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

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

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

Annonserna bör lämnas som digitala dokument 
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HEJ! 
Det vore en underdrift att säga att jag är rätt trött just 
nu. I huvudet. Att göra det här numret av Tollaren tär 
på intellektet. Måste ni ha så krångliga namn på era 
hundar? Haha! Som någon sa till mig för några dagar 
sen, flest titlar och bokstäver i hundarnas namn vinner! 

Nåväl, det fina är att det här numret nu är färdigt! 
Tollarspecialen fyller ut nästan varenda vrå av den här 
tidningen som du just nu håller i dina händer. 

Tyvärr finns det inga bilder och ingen text om eller 
från lydnadstävlingen på specialen. Ibland blir det så. 
Vi får ta igen det på nästa års tollarspecial!

SOM VANLIGT ÄR DET en härlig tillställning att 
spendera några semesterdagar på. Själv passade jag 
på att hälsa på släkt och vänner i Halland och Skåne. 
Sedan fortsatte jag semestern hemma i Sörmland där 
gräsmattorna var bruna och solens värme ständigt 
närvarade. 

Det har varit en fin sommar på alla sätt och vis. 
Nu laddar vi för höstens tollingjaktprov och alla 
andra tävlingar där vi tollarägare kan tänkas stöta på 
varandra!

PÅ ÅTERSEENDE!

Mia Eriksson
Redaktör

tollaren@tollarklubben.se

Redaktören har ordet 



Tollaren 3-2017  |  3

Innehåll

4  Ordföranden har ordet

6  Tollarspecialen 2017 och i framtiden  

10  Resultat från Tollarspecialen 2017 

16  Arbetsprov på Tollarspecialen –  

 ur ett  Pajasperspektiv 

18  Det är klart att vi ska starta  tollingjaktprov  

 på specialen! 

20  Agility på specialen!  

22  Att starta kennel del 2

24  En historia om en skottberörd tollare 

28  Tollare på hugget!

32 Aktivitetsgrupperna har pennan!

34  Distrikten • Medlemsinformation

36  Tollingjaktprov på specialen! 

38  Träningstollingjaktprov (TTJP) i Dalarna  

39 Styrelsen och funktionärer

40 Läsarbilder

06 Tollarspecialen 2017 och i framtiden

Har du ett bidrag till TOLLAREN?
Allt material (annonser, artiklar, kåserier, Tollare på 
hugget m.m.) skickas till tollaren@tollarklubben.se.

Om du skickar in material med vanlig post, bifoga 
då adresserat och frankerat kuvert om du önskar 
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NÄR DETTA SKRIVS HAR en dryg vecka gått sedan den 
fantastiska Tollarspecialen genomfördes i Björkeberg 
och Skogaby i Laholm, Halland. I år hade vi inte 
vädergudarna på vår sida, men trots regn varje dag var 
det inga sura miner för det. 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, både till sin storlek och till sitt 
innehåll. Vi genomför jaktprover, såväl tollingjaktprov 
som arbetsprov, vi genomför agilitytävling och 
lydnadsprov. Dessutom en stor och spännande utställning 
med bara tollare i ringarna. 

För er som inte varit på en tollarspecial kan jag 
rekommendera att besöka detta arrangemang. Att se 
denna uppslutning av tollare och tollarägare på en 
och samma plats är minst sagt imponerande. Att vara 
ordförande i Tollarklubben är en stor stolthet under dessa 
dagar.

Vi har i styrelsen arbetat under en tid för att öka 
antalet medlemmar. Vi kan nu se att Tollarklubben sakta 
ökar antalet medlemmar, vilket ska ses i perspektivet 
att nästan alla andra rasklubbar inom SSRK stadigt 
minskar antalet medlemmar. Vi arbetar med att skicka 
ut informationsblad samt nyckelband till alla uppfödare 
som har valpar att dela ut till valpköpare, i syfte att 
informera om klubbens verksamhet och dels inspirera 
till medlemskap. Ju fler medlemmar vi är, ju bättre 
förutsättningar har vi att arbeta ännu mer med frågor 
inom avel, hälsa, funktion och mentalitet. 2016 hade vi 
i jämförelse med snittet få nyregistrerade hundar, det vill 
säga få nya valpköpare. Vår förhoppning är att vi under 
2017 kommer att fortsätta ökningen av medlemmar.

I MAJ DELTOG UNDERTECKNAD och Gunliz Bengtsson 
på SSRKs (Svenska Spaniel och Retrieverklubben) 
fullmäktige, vilket genomförs vartannat år. 
Fullmäktigemötet, som genomförs under två dagar, 
förlöpte lugnt och utan att större överraskningar 
inträffade. En stor fråga handlade om mandatfördelningen 
vid fullmäktige. SSRK som har cirka 23 400 medlemmar 
består av 14 rasklubbar och 14 lokala avdelningar. 
I medlemmar räknat har rasklubbarna 64% och 
avdelningarna 36%. Hittills har dock avdelningarna haft 
67% av mandaten till SSRKs fullmäktige och rasklubbarna 
33%. Efter 2017 års fullmäktige är det nu ändrat till 50/50 
mellan avdelningar och rasklubbar, vilket är bättre än 
tidigare.

Vid SSRKs fullmäktige hade nog många i såväl 
rasklubbar som avdelningar sett fram emot en skarp 
diskussion om en eventuell delning av SSRK i en 
spanielklubb och en retrieverklubb, något som det 
pratats om under lång tid. 2015 gavs huvudstyrelsen i 
uppdrag att ta fram ett skarpt förslag till delning till 2017 

års fullmäktige. Emellertid förelåg ingen motion om en 
delning och inte heller hade styrelsen skrivit fram något 
förslag kring en delning. Detta innebär att denna svåra 
fråga inte togs upp till diskussion vilket är synd eftersom 
diskussionerna fortsätter. 

UNDER VÅREN BJÖD VI in ansvariga i landets olika 
aktivitetsgrupper samt även distriktsanvariga till en helg 
på Herrfallet utanför Arboga. Gunliz Bengtsson och 
Marina Johnsson (som är aktivitetsansvarig i styrelsen 
från mars i år) hade planerat för träningsinspiration och 
diskussioner. Jag själv var på plats på kvällen och deltog 
i diskussionerna om hur klubben centralt kan stötta våra 
aktivitetsgrupper.

Vi har beslutat att vi kommer delta med rasmonter 
på utställningen Stora Stockholm i december. Det 
brukar vara en mycket välbesökt monter där vi kan få ut 
information om rasen. Vi deltar även vid jaktmässan på 
Bosjökloster i Skåne i slutet av augusti. Vi vill gärna också 
delta på MyDog i Göteborg i januari, men för att kunna 
det måste vi få hjälp med frivilliga i Göteborgsområdet. 
MyDog pågår i fyra dagar och montern måste bemannas 
alla fyra dagarna. Någon/några behövs för att styra upp 
detta. Är du intresserad av att ansvara för detta är du 
välkommen att kontakta mig.

EFTER ÅRETS TOLLARSPECIAL HAR nu äntligen kläderna 
och stövlarna torkat, och träningen inför höstens 
tollingjaktprov pågår för fullt. Vi ses väl på tollingjaktprov 
i höst?

Mats Viker
Ordförande

ordforande@tollarklubben.se

Ordförande har ordet!
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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 framtidsbransch som t.ex: 
 

l   Djurvårdare 
l   Instruktör 
l   eller jobba med friskvård för hundar

Välkommen på Öppet Hus
Lördag 18 november

H U N D S P O R T
V I D  F O R S H A G A A K A D E M I Nfa

LÄSARBILD Specialen 2017  
I väntan på  arbetsprovet.  
Foto: Nina Ehnhage
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Tollarspecialen 2017  
och i framtiden 
Text: Mats Viker Foto: Ellinor Forsman

Tollarspecialen 2017 som genom-
fördes i Björkeberg och Skogaby i 
Laholm, Halland, var även i år ett 
fantastiskt evenemang. Trots att vä-
dergudarna var emot oss och regnet 
stundom öste ner så genomfördes 
tollingjaktprov, arbetsprov, prova-
på-tollingjaktprov, agility, lydnad 
och utställning med glada miner från 
deltagarna. 

Under dagarna hörde jag inget gnäll 
eller såg någon sura över vädret. 
Tollarklubben är mycket tacksamma 
för det enorma arbete som lagts ned 
av Hallandstollarna med Gunliz 
och Lasse Bengtsson samt Carina 
Boijertz i täten, med hjälp av Ninni 
Karlsson, Annika Rudensjö, Rigmor 
Karlsson, Helena Nord, Tina Joonas, 
Agneta Joonas, Niklas Näsman, Jea-
nette Larsson, Rose-Marie Dellgran, 
Debbie Hansson, Magnus Ericsson, 
Håkan Linde, Mats Gunnarsson, 
Ancci Gunnarsson, Eva Hult med 
flera. 

Dessutom har ett stort arbete 
lagts ned av Elin Neumann med 
anmälningar och katalog samt 
Susanne Viker med hemsidan. Till 
det ska läggas Helena Näslund, Åsa 
Roosqvist och Per Wigforss samt 
övriga i styrelsen. Dessutom vill 
jag också nämna Skogaby BK samt 
Marie Ljungberg, Linus Ljungberg 
och Linus Thuresson som stod för 
uppskattad försäljning av mat och 
dryck på Skogaby IP samt på Björ-
keberg. På Tollarklubbens vägnar 
vill jag uttrycka en stor tacksamhet 
för allt arbete alla dessa har utfört.

Dessutom skall alla övriga här ej 
nämnda i organisationen samt fri-
villiga funktionärer ha ett stort tack 

från Tollarklubben för att ni ställer 
upp och hjälper till. Alla våra do-
mare som kommer till oss i agility, 
lydnad, arbetsprov, tollingjaktprov 
och utställning är viktiga för oss, 
och vi vill även rikta ett stort tack 
till dessa.

ALLA ÅRETS OLIKA evenemang 
(arbetsprov, agility, TJP, lydnad, 
prova-på samt utställning) fungera-
de överlag mycket bra 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 
Tina Joonas, Agneta Joonas och Åsa 
Roosqvist ett mycket uppskattat ar-
bete med att introducera nybörjare i 
att lära hunden apportera fågel samt 
grunderna i tolling och apportering. 
Deltagarna var mycket positiva till 
upplägget, och några kommer med 
all säkerhet att starta sina hundar 
på riktigt i NKL nästa tollarspecial. 
Jag tycker att många fler ska ta sig 
till och titta på prova-på-stationen, 
det är en jättehärlig stämning där.

Vi hade i år 457 anmälda hundar, 
vilket är en fantastisk siffra, men 
för en gångs skull lite färre än året 
innan. Det motsvarar ändå 11% av 

rasens population i Sverige, vilket 
i jämförelse med andra raser är en 
mycket hög siffra! 

Vi hade 90 starter i agility, 84 
hundar till lydnad, 110 hundar till 
arbetsprov, 30 hundar till prova-
på-tollingjakt och 157 hundar till 
tollingjaktprov. Sammanlagt var det 
hela 297 hundar anmälda till jaktlig 
prövning, vilket motsvarar drygt 
7,4% av rasens population i Sverige. 
Dessutom hade vi 331 anmälda 
hundar till utställningen.

Vi hade anmälda hundar från 
Sverige, Norge, Finland, Danmark, 
Tyskland, Polen, Schweiz, Tjeckien, 
Slovenien och Holland vilket visar 
på ett jättestort intresse för vår tol-
larspecial. Vi hade även besök av 
tollarägare från Estland, England 
och USA.

