra länder. De visade upp sig 
med den äran och knep andraplat
sen med 181,5 poäng. De var också 
här för att starta i arbetsprovet och 
i utställningen. Krzysztof lovade att 
de återkommer till nästa år.

BÄST AV ALLA var nästa startande 
Susanne Karlsson med Wildbird 
Röda Blixtra och visst blixtrade 
de till och fick ihop 192,5 poäng. 
En strålande uppvisning som var 
en fröjd att se. Susanne blev också 
domarens val i klassen och som hon 
sa, domaren alltså, jag valde dig 
innan jag visste att du skulle vinna.

Start nummer nio var nog dagens 

charmigaste, trots att hon inte var 
en tollare. Nala är en treårig sheltie, 
med en kull valpar på fyra månader 
där hemma. Man kunde misstänka 
att Nala tyckte att mammaledig
heten varit för kort, det har man 
hört fler mammor säga, då hon inte 
visade något större intresse för lyd
nad, men charmpriset gick i mina 
ögon oavkortat till henne. Matte 
heter MarieLouise Karlsson och de 
fick ihop 125 poäng.

Näst sist ut var trevliga ekipaget 
Lena Lillstrand med Lönnlövets 
Akleja som fick ihop 151 poäng. De 
gjorde en fin uppvisning, med ett 
bra samarbete.

SIST MEN INTE minst startade Mia 
Skogman och Agrosofens Pariser
hjul, ”Sötsixten”, ja han var verkli
gen söt och otroligt duktig, fick ihop 
157 poäng och en åttondeplats, trots 
att han bara är 17 månader! Han 
visade en sanslös arbetsvilja och 
arbetsglädje. Vad månde bliva av 
denna ”Sötsixten”?

Som avslutning får man säga 
att det var ett bra startfält, i ett bra 
väder, med en bra domare och ett 
fantastiskt arrangemang. •
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Lovas debut i   
tollingjaktprov ÖKL 
Text: Elisabeth Nordqvist  Bild: Anna Fredriksson

Först var tanken att inte an-
mäla Lova till specialens jaktprov 
överhuvud taget. Efter förra årets 
succé på specialen där Lova med 
juniortollarmästare har vi satsat på 
lydnad en period så att jakten har 
hamnat lite i skymundan. 
När sista dagen för anmälan till 
Tollarspecialen kom så velade jag 
in i det sista men beslutade mig till 
slut för att anmäla Lova för debut i 
tolling jaktprovet ÖKL i allafall. Min 
tanke var att hon kanske skulle kun-
na lära sig en del under  sommaren.

För egen del blev det ett mycket 
bra beslut då jag verkligen tränade 
ordentligt och la upp träningen på 
ett helt annat sätt. Vi började träna 
linjetag och dubbelmarkeringar och 
så presenterades gåsen för Lova. 
Den tyckte hon var stor och visste 
inte riktigt hur hon skulle bära den 
men efter några pass blev det lätt-
are. Vi tränade på under sommaren 
och fick till en del bra träningar.

VECKAN INNAN START kände jag 
ändå att vi kanske borde stryka oss. 
Vi var långt ifrån klara och jag blir 

alltid så sjukt nervös när jag startar 
jaktprov. 

Jag åkte och kollade på proven i 
Ockelbo och träffade massa vänner 
som inspirerade mig och absolut 
tyckte att jag skulle starta på speci-
alen. För att prova på och se exakt 
var i träningen vi befann oss. Och 
för att få nervositeten att släppa lite.

PÅ VÄGEN HEM från Ockelbo kände 
jag att det var klart vi skulle starta. 

Det var ett år sedan vi startade 
på jaktprov och hundar utvecklas ju 
och förändras hela tiden. 

Jag visste inte hur Lova skulle 
reagera på skytt, skott och domare. 
Det är så svårt att träna provsitua-
tioner och det innebär att allt möj-
ligt kan hända under ett prov.

Så jag bestämde mig för små 
delmål och försöka uppnå dem 
under starten på specialen; en lugn 
ansmygning, en bra tolling och 
förhoppningsvis få in båda marke-
ringarna på vatten.

Och givetvis att Lova skulle 
känna att hon var toppenbra på alla 
sätt och hade kul under tiden.

Vi fick startnummer 1 på 

torsdagen för domaren Monica 
 Andersson.

På genomgången fick vi se upp-
lägget på provet som började med 
ansmygning, tolling och en dubbel-
markering från båt. Därefter var det 
ett linjetag till höger om en brygga 
följt av ett sök och sen ett avslut 
med en dold markering på vatten. 
Många nya moment för Lova då 
vi har haft det svårt att träna med 
skott och båt där vi bor.

TILLSAMMANS GJORDE LOVA och 
jag en lugn och sansad ansmygning 
och komfram till nätet och satte oss 
ner. Där och då kändes det precis 
som på träning. Vi fick börja tolla 
och jag kastade först fyra till höger 
och sen fyra till vänster. Fortfarande 
gör Lova precis som på träning. Vi 
fick sedan order av domaren att 
vara passiva en kort stund innan vi 
fick börja tolla igen.

Efter tollingen sa domaren åt oss 
att vi skulle ställa oss på höger sida 
av nätet och dubbelmarkeringen 
kommer. I ärlighetens namn var det 
faktiskt första dubbelmarkeringen 
för Lova med skott och fågel på 

TOLLARSPECIALEN 2016
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Lova med fågel under debuten i ÖKL.

”Så jag bestämde mig för  
små delmål och försöka 

uppnå dem under starten 
på specialen; en lugn an-

smygning, en bra tolling och 
förhoppningsvis få in båda 
markeringarna på vatten. 

Och givetvis att Lova skulle 
känna att hon var toppen-

bra på alla sätt.”

 vatten. Hon satt lugnt och stabilt 
och sen skickade jag henne. Hon hit-
tade den första fort och kom in. Den 
andra vet hon finns där ute men hon 
fick leta en stund innan hon hittade 
den. Då hade jag lite hjärtklappning 
bakom nätet. Jag ville så gärna att 
hon skulle lyckas.

PÅ VÄGEN IN kommer ett skott mot 
linjetaget. Linjetag, vilket jag vet att 
vi tränat alldeles för lite på och jag 
hade inga som helst förhoppningar. 
Domaren Monica sa till mig var 
jag fick stå och vi ställde upp oss. 
Lova kändes mycket fokuserad rakt 
ut mot linjetaget. Då tänkte jag att 
hon faktiskt hade lärt sig lite under 
 sommaren. 

Jag ger kommandot “ut” och 
Lova sprang rakt ut på bryggan 
så jag fick kalla in henne och testa 
igen. Då har Lova tappat linjen och 
fokuset rakt ut tyvärr. Hon tog sig 
ut i vattnet men började simma mot 
stället där markeringarna tidigare 
hade landat. Sen hörde vi två skott 
från rutan bredvid och då förstod 
jag att det var kört. 

Lova simmade i full fart till mar-

keringarna och jag försökte få henne 
till vänster men hon var för foku-
serad på sitt så jag fick ta tillbaka 
henne in.

Vi gick vidare till söket där fem 
änder och en gås ska in. 

Lova hittade gåsen direkt och 
plockade upp den på en gång och 
kom in och lämnade den i min 
hand. Det var mitt nästa delmål.  
Att il söket få in gåsen.

Efter den går det sen fort och alla 
fem änder kom in i en hejdund-
rande fart.

Sista och avslutande delen var att 
gå jaktfot och få skott under gång 
och en markering på vatten som 
var dold. Det blev alltså endast en 
hörselmarkering för Lova.

Lova följde mig fint och jag be-
ordrade henne att stanna innan vi 
gick vidare fram till vattnet och jag 
skickade henne på “apport”. Hon 
hittade anden och kom in med den. 
Klart slut.

Vi hade genomfört vårt första 
öppenklass prov och både jag och 
Lova var så nöjda.

DET BÄSTA MED att starta på detta 
prov var att få se vad Lova faktiskt 
kan även fast vi inte tränat så myck-
et på det. Jag fick så mycket idéer 
på vad vi kan träna och hur jag ska 
lägga upp träningen i framtiden.

Men bäst av allt var känslan. Det 
är ju faktiskt vi hundägare som vill 
starta prov, våra hundar vill bara ha 
kul med sina människor. Och Lova, 
ja hon hade jättekul, och det var 
mitt största mål. •

Se resultat från Specialen 
på sid 18-24! 
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DEN 12 DECEMBER 2015 kom han äntligen hem, vår 
Niners. Han var minst i sin kull och gillade mest att bara 
se på när hans syskon lekte, han var helt perfekt. Niners är 
vår första tollare och även vår första egna hund. För mig 
var tollaren ett självklart val eftersom jag ville ha en hund 
med energi, jobbvilja och förhoppningsvis en passion för 
vatten. Och det fick vi! Vatten är bättre än något annat 
på denna jord, en tennisboll kanske kan mäta sig med det 
men bara kanske. Han är nog en av dom mest lugna och 
tysta tollaren jag mött på, och då är han bara nio månader 
gammal. Däremot kan han vara den gladaste som gärna 
ger dig en puss i ansiktet. 

