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Annonser där klubbens medlemmar annonserar ut 
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Mittuppslag 1000 SEK 
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HEJ!

Vi har kommit fram till årets sista nummer av Tollaren. 
Det har varit lite tungt att få ihop tidningen den här 
gången får jag lov att erkänna. Tiden har inte riktigt 
räckt till. Jobbet pockar på uppmärksamhet samtidigt 
som hösten sakta håller på att övergå till vinter och gör 
att orken och inspirationen tryter en aning. 

Dessutom har jag varit på språng hela den här 
veckan. En konferens här, en konferens där. Jag har 
tillbringat de två senaste dagarna på konferens i 
huvudstaden och när jag skyndade över Sergels torg 
på väg mot tåget hem idag så sprang jag rakt in i ett 
par som kom och gick med en tollarvalp. Eftersom 
jag inte har sett mina egna tollare särskilt mycket den 
här veckan så kliade det i fingrarna efter lite tollarmys 
så jag kunde inte låta bli att stanna dem och säga 
hej för att kunna “sneaka” till mig lite valpgos. Det 
hela slutade med att jag gjorde en massa reklam för 
Tollarklubben och öste på med fördelarna och allt det 
härliga som medföljer detta medlemskap. Tiden får 
utvisa om mina lovord hjälpte. 

Vi har en jul och ett nyår att se fram emot. Jag hoppas 
att båda helgerna blir rejält vita och lagom kalla. 
Embla och Indras träning den här delen av året består 
av poolsimning, stå på balansboll och bära lite tyngre 
dummies än vanligt. Kort sagt; det är styrketräning som 
står på schemat just nu. Vi varvar det hela med lite 
lydnad och rallylydnad också. Tilläggas bör är att även 
matten borde träna en del också…

Jag vill med dessa ord tacka er alla för ett härligt 
tollarår. Vi ses 2018.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Mia Eriksson
Redaktör

tollaren@tollarklubben.se

Redaktören har ordet 
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då adresserat och frankerat kuvert om du önskar 
materialet i retur: 
Mia Eriksson 
Nämndemansvägen 26 
643 32 Vingåker 
072-503 03 00

Tänk på följande:
Text: Skriv text i textprogram och bifoga som fil, då 
detta förenklar sorteringsarbetet betydligt. Inga texter 
direkt i mejl.
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HÖSTEN BÖRJAR NU gå över i vinter och 
jaktprovssäsongen är avslutad. Jag har fått möjligheten 
att starta min egen hund två gånger under hösten 
och dessutom varit med som skytt på två praktiska 
tollingjaktprov. Det är alltid lika roligt att vara på våra 
tollingjaktprov och få träffa alla som man känner eller lär 
känna – som alla har samma intresse. Den sociala delen 
är ju en del av glädjen med det vi håller på med, hunden 
är givetvis den andra delen.

Vi har haft en styrelsemötehelg i oktober där vi kunde 
diskutera övergripande strategiska frågor vilket var mycket 
nyttigt. 

Vi fortsatte en diskussion om vårt medlemskap i 
SSRK (Svenska Spaniel- och Retieverklubben), som 
startade våren 2016 med SSRKs utredning om en 
eventuell delning i en retriever- och en spanielklubb. 
Det finns för oss stora fördelar att vara med i en större 
medlemsorganisation som kan hantera lobbyarbete 
i hela SKK-organisationen och som kan sköta en hel 
del administrativt arbete, utbildning och hantera 
provverksamheten. Samtidigt finns det nackdelar, där vi 
som liten rasklubb (i jämförelse med labrador, golden 
och flat) har ganska liten påverkansmöjlighet och där 
risken att andra rasers särintressen tar överhanden på 
tollarens bekostnad är stor. Vi upplever dessvärre att våra 
behov och önskemål får liten plats inom SSRK. Att vi 
diskuterar frågan innebär inte för att vi har en uppfattning 
om att lämna SSRK, dock är det av vikt att vi hela tiden 
diskuterar varför vi är en del av SSRK och att vi verkligen 
har tydliga skäl till att fortsatt vara kvar i SSRK. Om vi inte 
har tydliga skäl till det bör vi överväga framtiden. Här är 
vi alltid öppna för tankar hos alla våra medlemmar.