SPECIALEN ARRANGERAR  
SIG INTE SJÄLV
Tyvärr finns det mörka moln på 
himlen också. Vi hade i år mycket 
svårt att få fram tillräckligt med 
funktionärer till våra olika aktivite-
ter. Det var till och med nära att vi 
tvingades ställa in arbetsprovet. 

Vi behöver cirka 100 heldags-
funktionärer, och när vi har när-
mare 500 anmälda hundar kan 
man tycka att det inte borde vara 
ett problem. Men, trots det hade vi 
oerhört svårt att få funktionärer att 
ställa upp. Detta trots att vi dess-
utom hade flera funktionärer som 
inte startade men som hjälpte till tre 
heldagar var. Om vi inte får hjälp 
med frivilliga funktionärer under 
specialendagarna kommer vi ha 
svårt att genomföra Tollarspecialen 
i framtiden. Att planera, ordna och 

”... ett mycket uppskattat 
arbete med att  introducera 
 nybörjare i att lära  hunden 

apportera fågel samt 
 grunderna i tolling och 

 apportering. Deltagarna 
var mycket  positiva till 

 upplägget.”

TOLLARSPECIALEN 2017
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hantera arrangemanget i övrigt är 
inte problemet, problemet är att de 
som deltar inte hjälper till i tillräck-
lig utsträckning. 

OM Tollarspecialen ska finnas 
kvar – MÅSTE fler hjälpa till under 
dessa fyra dagar. Att inte fler frivil-
liga ställer upp och hjälper till är 
väldigt tråkigt för de som lägger 
ned massor med tid, själ, hjärta och 
arbete för att arrangera Tollarspeci-
alen. 

JAG VILL SAMTIDIGT rikta en stor 
eloge till Digby Tollers kennel, 
Vildandens kennel, Värmlandstol-
larna samt familjerna Nilbrink och 
Goding som bemannade var sina 
tollingjaktrutor under en dag. Ni av-
lastade arrangörernas arbete väldigt 
mycket.

Jag kan tänka mig att många 
tänker att man vill träffa sina tol-
larvänner under de här dagarna 
och ha en social samvaro, varför 
man avstår att vara funktionär. Jag 
tror att Digby Tollers, Vildandens, 
Värmlandstollarna och familjerna 
Goding/Nilbrink tänkte så också, 

men de insåg att de kunde ha en 
social samvaro samtidigt som de 
arbetade som funktionärer. Att 
ställa upp som funktionär innebär 
möjligheter att träffa nya vänner i 
tollarvärlden, att vara funktionär 
är också en social aktivitet där man 
kan lära sig mycket. 

Att införa att startande också 
måste vara funktionär anser vi är 
fel väg att gå. Tollarklubben är en 
ideellt driven organisation och en 
sådan bygger alltid på frivillig-
het, vilket även inkluderar att vara 
funktionär på Tollarspecialen.

En annan utmaning för oss med 
Tollarspecialen är utställningen. Vi 
har i klubben förhållandevis få som 
är duktiga på regelverket och for-
merna kring hur en utställning går 
till, vilket leder till svårigheter för 
oss att arrangera en bra utställning. 
För att vi ska kunna genomföra en 
bra utställning behöver vi hjälp 
från de som är duktiga på utställ-
ningar. Om inte får vi inte den bästa 
formen av utställning, och vi missar 
saker som för de initierade är själv-
klarheter.

TOLLARSPECIALEN 2018  
OCH 2019!
De senaste åren har vi haft en utma-
ning i att finna plats för nästkom-
mande års special. Vi har besökt ett 
flertal platser i landet där vi försökt 
få till det. Men det är mycket som 
måste stämma vilket det i flera fall 
inte gjort.

Men, nu har vi lyckats hitta plats 
både för 2018 och 2019. Det innebär 
att vi redan nu kan börja arbeta för 
att finna plats för specialen 2020, 
vilket inte är lika stressande som 
att hitta plats för nästa år. Det ger 
dessutom kommande organisation 
en god framförhållning att planera 
arrangemanget.

2018 ÅRS TOLLARSPECIAL kommer 
att genomföras 2-5 augusti söder om 
Stockholm. Exakt plats kommer att 
offentliggöras under hösten/vintern, 
i samråd med markägaren. Som det 
ser ut kommer alla aktiviteter att 
genomföras i samma område. 

2019 års tollarspecial kommer 
att genomföras 1-4 augusti i Sälen, 
Dalarna. •

Tollarspecialen 2017
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TOLLARMÄSTARE 2017 
   Tollingjaktprov Utställning Poäng 
Plats Hund Ägare Placering Poäng Placering Poäng Totalt

1 West Coast Tollers Vackre Frej Petronella Lindholm 1 2 3 3 5

2 Qourageous Quicksilver Vom 
Lech-Toller nest

Jan Alenfall 3 6 1 1 7

3 Krokasmedens Å-Lewis Martina Svensson 2 4 4 4 8

4 Agrosofens Fiinslip Liselott Johansson 5 10 2 2 12

5 Fägrings Salty Moonlight Therese Johansson 4 8 5 5 13

6 Lönnlövets Hasta Malin Goding

7 Tollarbos Uniqa Wilmer As Gun Guro Nordhagen

8 Nova Bella Vom Lech-Toller Nest Thomas Hoffman

9 Agrosofens Lustigkurra Sara Jansson

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. Hundar med 2:a respektive 3:e pris rangordnades på platserna 6-9 efter 
Tollingjaktprovet.

JUNIORTOLLARMÄSTARE 2017 
   Tollingjaktprov Utställning Poäng 
Plats Hund Ägare Placering Poäng Placering Poäng Totalt

1 Inlicios Dusk and Dawn Håkan Linde 1 2 1 1 3

2 Vildanndens Guldhjärta af Gremir Anna Gustafsson 2 4 3 3 7

3 River Fox Salsa af Fira Lotta Strömberg 3 6 4 4 10

4 Tollarbos Tikka Tassar Som Arrac Malin Kånåhols 4 8 2 2 10

5 Nanaimo Cassin ś Vennjoenne Maike Boehm 5 10 6 6 16

6 Tollarbos X-Twix Tassar Som Arrac Malin Hedin 6 12 5 5 17

7 Nanaimo Cassin ś Fiery Norell Nicole Härtel 7 14 7 7 21

8 River Fox Rocksteady af Fira Louise Dillman 8

9 Agrosofens Virvelvinda Tone Kvanhild Larsen 9

10 Digby Tollers Wigeon Annika Larsson 10

Eftersom antalet 1:a pris uppgick till fler än fem, deltog endast 1:a-pristagare i exteriörbedömningen. Tollingjaktprovets placering är multiplicerad 
med 2. Utställningens placering adderas till poäng efter Tollingjaktprovet. Hund med placering nr 8, fick 1:a pris i tollingjaktprovet men avstod 
deltagande i exteriörbedömning. Hundar med 2:a respektive 3:e pris rangordnades på platserna 9-20 efter Tollingjaktprovet.

TOLLARSPECIALEN 2017

Tollingjaktprov på Specialen – Agrosofens Virvelvinda NKL. Foto: Nina Ehnhage
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Juniortollarmästare 2017  
J SE VCH Inlicios Dusk and Dawn  

med husse Håkan Linde

Tollarmästare 2017  
SE J(T)CH SE VCH West Coast Tollers Vackre Frej  

med matte Petronella Lindholm

Fler resultat på  
nästa uppslag!

Årets tollingjaktprovstollare  
SE J(T)CH SE VCH  

West Coast Tollers Vackre Frej  
med matte Petronella Lindholm

Årets retriverjaktprovstollare  
SE J(T)CH SE LCH SE UCH SE VCH 

Agrosofens Fiinslip  
med matte Liselott Johansson

Årets Agilitytollare 
RLD N Wildbird Röda Blixtra  
med matte Susanne Karlsson

Årets lydnadstollare 2017
River Fox Boss By Lefi,  

med matte Martina Svensson 

Årets viltspårstollare  
DK VCH FI VCH NMB-13 NO UCH 
NO VCH NORD VCH SE U(U)CH  

SE VCH Vildandens Humle af Tingcha 
med husse Henrik Jensen

Foto: Elin Albertsson 

Foto: M
ia Eriksson

Foto: M
ia Eriksson
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Resultat från Tollarspecialen 2017
TOLLINGJAKTPROVENS 
PRISTAGARE
EKL 1:a-pris
Qourageous Quicksilver Vom Lech-
Toller, ”Silver” med förare Jan Alenfall
Krokasmedens Å-Lewis, ”Lewis” med 
förare Martina Svensson
West Coast Tollers Vackre Frej, 
”Lukas” med förare Petronella 
Lindholm
Agrosofens Fiinslip, ”Spex” med förare 
Liselotte Johansson
Fägrings Salty Moonlight, ”Light” med 
förare Therese Johansson

EKL 2:a-pris
Lönnlövets Hasta, ”Asta” med  
förare Malin Goding

EKL 3:e-pris
Tollarbos Uniqa Wilmer As Gun, 
”Wilmer” med förare Guro Nordhagen
Agrosofens Lustigkurra, ”Jippi”  
med förare Sara Jansson
Nova Bella vom Lech-Toller Nest, 
”Bella” med förare Thomas Hoffmann

ÖKL 1:a-pris
River Fox Red Fire Of Texmo, ”Moltas” 
med förare Emma Sjöberg (HP)
River Fox Freeze Of Simo, ”Scott” med 
förare Cornelia Merlöv Larsson (HP)
Speeding Katniss vom Lech-Toller 
Nest, ”Katniss” med förare Doris 
Hoffmann
Lönnlövets Corona, ”Myra” med  
förare Petra Scharin
Tollarbellas Liebling, ”Sunnan”  
med förare Maike Boehm
Arbetsviljans Flinta, ”Svinto”  
med förare Kenth Fredriksson
Riverbreeze Dream Team Apach, 
”Hobbe” med förare Kristina Kollback

ÖKL 2:a-pris
Piktook ś Five Island Yaiza, ”Yaiza” 
med förare Maygreth Åkesson
Arbetsviljans Risgryn, ”Doris”  
med förare Emma Nilbrink
Lönnlövets Scilla, ”Stina”  
med förare Kristina Nilbrink

Agrosofens Rea-Lisa, ”Rea” med förare 
Agneta Fast Karberg
Lönnlövets Lotus, ”Diesel” med förare 
Emilia Gröndal
Arbetsviljans Tigerkaka, ”Lova” med 
förare Elisabeth Nordqvist
River Fox Tromb Av Kolfix, ”Maddox” 
Emma Strömbäck

ÖKL 3:e-pris
Flottatjärn ś Önja Of Leo, ”Diva” med 
förare Roger Karlsson
Arbetsviljans Kalksten, ”Kiitos” med 
förare Lena Dahlblom
Lauvstuas Tia Winterstar, ”Tia” med 
förare Tone N Ottersen
Digby Tollers Scuderia, ”Zoya” med 
förare Lena Muchardt
Agrosofens Redo-Visa, ”Moa” med 
förare Torbjörn Nilsson
Vildandens Leet Af Pixboot, ”Elite” 
med förare Anette Björgell
Casarrondo Calino-Mîru adan, ”Mîru” 
med förare Ann-Christin Kuhn
River Fox Frost Of Simo, ”Mynta” med 
förare Marie-Louise Huldt
Rödtottarnas Sjöbuse, ”Buddy” med 
förare Erika Wang