Mina planer för Niners var inte helt förutspådda 
eftersom jag ville testa allt med honom och se vad han 
gillar och även jag själv. Vi har testat bruksspår och 
apportering mest, han älskar verkligen att spåra. Under 
våren gick vi två spårkurser för att se hur han ligger till 
och vad vi kan träna på tills han ska prova på apellklass. 
Enligt vår instruktör är han väldigt duktig, lättlärd och 
fokuserad när han väl ska arbeta. Det värmer hos mig 
att få höra att han gör bra ifrån sig och att detta kan vara 
något för honom. 

Att ställa ut honom var först inte något som jag hade 
tänkt göra, kanske en gång för att få se vad domarna 

UTSTÄLLNING MED NINERS PÅ TOLLARSPECIALEN

”Wow vilken känsla när  
han fick den rosetten!”
Text: Elin Nilsson  Bild: Erik Molander

Niners med matte Elin visar upp sig i ringen

TOLLARSPECIALEN 2016
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tycker om honom. Under hela hans uppväxt fram till idag 
har vi hört från många att han är väldigt maskulin och 
fin så man blev ju lite nyfiken på hur det skulle gå på en 
utställning. Sagt och gjort så anmälde jag honom både till 
en officiell utställning i Köping och till Tollarspecialen i 
Forsvik. 

JAG VAR VÄLDIGT NERVÖS inför utställningen i Köping då 
jag inte riktigt visste hur det går till, fast att jag pratat med 
folk och tränat lite så var det ju första gången någonsin för 
både Niners och mig. Vi var ensamma i juniorklassen så 
den vann han men inte bara det, han fick även excellent 
och CK! Nu skulle jag förbereda mig för att tävla i final om 
bästa hane. Jag är ju en sådan gröngöling på utställnings 
regler och termer så jag förstod inte vad CK betydde. 
Jag visste bara att jag skulle få tävla igen om bästa hane. 
När jag fick reda på vad CK betydde blev jag ännu mer 
överraskad och om det gick så ännu mer nervös. 

Finalen kom och det var endast tre stycken som hade 
gått till final med chans till certifikat och tävlan i best in 
show. Resultatet blev att vi kom 2:a och fick certifikatet! 
Den som vann var redan champion så då gick den till oss. 
Wow vilken känsla när han fick den rosetten! Det blev lite 
blodsmak när vi fick ett certifikat och då chans för honom 
att bli en champion. Vi tycker ju redan att han är finaste 
hunden, men det var verkligen jätteroligt att många andra 
tycker det också. Nu laddade vi om för Tollarspecialen. 

Vi anlände på torsdag kväll till Karlsborg för att sedan 
tävla på fredag morgon i arbetsprovet. Dagen var ganska 
lång på fredagen men Niners behöll sitt lugn hela tiden 
och bara det är en prestation i sig tycker jag. Han fick 
mer poäng än vad vi hade räknat med och vi är mer än 
nöjda med honom och hans insats. Dags för vila och 
omladdning inför söndagens utställning.

SÖNDAG MORGON VAR HÄR och jag var nervös 
som alltid, antar att det kommer vara så jämt med 
tävlingsnerver. Vi kör igång och vi går till final i 
juniorklassen och får HP! Man kan ju inte bli annat än 
stolt över honom. I finalen fick vi ingen placering men vi 
är så nöjda att vi kom så långt som vi gjorde. 

Att ha fått deltagit i Tollarspecialen för första gången 
kommer vara ett minne för livet. Så underbara människor 
man känner som är där och även de som man lärt känna 
som har samma ras och vet vad man pratar om är helt 
underbart. Tips och idéer för träning är oändlig och vi är 
jätte tacksamma för all hjälp vi fått för att utveckla Niners 
så gott vi kan. Ses vi inte på någon träning ses vi definitivt 
på Tollarspecialen nästa år! •

”Det blev lite blodsmak när vi fick ett certifikat 
och då chans för honom att bli en champion.  
Vi tycker ju redan att han är finaste hunden, 

men det var verkligen jätteroligt att många  
andra tycker det också. ”

Tack från en uppfödare
Text och bild: Lena B. Svensdotter-Johansson

Tack Svensdotters Hjärtliga Hjalle för en härlig 
vecka med bus, träning och upplevelser i Forsvik 
med omnejd i samband med specialen från 
Mysiga Moses, Listiga Lizi, Fantastiska Freja och 
Ärtiga Märta. 

Även ett stort grattis till Svensdotters Kaxiga 
Kajsa, Enastående Embla, Sagolika Saga, Hjärtliga 
Hjalle, Magiska Malte och Oslagbara Obelix 
till alla fina utmärkelser och resultat på årets 
tollarspecial. 

En extra eloge till Saga som lyckades övertala 
och genomföra arbetsprovet med matte Mona.

Stor kram och lycka till i framtiden!

Se resultat från Specialen 
på sid 18-24! 
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TOLLARMÄSTARE 2016 

Plats Hund Ägare 
Placering 

Tollingjaktprov 
Poäng 

Tollingjaktprov 
Poäng 

Utställning 
Poäng 
Totalt 

1 Aktiviva ś Protos D´Nash Marina Johnsson 1 2 2 4 

2 Arbetsviljans Hallongrotta Anna Fredriksson 3 6 1 7 

3 Fägrings Salty Moonlight Therese Johansson 2 4 5 9 

4 Quatermain vom Lech-Toller Nest Michaela Hoffman 4 8 4 12 

5 Fägrings Salty Chinook Therese Johansson 5 10 3 13 

Eftersom antalet 1:a pris uppgick till fem, deltog endast dessa i exteriörbedömningen. Tollingjaktprovets placering är multiplicerad med 2. 
Utställningens placering adderas till poäng efter Tollingjaktprovet.

JUNIORTOLLARMÄSTARE 2016 

Plats Hund Ägare 
Placering 

Tollingjaktprov 
Poäng 

Tollingjaktprov 
Poäng 

Utställning 
Poäng 
Totalt 

1 Rödtottarnas Sjöguld Jennie Weimén 1 2 2 4 

2 Agrosofens Naturligt-Vis Jessica Adler 4 8 1 9 

3 Tollarbos Singo Tassar Som Arrac Nina Gröndahl 3 6 4 10 

4 Speeding katniss vom  
Lech-Toller Nest 

Doris Hoffman 2 4 9 13 

5 Hunter ś Moonlight Kir  
Royal Chiant 

Louisa Haidle 5 10 3 13 

6 River Fox Frost of Simo Marie-Louise Huldt 8 16 5 21 

7 Fägring Salty Chianti Olivia Olaisson 6 12 10 22 

8 Tollartrollets Krusbär Margareta Blomqvist 7 14 8 22 

9 Agrosofens Jösses Amalia Helen Häggström 9 18 7 25 

10 Svensdotters Oslagbara Obelix Linda Andersson 10 20 6 26 

Eftersom antalet 1:a pris uppgick till fler än fem, deltog endast dessa i exteriörbedömningen. Tollingjaktprovets placering är multiplicerad med 2.
Utställningens placering adderas till poäng efter Tollingjaktprovet Vid lika slutpoäng ges bäst placering i tollingjaktprovet den högre slutplaceringen.

Foto: M
ikaela G

röndahl

Juniortollarmästare 2016  
Rödtottarnas Sjöguld med matte Jennie Weimén

Tollarmästare 2016  
Aktiviva ś Protos D´Nash med matte Marina Johnsson

TOLLARSPECIALEN 2016
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LYDNAD
Lydnadsklass I – klass A – alla med 1:a pris

Wildbird Röda Storma 177,5 poäng 

Agrosofens Lotteria 167 poäng

Waswanipi Arya 167 poäng

Lydnadsklass I – klass B – alla med 1:a pris

Swinging Tails Edgefield Hogshead 176,5 poäng

Seawild’s Water Fowler 169,5 poäng

Wildbird Röda Snöstorm 163 poäng

Agildes Cloudberry Surprise 160 poäng

Lydnadsklass II – alla med 1:a pris

Wildbird Röda Blixtra 192,5 poäng

Nextgeneration Peakperformance Dance  181,5 poäng

Tollarbos Indra El Nacho 172 poäng

Tollarbos Vide Tassar Som Arrac 172 poäng

Krokasmedens T-Lipton 167,5 poäng

Springer Nova ś Fejja Of Tuffno 161,5 poäng

Lydnadsklass III – placering 1 till 3  
(inga 1:a pris utdelade)