VI BESLUTADE ATT VI återgår till benämningen Working 
Test på vår Tollarspecial, med samma upplägg som 
vi tidigare haft. Det blir så konstigt att vi har en egen 
benämning på ett provupplägg som många andra 
genomför med benämningen WT.

Vi beslutade om tydliga regelverk kring 
utnämningarna “Årets svenska viltspårstollare” och “Årets 
bästa retrieverjaktprovstollare”. Vi har beslutat att ta bort 
titeln “Årets bästa tollingjaktprovstollare”, eftersom vi dels 
har en championtitel och att vi dels har många hundar 
som får 1:a-pris i elitklass vilket gör det mycket svårt att 
avgöra vilken hund som ska få utnämningen som bästa 
tollingjaktprovstollare. 

Vi diskuterade hur vi ska förhålla oss till FB-R 
(Funktionsbeskrivning retriever), där vi ser att antalet 
tollare minskar, samtidigt som det i jämförelse med 
andra retrieverraser är en större andel tollare som startar 
i jaktprov. Vi ser inte heller att det är så många som 
genomför klubbens apporteringstest. Bägge har ju en 
tanke att vara avelsverktyg för att bedöma avelsresultat för 
hundar och kullar, men verkar inte användas så mycket. 

Om något av dem ska fungera som avelsverktyg, vad 
behöver vi då göra? Ska vi hellre ska motivera till och 
satsa på apporteringstest som ett verktyg att bedöma 
avelsresultatet avseende funktion för hundar som inte 
startar på jaktprov, istället för FB-R, eller vi kanske ska 
verka för att fler hundar startar på FB-R?

VI BESLUTADE ATT starta arbetet med att revidera RAS 
(Rasspecifik avelsstrategi) samt se över avelspolicyn och 
valpförmedlingsreglerna. Vi vill se om det går att se över 
alla dessa tre dokument så att de blir lättbegripliga och 
inte så pass omfattande att de inte nyttjas som stöd i 
aveln. 

Vi beslutade att fortsätta arbetet med att engagera alla 
uppfödare för att vi ska få fler medlemmar, genom att 
skicka information och en liten present som uppfödarna 
kan lägga i valpkit till valpköparna. 

Givetvis diskuterade vi Tollarspecialen i framtiden, 
vi arbetar nu med att hitta platser för 2020 och 2021. Vi 
kommer också att se över vårt sätt att hantera sponsorer 
i klubben och Tollarspecialen, kan vi öka intäkterna/
minska kostnaderna kan vi kvalitetssäkra Tollarspecialen 
ännu mer.

VI HAR OCKSÅ beslutat att testa ett nytt grepp för 
klubbmötet (klubbens årsmöte). Under en lång rad 
år har vi varit i Upplands-Väsby norr om Stockholm, 
och innan dess i Katrineholm. Vi vill nå medlemmar 
även i andra delar av landet. Därför kommer 2018 års 
klubbmöte hållas lördagen den 9 mars 2018 i Mölndal, 
Göteborg. Klubbmötet genomförs på förmiddagen, och 
eftermiddagen är tänkt att nyttja till en workshop som 
start på arbetet med att revidera RAS, avelspolicy och 
valpförmedlingsregler.

Tänk också på att det går att träna hunden även på 
vintern så att du kan anmäla dig till vårproven som 
normalt sett inte är fulltecknade. Lycka till.

Mats Viker
Ordförande
ordforande@tollarklubben.se

Ordförande har ordet!
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KALLELSE TILL  
KLUBBMÖTE 2018
Välkomna till en heldag  
i mars med tollarvänner!
Samtliga medlemmar i Nova Scotia Duck Tolling Retriever-klubben 
kallas och välkomnas  härmed till klubbens ordinarie medlemsmöte 
lördagen den 9 mars 2018 kl.09.00 på Scandic Hotell MÖLNDAL, 
Göteborg.

Dagordning enligt stadgarna. 

Efter lunch blir det föredrag samt diskussion kring avelspolicy  
och avelsverktyg.

Har du erhållit pris på officiellt jaktprov 2017? 
Om du är berättigad till en av Tollarklubbens jaktnålar – anmäl detta till 
sekreterare@tollarklubben.se  Ange vid anmälan: Hundens fullständiga 
nämn, förarens namn, prov klass och pris, samt datum då priset erhölls.