NKL 1:a-pris
Tollartrollets Rönnbär, ”Saga” med 
förare Elsebeth Johansson (HP)
Vildandens Guldhjärta Af Gremir, 
”Drömma” med förare Anna 
Gustavsson (HP)
Inlicios Dusk And Dawn, ”Tesla” med 
förare Håkan Linde (HP)
River Fox Salsa Av Fira, ”Nässla” med 
förare Lotta Strömberg
Tollarbos Tikka Tassar Som Arrac, 
”Tikka” med förare Malin Kånåhols
Renarder ś Villa Mercedes, ”Loppan” 
med förare Sabina Rydberg
Seawild ś Water Fowler, ”Winna” med 
förare Susanne Johansson
Tollarbos X-Twix Tassar Som Arrac, 
”Twix” med förare Malin Hedin
Nanaimo Cassin ś Fiery Norell, 
”Norell” med förare Nicole Härtel
Nanaimo Cassin ś Vennjoenne, 
”Joenne” med förare Maike Boehm

River Fox Rocksteady Av Fira, ”Focus” 
med förare Tiina Mäntyranta

NKL 2:a-pris
Vildandens Guldkorn Af Gremir, 
”Diamant Cullinan” med  
förare Catarina Strand
Agrosofens Flitiga Lisa, ”Flisa”  
med förare Maria Ivarsson
Digby Tollers Wigeon, ”Disa”  
med förare Annika Larsson
Agildes M&m Taste Like Smash, 
”Lexus” med förare Filip Ertzinger
Agrosofens Virvelvinda, ”Zera”  
med förare Tone Kvanlid Larsen
Lauvstuas Trym Winterstorm, ”Trym” 
med förare Geir-Olav Andresen
Erikachen Roisin, ”Roisin” med  
förare Martina Garova
Tollerparkeǹ s Aktive Ask, ”Ask”  
med förare Wenche Riise
Seawild ś Bite The Bullet, ”Zack”  
med förare Sofia Nilsson

NKL 3:e-pris
Star Wars Return Of The Jedi, ”Jedi” 
med förare Bengt Stenius
Cairnton ś Pirate At Javahill, ”Johnny” 
med förare Louise Blomkvist
Digby Tollers Shelduck, ”Abby”  
med förare Roland Bjuggelius
Agildes Ready To Rumble, ”Cumulus” 
med förare Annika Thyberg
Agrosofens Humorissa, ”Viva”  
med förare Tobias Kingfeldt
Winja Vom Lech-Toller Nest, ”Winja” 
med förare Ronny Lillebakken
Andrummets Helge Strb, ”Helge”  
med förare Tommy Törndahl
Arbetsviljans Sockergryn, ”Mumla” 
med förare Anna Fredriksson
Blazing Fowler ś Hobbit Aragorn, 
”Aslan” med förare Marie Kinder
Agildes Boost Of Passion, ”Melba” 
med förare Lena Fjellstedt
Agrosofens Mona-Lisa, ”Iza” med 
förare Monica Beijer
Redcoasthunter ś Amazing Hokey, 
”Hokey” med förare Maria Petersen
Inlicios Hot and Cold, ”Indy” med 
förare Johanna Järnegren

TOLLARSPECIALEN 2017
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ARBETSPROV
EKL
1 Fägrings Salty Chinook 45 poäng
2 Krokasmedens Åwaki 43 poäng

ÖKL
1 Agrosofens Rödtopp 85 poäng
2 Wildbird Röda Snöstorm 83 poäng
3 Wildbird Tova Tornado 72 poäng

NKL
1 Odakotah Ayasha 96 poäng
2 Mountain Toller̀ s Darmio Mila  
95 poäng
3 Wildbird Röda Blixtra 94 poäng

AGILITY
Kombinerade resultat från Hopp 
Cup A + Hopp Cup B gav följande 
placeringar

Mediumklassen
1 Blazing Fowler’s Det Miss Marple, 
”Stella” 
2 Renarder’s California Supra, ”Moira”  

Largeklassen 
1 Wildbird Röda Blixtra, ”Blixtra”
2 Mysslä’s Chilepepper Mirasol, ”Mira”
3 Lamborghina, ”Trixie”

Extralargeklassen
1 Yumni’s Enayo, ”Enayo”
2 Stonaway’s Sky Star Saimen, 
”Saimen”

LYDNAD
Klass 3
1 Lönnlövets Sol, ”Tuva” 245 poäng, 
2:a-pris
2 Stjärnglimtens Vide, ”Vazz” 239, 
5 poäng 2:a-pris (Golden Retriever)
3 Dewberry’s Dual Bijyoti Paytan, 
”Jyoti”, 180,5 poäng 0-pris

Klass 2
1 Shaggy Toller ś Wild Scirocco, 
”Weezy” 185,5 poäng 0-pris
2 Agrosofens Naturligt-Vis, ”Ture”  
185 poäng 0-pris
3 Agrosofens Pariserhjul, ”Sixten”  
182 poäng 0-pris

Klass 1
1 Nanaimo Cassin ś Fiery Norell, 
”Norell” 283,5 poäng 1:a-pris
2 Wildbird Röda Snöstorm, ”Snö”  
264 poäng 2:a-pris
3 Lönnlövets Lotus, ”Diesel”  
254,5 2:a-pris

Startklass A 
Alla med uppflyttningsresultat
1 River Fox Boss By Lefi, ”Boss”  
193 poäng 
2 Mister Milou ś Beautiful Girl, ”Lovis” 
181 poäng
3 Cordylines As You Like It, ”Chippen” 
173 poäng
4 Njupavallens Tiro, ”Tiro” 167 poäng
5 Chrilikas D´halloween Scarecrow, 
”Kråka” 165 poäng

Startklass B
1 Galants Isprinsessa, ”Hippie”  
177 poäng (dansksvensk gårdshund)
2 Agrosofens Karusella, ”Rusa”  
177 poäng
3 Svensdotters Hjärtliga Hjalle, 
”Hjalle” 169,5 poäng
4 Odakotah Ayumi, ”Yumi” 167 poäng
5 Segerlyckans Magiska Mira, ”Mira” 
165 poäng
6 Chroje Ivriga Ivra, ”Ivra”  
163,5 poäng
7 Digby Tollers Goosander, ”Scott” 
162 poäng

Skogaby IP full med tollare  
och dess mattar och hussar. 
Foto: Petronella Lindholm

STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER!

Fler bilder på  
nästa uppslag!
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Championklass och hela Tollarspecialens BIS 2017 
C.I.E NORD UCH VDH CH NORD V-16 DK V-16 DK V-14 

NO V-16 NO V-13 Tollergrenda’s Outstanding Chance,  
Elin Blad, Växjö

Championklass och hela Tollarspecialens BIM 2017  
N UCH DK UCH SEU (U)CH Adoreas Red India,  

Gunn Tove Espeland, Norge

BILDGALLERI MED 
VINNARNA!

BIS Valpklass 1 
Agrosofens Lirare,

Nina Ehnhage, Sundbyberg

BIM Valpklass 1 
Agrosofens Bicykleta,  

Eva Back, Mora

TOLLARSPECIALEN 2017

Barn med hund  
Felicia Nilsen 10 år med hunden 

Multestua Easy Super Danser

Foto: Mia Eriksson
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Fler bilder på  
nästa uppslag!

BIS Unghundklass  
SE JV-16 Rus N’ Riv Ts Ain’t Nothing 
’Bout Y, Anette Knutsson, Degeberga

BIM Unghundklass  
Famous Foxes Alice,  

Helena Nod, Höganäs

BIS Juniorklass  
Flottatjärn’s A’ Flash Of Perry,  
Oskar Johansson, Romelanda

BIM Juniorklass  
Winja Vom Lech-Toller Nest,  

Ronny Lillebakken Norge

BIS Öppen klass  
Agildes My Glorious Emerald Stone,  

Siw Sköldestig, Mjölby

BIM Öppen klass  
Tollertrixs Lord Gimli,  

Karin Stibius Jensen, Danmark

BIS Valpklass 2 
Adoreas Red Nea,  

Gunn Tove Espeland, Norge

BIM Valpklass 2 
Red Ocean’s Charmander,  

Sunniva Huset, Norge



BIS Jaktklass  
C.I.E. NORD FI UCH KBHJV-15 SEJV-

15 NV-15 RLD N RLD F RLD A RLD M 
LP1 LP2 RLIII N SE RLCH Redmound’s 

Life Is To Run For Fun,  
Perly Berge, Norge

BIM Jaktklass  
J LP1 LPII SE U(U)CH SE VCH 

Riverbreeze Dream Team Apach,  
Kristina Kollback, Torslanda
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BIS Veteran  
Agrosofens Marsipan Konfekt,  

Annika Alenfall, Lomma

TOLLARSPECIALEN 2017

BIM Veteran  
C.I.E DK UCH EUW-08 LPI SE U(U)CH 

SE VCH Agildes Dreamquill,  
Helena Näslund, Åkers styckebruk

BIS Senior  
Agrosofens Fiinemang,  

Anna Bergvall, Rosersberg

BIM Senior 
SE J(T)CH SE LCH SE UCH SE VCH 

Agrosofens Fiinslip,  
Liselott Johansson, Götene

BIS Diskvalificerande fel  
Lönnlövets Domino,  

Alexandra Martinell, Västerås

BIM Diskvalificerande fel  
Svensdotters Kaxiga Kajsa,  

Eva Karlsson, Vingåker
En trött Tollar mästare Lukas.  
Foto: Petronella Lindholm
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BIS Avelsgrupp 
Rus N’ Riv kennel med avkommor efter: SE VCH SE U(U)CH RLD-N RLD-F RLD-A NLCH DKCH(U) Myrock’s Simeon 
Stone med avkommor från tre kullar: Agildes My Glorious Quartz Stone, SE JV-13 SE U(U)CH RLD-N RLD-F Rus N’ Riv 

NyyTråå And You Tell Me, Rus N’ Riv Nyyteq From Me to You, SE U(U)CH Agildes My Glorious Emerald Stone 

BIS Uppfödargrupp  
Agrosofens kennel med avkommorna: SE J(T)CH SE LCH SE UCH SE VCH Agrosofens Fiinslip, LD STARTKLASS RLD M 

RLD A RLD F RLD N SE JV-12 Agrosofens Sockerärta, SPH II SÖKHII Agrosofens Lustigkurra, Agrosofens Fiinemang

STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER!
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NU SKA JAG BERÄTTA om när jag startade på 
Tollarspecialens arbetsprov. Det var andra gången jag 
startade på ett arbetsprov. Förra året var vi också med, 
husse och jag, och då höll jag en jämn och stabil nivå. Jag 
nollade på alla stationer. Det var inte för att jag inte kan 
eller vill apportera. Nej, det är ju precis det jag vill, mest av 
allt! Men jag tycker det är onödigt att vänta på att husse ska 
vakna till och säga åt mig att sticka ut och hämta dummyn. 
Jag vet ju vad jag ska göra, så jag skötte mitt och husse sitt. 
Eller så var det precis det han inte gjorde förra året…

I år hade vi startnummer 50, vilket var ungefär i mitten 
av startfältet, som bestod av 110 startande. Och precis 
som förra året bestod arbetsprovet av fem olika stationer, 
där alla apporter bestod av dummies och maxpoängen var 
20 på varje station.

Innan vi kom igång fick vi vänta i evigheter. I alla fall 
kändes det så. Vänta är ju som sagt inte min bästa gren, 
men husse hade med sig min frisbee, så vi kunde leka lite 
med den medan vi väntade.

Men väntan blev det ändå. Nyttigt, sa husse. Tråkigt, 
sa jag. Men vi var långt ifrån ensamma om att vänta.