Shaggy Toller ś Wild Scirocco 242 poäng

Bluenosers Pacific Perry 219 poäng

Tollarbellas Raring 208 poäng

Lydnadsklass Elit – alla med 1:a pris

Krokasmedens Å-Lewis 308,5 poäng

Wildbird Vessla Vilding 269,5 poäng

Dewberry ś Dual Bijyoti Paytan 260,5 poäng

Vildandens Knallpulver Af Axquiz 258,5 poäng

TOLLINGJAKTPROV –  
ALLA MED 1:A PRIS
NKL 

Agrosofens Naturligt-Vis

Fägrings Salta Brage

Hunter ś Moonlight Kir Royal Chiant

Casarrondo Calino-Mîru adan

River Fox Virvelvind Av Kolfix

Devil ś Paintbrush Gavia Elasson

Absolut First Ida Garonera

Lönnlövets Akleja

Speeding Katniss vom Lech-Toller Nest 

Höpöhännän Hulvattoman Hehkuva

Tollartrollets Krusbär

Wildbird Röda Snöstorm

Agrosofens Jösses Amalia

Fägrings Salty Chianti

West Coast Tollers Daim

River Fox Frost Of Simo

Quite a Vixen vom Lech-Toller Nest

Rödtottarnas Sjöguld

Svensdotters Oslagbara Obelix

Lauvstuas Tia Winterstar

Redadict Groovy Bavarian

Tollarbos Singo Tassar Som Arrac

ÖKL

River Fox Red Fire Of Texmo

Hunter ś Moonlight Indian Summer Faylinn

EKL 

Quatermain vom Lech-Toller Nest

Arbetsviljans Hallongrotta

Lönnlövets Hasta

Aktiviva ś Protos D´nash

Fägrings Salty Chinook

Fägrings Salty Moonlight

Resultat från Tollarspecialen 2016

Fler resultat på  
nästa uppslag!
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AGILITY
Agilityklass medium fel/tid

1. Wildbird Yrsa Yrväder 5/34.78

2. Lamborghina 5/39.75

3. Hjärter Dams Honey Honey 10/37.38

Agility hoppklass medium fel/tid

1. Lamborghina 0/32.87

2. Wildbird Röda Blixtra 5/28.19

3. Tolling Magic’s Suraya Of Ma Zip 5.47/40.47

Agilityklass large fel/tid

1. Mountain Toller’s Darmio Mila 0/36.19

2. Blazing Fowler’s Epic Corona 0/48.16

3. Wildbird Vessla Vilding 5/31.47

Agility hoppklass large fel/tid

1. Wildbird Vessla Vilding 0/27.53

2. Agildes Treasure Freyja 0/29.06

3. Mysslä’s Chilepepper Mirasol 0/29.18

ARBETSPROV
Arbetsprov NKL

1. Svensdotters Enastående Embla 100 poäng

2. Working Beauty’s Delightful Dream 92 poäng 

2. Krokasmedens Ålways Messy 92 poäng

3. Mic Mac Hunter’s Hythavwii 91 poäng

Arbetsprov ÖKL

1. Krokasmedens Åwaki 95 poäng

2. Lauvstuas Toya Thezor 83 poäng

2. Hjärter Dams Maiden 83 poäng

3. NORD UCH Multestua Mattykaisa’s 
Bheste

80 poäng

Arbetsprov EKL

1. Nanaimo Arctic Elin 64 poäng

2. Dewberry’s Dual Bijyoti Paytan 60 poäng

BIS Tollarspecialen 2016  
JEUW-15 NORD JV-15 SE VCH  

West Coast Tollers Geisha

BIM Tollarspecialen 2016  
NORD JV-15 RLD N  

Svensdotters Oslagbara Obelix

BILDGALLERI MED 
VINNARNA!
Foto: Mikaela Gröndahl

TOLLARSPECIALEN 2016
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Fler bilder på  
nästa uppslag!

BILDGALLERI MED 
VINNARNA!
Foto: Mikaela Gröndahl

BIS Valpklass  
Agrosofens Sprakfåle 

Ägare Emma Appelberg, Uppsala

BIM Valpklass  
Agrosofens Vildbatting 

Ägare Sofie Ekelund, Bergshamra

BIS Öppen klass  
JEUW-15 NORD JV-15 SE VCH  

West Coast Tollers Geisha 
Ägare Alva Bryngelsson, Torslanda

BIM Öppen klass  
Agildes Heart Of Steel 

Ägare Van Den Bosch Joris, Belgien

BIS Juniorklass  
Agildes My Glorious Emerald Stone,  

Ägare Sköldestig Siw, Mjölby

BIM Juniorklass  
Alba Nuadh Gwenny’s Working Secret,  

Ägare Douma Lieuwe, Holland

BIS Jaktklass  
FDI HTMI HTMII LPI LPII RLD N,F,A,M 

SE UCH Arbetsviljans Hallongrotta 
Ägare Fredriksson Anna, Fornåsa

BIM Jaktklass  
Arbetsviljans Flinta 

Ägare Fredriksson Kenth, Linköping
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BIS Unghundklass  
NORD JV-15 RLD N  

Svensdotters Oslagbara Obelix 
Ägare Andersson Linda, Sandviken

BIM Unghundklass  
Reponi Syysunelma 

Ägare Tarvonen Riikka, Finland

BIS Veteran  
SE UCH Agrosofens Menuetta 

Ägare Hallgren Susanna, Björklinge

BIS Championklass  
Turbofox’s First Star Edition 
Ägare Kleven Trude, Norge

BIM Championklass  
Desire Of Red Glory 

Ägare de Jong Linda, Holland

BIS Champion med jaktmerit   
FDI HTMI HTMII LPI LPII RLD N, F, A,M 

SE UCH Arbetsviljans Hallongrotta 
Anna Fredriksson, Fornåsa

BIS Diskvalificerande fel  
Waswanipi Arya, ägare Andrea Böhm, 

Tyskland

BIM Diskvalificerande fel  
LP1 RDL N  

Swinging Tails Arts And Craft 
Ägare Elisabet Nordqvist, Järfälla

Årets Agilitytollare 
Mountain Toller’s Darmio Mila  

med matte Marthe Sørby

TOLLARSPECIALEN 2016
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BIM Veteran  
DK UCH SE U(U)CH  
Agildes Dreamhunter 

Ägare Jensen Pia, Danmark

BIS Senior  
 LPI LPII LPIII RLD N&F&A SE LCH SE 

U(U)CH SE VCH Rus N’ Riv Zuar’s 
Who’s That Girl,  

Ägare Therese Knutsson och Laila 
Christensen, Knislinge

BIM Senior 
C.I.E. LPI LPII NORD UCH  

Bluenosers Pacific Perry 
Ägare Åhs Gunilla, Hallsberg

Barn med hund  
Vera Eriksson 10 år med Java

BIM Champion med jaktmerit   
SE UCH SE VCH Fägrings Salty Chinook  
Ägare Therese Johansson, Svenshögen 

Årets lydnadstollare  
Krokasmedens Å-Lewis med  

matte Martina Svensson
Fler bilder på  
nästa uppslag!
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BIS Avelsgrupp 
Rus N’ Riv med avkommor efter: 

LPI LPII LPIII SE LCH SE (U)CH SE VCH RLD-N RLD-F RLD-A RLD-M  
Rus N’ Riv Zuar’s Who’s That Girl 

Ägare Therese Knutsson & Laila Christensen 

BIS Uppfödargrupp  
Lauvstua med avkommorna:  

CIE NORD UCH  NJV-11 Lauvstuas Naico Starchacing Fox
NORD UCH NJV-13 Lauvstuas Raico Tif N`Tumble

CIE NORD UCH NV-13, KBHV-15 Lauvstuas Toya Thezor
N UCH NJV-12 Lauvstuas Tia Winterstar

Uppfödare: Anne-Lise Holte

Årets tollingjaktprovstollare  
River Fox Ganti Quebec Af Gine med 

husse Sverker Haraldsson

Årets viltspårstollare  
DK VCH FI VCH NORD VCH NO 
UCH NO VCH SE U(u)CH SE VCH 

NMB-13  
Vildandens Humle af Tingcha  

med husse Henrik Jensen

Årets retriverjaktprovstollare  
Agrosofens Fiinslip med  

matte Liselotte Johansson

TOLLARSPECIALEN 2016

Ring 0775-88 88 88 eller gå in på agria.se
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Agria Veterinärvård ger din hund trygghet livet ut:  
ersättningsbeloppen minskar inte när hunden blir äldre. 
Försäkrar du din valp innan den blir fyra månader får du  
det mest omfattande skyddet till 30 % rabatt första året.
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Från valp till första start
Text: Birgitta Zetterberg  Bilder: Susanne Viker och Albin Zetterberg

Tänk så lite vi visste för 18 månader 
sedan jag och min sambo. När vi 
tillbaka på de senaste 18 månaderna 
som tollarägare kan vi inte låta bli 
att dra på smilbanden åt oss själva, 
något liknande har vi aldrig upplevt 
fastän vi har haft flera olika typer av 
hundar tidigare. 

Som många andra hade vi kontakt 
med flera olika uppfödare innan 
vi bestämde oss för både ras och 
kennel. Vi hade, trodde vi, läst på 

om rasen och var väl förberedda för 
vår valp. Men att det skulle bli ett 
sådant yrväder med energi för fyra, 
en enorm nyfikenhet och en omått-
lig aptit på livet kunde vi aldrig 
föreställa oss! 

VI VILLE JU ”bara” ha en apporte-
rande jakthund som även kunde 
fungera som eftersökshund, famil-
jemedlem och kompis. Vi fick så 
mycket mer, en hund som Digby 
Tollers Goosander ”Scott” får man 

bara en gång i livet, och då har man 
tur!

Innan vi bestämde oss för var 
vi ville köpa valp så ville jag träffa 
valpens föräldrar, eventuellt någon 
släkting och givetvis uppfödaren. 
Vi blev medbjudna av uppfödarna 
på ett träningstillfälle tillsammans 
med ett par av valpens släktingar. 

Vad vi då fick se väckte mitt 
slumrande tränings- och tävlings-
jag. Det var så snyggt, så mjukt och 
lågmält att jag smälte på  direkten! 

Scott smakar and för första gången.

TOLLARSPECIALEN 2016
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Från valp till första start
Text: Birgitta Zetterberg  Bilder: Susanne Viker och Albin Zetterberg

Birgitta Zetterberg med Scott och den fina 
dummien de vann på arbetsprovet.

”Sedan gick han fram och  
nöp grisen i skinkan.  

Plättlätt sa Scott och var 
uppenbarligen mycket nöjd 
med sig själv. Vår träning 
hade gett utdelning, han 

löste  uppgiften!”

Det var precis så som jag ville 
kunna föra fram min hund på. Vi 
fick förklarat för oss hur ett tolling-
jaktprov går till och jag var såld, det 
här ville jag också göra.

Sagt och gjort, när Scott väl var 
hemkommen påbörjades träningen. 
I början var det enkla kontaktöv-
ningar, inkallningssignal vid varje 
måltid, lite miljöträning, hand-
target, avlämningar i lugn och ro 
hemma i köket och mycket lek och 
kärlek såklart. 

Allt eftersom la vi till nya öv-
ningar. Scotts uppfödare hade 
valpkurs för alla kullsyskon, som 
bodde kvar i närheten, vilket var 
minst lika bra för oss tvåbenta som 
för de fyrbenta små liven. Därefter 
gick vi fler kurser, det var mycket 
som skulle läras. Under hösten blev 
det både grundlydnad för blivande 
jakthundar och tollingkurs. 

Vi provade på lite rallylydnad 
under vintern och under våren gick 
vår yngste son, 18 år fyllda, en vilt-
spårskurs med Scott som avslutades 
med ett godkänt viltspårsprov i 
anlagsklass. 

Parallellt med detta tränade vi de 
olika momenten som ingår i tolling-
jaktprov, tillsammans med kullsys-
kon, engagerade kennelmammor 
och på egen hand.

UNDER KENNELHELGEN VÅREN 
2016 kom vi att tala om arbetsprovet 
som finns på Tollarspecialen. Där 
föddes en tanke om jag skulle ta 
och starta ett sådant i stället? Vi var 
ju inte riktigt klara för jaktprovet 
ännu. 

Två veckor innan Tollarspecialen 
hade vi gäster hemma på middag. 
När vi precis ätit klart ringde tele-
fonen. Det var vår yngste son som 
var ute på vildsvinsjakt. Han sa: 
Mamma, du måste komma hit med 
Scott! Ett vildsvin är skjutet och den 
gick iväg ut i ett vetefält, vi måste 
spåra det.

 Det var ju bara att ursäkta sig för 

våra gäster, hoppa i lite lämpligare 
klädsel, och köra iväg. Mina tankar 
snurrade i hög fart under den korta 
bilturen: hans första ”riktiga” spår, 
hur ska det gå? Vildsvin har han 
bara fått nosa på vid ett par tillfäl-
len och då har de varit döda i ett par 
timmar. 

Skottplatsen var väl utmärkt och 
sonen satte på Scott hans spårhals-
band och lina, nu var det skarpt 
läge, det var det här de övat inför. 
Det var gott om blod på marken så 
Scott fick lätt upp spåret och satte 
fart, rakt ut i veten. Skytten följde 
efter, beredd med geväret, och jag 
bildade eftertrupp. Det här måste 
jag ju se. 

Spåret var inte långt, efter cirka 
100 meter saktade Scott in, hukade 
sig lite, smög fram och började 
skälla. Skytten gick försiktigt fram 
och där låg den döda grisen. Scott 
närmade sig försiktigt bakdelen, 
vädrade, skällde och backade ett par 
gånger. Sedan gick han fram och 
nöp grisen i skinkan. Plättlätt sa 
Scott och var uppenbarligen mycket 
nöjd med sig själv. Vår träning hade 

gett utdelning, han löste uppgiften! 
Det var med stor glädje och stolthet 
vi åkte hem till våra gäster igen.

På specialen gick arbetsprovet 
av stapeln på fredagen. Det var 
med blandade känslor jag gick 
till samlingen. Det kändes stort, 
nervöst, förväntansfullt och jättero-
ligt! Det var fem olika stationer och 
man kunde få max 20 poäng på var, 
väntetiden var lång mellan varje 
start. Det var många tävlande, 93 
startande tror jag att det var. 

När vi väl hade gjort vår första 
start la sig den värsta nervositeten. 
På vissa ställen gick det bättre och 
på vissa gick det sämre. Det bästa 
var att han kunde hålla ihop och 
fungera under den långa dagen. 
Han var lugn och tyst under vänte-
tiden, under arbete var han fokuse-
rad på sin uppgift, hade en superbra 
stadga, full fart när det gällde och 
en enorm arbetsglädje. 

POÄNGMÄSSIGT FICK VI absolut 
inte full pott, men känslan när vi 
var klara var att vi var dagens vin-
nare! Det gav rejält med mersmak. 
När det var dags för prisutdelning 
på lördagskvällen kom vi på en he-
drande artondeplats med 73 poäng. 
Vilken fantastisk debut! På köpet 
fick vi även en fin dummie som pris. 

Kvällen blev ju inte sämre av att 
två av Scotts kullsyskon fick 3:e pris 
i TJP Nkl på sin första starter. Stort 
grattis till er! Som ni förstår hade 
vi mycket att fira under kvällens 
gemensamma kennelkräftskiva. 

Detta var vår andra tollar special, 
förra året var Scott valp, men det 
blir absolut inte vår sista. Det är fan-
tastiskt kul och inspirerande att se 
så många duktiga hundar och deras 
lika duktiga förare. Det gav mig 
rejält med energi och nya idéer till 
kommande träningstillfällen. Vi ses 
igen på kommande tävlingar! •

Se resultat från Specialen 
på sid 18-24! 
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Full fart på Specialen 
Text: Susanne Karlsson

På fredagkvällen var det dags för 
årets upplaga av agilityn på Tollar-
specialen.

I agilitytävlingen startar de tävlande 
först ett hopplopp, sedan ett agili-
tylopp, och i slutet läggs resultaten 
ihop för att kora årets agilitytollare.

Svårighetsgraden skall vara 
motsvarande klass två, alltså mit-
tenklassen. Inte för lätt, och inte för 
svårt, utan genomsvenskt lagom.

De startande kom från såväl 
Sverige, som Norge, Danmark, Tysk-
land och Holland. Det var ett stort 
startfält i år, och de tävlande höll 
genomgående hög klass.

Det som alltid är lika roligt med 
agilityn på specialen, är att man 

får se hundar i så olika faser av sin 
utbildning, allt från de som precis 
börjat tävla, till rutinerade ekipage 
med SM-meriter i bagaget.

VI BJÖDS PÅ snygg slalom, fantas-
tiska running contacts, ostrukture-
rade flying contacts, hisnande fint 
samarbete, övertaggade, lyckliga 
hundar, och en hel del kreativa 
banlösningar  från de hundar som 
inte var överens med domaren om 
bansträckningen. Och naturligtvis 
skall det höras att det är tollare på 
banan, så en hel del tollarskrik blev 
det naturligtvis också.

Årets domare var Tina Lund, 
som med sina banor bjöd alla på en 
utmaning. 

Efter hoppklassen var det ett fler-
tal nollor som var med i kampen om 
årets agilitytollare. Men, precis som 
på många andra finaler, kom sedan 
agilityklassen och satte käppar i 
hjulet för de tävlande. 

Kontaktfälten fällde en del och 
retliga rivningar andra, och när re-
sultaten hade räknats ihop fanns det 
endast två dubbelnollor kvar.

SEGRANDE BLEV TILL slut Marthe 
Sørby med Mila ifrån Norge. Mar-
thes handling satt precis där den 
skulle bägge banorna igenom, och 
hon och Mila visade på ett bra sam-
arbete på bägge banorna.  Grattis! •

TOLLARSPECIALEN 2016

Se resultat från Specialen 
på sid 18-24! 