STATION 1. På den första stationen var jag riktigt laddad 
och drog iväg som ett skott redan när den första dummyn 
var på väg upp i luften, plockade snabbt upp den och 
kostade på mig ett rejält ärevarv. Det var ju publik där, 
så jag ville ju visa vad jag kan. Domaren tyckte inte att 
det gjorde något att jag sprang iväg innan husse hade 
gett mig klartecken. ”Det händer alla” sa hon. Hon skulle 
bara veta… När jag sedan gjorde samma sak på nästa 
markering, fast utan ärevarv, sa hon ”men är det inte han 
som är bra på att blogga?”, så något tyckte hon nog ändå 
att jag är bra på. 

STATION 2. Efter min flygande start i ruta ett, tog matte 
med mig en bit in i skogen. Där sa hon åt mig att ligga 
i mossan och gick sen en bit därifrån. Hela tiden inom 
syn- och hörhåll, men tillräckligt långt bort för att få mig 
att inse att inget skulle hända på en stund, så jag valde att 
koppla av lite. Utan att berätta det för någon annan, måste 
jag erkänna att det var riktigt skönt att bara ligga där och 
göra ingenting. I alla fall en stund.

Det dröjde ett tag, men sen var det vår tur på nästa 
station. Där skulle husse dirigera mig till dummyn. Och 
tänk att det kunde han! Duktiga husse! Där tog vi vår 
första poäng och nytt personbästa! Husse var glad som 
en speleman och sa: ”Nu blir det skumpa ikväll.” Det blev 
det, men du ska inte tro att jag fick smaka.

STATION 3. 
Arbetsprovet innebar 
betydligt mer vila än 
arbete, så jag kan inte riktigt 
förstå varför det heter arbetsprov! 
För mig blev det en prövning i att vila. Jättejobbigt! Innan 
jag kom fram till starten i ruta tre, hade husse hunnit gå 
iväg och hämta sin jacka i bilen och äta en korv och när 
han kom tillbaka, gick matte och köpte en hamburgare 
och hämtade min lillebror Bonus. Han hade tröttnat på 
att ligga i bilen och vänta och ville komma och titta på 
mig. Det är bra att han är med när jag gör saker, så att han 
lär sig hur det ska gå till. Fast matte tycker inte att Bonus 
ska ta efter mig. I alla fall inte i allt jag gör. Kan inte förstå 
varför hon säger så.

På den tredje stationen skulle jag först gå fot utan 
koppel och det gick ganska bra, förutom att husse hade 
lite svårt att hänga med i min takt. Ibland går han så 
långsamt. När vi stannade skulle det komma en dummy 
farande i luften och landa ca 20 meter från oss. Då skulle 
jag få hämta den. Men den där kastaren var ju så hopplöst 
långsam, så jag sprang fram till henne för att tala om att 
jag är här nu, så du kan kasta dummyn. Då blev det lite 
dålig stämning där i skogen, för det där gillade inte husse. 
Men jag hörde aldrig att han sa nej. Inte då och inte när 
dummyn väl kom farande. Jag vet varför. När vi var på 
Hundcampus förra året fick vi lära oss att vi hundar har 
en muskel i örat som kan filtrera bort oönskade ljud. Som 
t ex husses röst i vissa situationer. Eller dammsugaren, så 
att vi, trots att den brummar högt, ändå hör när någon går 
förbi på gatan eller är utanför dörren. Smart va?! Matte 
säger att husse också har en sån muskel i sitt öra, som han 
använder ibland. 

STATION 4. Nu blev det extra kul! Här var det nämligen 
skott och det gillar jag. Vi har tränat med skott när matte 
använder den där grejen som skjuter iväg dummies så 
långt att ingen, varken jag eller någon annan, kan hitta 
den. Nu var det nästan samma sak. PANG! Skottet 
kommer och jag sitter kvar hos husse. Ja, du läste rätt!! 
Dummyn kastades cirka 30 meter bort. Då gjorde 
öronmuskeln sitt jobb igen och jag rusade iväg, hämtade 

Arbetsprov på Tollarspecialen  
– ur ett  Pajasperspektiv
Text: Agrosofens Vinst Varje Gång “Pajas”  Bild: Hans matte Nina Ehnhage

”Vi hundar har en muskel i örat som kan 
filtrera bort oönskade ljud. Som t ex husses 

röst i vissa situationer. Smart va?! ”
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Ovan: Jag ska hämta den husse, 
jag lovar!
Till vänster: Här väntar vi och 
väntar och väntar på att få börja 
arbets provet, jag och husse...

dummyn och lämnade den i husses hand. Perfekt, i mitt 
tycke! Mattes lite torra kommentar blev: ”ja, nu var han ju 
skottfast, men knappast kastfast”. 

Då tipsade domaren på den här stationen husse om 
att lägga kopplet runt halsen på mig vid nästa station. ”Du 
får poängavdrag, men behöver inte nolla om han gör sitt 
jobb”. Om vi hade vetat det redan från början – att det 
var tillåtet att ha kopplet liggande runt halsen – hade nog 
husse gjort så på alla stationer. Men nu vet vi det till en 
annan gång.

STATION 5. Så var vi framme vid den sista stationen. Med 
tanke på att varje station som mest kunde ge 20 poäng, 
visste vi att jag hade gått miste om minst 60 poäng. Vi 
hade ju tagit poäng på en station, men hur många, visste vi 
inte. Husse gjorde som domaren på stationen innan hade 
tipsat om, så där satt jag när det första skottet gick. Lyfte 
lite på rumpan när kastet kom. Nytt skott och när det andra 
kastet kom, hade jag garanterat rusat iväg om det inte varit 
för att husse lagt kopplet runt mig. Apporterna hämtade jag 
snabbt och lämnade till husse. Eller i alla fall nästan – när 
jag hämtat den första kollade jag lite på omgivningen innan 
jag vände tillbaka till husse. Men fort gick det. 

När vi var klara fick jag bära min tollingboll som 
belöning. Den får jag aldrig annars ha, om vi inte tollar, så 
jag tror att husse var väldigt nöjd med mig.

Jag är i alla fall mycket nöjd med både husses och min 
insats på arbetsprovet. Mest min, förstås. Och att jag har 
den där öronmuskeln som filtrerar onödiga ljud, kan ju 
knappast jag hjälpa. Den är medfödd. Kan bara inte förstå 
varför inte fler hundar använder den. Om man ändå vet 
vad man ska göra, behöver man ju inte lyssna på onödiga 
ljud. 

POÄNGEN. Ja, så till poängen... Målet med årets start 
var ju tydligt, men inte särskilt detaljerat: bättre än förra 
året. Och kan du fatta..?! Jag fick hela 15 poäng på 
arbetsprovet! Det är ju femton gånger mer än jag hade 
förra året. Du fattar väl hur stolt jag är nu? Och inte kom 
jag sist bland dem som tog poäng heller. Näst sist fick 
räcka i år. 

Nästa år ska jag satsa på att dubbla min poäng från i 
år! •

Vill du läsa mer om och av mig, Pajas och  
mina  före havanden, kan du göra det på:  
www.tollarenpajas.blogg.se

Du och jag husse, du och jag

”Jag är i alla fall mycket nöjd med både 
 husses och min insats på arbetsprovet.  
Mest min, förstås.”
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DET VAR NÄR JAG skaffade min första hund som självklart 
blev en tollare som jag insåg att dessa rävar ”kan” allt.

Som nybliven tollarägare ville jag prova allt, även om 
praktisk jakt var huvudmålet med Singo. Jag hade faktiskt 
inte en tanke på något annat än praktisk jakt från början. 
Jag och Singo jagade på ”riktigt” och hade inga som 
helst begränsningar och regler, vi hade kul helt enkelt! 
Men sen började tankarna på på att vilja prova på start i 
tollingjaktprov att komma och då blev det ju helt plötsligt 
massor med lydnad och andra moment som skulle 
fungera. 

2015 åkte vi till Sälen och kollade in Tollarspecialens 
tollingjaktprov i nybörjarklass. Efter det var jag helt inne 
på att starta. I alla fall var jag det, Singo tyckte något 
helt annat. Varför all denna lydnad och prestation helt 
plötsligt? Vi åkte på diverse träningar och fick tips från 
många håll och kom hem efter träningar där jag helst 
bara ville ge upp. Det är ingen idé tänkte jag många 
gånger. Det kändes som att alla andras hundar var mycket 
duktigare och allt bara handlade om prestationsångest. 
Det insåg jag nu i efterhand.

MEN ENVIS OCH TJURSKALLIG som jag är jobbade jag 
enträget vidare med drömmen om ett pris i tollingjaktprov. 
Jag anmälde Singo till Tollarspecialens utställning året 
därpå i Karlsborg. Men varför åka 55 mil och inte starta 
tollingjaktprov tänkte jag sen? Och vips, var vi anmälda 
till vår första start i tollingjaktprov också. Nu kom 
tävlingsnerverna krypande, vi hade ju dessutom tränat 
alldeles för lite och inte nog med det så insåg jag när 
startlistorna kom att vi skulle starta först!

Dagen D var vi på plats tidigt, vi ville hinna varva 
ner. Rätt som det var insåg jag dock att vi hade missat 
genomgången med domaren för provet och fick 
småspringa ner till rutan. Väl framme fick vi bara några 
minuter innan vi fick börja ansmygningen ner och nu kom 
nervositeten krypande igen. På väg nedför den branta 
backen till vattnet såg jag i ögonvrån hur Singo fick syn 
på båten ute i vattnet. Jaha, det var det, tänkte jag då och 
skrattade lite för mig själv. 

Min tanke gjorde knappast att det kändes bättre, 
men väl nere hos domaren kopplade jag loss Singo och 
påbörjade ansmygningen, och det var då Singo hoppade 
i vattnet, han ville ha det som var i båten. Misslyckandet 
var ett faktum och ”jakten” hade gått från rolig till ett 
fiasko (tyckte jag själv). Med facit i handen kändes det 
som att vi hade gjort den kortaste start någonsin. 

När det sedan började bli dags för anmälning till årets 
special och så var vi där igen! Vi kunde ju inte åka över 
80 mil bara för att stå bredvid och kolla på. För bättre 
erfarenhet och förberedelse så anmälde jag oss även till 
Ockelbos dubbelprov helgen innan.

FREDAG 28 JULI VAR det således dags för provstart igen. 
Den här gången efter en hel del träning och faktiskt utan 
nervositet från min sida. Den starten kändes som vilken 
träning som helst och helt plötsligt kändes allt väldigt 
roligt igen! 

Visserligen så nollade vi eftersom Singo inte ville bära 
fåglarna hela vägen in till mig. Men vad gjorde det? Vi 
hade ju kommit ett steg längre och ett steg närmare pris! 
Söndag 30 juli gjorde vi ett nytt försök och vad är det man 
säger? Tredje gången gillt? Den här gången genomförde 
vi hela provet och det resulterade i ett 3:e-pris! Ett delmål 
var uppnått och jag var så nöjd och stolt, både över mig 
själv och över Singo. 

PÅ ÅRETS SPECIAL STARTADE vi också, men då blev det 
ytterligare en nolla. Det gjorde inget för vi gjorde ett fint 
prov tillsammans och lära oss ännu mer om de saker vi 
har kvar att träna på. Så sammanfattningsvis om jag lägger 
prestationsångesten åt sidan och ser till att träna när jag är 
på bra humör och har roligt så ger det resultat! Mitt bästa 
träningsknep att träna (tycker jag) är att ställa upp som 
funktionär på proven. Då ser man allas små knep och trix 
på nära håll och kan omvandla dem till egna idéer.