Ovan: Susanne Karlsson 
med Mysslä´s Chilepepper 
Mirasol ”Mira”.  
Foto: Johanna Nilsson

Längst t vänster: 
Agildes Treasure Freyja 
med husse  Håkan Eriks-
son.  
Foto: Marcus Johansson

Närmast: Birgitta Svedin 
och Blazing Fowler´s Epic 
Corona ”Edda”.  
Foto: Anna Andersson
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På väg mot jaktpremiär  
med Aslan
Text och bild: Marie Kinder

Aslan är en ung hund, snart ett och 
ett halvt år gammal. Ända sedan 
han var liten valp har mitt mål varit 
att han ska bli min jaktkamrat och 
kompanjon. 

Vi ska lita på varandra och samar
beta för att få in fåglarna så snabbt 
som möjligt. Vi ska sitta tillsam
mans bakom gömslen och njuta av 
våra jaktdagar. Troligtvis kommer 
vi även tillsammans njuta av mina 
ostmackor och kanske någon grillad 
korv. Han måste kunna lita på mig, 
även när jag blir stressad och inte 
beter mig som jag brukar. Jag måste 
kunna lita på honom när jag ber 
honom simma ut på ett mörkt hav 
med höga vågor på eller när jag inte 
vet vart fågeln har landat efter att 
någon har skjutit. 

JAG MÅSTE VETA att när han hittar 
fågeln så tar han den med sig för att 
ge den till mig. När jag tränar försö
ker jag vara lugn och kontrollerad 
men att anmäla oss till tävling då 
och då brukar få mig lite mer nervig 
och nervös. 

Det är bra för Aslan att han lär 
sig att jag kan vara sådan också men 
att vi ska fortsätta samarbeta och 
att allt går bra. Rallylydnad, utställ
ning och en apporteringstävling är 
de olika hundsporter vi deltagit i 
hittills. Han har fått följa med mig 
när jag åkt iväg för att träna mig på 
att bli domare på tollingjaktprov. Då 

gräsmattan och blåser närsökssig
nal men vid 1,5 års ålder borde jag 
börja använda den även i retriever
träningen. 

Anledningen är att jag inte tränat 
den delen av reteriverarbetet som 
handlar om att jag lägger mig i 
Aslans arbete. Jag har hittills tränat 
den delen som innebär att Aslan 
sett apporten falla eller så har jag 
visat med handen ett tänkbart 
område eller riktning och sedan har 
Aslan fått jobba självständigt för att 
hitta dummyn eller fågeln. 

DET JAG BEHÖVER göra nu, när 
han mognat och blivit lite mer 
vuxen i huvudet, är att träna på 
dirigerbarhet och förarstöd. Appor
tering består av två motsägelsefulla 
bitar: hunden ska klara sig själv   och 
hunden ska göra som du säger. Jag 
har två olika kommandon för det 
här: ”apport” betyder att Aslan ska 

har han fått vara ensam med min 
andra hund under större delen av 
dagen, sovit borta och fått mycket 
miljöombyte. 

VI HAR TÄVLAT i Danmark och 
kunnat prestera godkända resultat 
trots långa resor och hotellvistelser. 
Jag har också varit med på grupp
träning med olika retrievrar, en 
miljö som är svårare än att bara 
träna själv. Jag märker att Aslan 
mognat, nu några månader efter 
ettårsdagen. 

Han är inte lika barnsligt förtjust 
när vi går förbi en hästhage, höns
gård eller ankdammen vid slottet. 
Han tittar lite under lugg men talar 
inte längre om med hela sitt kropps
språk att han tycker att jag släppa 
honom så han får leka lite med de 
andra djuren. 

Jag märker också att han vet 
vad ordet ”apport” betyder och att 
han ska sitta kvar när något kastas, 
även om han glömmer det någon 
gång ibland. Han går frimodigt i 
olika sorters vatten, simmar genom 
vegetation och nu har jag börjat 
lära honom att apporten också kan 
finnas på andra sidan vattnet uppe 
på land. 

Han är pigg och glad i sitt arbete. 
Det jag tränar alldeles för lite på är 
visselsignaler. Jag borde ta mig i 
kragen och träna stoppsignalen och 
närsökssignalen. Visserligen häl
ler jag ibland ut lite hundgodis på 

Blazing Fowler’s Hobbit Aragorn 
”Aslan”

Forts. på nästa sida
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”Förklara för hunden  
vad du vill, visa vad som 
är rätt och var fokuserad 

redan från början.  
Du förstår, den där av   
och påknappen sitter  
inte på hunden, den  

sitter på dig.”

hämta dummyn och han får klara 
sig själv, ”ut” betyder att jag kom
mer lägga mig i hans arbete och 
säga vart han ska. Det innebär att 
han så småningom när han lärt sig 
det här, för att jag har tränat honom 
på det, vet redan när han lämnar 
min sida vad för slags arbete som 
föväntas av honom. Jag vill poäng
tera igen att det är inte hans fel om 
jag inte tränar honom på något. Han 
gör det jag har lärt honom. Så blir 
det fel så är det för att jag inte tränat 
tillräckligt eller fel. 

Fast visst kan en hund ha en 
dålig dag och då är det kanske inte 
mitt fel ändå. Jag vill gärna hänga 
kvar vid den tanken, det blir lite 
jobbigt annars att stå som ansvarig 
för allt som går på tok. 

Nästa vår vill jag starta på tolling
jaktprov och kanske det blir något 
prov redan i höst. Hösten vill jag 
annars ägna åt att jaga och att missa 
en jaktdag för att jag anmält mig till 
någon tävling eller prov känns inte 

bra. Jag inser att som blivande do
mare får jag nog ta de chanser som 
ges om jag ska starta själv någon 
gång, så något prov kanske det blir 
som en utvärdering om vad jag ska 
hem och träna mer på. 

NU TÄNKER JAG prata lite om 
den berömda av  och påknappen. I 
arbetet ska det vara glädje och fokus 
och där emellan ska det kunna vara 
avkopplat och socialt. Det ska vara 
som att tända en lampa  på..av..på..
av. Det är en hel del förare som har 
hört talas om den här funktionen 
men vet inte riktigt var de ska hitta 
den. 

Jag försöker hitta knappen redan 
när hunden sitter i sin bur i bilen 
och vi ska påbörja träningen. Först 
går jag och pratar med mina trä
ningskompisar (knappen är av). Vi 
hälsar på varandra, diskuterar lite 
om dagens upplägg och bestämmer 
hur vi ska göra med fikat. Sedan går 
jag tillbaka till bilen och tar fram 

Aslan på väg in.
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kopplet. DÄR kopplar jag bort mina 
kompisar. Har de något mer de vill 
säga mig så får kopplet vänta lite 
för jag vill inte ha någon “nästan på,  
nästan avknapp”. När jag tar ut hun
den ur bilen så är träningen igång. 
Uppför sig hunden på ett sätt som 
jag inte vill så börjar vi om. Hoppar 
han ut ur bilen innan jag gett tillå
telse så får han hoppa in i bilen igen. 

Äsch, så petig hon är, tänker 
du kanske nu. Jag tänker så här: 
Träningen har redan börjat. Jag vill 
träna på samarbete och att han ska 
vänta på kommando. Genom att 
visa hunden att ett felaktigt bete
ende inte leder framåt fattar hunden 
ganska snart vad den ska göra för 
att få komma vidare. 

Förklara för hunden vad du vill, 
visa vad som är rätt och var foku
serad redan från början. Du förstår, 
den där av  och påknappen sitter 
inte på hunden, den sitter på dig. 
Det är DU som ska vara PÅ när 
du tränar och vara det hela tiden 
tills du markerar för hunden att du 
tänker stänga av och därmed kan 
hunden få göra det också. 

ETT BRA SÄTT att stänga av är att 
binda upp hunden någonstans, att 
säga ”hopp och lek”, ”gå och kissa”, 
”slut” eller annat kommando som 
för hunden betyder en tydlig gräns 
mellan arbete och fri tid. På och 
av knappen kan benämnas som 
att man går in i sin bubbla. I min 
bubbla finns jag och min hund. Inga 
andra är välkomna in förutom på 
besök i form av kastare, skytt eller 
liknande statister. Inne i bubblan är 
det tyst, omgivningens ljud märks 
inte. Pratar någon med mig så är 
det som hissmusik, något som hörs 
i bakgrunden men ingen egentligen 
lyssnar på. Det känns som om tiden 
går långsammare och i slowmotion. 

Jag vet vad jag ska göra innan 
situationen uppstår, jag är beredd 
och jag tar tillfället iakt. Ibland 
spricker bubblan och jag väcks ur 
min trans, mobilen ringer, jag lyss
nar för mycket på vad någon säger, 
jag börjar prata men någon, jag ska 
vara instruktör samtidigt som jag 
kör min egen hund eller jag tror att 

jag ska kunna fotografera min hund 
och ändå vara fokuserad och kvar 
inne i bubblan. 