Så, väck med prestationsångesten och ha roligt! Det är 
mitt och Singos viktigaste råd till er som vill prova på start 
i tollingjaktprov! •

Det är klart att vi ska starta   
tollingjaktprov på specialen!
Text: Robin Kinnunen  Bild: Per Lindström

”Jag och Singo jagade på ’riktigt’ och hade inga 
som helst  begränsningar och regler, vi hade kul 
helt enkelt! Men sen  började tankarna på på att 
vilja prova på start i tollingjaktprov...”
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En fokuserad Singo med and.
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Agility på specialen! 
Foto: Elin Albertsson & Anina Steentofte

TOLLARSPECIALEN 2017

Ovan: Agrosofens Lurifax.
Till vänster: Redborn First 
Contact – Dixie.
Nedan: Vildandens Cache af 
Pixboot – Bingo



Toppen: Orawika's Onora 
from RoEs' Place – Ootj.
Ovan: Blazing Fowler’s Det 
Miss Marple – Stella. 
Till vänster: Rus N’ Riv Nt  
All You Need Is Love – Lyra. 
Cirkel: Vildandens Tärna af 
Pixvill.
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Då var det dags för del två i den här 
historien om att starta en kennel. 
Arbetet med att hitta en lämplig 
hane började genom att försöka 
särskilja vad jag har i Trixa och 
därmed vad jag söker i en hane. 
Vilka egenskaper vill jag ha, hur ser 
hälsan ut, utseende och linjer. Målet 
är ju givetvis alltid att få en helt frisk 
kull som är snygg och har de ”rätta” 
 egenskaperna. 

Hur hittar man det då? Jag tror inte 
riktigt att den där ”perfekta” kom-
binationen finns, för ingen hund är 
felfri. Alla hundar har både starka 
och svaga sidor därför blir det så 

viktigt att hane och tik matchar var-
andra på rätt sätt, så man inte för-
stärker båda hundarnas  svagheter.

SKK ś avelsdata har absolut varit 
ett bra verktyg för att söka informa-
tion om hanar och att kunna göra 
en provparning för att se inavels-
grad och HD-index är toppenbra! 
Jag frågade flera av de uppfödare jag 
redan känner om någon fött upp en 
hane de kunde rekommendera. De 
förslag som kom in, kollades upp 
och skrevs upp i boken. Jadå, jag har 
faktiskt en hel bok om intressanta 
hanar och information om dem nu. 
Jag kollade också upp flera hanar 
som jag själv lagt märke till på jakt-

prov, träningar eller genom bekanta. 
En del hanar valdes bort och andra 
var toppenhanar, men passade inte 
just till Trixa.

JAG FANN EN hane som jag tyckte 
var lite mer intressant och tog precis 
en kontakt med ägaren när Trixa 
började löpa! Nej, men för tusan, 
inte redan! tänkte jag. Hon började 
löpa nästan två månader tidigare 
än planerat. Vad gör jag nu då? Efter 
samtal med husse till den intressan-
ta hanen bestämde vi att det kän-
des bäst för alla parter om vi inte 
parade på det här oplanerade löpet 
utan faktiskt hade tid att träffas 

Bildtext xxxx xxxx.

ATT STARTA KENNEL DEL 2

Om att hitta en lämplig 
hane och parningsresan!
Text och bild: Anna Andersson, kennel Gunzeal´s

Soon to be pappa 
Redo (t v), tvätt-
ning (nedan t v), 
skål (nedan), Trixa 
och Redo (nederst 
och till höger par-
ning,
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”Men oj vad jag har lärt mig 
mycket! Jag är så glad att jag 
åkte ner och inte ’stirrade 
mig blind’ på provsvaret  

så här i efterhand. Att våga 
lita på magkänslan är inte 

alltid så lätt.”

först. Puh! Det blev några stressiga 
dygn innan vi landade i det beslu-
tet! Beslutet kändes helt rätt och vi 
planerade att träffas senare på våren 
i samband med att jag åkte ner till 
kennelträff hos Blazing Fowler ś. 
Natten innan vi skulle ses blev jag 
sen sjuk och kräktes flera gånger. 
Så gick det med det! Ingen dejt och 
inte närmare någon bestämd hane 
till Trixa. Suck! Jag åkte hem från 
kennelträffen, kände mig lite lätt 
uppgiven och tänkte; ska det aldrig 
klaffa?

Jag tog nya tag och letade på lite 
närmare avstånd eftersom jag fått 
reda på att det fanns risk att min 
praktik (genom högskolan) skulle 
krocka med löpet. Jag mindes en 
hane jag sett på ett jaktprov och 
skrivit upp någonstans, men vad 
var det han hette nu då? Febrilt 
letade jag efter lappen tills jag insåg 
att jag skrivit upp det i telefonen! 
Den hunden bodde i Stockholm och 
det är ju inte så långt. Ju mer infor-
mation jag hittade om honom desto 
mer kändes allt rätt och jag tog 
kontakt med hans matte. De kom 
och hälsade på för en träningsdejt 
och sen var det bestämt. Äntligen en 
hane som jag kände passade Trixa 
som handen i handsken!

TRIXA VAR PLANERAD att börja 
löpa i början av september vilket 
då gjorde att det passade utmärkt 
med en start på Tollarspecialen. 
Vi åkte ner till västkusten för årets 
event med en längtan och spänd 
förväntan på att starta arbetsprov. 
På torsdagskvällen, dagen innan 
arbetsprovet skulle gå av stapeln 
säger dottern i huset där vi bor: 

– Här är en blodfläck på golvet, 
har någon av hundarna skadat sig? 

Nej, inte igen! Efter en kontroll-
tork med papper...Jodå, visst var det 
Trixa som börjat löpa ungefär en 
månad för tidigt igen. Lätt besvi-
ken att starten på arbetsprovet inte 
skulle bli av men jösses vad spän-
nande allt blev! Jag skrev till matten 
för Trixas utvalda för att informera 
och väntade nervöst på ett svar för 
tänk om de skulle på semester eller 
dylikt!?

Svaret kom och allt var frid och 
fröjd, de skulle inte bort förrän 
senare och därmed vara hemma de 
närmaste 14 dagarna. När jag kom 
hem från specialen var jag glad 
att jag hade bokat ögonlysning på 
Trixa till dagarna efter specialen 
så vi hann genomföra den innan 
parningen. Jag bokade också in ett 
hormontest för att få en fingervis-
ning om när det var dags för par-
ning. När testet var gjort verkade 
hon ha långt kvar till ägglossning 
och jag ställde in mig på att göra ett 
nytt test inom några dagar.

Dagen efter hormontestet ställde 
Trixa upp sig för min hane Turbo 
som förvisso är kastrerad men det 
verkade inte Trixa tycka spelade 
så stor roll, utan verkade mer än 
gärna vara villig till parning. Jag 
blev lite förvirrad, var det redan 
dags? Jag ringde matte i Stockholm 
och frågade om vi kunde komma på 
besök dagen därpå. Vi resonerade 
att det troligen skulle vara för tidigt 
och att hon säkert ställt upp sig för 
Turbo eftersom han tillhör flocken 
här hemma, men att det ändå var 
lika bra att prova. På söndagen tog 
jag Trixa med mig i bilen och åkte 
till Stockholm. Jag planerade att bli 
borta hela dagen och sa till sambon 
att jag inte ville stressa Trixa utan 
ge henne tid att lära känna hanen så 
hon blev trygg.

VÄL FRAMME FICK hundarna träf-
fas och kärlek uppstod direkt! De 
lekte runt en stund och provade oli-
ka ställen på tomten, jag och  matte 
står och skrattade lite lätt åt dem, 
de såg rätt roliga ut! Underlaget 
varierar och de hade svårt att hitta 
en något sånär plan yta att stå på 
för att kunna sikta och pricka rätt. 

Just när vi stod och småpratade om 
att det kan ta en stund innan de fick 
till det så hände det! Parningen var 
plötsligt ett faktum och vi gick fram 
för att stötta under hängningstiden. 
Nog var det dags alltid, de hann ju 
bara hälsa på varandra i knappt tio 
minuter innan de fick till det! 

Efter hängningen lade de sig fint 
bredvid varandra för att tvätta sig, 
de var så söta tillsammans!

JAG TYCKTE DET var svårt att veta 
när Trixa skulle vara som mest 
mottaglig för att parningen skulle ta 
eftersom det var första gången hon 
skulle paras. Hormonprovet visade 
ju också väldigt låga siffror vilket 
var förvirrande och borde inte stämt 
med Trixas beteende. Vi bestämde 
därför att jag skulle komma igen ef-
ter två dagar utifall det ändå var lite 
för tidigt. De fick sen till ytterligare 
två parningar under tisdagen och 
onsdagen där de avslutade med en 
hängningstid på 29 minuter. Vi som 
pratat om att 15 minuter var rätt 
lagom, längre tid än så blir ju så job-
bigt för en annan som måste sitta på 
huk. Jag och matte avslutade med 
att skåla för lyckad parning och sen 
for jag hem till Dalarna igen.

SAMMANFATTNINGSVIS KAN MAN 
säga att det här med löp aldrig ver-
kar infalla när man tror sig veta att 
det ska och att planera parningsresa 
är därmed inte lätt och blir troligen 
inte alls som planerat i slutändan 
ändå. Men oj vad jag har lärt mig 
mycket! Jag är så glad att jag åkte 
ner och inte ”stirrade mig blind” 
på provsvaret så här i efterhand. 
Att våga lita på magkänslan är inte 
alltid så lätt. I skrivande stund vet 
jag ännu inte om det blir några val-
par, det har bara gått runt tio dagar 
sedan parningen och jag har precis 
bokat in ett ultraljud till slutet av 
september. Det jag vet är att par-
ningarna blev otroligt lyckade och 
vi hade det supertrevligt på par-
ningsresan i Stockholm. Nu gäller 
det att hålla tummarna för att det 
blir valpar mellan Trixa och Redo, 
“Redrivals Pintail For Fox”.

Fortsättning följer….. •
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En historia om en  
skottberörd tollare
Text: Margaretha Håkansson 

I den här texten hade jag tänkt att 
beröra det här med skotträdda hun-
dar, eller rättare sagt berätta histo-
rien om när vår högt älskade tollare 
Özet – Tollarbos Özet med Twist 
– blev skottberörd och tiden därefter 
fram till vårt första working test och 
fyra månader senare genomförde 
vårt MH.

Det började våren 2010 då vi trä-
nade viltspår i öppen klass där 
skott ingår för första gången. Vi 
skulle nämligen starta vårt första 
viltspårsprov i den klassen. Vid 
själva skottögonblicket uppstod en 
reaktion som jag där och då inte 
tänkte så mycket på, men som jag i 
efterhand klokt nog anade kanske 
kunde vara ”boven” i det som se-
nare skulle ske. Özet reagerade kraf-
tigt (skytten stod alldeles för nära 

har jag förstått i efterhand) men 
satt kvar vid min sida. Jag som inte 
tänkte mig för, klappade/smekte 
honom lätt för att han skulle känna 
sig lugn och trygg, tänkte inte just 
då i stunden att det kunde ha en 
motsatt inverkan. Jaja, hur som helst 
så återtog han spåret direkt efter 
och fann stolt sin trofé. 

En månad efter denna händelse 
genomförde vi trots allt vårt vilt-
spårsprov, med ett 1:a-pris som 
resultat. Allt gick strålande och jag 
märkte ingen reaktion i skottögon-
blicket där. 

TIDEN GICK OCH när hösten kom 
deltog vi i en jaktkurs och det var 
där under en övning som den skott-
berördheten utlöstes ordentligt. 