ATT VARA BEREDD kan innebära 
att jag stänger av knappen lite och 
tar en kort time out från Aslan och 
säger åt honom att gå och kissa. 
Under tiden försöker jag komma på 
vad det är jag inte är nöjd med just 
nu. För mig går det ganska automa
tiskt att göra det här, det var inte så 
länge sedan jag startade på elitprov 
med Aslans mormor och de proven 
är relativt långa och krävande, men 
när jag ska hjälpa andra måste jag 
förklara mer vad jag menar. 

Låt oss ta Aslans bror Atlas som 
exempel. Vi skulle träna på fokus 
och fotgående. Han och matte skulle 
gå runt mig och Aslan. Aslan trä
nade alltså samtidigt på att låta bli 
sin brorsa som fick runt medan han 
tvunget skulle sitt still och vänta. 
En till synes enkel övning men 
halvvägs runt tappade Atlas fokus 
och skulle bara lukta på marken. Vi 
gjorde ett stopp och Ylva stängde 
av länken mellan sig och Atlas och 
lyssnade på mig och vad jag hade 
att säga. Jag som stod still hade lagt 
märke till att Atlas tappade fokus 
varje gång han lämnade gruset och 
kom ut på gräset. 

Ylva bad Atlas om uppmärksam

het, började gå och var nu med på 
att precis vid gräskanten skulle hon 
förmodligen behöva bryta hans be
teende och göra något avledande. 

Hon valde att säga hans namn 
“Atlas!” med en pigg stämma och 
han kom av sig med sitt nosande 
redan innan han börjat! 

FÖLJDEN BLEV ATT han fick fokus 
på matte och det märktes direkt. 
Eftersom han aldrig började nosa så 
tappades inte den röda tråda, län
ken mellan dem. Bubblan blev bara 
starkare och när vi sedan övergick 
till apporteringsövingar var han och 
matte fortfarande rörande överens 
om att de hade ett speciellt band 
mellan sig. 

Atlas hämtade dummiesar utan 
att bry sig om något annat. Rösten 
är ett förträffligt verktyg att an
vända för att avleda, bryta beteende, 
uppmuntra eller korrigera. Jag tror 
på korrigeringar som hjälper hun
den att förstå vad du vill. 

När Aslan glömmer att han ska 
sitta kvar vid skott och kast så säger 
jag åt honom. Han stannar då och 
kommer tillbaka. Det lönar sig inte 
att tjuva vid starten, det blir omstart 
ändå. 

När jag har lagt de fåglarna han 
redan apporterat på marken ska jag 
kunna säga till honom att låta bli 
dem på ett hyggligt men tydligt sätt. 
Ett “appappapp” eller annat veder
taget uttryck är bra att ta till. Inga 
konflikter och inget vrål och skrik, 
men dock en form av korrigering. 

JAG VILL HELST träna utan koppel 
för då använder jag min röst mycket 
mer. Kopplet använder jag när jag 
vill stänga av, för det är jobbigt att 
koncentrerat vara “på” hela tiden. 
Även när de har koppel på sig 
försöker jag i så stor utsträckning 
som möjligt säga vad jag vill istäl
let för att dra runt dem i kopplet. 
Att koppla hunden är ett sätt att få 
koppla av. I nästa nummer hoppas 
jag kunna skriva om hur vår jakt
premiär blev och vad jag ska träna 
vidare på när Aslan fyller två år och 
är vuxen. Därmed stänger jag av 
och säger “hopp och lek”. •Blazing Fowler’s Hobbit Aragorn ”Aslan”
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 När ens bästa vän får FCP 
Text och bild: Frida Wiklund

Efter många år av funderingar så 
bestämde jag mig våren 2015 att 
jag var redo för min första hund. 
Passande nog har jag länge velat ha 
en tollare och fick kontakt med en 
fantastisk uppfödare som gav mig 
förtroendet att få ta en liten kille 
från hennes senaste kull. 
Den efterlängtade dagen kom när 
jag skulle få hämta hem min alldeles 
egna valp. Jag kände på en gång att 
han ”Easton” skulle bli min bästa 
vän och han stal fort en stor del av 
mitt hjärta.

När Easton var sex månader så 
haltade han lite till och från så jag 
tog honom till veterinären, men där 
hittades inget fel. Han fick en injek-
tion med antiinflammatoriskt och 
smärtlindrande och sen var hältan 
som bortblåst.

När Easton var tio månader var 
han halt en morgon efter att ha 
sovit hela natten och jag funderade 
på vad vi hade gjort dagen innan 
men kunde inte komma på att vi 
gjort något ansträngande. Efter en 
promenad så var hältan borta men 
efter nästa vila så var den tillbaka 
igen. Jag lyckades få en tid hos vete-
rinären dagen efter att Easton börjat 
halta och vid den undersökningen 
ömmade han något över armbågen. 

Veterinären vi kom till var en 
rutinerad ortoped som tyckte att 
vi skulle göra en CT-röntgen på en 
gång istället för att först göra en 
vanlig röntgen och sedan behöva 
göra en CT-röntgen också. Orolig 
som bara den var jag när min bästa 
vän fick lugnande och blev trött i 
mitt knä. Sen var det den där oänd-
liga väntan, först på att få tillbaka 

min vän och sedan höra resultatet 
av undersökningen. 

När veterinären kom tillbaka och 
började prata förstår jag på en gång 
att resultatet inte är bra. Easton 
hade något som kallas för FCP, som 
sägs vara en ärftlig sjukdom som 
kan uppstå mellan fyra och sju må-
naders ålder när valpen växer som 
allra mest.  

FCP (FRAGMENTERING AV proces-
sus coroniodeus) är en sjukdom som 
gör att under tillväxtperioden så 
växer det ena benet (ulan) i fram-
benet fortare än det andra benet 
i frambenet (radius). På grund av 
detta så blir det som en trappa mel-
lan de två benen som går i frambe-
net. För benet som kommer uppi-
från (humerus) som ska knyta an i 
armbågen lägger då all belastning 

Easton med matte Frida.
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”Allt som han har fått stå ut 
med; vila och stillhet så  

har han hela tiden varit vid 
gott mod. Sen har vi alla 

 passiva rörelser, kylning av 
ben, alla konstigheter som 
han har gått igenom. Easton 
har bara funnit sig i allt.”

bara på det ena av de två benen som 
kommer underifrån. Vilket gör att 
det kan nötas och gå sönder, så att 
benflisor ligger och irriterar vävna-
den i armbågen. Detta gör mycket 
ont och det är oftast därför hunden 
börjar halta och ibland inte alls vill 
stödja på benet. 

Jag fick förklarat att Easton inte 
kommer att kunna fungera för det 
som jag vill ha honom till, det vill 
säga, tollingjakt, rallylydnad, appor-
tering, spår med mer. Jag blev helt 
förkrossad, fick helgen på mig att 
fundera på vad jag skulle göra med 
min älskade vän. 

TIO MÅNADER GAMMAL, skulle 
en ung glad och livfull hund inte få 
leva längre på grund av en sådan 
struntsak egentligen? Kunde Easton 
vara lika nöjd som familjehund om 
det skulle visa sig att hans arm-
bågar inte skulle håll för tuffare 
aktiviteter? Skulle vi tillsammans 
klara av sex långa månader med 
rehabiliteringen?

Det var många tankar som snur-
rade i huvudet den helgen, fram 
och tillbaka hela tiden, fått stöd av 
nära och kära och även många av 
er andra tollarägare. Jag bestämde 
mig för att konsultera en annan 
veterinär som gav Easton en mycket 
bättre prognos om tillfrisknandet 
efter den eventuella operationen. 

Detta var en enorm lättnad att 
höra men gjorde egentligen ingen 
ändring i mitt beslut då jag redan, 
sen jag fick höra att han hade FCP 
och att operation krävdes, visste i 
mitt hjärta att jag alltid kommer att 
göra allt för min bästa vän. 

OPERATIONEN I ARMBÅGEN 
utfördes och det konstaterades att 
det inte var lika illa som man först 
trodde. Men det var nu som den 
riktigt jobbiga resan började.

Easton var aldrig stel eller halt 

efter operationen, vilket är vanligt 
att de blir då man går in i leden och 
plockar bort de lösa benbitar som 
har legat och irriterat. Eftersom att 
han inte var besvärad efter (vilket 
jag är väldigt glad över) blev det 
svårare att hålla en tiomånaders 
valp stilla och lugn. 

Nästan direkt efter operationen 
så började vi med massor av mental 
stimulans istället för det fysiska ef-
tersom han inte fick vara lika aktiv 
längre. Det handlade nu om att vi 
bara fick ta femminuterspromena-
der, inga hopp, inte gå i nedförs-
backar, inte springa, inte leka aktivt, 
inte leka med andra hundar samt 
massor av andra ”fick inte-grejor”. 
Det var väldigt lätt att fokusera på 
alla inten, men vi fick mycket upp-

muntran från rehab-avdelningen på 
Bagarmossens djursjukhus om allt 
det som vi fick göra istället.

Easton har fått lära sig massor av 
roliga trick. Till exempel så blåser 
han numer bubblor i vatten, öppnar 
och stänger lådor och skåp, tar av 
strumpor, hålla apporter ordentligt, 
städar undan sina leksaker, plockar 
i tvättmaskinen och en hel del an-
dra tricks.

Tre veckor efter operationen så 
började Easton gå på rehab i en 
treadmill. Det tyckte vi båda var 
väldigt roligt då vi äntligen fick 
göra något mer aktivt. Rehaben 
fortsatte en till två gånger i veckan 
i tre månader och det var superro-
ligt att få se alla framsteg som han 
gjorde under rehabperioden och nu 
ser vi fram emot sommaren och all 
simning.

Trots diagnosen FCP och allt 
krångel som det har medfört så är 
Easton världens bästa hund och jag 
hade verkligen inte kunnat önska 
mig en bättre vovve att gå igenom 
detta med.

ALLT SOM HAN har fått stå ut med; 
vila och stillhet så har han hela 
tiden varit vid gott mod. Sen har 
vi alla passiva rörelser, kylning av 
ben, alla konstigheter som han har 
gått igenom. Easton har bara funnit 
sig i allt som jag har behövt göra 
med honom för att han ska få så 
bra förutsättningar för ett långt och 
smärtfritt liv som möjligt.

Easton är världens snällaste kille 
och tycker att det mesta i livet är 
roligt, bara man får följa med matte 
på äventyr så är allt helt komplett. 
Så om vi skulle behöva gå igenom 
detta en gång till så skulle de bli 
väldigt jobbigt men jag skulle ändå 
inte tveka för när jag ser på Easton 
slår hjärtat extra hårt. Han är min 
bästa vän som är värd allt som livet 
har att erbjuda. •
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Attrahunt’s Best Wishes
”Bakkus”

Viltspår
2016-07-06 Vänersborg

Godkänd anlagsklass

Utställning
2016-04-02 Inoff Floby

BIR-valp, BIG-4
2016-04-09 SSRK Kungsbacka

BIM-valp
2016-05-07 SKK Lidköping

BIR-valp

Ägare: 
Anna Alfredsson, Uddevalla

Uppfödare: 
Sandra Wikman, Umeå

Attrahunt’s Brilliant Compassion 
”Java”

Utställning
2016-04-02 Inoff Floby

BIM-valp
2016-04-09 SSRK Kungsbacka

BIR-valp
2016-06-12 SKK Vänersborg

Excellent junkl

Ägare: 
Anna Medveczky, Västra Frölunda

Uppfödare: 
Sandra Wikman, Umeå

Pl.V.J-DK.V.J-NV.J 2013  
NUCH,SU(U)CH,DKUCH,NORD 
UCH,C.I.E,NV.V-SV.V-DK.V 2014 
Lill’charm Toller’s Tjorven Iona

”Iona”

Uppfödare: Grude.

Ägare: Nina Jørgensen, Tollergrenda’s 
Kennel, Norge

RLD N RLD F Agrosofens 
Cirkusprinsessa

”Blända”

Rallylydnad
Nybörjarklass

Kista 2016-05-08, 79 p
Väsby 2016-05-21, 75 p och 82 p,  

RLD N
Fortsättningsklass

Gävle 2016-06-05, 72 p
Fagersta 2016-06-19, 81 p

Åkersberga 2016-06-21, 72 p, RLD F

Utställning
Sandviken 2016-07-17, Exc,  

BIR jaktmeriterad
Tollarspecialen, avelsklass 2:a

Agrosofens Flitiga Lisa ”Flisa”

Utställning
Tollarspecialen, 3:a öppenklass tikar

SE JV-12 RLD N RLD F RLD A 
Agrosofens Sockerärta ”Märta”

Rallylydnad
Avancerad klass

Fagersta 2016-01-10, 72 p
Fagersta 2016-06-18, 78 p och 82 p, 

RLD A
Mästarklass

Solvalla 2016-08-14, 90 p

Ägare och förare: Maria Ivarsson

Uppfödare: Annika Bergquist och  
Helen Häggström
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SKK Borås. PL.V-2013 NUCH,SU(U)
CH Tollergrenda’s Knightlike Frøya

”Frøya”

1BTK, CK, CERT, BIM och SU(U)CH

Ägare och förare: 
Nina Jørgensen, Tollergrenda’s Kennel, 

Norge

SE VCh River Duck’s Vild Vittra af Cole
”Vilja”

Godkänt anlag 20150920

Viltspår
1:a pris ÖKL 20150922
1:a pris ÖKL 20160515

1:a pris ÖKL och Godkänt 
championat  20160522

Genomfört BPH 
2015 Malung 

Genomfört MH 
(1 på skott) 20160424 Hallstahammar 

Utställning
Cert, BIM 20160409 Sundsvall

Ägare: 
Anna-Stina Pettersson, Köping

Uppfödare: 
Christina Hedström, Västerås

SE VCH Arbetsviljans Tigerkaka
”Lova”

Retriverjaktprov
1:a pris NKL  19/9-15

Tollingjaktprov
3:de pris ÖKL  4/8-16

Lydnad 
1:a pris Klass 3  30/7-16

Utställning 
BIM och CERT 7/2-16

Ägare: Elisabet Nordqvist

Uppfödare: Anna Fredriksson

 C.I.E Nord UCH SE U(U)CH LPI LPII 
RLD N RLD F Bluenosers Pacific Perry

”Perry” 

Tollingjaktprov
2016-05-07 Vendelsö 3:e pris

2016-08-04 Tollarspecialen 3:e pris

Lydnad klass III
2016-08-06 Tollarspecialen , 3:e pris, 

219 p med 2:a placering

Rallylydnad
2016-05-19 Askersund Nybörjarklass 

97 p
2016-05-19 Askersund Nybörjarklass 

89 p
2016-06-04 Kumla Nybörjarklass 89 p

2016-06-28 Ödeshög 
Fortsättningsklass 94 p
2016-06-28 Ödeshög 
Fortsättningsklass 78 p

2016-07-02 Värnamo Fortsättningsklass 
86 p

2016-07-02 Värnamo Fortsättningsklass 
87 p 

Utställning
2016-08-07 Tollarspecialen

1:a seniorklass
BIM

4:e bästa hane 
2016-08-13 Utställning Askersund 

internationell, BIR veteran

Ägare: 
Gunilla Åhs

Uppfödare: 
Bluenosers Ingrid och Jan-Erik Larsson, 

Vingåker

HAR DU  
EN TOLLARE PÅ 

HUGGET? 
Vi vill ha ditt bidrag!

Skicka text och bild till  
tollaren@tollarklubben.se

Döp mejlet ”Tollare på hugget”.

Max 20 rader.

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

hämtade från till exempel facebook 
eller skickade med sms fungerar 

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

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



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

AKTIVITETSGRUPPER I LANDET
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GLÖM INTE ATT MEDDELA OSS ÄNDRINGAR! 
Har ni bytt kontaktpersoner, ändrat telefon-
nummer, startat en ny aktivitetsgrupp, startat 
Facebook-grupper där information om aktiviteter 
läggs ut – glöm inte meddela Tollaren!  
Skicka in ändringar till tollaren@tollarklubben.se.  
Märk mejlet “Kontaktinformation Xxxxx“  
(gruppens namn).

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

UPPFÖDARE  
Betalar första året in 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 08-795 30 50 eller mejl medlem@skk.se

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

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

GÄSTRIKETOLLARNA
Lena Dahlblom, 0297-414 80, 070-564 18 97,  
lena.dahlblom@telia.com
Hitta oss under Gästriketollarna på Facebook.
HÄLSINGETOLLARNA 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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NYA MEDLEMMAR

LINDA DEGERFELDT, ÖJEBYN
HANNA BRANDT, ARNÄSVALL
MARIA TERVAHAUTA, TÄRENDÖ
ELISABETH MAYER-TOMASSEN, MALÅ
LINUS HENRIKSSON, MALMBERGET
ANNA AXBERG, HORTLAX
JOHANNA ASPLUND, HAPARANDA
CAMILLA AHLBERG, UMEÅ
MIKAEL BYLUND, SÖRBERGE
ANNIKA SÖDER, HALLSTAHAMMAR
SIW SKÖLDESTIG, MJÖLBY
INGER JOHANSSON, NYNÄSHAMN
SOFIE EKELUND, BERGSHAMRA
EMMA APPELBERG, UPPSALA
JULIA KÄLLESTEDT, UPPSALA
ANETTE VALDEMARSSON, ÖREBRO
SARAH ANDERSSON, JOHANNESHOV
MARKUS FRYKÉN, STOCKHOLM 
GUNILLA LIND, BRO
MALIN BOUVIN, JÄRFÄLLA
LOVISA LINDBERG, UPPSALA
TILDA KARLSSON, LINGHEM
MATILDA LEWERIN, ÅKERS STYCKEBRUK