Vi deltagare gick jaktfot runt den 
ena instruktören medan den andra 

instruktören stod cirka 30 meter 
ifrån oss med en apportkastare. Me-
ningen var att vi själva skulle hålla 
reda på var dummysarna hamnade, 
för att sen själva kunna gå och 
hämta dummyn medan hunden satt 
kvar. 

Redan vid första skottet som 
brann av bakom oss, reagerade Özet 
kraftigt och blev rädd. Han sansade 
sig dock efter en stund, men när 
nästa skott gick reagerade han med 
att vilja fly. När det sen blev min tur 
att gå för att hämta ”min” dummy” 
lyckades instruktören av misstag 
bränna av ett skott när jag var cirka 
30 meter ifrån honom. Förvånande 
nog satt han trots allt kvar och detta 
funderade jag på i efterhand och 
diskuterade. Bland andra med Özets 
uppfödare, på hur det kom sig att 
han satt kvar i det skedet, kanske 

Özet kopplar av trots pang-pang.  
Foto: Therese Pettersson
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”Vi testade åter att ha honom 
kopplad respektive okopplad, 

vilket gjorde att vi ännu en 
gång fick bekräftat att han 
blev osäker och kände sig 

’låst’ när han var kopplad.”

hade han ”slutit sig inom sitt skal” 
på grund av rädslan.

Efter att jag hade bett instruk-
tören bryta övningen, fortsatte vi 
med andra övningar och då verkade 
Özet ha glömt sin skotträdsla och 
genomförde apporteringsövning-
arna på bästa sätt och var var sig 
själv igen. 

UNGEFÄR DRYGT EN månad efter 
kursincidenten hade jag bestämt 
träff med Titti Karlström, som väl 
många/de flesta tollarägare känner 
till numer då hon är tollingjakt-
provsdomare, som skulle hjälpa mig 
med att kolla hur det stod till med 
Özets eventuella skotträdsla eller 
kanske ”bara” berördhet.

Vi började med en enkel knall-
pulverpistol, vilken han inte reage-
rade nämnvärt på. Sedan fortsatte vi 
med 6 mms-skott och Titti avlägsna-
de sig en bit och sköt första skottet 
in i sin ryggsäck för dämpa ljudet 
något. Jag skickade Özet mot sin 
favoritdummy och han kom tillbaka 
och jag kunde belöna.

Nästa gång kastade Titti en av 
sina egna dummys precis efter skot-
tet, som hon nu sköt med upphöjd 
arm, den här gången inte i rygg-
säcken alltså. Özet knallade – låt gå, 
bara han förknippar skottet med nåt 
positivt – och sprang och tog dum-
myn och började därefter rejsa runt 
i hela skogen, fram och tillbaka, tills 
han så småningom kom tillbaka. 
Därefter upprepades hela förfaran-
det, Titti sköt, kastade dummyn, 
Özet knallade och rejsade runt. 

KANSKE KUNDE DET vara hans 
eget sätt att hantera sin stress på. 
För han var ju inte precis rädd, 
konstaterade vi, men klart stressad 
av situationen. 

Sen när vi skulle göra ytterligare 
en gång till, märkte vi att Özet 
reagerade negativt på när Titti lyfte/
höjde ”skjutarmen”. Vi provade 
olika ”positionsvarianter” (utan 
skott) där Titti bara höjde armen. 
Och efter att ha testat att ha honom 
både kopplad (släppte kopplet när 
han visade flyktbeteende, för att se 
hur långt han skulle springa. Han 

sprang dock inte särskilt långt och 
utan koppel (jag höll löst i några 
”hårstrån” på hans huvud) verkade 
det som han kände sig ”tryggast”. 
Han stressade upp sig klart mer 
med koppel än utan. Av de två sista 
markeringarna, var det näst sista 
kastet med skott och det sista utan 
skott, bara med höjd arm och dum-
mykast.

Sammanfattningsvis var jag gan-
ska glad när vi konstaterade att det 
förhållandevis hade gått så pass bra, 
att han bara hade knallat och rejsat 
runt, han verkade alltså inte vara 
skotträdd, men berörd.

NÄR VI NÄSTA gång träffades, efter 
cirka tre veckor, började vi med 
knallpulverpistolen som inte heller 
nu var några problem. Sen bytte 
vi till 6mms-kalibern och kortade 
avståndet efter varje apportering. Vi 
testade åter att ha honom kopplad 
respektive okopplad, vilket gjorde 
att vi ännu en gång fick bekräftat att 
han blev osäker och kände sig ”låst” 
när han var kopplad.

Vid denna träffen tog vi också 
tag i knallningarna. Efter en skarp 
tillsägelse, blev han så häpen så han 
tappade/släppte dummyn i blotta 
förskräckelsen, men inte värre än 
att han åter plockade upp den och 
levererade. Sen gick det bara bättre 
och bättre med både knallandet och 
leveranserna. Men kontentan av det 
hela, det bästa av allt, var ju förstås 
att han nu inte längre reagerade det 
minsta på skotten.

Efter ytterligare två veckor i 
början på december träffades vi igen 
och började som vi gjorde sist, men 
vi skippade knallpulverpistolen och 
gick direkt på 6 mms-kalibern. Vi 
började på lite längre avstånd, för 

att avsluta det fjärde skottet/appor-
teringen ganska nära, på cirka 15 
meters avstånd kanske.

Sedan bytte vi till 9 mms-kali-
bern och fortsatte på samma sätt 
som tidigare. Han knallade inte 
någon gång, utan satt med stor 
förväntan (något pip första gången) 
men ändå med ett lugn.

PÅ VÅREN, EN härlig helg i april 
2011 var vi på jaktinternat i Halm-
stad, för samma instruktörer som 
vid incidenten på jaktkursen som 
hade skett ett och ett halvt år tidi-
gare. 

Bland många övningar under 
helgen var det vid två tillfällen 
skott, det första var i samband med 
dubbelmarkeringar. För att se hur 
Özet skulle reagera på skotten, stod 
vi först på ett lite längre avstånd 
medan de andra ekipagen jobbade. 
Han reagerade på lite olika sätt, 
ibland backade han, ibland ville han 
fram och ibland gnydde han lite.

När det blev vår tur och efter lite 
strul i inledningen, fick jag påpe-
kat att jag själv uppträdde stressat 
och var tvungen att lugna ner mig 
för att undvika att påverka Özet. 
Markeringarna skedde på cirka 30-
40 meter och Özet var laddad och 
ryckte till vid varje skottögonblick, 
men satt kvar och allt gick bra.

DAGEN EFTER BLEV det Walk Up 
med skott, som sista övning!

Vi inledde med att preparera 
området med ett antal målområ-
den tillsammans med hundarna, 
innan själva walk up:en började. 
Vi gick i två led efter varandra och 
handtecken visades inför skott och 
markering. En hund ur främre ledet 
skickades på linjetag respektive 
markering och efter avlämning bör-
jade vi gå igen och därefter uppre-
pades skott och apporteringar.

Efter andra skottet blev jag ännu 
en gång påmind om hur jag själv 
betedde mig, instruktören frågade 
varför jag gick och höll kopplet med 
båda händerna som om jag körde bil 
och höll i en ratt!

– Va, gör jag? svarade jag frågan-
de och såg ner på mina händer som 

Forts. på nästa uppslag.
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höll ”krampaktigt” i kopplet …
– Vi har ju pratat om det, hur du 

själv beter dig. Du påverkar ju Özet 
med ditt beteende!

– Jamen …
– Håll nu kopplet med högern 

och gå jaktfot som du brukar … som 
ni ju är så himla bra på!

– Hhummm … ska försöka …

SEDAN NÄR DET blev vår tur och 
jag skickade Özet, sprang han rätt 
fram och greppade dummyn, vände 
90 grader och sprang iväg över hela 
ängen, passerade under ett elstäng-
sel, en ilning gick genom mig, med 
tanke på skaderisken, sprang över 
nästa äng och fortsatte mot själva 
gården där vi bodde. Det var inte så 
att jag stod passiv och bara glodde 
efter honom, jag både ropade och 
visslade på honom. Och döm av 
min, döm av allas, förvåning, när 
han helt plötsligt stannade och vän-
de sig om, fortfarande med dum-
myn i munnen och kom tillbaka i 
rasande tempo. 

När jag sedan skickade honom de 
andra gångerna var jag beredd på 
att han eventuellt skulle dra/sticka, 
vilket han också gjorde, men då 
lyckades jag bryta honom tidigare 

och tidigare efter varje gång.
I början på juni, två månader 

efter jaktinternatet i Halmstad, åkte 
vi på vårt första working test. Som 
vanligt med fem rutor, både vat-
ten och land, med skott i samtliga 
rutor, som gjorde att jag fick lite 
”skrämsel hicka”. 

Medan vi satt och väntade på att 
första start skulle komma igång, 
började det ”provskjutas” nere vid 
sjön. Özet reagerade kraftigt och 
blev orolig och började darra och 
flämta och avsöndra stressmjäll. Vi 
nonchalerade och låtsades som det 
regnade, medan Özet darrade allt 
mer och mer. Vi började fundera på 
om vi skulle åka därifrån eller ej, 
men efter en stunds övervägande 
beslutade jag mig för att ge det en 
chans. 

Vi började följa strömmen av eki-
page ner mot sjön. Özet gick jaktfot 

som om han aldrig hade gjort annat, 
han började slappna av och när vi 
kom fram till sjön hade han nästan 
lugnat sig helt och hållet. Medan vi 
satt där och väntade på vår tur, pra-
tade vi med de andra runt omkring 
och hade trevligt.

Stationerna bestod av tre  vatten- 
och två landrutor och Özet var 
hur cool som helst genom samtliga 
stationer, även om han var helt slut 
på den sista. Även om det poäng-
mässigt inte blev så framgångsrikt, 
så befann jag mig verkligen i ett 
lyckorus.

VECKAN EFTER GENOMFÖRDE vi 
vårt andra working test och precis 
som förra veckan var det skott på 
samtliga rutor, men till skillnad 
mot förra veckan hade jag nu inte 
”skrämselhicka”. Gällande skotten 
gick det utmärkt och poängmässigt 
var jag riktigt nöjd. 

Working testet som gick på en 
skytteklubb hade tydligen blivit 
dubbelbokat och under prisutdel-
ningen bröt helvetet ut. Utan någon 
som helst förvarning satte skyt-
teklubbens tjuriga gubbar igång 
sitt lerduveskytte, utan något som 
helst hänsynstagande. Många hade 

”Och döm av min, döm av 
allas, förvåning, när han helt 
plötsligt stannade och vände 

sig om, fortfarande med 
dummyn i munnen och kom 

tillbaka i rasande tempo.”
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sina hundar i bilarna och började 
springa till bilarna för undsättning. 
Özet som var med på terrassen blev 
märkbart stressad, men lyckades 
ändå lugna sig och la sig ner efter 
ett tag. En stund senare slutade de 
skjuta och lugnet la sig.

Men vi hann inte mer än hämta 
andan förrän gubbarna började 
sitt bombardemang igen. Özet som 
hade lagt sig till ro, blev bryskt 
väckt och nu ännu mer påverkad 
och började skaka och avsön-
dra stressmjäll. Jag själv blev oxå 
märkbart stressad och tänkte att 
detta kan inte vara sant, ska allt vi 
nu byggt upp, raseras på grund av 
av dom där sura gubbarna. Jag fick 
hjälp av folk runt bordet, att hålla 
koll på hur Özet reagerade, för att 
han inte skulle påverkas av just mig. 
Efter ett tag satte han sig ner och jag 
tyckte det verkade som han accepte-
rade situationen, även om han inte 
tyckte det var jättemysigt precis.