LOUISE WINBLAD VON WALTER, 
SOLLENTUNA
BENNY ANDERSSON, STORÅ
MARGARETA KARLSSON, HOVA
MARIE SAMUELSSON, GÅNGHESTER
KARIN GUSTAFSSON, LIDKÖPING
HELENA ORDAL, KULLAVIK
MARTA ERIKSON, GÖTEBORG
PATRICIA KRIVED, HINDÅS
LISA CARLSSON SKÄREMO, BORÅS
LARS KÄLLSTRÖM, GÖTEBORG
MY ROBERTSSON, KRISTINEHAMN
WILMA GRIPENBERG, VÄSTERLANDA
SOFIA JOHANSSON, KARLSTAD
TIM JANSSON, KARLSTAD
JOSEFIN LINDQUIST, KRISTINEHAMN

HELENA NORD, HÖGANÄS
MOA KLARÉN, HELSINGBORG
TOBIAS THEJLL, MALMÖ
CHRISTINA ÅKESSON, HÖLLVIKEN
SUS RINGHOLM DK- VAERLÖSE
MARTINA GAROVA, PRAGUE, TJECKIEN
LOTTA BLOMQVIST, HELSINGFORS, 
FINLAND
INES FUCHS, WELVER, TYSKLAND
PIA JENSEN, STRUBY, DANMARK
TRUDE KLEVEN, HARSTAD, NORGE
JOSEFIN KEVIN, MARIEHAMN, FINLAND
LINNEA SMÅNGS, MORA
LENA JOHANSSON, EDSBYN
WILMA KJELLQVIST, TIVED
SOFIA RASMUSSON, ÖREBRO
IDA VESSBERG, LINKÖPING
HÅKAN ERIKSSON, KUMLA
HANNA GUSTAFSSON, ROSERSBERG
BETTINA KLINKE PALACIOS, JÄRFÄLLA
ÅSA HANSDOTTER HARTMAN, UPPSALA
MARIA NILSSON, ÖREBRO
CHRISTINA MELIN, KUMLA

PER-ARNE PERSSON, TORSBY
DAVID ALBINSSON, HÄLLINGSJÖ
MARTINE KARLSSON, VARGÖN
INGRID GUSTAFSSON, GULLSPÅNG
ANN MAGNUSSON HANSSON, 
LANDVETTER
MAGNUS SÖNNERGREN, KULLAVIK
KERSTIN DAHLÉN, FJÄRÅS
PETER ANDERSSON, SOLLEBRUNN
ANNIKA THYBERG, FORSHAGA
ISABELL KARLSSON, VARBERG
OSKAR JOHANSSON, ROMELANDA
KATARINA KIIVERI, MANGSKOG
MARY-ANN ANDERSSON, HÄSSLEHOLM
MARIE WIDERSTRÖM, TOLLARP
JAN ANDERSSON, KLIPPAN

JOHANNA NILSSON, TOLLARP
SARA ESKILSSON, MÅLILLA
FILIP REIMER, ÄLMHULT
ULLA MATTISSON, MALMÖ
ANNA THERESE STIVNERT, RONNEBY
CHARLOTTE BÄCKSTRÖM, HÖLLVIKEN
ANDREA BÖHM, BIEBELRIED, TYSKLAND
RIKKA TETRI, PERTTELI, FINLAND
RANDI VIKEN, HEIMDAL, NORGE
PETRA KOSKIMAA, LAHTI, FINLAND
VIBEKE HOMDAL, ARENDAL, NORGE
HILDE ARNEBERG, JAR, NORGE
MICHAELA HOFFMANN, GERSTHOFEN, 
TYSKLAND
LINE DALHEIM NO- LANGHUS
IDA ÅRSKOG, VINDELN
AMANDA VIKNER, MORA
ULRIKA BROBECK, ÅBY
JOHANNA SKOGSMAN, HÄGERSTEN
SARA ULVHAG, VALLENTUNA
ELENOR ANDERSSON, KUNGSBACKA
JESSICA MANN, BOTTNARYD
BIRGITTA HILMARSSON, ANNERSTAD
KENT NILSSON, PERSTORP
VILBORG KRISTJANSDOTTIR, LOMMA
CINDIE LJUNGSTRÖM, JÖNKÖPING
CHRISTINA HULTIN, JÖNKÖPING
SABINE PERISIC, HAMBURG, TYSKLAND
INEZ FUCHS, WELVER, TYSKLAND
RIIKKA TETRI, PERTTELI, FINLAND
LINNEA SMÅNGS, MORA
LENA JOHANSSON, EDSBYN
WILMA KJELLQVIST, TIVED
SOFIA RASMUSSON, ÖREBRO
IDA VESSBERG, LINKÖPING
HÅKAN ERIKSSON, KUMLA
HANNA GUSTAFSSON, ROSERSBERG
BETTINA KLINKE PALACIOS, JÄRFÄLLA
ÅSA HANSDOTTER HARTMAN, UPPSALA
MARIA NILSSON, ÖREBRO
CHRISTINA MELIN, KUMLA
PER-ARNE PERSSON, TORSBY
DAVID ALBINSSON, HÄLLINGSJÖ
MARTINE KARLSSON, VARGÖN
INGRID GUSTAFSSON, GULLSPÅNG
ANN MAGNUSSON HANSSON, 
LANDVETTER
MAGNUS SÖNNERGREN, KULLAVIK
KERSTIN DAHLÉN, FJÄRÅS
PETER ANDERSSON, SOLLEBRUNN
ANNIKA THYBERG, FORSHAGA
ISABELL KARLSSON, VARBERG
OSKAR JOHANSSON, ROMELANDA
KATARINA KIIVERI, MANGSKOG
MARY-ANN ANDERSSON, HÄSSLEHOLM
MARIE WIDERSTRÖM, TOLLARP
JAN ANDERSSON, KLIPPAN
JOHANNA NILSSON, TOLLARP
SARA ESKILSSON, MÅLILLA
FILIP REIMER, ÄLMHULT

Aktiviva’s Protos d’Nash ”Kenzo”, ägare Marina Johnsson.  
Foto: Ellinor Forsman
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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
Mats Gunnarsson, 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

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.

ULLA MATTISSON, MALMÖ
ANNA THERESE STIVNERT, RONNEBY
CHARLOTTE BÄCKSTRÖM, 
HÖLLVIKEN
ANDREA BÖHM, BIEBELRIED, 
TYSKLAND
RIKKA TETRI, PERTTELI, FINLAND
RANDI VIKEN, HEIMDAL, NORGE
PETRA KOSKIMAA, LAHTI, FINLAND
VIBEKE HOMDAL, ARENDAL, NORGE
HILDE ARNEBERG, JAR, NORGE
MICHAELA HOFFMANN, 
GERSTHOFEN, TYSKLAND
LINE DALHEIM, LANGHUS, NORGE
IDA ÅRSKOG, VINDELN
AMANDA VIKNER, MORA
ULRIKA BROBECK, ÅBY
JOHANNA SKOGSMAN, HÄGERSTEN
SARA ULVHAG, VALLENTUNA
ELENOR ANDERSSON, KUNGSBACKA
JESSICA MANN, BOTTNARYD
BIRGITTA HILMARSSON, ANNERSTAD
KENT NILSSON, PERSTORP
VILBORG KRISTJANSDOTTIR, LOMMA
CINDIE LJUNGSTRÖM, JÖNKÖPING
CHRISTINA HULTIN, JÖNKÖPING
SABINE PERISIC, HAMBURG, 
TYSKLAND
INEZ FUCHS, WELVER, TYSKLAND
RIIKKA TETRI, PERTTELI, FINLAND

Nya medlemmar forts.



POSTTIDNING B
Tollarklubben
Maria Ivarsson
Rasbokil Örkulla 22
755 95 Uppsala

Tollingjaktprovskalender 2016
1 okt Norrbotten Alla klasser Domare: Anders Wahlberg 

Sista anmälan: 23 sep

1-2 okt Dubbelprov – 
Bergslagen, Ånnaboda

Nkl, Ökl, Ekl Domare: Sverker Haraldsson
Sista anmälan: 23 sep

9 okt Östra, Nynäsham Nkl & Ökl Domare: Sverker Haraldsson  
Se SSRK Prov

15-16 okt Dubbelprov – Södra, 
Bosarp

Ökl, Ekl Kontaktperson: Jan Alenfall 
Sista anmälan: 7 okt

22 okt Södra, Bosarp Nkl Kontaktperson: Jan Alenfall
Sista anmälan: 14 okt

FÖRVERKLIGA DIN DRÖM
OM ATT JOBBA MED HUNDAR

forshagaakademin.se

Sök till Hundsportgymnasiet på 
ForshagaAkademin och plugga: 
l   Hundhållning och hundens mentalitet
l   Olika hundsporter t.ex. agility och lydnad 
l   Djursjukdomar och näringslära
 

Efter gymnasiet kan du jobba i en  
spännande framtidsbransch som t.ex: 
 

l   Djurvårdare
l   Instruktör 
l   eller med friskvård för hundar

För dig som vill veta mer: 

Välkommen på Öppet Hus
19 november - 14 januari