När det var dags för en av 
kamraterna med sin coola hund 
att gå, passade jag på att haka på. 
Tänkte att Özet kanske kunde låta 
sig påverkas av kompisens hunds 
lugn. Özet visade inte något ”flykt-
beteende”, han snusade och kissade 
längst vägkanten precis som van-
ligt, medan det sköts, visserligen 
med klubbhuset som ljuddämpande 
skydd. Jag kan säga, att sällan har 
jag sett Özet så trött, för väl hemma 
så sov han hela kvällen igenom. 

SOMMAREN GICK OCH i septem-
ber gjorde vi två skottester inför det 
kommande MH’t, som skulle ske i 
början på oktober. Konstaterade att 
han inte tagit skada av bombarde-
manget i Säve två månader tidigare. 
Vid träningen konstaterade jag att 
hans kamplek avtog efter respektive 
skott, när skotten brann av stannade 
han till för att kolla vad som hände 
men återupptog sen leken om än lite 
tafatt.

Kompisen som hjälpte oss, tyckte 
Özet skulle ta i lite mer i kampan-
det. 

– Men ta i då, sa kompisen, som 
är en ”gammal bruksräv”.

– Jamen han är ingen kamp-

hund, som din boxer, han är ju en 
jakthund och kampar efter bästa 
förmåga, svarade jag fnissande.

Avslutningsvis fick jag några 
kloka råd och tips, bland annat att 
jag uppträder lite spänt och hade 
peppat (för att få honom att åter-
uppta kampandet) honom lite väl 
överdrivet. Tänk på att du vid MH’t 
är tyst när ni kampar. 

Så kom då den dagen som jag 
hade gått och tänkt på sen ett år till-
baka, då Özets kullsyskon genom-
förde sitt MH, som vi hade valt att 
avstå ifrån vi på gund av Özets, då 
nyuppkomna, skottberördhet.

Testledarens samman fattning: 
Özet var något ”översocial” = tog 
gärna till hopp, studs o pussande/
slickande för att ”komma undan” 
det jobbiga som till exempel att bli 
undersökt/klämd på. I övrigt sa han 
att Özet hade bra attityd, var trygg, 
var en hund med stor nyfikenhet, 
var jämn under hela testet – vid 
skottestet ökade till och med hans 
kampande och blev mer och mer 
intensivt ju längre skottestet led, 
särskilt efter passiviteten (jag hade 
varit tyst under hela kampen).

Och som slutknorr sa beskrivaren 
att han tyckte att Özet var en av de 
bättre tollarna han stött på, även 
om just tollare inte just var ”hans” 
ras! Tänk om han bara visste vad vi 
hade genomgått det senaste året.

Nu hade det alltså gått nästan 
exakt ett år sedan jaktkursinciden-

ten och livet gick vidare, med bland 
annat jaktkurser som inkluderade 
skott och som gick bra, till och med 
”så bra” att han av iver knallade 
ibland. 

VI STARTADE PÅ ytterligare ett antal 
working test, varav två på specialen. 
Men efter varje working test hade 
jag lagt märke till att han tyvärr 
hade blivit alltmer obekväm i just de 
sammanhangen. Han blev väldigt 
splittrad av allt liv och rörelse kring 
honom, jag tyckte mig se ett genom-
gående mönster, han blev frånva-
rande och ”slokörad”, verkade rent 
av bli ledsen och kanske förlorade 
han sig i diverse doftfläckar för att 
komma undan och kunna sluta sig 
i sin egen lilla bubbla. Den sista 
starten var på Öland 2012 och där 
viskade jag i hans öra och lovade 
honom att han aldrig mer skulle 
behöva delta i ett working test.

Till sist så vill jag nämna att det 
nog trots allt var så att Özet egent-
ligen aldrig riktigt kom över sin 
skottberördhet utan förblev mer 
eller mindre stressad i skottsitua-
tioner, även om det yttrade sig olika 
beroende på situation och miljö.

Det var också med stor sorg vi 
tog farväl av Özet hösten 2014, efter 
en kort tids sjukdom, inte ens sex 
år fyllda. Under våren samma år, 
flyttade Özets bror Rejs från Agro-
sofens kennel hem till oss, vilket 
lindrade sorgen något. •

Özet och jag på agilityplanen. Han visade hur kul han tyckte det var 
med andra saker än där skott ingick. Foto: Therese Pettersson



TOLLARE PÅ HUGGET

28  |  Tollaren 3-2017

SE U(u)CH LD Startklass RLD N 
Svensdotters Chiviga-Chivas

”Chivas”

Utställning
CK, CERT, BIM Norrköping 4/6-16

CK, R-CERT Kumla 22/1-17
CK, CERT Västerås 22/4-17
CK, R-CERT Solna 20/5-17

CK, CERT, CACIB, CHAMPIONAT 
Norrköping 3/6-17

Lydnad, startklass
163,5p Norrköpings BHK 8/4-17
169p Katrineholms BK 16/4-17
177p Norrköpings BHK 7/5-17

Rallylydnad nybörjare 
89p Lindesberg BK 17/4-17
91p, 93p Flens BK 1/8-17

Ägare: Inga Arman

Uppfödare: Lena Johansson

RLD N RLD F RLD A RLD M DK UCH 
SE (U)UCH NORD JV-11  

Tollmaster’s You Make Wild 
”Elva”

Agility
2017-04-29 Lomma BK,  

pinne i Ag2, uppflytt
2017-05-07 Landskrona BK,  

pinne i Ho2, uppflytt
2017-07-09 Saxnäs BK,  

SM-pinne i Ho3

Ägare: Kim Jönsson, Blentarp

Uppfödare: Frida Bern, Trelleborg

Vildandens Guldhjärta af Gremir
”Drömma”

2:a plats i kampen om 
Juniortollarmästartiteln på 

Tollarspecialen 2017 
med Anna Gustavsson 

Njupavallens Tiro
”Tiro”

Född: 2016-06-20

Utställning
Sandviken 26 mars CK, R-CERT

Gimo 28 maj CK, CERT
Alfta 8 juli CK, CERT

Lydnad
Tollarspecialen 5 Augusti

Startklass, 1:a pris

Bruks
Bollnäs 2 september Uppflyttad till 

lägreklass spår

Viltspår
Bollnäs 3 Juli Godkänt anlag

Ägare: Amanda Pettersson, Söderhamn

Uppfödare: Anita Johansson Eklund, 
Caroline Bergius, Edsbyn

Agrosofens Fiinish 
”Amigo” 

2.a placerad av seniorhanarna med  
Hp på Tollaraspecialen 2017

Agildes Victory Prix d’Hobbe
”Rex”

Rallylydnad
SE RALLYCHAMP

RLD F,N,A&M

Utställning
NORD UCH

Viltspår
SE VCH

Ägare: Carina Franzén

Uppfödare: Anneli Gilde/  
Helena Näslund
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FLER TOLLARE PÅ 
HUGGET PÅ NÄSTA SIDA!

Njupavallens Troja
”Troja” Född: 2016-06-20

Utställning
Alfta, 8 juli CK, BIM, CERT

Tjänstehund
Enköping, 26 augusti Godkänd 

patrullhund inom försvarsmakten

Ägare: Caroline Bergius, Edsbyn

Uppfödare: Anita Johansson Eklund, 
Caroline Bergius, Edsbyn

Foto: Idha Granath

Rus N’ Riv Nt Here Comes The Sun
”Blizz”

Agility
2017-04-23 Pinne i agility 1
2017-05-13 Pinne i agility 1

2017-06-13 Pinne i agility 1, uppflytt
2017-06-18 Pinne i hopp 1

2017-07-07 2 pinnar i hopp 1, uppflytt
2017-07-07 pinne i agility 1

Förare: Kim Jönsson, Blentarp

Ägare: Anette Knutsson, Degeberga

Uppfödare: Therese Knutsson, 
Knislinge

AGD I ADHD I RLD N RLD F Rus N’ 
Riv Nt All You Need Is Love 

”Lyra”

Agility
2017-04-29 Pinne i agility 1

2017-05-01 Pinne i agility+hopp 1
2017-05-13 2 pinnar i hopp 1, uppflytt
2017-05-21 pinne i agility 1, uppflytt

2017-06-03 pinne i agility 1
2017-06-10 pinne i agility 1, AGD I

2017-06-17 2 pinnar i hopp 1, AGHD I
2017-08-05 pinne i agility 2

Ägare: Kim Jönsson, Blentarp

Uppfödare: 
Therese Knutsson, Knislinge

J LPI LPII SE UCH SE VCH  
Riverbreeze Dream Team Apach 

”Hobbe” 

Tollingjaktprov:
SSRK Gävleborg 2017-07-30:  

1:a pris ÖKL 
Tollarspecialen 2017-08-04:  

1:a pris ÖKL

Utställning
Tollarspecialen 2017-08-05: BIM 

jaktklass, 2:a BHKL

Ägare: Kristina Kollback

Uppfödare: Yvonne & Roger Altemark, 
Torslanda

LÄSARBILD Specialen 2017 
Juniorhandling av Digby Tollers Excite Zanza 
och lillmatte Meja Sundesjö.  
Foto: Ingo Gustavsson
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BIS 1:a Avelsgrupp
Njupavallens kennel som blev BIS 1:a Avelsgrupp på SKK:s utställning i Alfta 

170707. Från vänster: Njupavallens Storm, Njupavallens Tiro, Njupavallens Tim, 
Njupavallens Troja och Njupavallens Röja.

C.I.E NORD FI UCH  
Runforfun`s Absolute Cute 

”Kaja”  
NVCH N SE RLCH RLIII RLD  

F&A&M LP3

Rallylydnad (SE)
21.01 Linköping, 91 og 96 p i 

Mästarklass
22.01 Motala, , 91 og 95 p i 
Mästarklass og SE RALLYCH

Blodsporprøve (NO)
27.08 Løten, 1. pr med HP og 

prøvevinnar samt klubbmester i NRK 
avd. Midt-Hedmark

Førar: Tom Hjemsæteren

Eigar: Perly Berge

Oppdrettar: Margareta Löfgren

Tollarbos X-Twix Tassar Som Arrac
”Twix”

161015 godkänt apporteringstest

Lydnad
Startklass 170707, 175 poäng

Workingtest
Nybörjarklass 85 poäng, klassvinst

Tollingjaktprov
Humletorp 17052, 1:a pris 

nybörjarklass
Hishult tollarspecialen170803, 1:a pris 

nybörjarklass, domarens val
6:e placering juniortollarmästare

Ägare: Malin Hedin, Borlänge

Uppfödare: Louise Runnemark, 
Skarpnäck

C.I.E NORD FI UCH NV-15 KBHJV-15 
SEJV-15 Redmound`s Life Is To  

Run For Fun 
”Lima”  

N SE RLCH RLIII RLD  
N&F&A&M LP1 LP2

TJP
30.04 Åtvidaberg – 1. pr. i BK

12.05 Randers (DK) – 2. pr I BK

Utstilling
14.05 Tollerdays (DK) – BIR

04.06 Pinsehelga til NRK, dag 2 (NO) 
– BIR, BIR bruks, BIS4, og BIS bruks

06.08 Tollarspecialen (SE) – BIS 
jaktklassen og 3. btk

Tollerdays 11.-14.05.17
Premiert på tjp og utstilling og vinnar 
av konkurransen om å bli den mest 

allsidige tollaren på Tollerdays.

Rallylydnad (SE)
08.04 Mölndal – 95 p i Mästarklass  

SE RALLYCH

Eigar: Perly Berge

Oppdrettar: Annette Stentsøe

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!
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LÄSARBILD Njupavallens Tiro 
”Tiro”. Foto: Amanda Pettersson
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TOLLARE I VÄST
Text: Therese Johansson, aktivitetsansvarig Tollare i Väst
Foto: Thobias Sandberg

PLANERADE AKTIVITETER
Det planeras jaktträningar under hösten/vintern. Håll koll 
på TiVs facebookgrupp och hemsidan.

Aktivitetsgrupperna har pennan!

LAGKAMPEN 2017
Trots att jag slet mitt hår mellan varven och undrade vad 
i helsike jag gett mig in på, så måste jag säga att det var 
otroligt roligt och givande att arrangera årets lagkamp. 
Jag skulle utan tvekan göra om det. Jag vill rikta ett 
stort, varmt och innerligt tack till min “högra hand” och 
medhjälpare Håkan men också till Rolf, Elsebeth, Tobias, 
Aino och alla ni andra som på ett eller annat sätt bidragit 
med tips och råd!

Ett jättestort tack till Anette och Ingvar på Johannesviks 
camping som lät oss hålla lagkampen på deras camping, 
och som ordnade allt för oss på allra bästa sätt. Slutligen 
ett tack till våra sponsorer: Royal Canin, New Wave, 
Munkedals Kvarn, Matskålen, Ica Supermarket Lysekil 
och Klickerförlaget. Nedan följer resultatet från årets 
drabbning!

Plac. Lag Mark. Dir. Lek Sök Summa

1 En Fyra Skåne 
(Sydvästtollarna)

108 85 12 59 264

2 Värmlandstollarna 91 65 4 58 218

3 Stollare i Väst 98 52 10 57 217

4 Knallarna 
(Sjuhäradstollarna)

103 35 14 64 216

5 Stefans Änglar 
(Göteborgstollarna)

93 47 16 46 202

6 Hallandarna (Södra 
hallandstollarna)

100 20 6 62 188

7 Wonna Bees (Norra 
hallandstollarna)

89 25 2 45 161

8 Utbrytarna (Västra 
hjälmartollarna)

54 30 20 32 136

9 Rövargänget (Östra 
hjälmartollarna)

49 35 18 24 126

10 The Foxytails 
(Skaraborgstollarna)

20 15 8 26 69

Snabbast i korv-racet med en tid på 11,09 sek blev Maria 
Lundbladh.

DOMARENS VAL PÅ RESPEKTIVE station:
Markeringar – Karin och Molly
Dirigeringar – Elin och Niners
Sök – Mia och Viska

Lagpriset, delades ut till The Foxytails med 
motiveringen: I sann lagkampsanda!. Ett lag med nya, 
oerfarna deltagare som är med för första gången, som tog 
sig an stationernas uppgifter på ett positivt och glatt sätt. 
Oavsett hur det gick hade dom ett leende på läpparna. 
De stöttade varann i laget på ett underbart sätt.

För fler resultat och annat smått och gott från 
lagkampen, se vår hemsida www.tollareivast.se

Slutligen, ett STORT GRATTIS till “En Fyra Skåne” som 
vann årets lagkamp! Vi ses i Skåne nästa år!

INBJUDAN TILL TiV KM I 
WORKING TEST
Datum: Lördag 4 november
Plats: Tjörns brukshundsklubb

Alla som har en tollare och 
är medlemmar i Tollarklubben, 
välkomnas att delta på TiVs årliga och 
populära KM i WT. WT’t anordnas utan skott och 
innefattar ej vatten.

För mer information och anmälan besök gärna 
Tollare i Västs hemsida www.tollareivast.se och/eller 
facebookgruppen ”Tollare i Väst” 

Vinnarna Lagkampen Sverker Haraldsson med Storm Lotta 
Strömberg med Nässla Jan Alenfall med Silver och Lis Sparre 
med Holli. 

Lagpriset delades ut till The Foxytails.
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Nedan: Träff med Z-tollare 
från fem olika kennlar.
Cirkel: Guckusko.

Z-TOLLARNAS AKTIVITETER
Text och bild: Gunilla Malmqvist 

I VÅR OCH SOMMAR har vi haft två träffar där vi har 
tränat tolling, apportering och sök.

Vid första träffen i maj i Ottsjön kom bara en hund, då 
flera hussar och mattar fick förhinder.

På den träffen försökte vi tolla in en and i en å men 
det gick inget vidare. Anden såg oss inte på grund av all 
vegetation kom vi på senare. Vi körde lite sök och gick 
igenom några övningar med hundarna men vi fick hålla 
oss på land för isen på sjön hade inte gått upp än. 

Självklart hade vi med fika också, då fick hundarna 
vila och vi fick prata lite.

NÄSTA TRÄFF VAR EN lördagseftermiddag i juni och det 
var Pia och Börje som bjudit in till den träffen som var 
strax norr om Östersund på ett jättefint ställe. 

Vi började med tolling och vattenmarkering (nu var 
det isfritt) för alla fem hundar som kommit. Sen tog vi den 
obligatoriska fikapausen och konstaterade att vi snubblat 
över några fina guckuskor också! Efter fikat och lite prat 

gick vi till en vacker udde i sjön och körde mer tolling, 
vattenmarkeringar och ett litet sök för varje hund. Känns 
bra att sätta ihop de olika delarna även vid träning. Det 
är alltid trevligt att träffa andra tollarägare och träna 
tillsammans och jag hoppas att alla känner sig fria att 
fråga om något de undrar över.

VID FIKAT PRATADES DET lite om nosework som har 
blivit väldigt populärt. Det kanske kan bli en träff med det 
temat i vinter när det är bra att vara inomhus? Själv har 
jag ingen koll på nosework men det finns säkert någon 
annan som har koll och kan fixa med det. 

Välkomna till oss i Z-tollarna!



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

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
Facebook ”Värmlandstollarnas aktivitetsgrupp”

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

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

TOLLARE I UPPLAND
Sussie Stier, 0733-74 69 94,  
upplandstollarna@hotmail.com
www.upplandstollarna.wordpress.com
GUTETOLLARNA
Sara Thomsson Neogard, 0498-550 74,
mysslas@hotmail.com
Anne-Marie Siggelin, 0498-48 12 63
www.freewebs.com/gutetollarna
TOLLARE I ÖSTRA SÖRMLAND
Marita Ljungdell, 0737-51 81 75, 
marita.ljungdell@spray.se
www.surf.to/tios

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

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

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

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

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

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

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

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

MELLERSTA NORRLAND Distriktsansvarig sökes!

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

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

NORRA NORRLAND Distriktsansvarig sökes!

TOLLARE I VÄSTERBOTTEN
Susanne Stjernfeldt, 076-800 79 94,  
susan.nest@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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Tollingjaktprov på specialen! 
Foto: Karin Tosteberg & Nina Ehnhage

TOLLARSPECIALEN 2017

Agrosofens Virvelvinda.

Ovan & cirkel: Redborns 
First Edition. 
Till vänster topp: 
”Mynta” River Fox Frost 
of Simo med matte 
Marie-Louise Huldt.
T v nedan: ”Maddox” 
River Fox Tromb av 
Kolfix med matte Emma 
 Strömbäck.
Till höger: Trogen publik 
och supporters på 
 specialens tollingjaktprov 
från kennel River Fox.
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Ovan & cirkel: ”Scott” River Fox Freeze of Simo med matte Cornelia Merlöv Larsson. 
Nedan: Lönnlövets Busa. Till vänster nedan: Tollarbos Tikka Tassar som Arrac NKL.
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Träningstollingjaktprov  
(TTJP) i Dalarna 
Förra årets succé med 
träningsjaktprov var självklart 
tillbaka även i år. Den 27 maj 
träffades ett härligt gäng med 
träningssugna förare och hundar 
strax utanför Ludvika. Då det på 
förra årets plats var otroligt mycket 
knott och mygg valdes en ny plats 
för årets TTJP. 

Provrutan visade sig från sin bästa 
sida, fin översikt för publiken, lugnt 
vatten, sol och framförallt inga 
knott! Först ut var ett ekipage redo 
för öppen klassen, därefter följde 

”Ekipagen fick, efter  avslutad 
 träning, en genomgång av 
 provet tillsammans med 
 utbildad provledare.”

ett antal ekipage som tränade för en 
start i nybörjarklassen. 

ATT ERBJUDA BÅDE nkl och 
ökl berodde dels på den nya 
provplatsen och dels på att vi 
ville se vilket behov som fanns av 
att träna inför ökl också. Precis 
som förra året kunde deltagarna 
i nybörjarklassen välja mellan 
dummys och vilt, båda valen valdes 
även i år. Att starta på TTJP ska vara 
så prestigelöst som möjligt varför 
något resultat inte publiceras. 

Ekipagen fick, efter avslutad 

träning, en genomgång av provet 
tillsammans med utbildad 
provledare. 

Tillsammans i grupp pratade 
vi sedan om träningstips och 
delade våra erfarenheter. Vi hade 
en otroligt lärorik och trevlig dag i 
skogen. 

Att arrangera ett träningsjaktprov 
genenerar inte någon stor inkomst, 
nästan hela anmälningsavgiften 
går till änder, dummys, skott, lunch 
för funktionärer med mera, men 
att kunna erbjuda något nytt är 
superkul! 

Överst: Melba har fullt ös i tollingen.  
Ovan: Zera är passiv med matte bakom  
nätet under tollingmomentet.  
Till höger: Lexus levererar.



Tollaren 3-2017  |  39

Hemsida  
www.tollarklubben.se

Epost  
info@tollarklubben.se

Bankgiro  
5986-3910

Övriga Funktionärer

Revisorer
Monica Beijer  
Maria Ivarsson 

Valberedning
Agneta Joonas, sammankallande 
Annika Bergquist  
Anne Titti Karlström 

Kontaktpersoner 
Tollarpspecialen
Gunliz Bengtsson 
specialen@tollarklubben. se

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

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

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

Rasinformatörer &  
Omplaceringshundar
Sandra Almeflo, 070-388 85 07  
Ingrid Larsson, 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 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

VI ANSER ATT det finns ett 
”glapp” mellan att starta på 
jaktprov och att träna hemma. 
Många kanske har en bra 
träningsgrupp som arrangerar 
egna träningsjaktprov men 
alla har tyvärr inte det, därför 
kommer vi absolut att fortsätta 
med dessa TTJP! Vi längtar till 
nästa vår och nästa härligt roliga 
dag i skogen tillsammans med 
underbara hundmänniskor. •

Södra Dalatollarna, 
genom Anna Andersson 

Överst: Trixa i farten.
Ovan: Tollare Larsson apporterar.



POSTTIDNING B
Tollarklubben
Maria Ivarsson
Rasbokil Örkulla 22
755 95 Uppsala

Nedan: Tollarklubbens monter på Jakt- och fiske-
mässan i Bosjökloster 26-27 augusti bemannades 
bl.a. av Carina Boijertz och Gunliz Bengtsson. 
Foto: Lasse Bengtsson. Till höger topp: Vildandens 
Guldhjärta af Gremir ”Drömma” & Agrosofens 
Fiinish ”Amigo” leker. Foto: Ingo Gustavsson

LÄSARBILDER

På Bluenosers kennel hade man valp-
träff första helgen i september för sin 
senaste kull. Foto: Kerstin Pravitz

Agildes Victory Prix d´Hobbe 
och Agildes Bourbon of Dixton.  

Foto: Carina Franzén