Anmäl dig och du erhåller förmiddagsfika,  lunch och eftermiddagsfika 
för endast 100 kronor . Resterande bjuder Tollarklubben på! Du anmäler 
dig till sekreterare@tollarklubben.se 
Ange även eventuell specialkost. 

Bokning av boende sker direkt till 
Scandic Mölndal via deras webbsida eller 
på telefon 031-751 52 00
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FB-R
SSRK har tagit fram ett avelsutvärderingsverktyg i FB-
R, Funktionsbeskrivning Retriever, där Retrieverns 
ursprungliga egenskaper prövas och beskrivs utan att 
hunden behöver vara jakttränad. Egenskaperna belyses 
i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, 
problemlösning, vilthantering som ett komplement till 
BPH eller MH som beskriver de mentala egenskaperna. 
Egenskaperna beskrivs i ett antal perspektiv.

Ett stort syfte med FB-R är att testa de hundar som 
inte startar på jaktprov där hundens funktion prövas, 
så att även otränade hundar kan bedömas utifrån ett 
avelsperspektiv varvid avelsbasen kan breddas.

Vi ser dock att väldigt få Tollare genomför FB-R. Det 
finns fler orsaker till det, dels är det förhållandevis många 
Tollare som startar på jaktprov eller WT, dels är det svårt 
att bedöma resultatet av ett genomfört FB-R så det saknas 
jämförelseverktyg såsom spindeldiagram och dels är 
det förhållandevis dyrt vilket gör det svårt att motivera 
valpköpare att delta.

TOLLARKLUBBENS APPORTERINGSTEST
Sedan tidigare finns ett apporteringstest, med syfte 
testa deltagande hundars elementära förutsättningar för 
apportering och lämplighet vid eftersök av skadat eller 
dött småvilt. Testet genomförs i två delar, en på land 
med apportering av fyra småvilt och en på vatten med 
apportering av mås- eller andfågel. Under testet prövas 
sökvillighet, viltfinnande, vilthantering, apportering, 

samarbete och skottreaktion. Bedömningen är godkänd 
eller icke godkänd.

Apporteringstestet är enkelt att genomföra och inte 
särskilt kostsamt. Dock är det kanske svårt att motivera 
ägare till helt otränade hundar att genomföra ett 
apporteringstest, eftersom hunden under testet ska söka, 
greppa och apportera vilt.

Vi ser att inte heller apporteringstestet nyttjas särskilt 
mycket, trots att det är enklare och billigare. 

VAD SKA VI SATSA PÅ?
Vi behöver hjälp med hur vi från klubben ska arbeta 
vidare med dessa två olika avelsverktyg. Om det finns ett 
starkt intresse för att utveckla FB-R, så kan vi arbeta för 
att förmå SSRK att utveckla spindeldiagram, öka antalet 
testtillfällen och minska kostnaden. Eller är det så att vi 
hellre ska satsa på Apporteringstestet, och verka för att 
fler arrangeras och genomförs, vilket vi själva har större 
påverkansmöjlighet för? 

Vi önskar få åsikter och synpunkter vad våra 
medlemmar och våra uppfödare anser i denna fråga. Vad 
ska vi satsa på, och varför? Vilket är det bästa sättet att 
utveckla en avelsutvärdering för de hundar som inte syns 
på tollingjaktproven? Vi vill ha era synpunkter. Maila till 
eller prata med till någon av oss i styrelsen när vi ses. Får 
vi inga reaktioner finns ju risken att vi tar det som ett nej 
till FB-R samt ett nej till apporteringstest. •

Funktionsbeskrivning retriever  
eller apporteringstest?
Text: Mats Viker

”Vad ska vi satsa på, och varför? Vilket är det bästa sät-
tet att utveckla en avelsutvärdering för de hundar som 
inte syns på tollingjaktproven? Vi vill ha era synpunkter.”
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Lönnlövets Cluedo
Foto: Mia Eriksson
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Tollare på sjöfågeljakt i 
Sankt Annas skärgård
Text och bild: Torbjörn Holmgren

På sjöfågeljakt hos Titzy och  
Teyha på Kallsö. Titzy stod i fören 
när husse Kallsöfiskarn Anders Jo-
hansson lade till vid bryggan för att 
hämta oss till en helgs sjöfågeljakt i 
Sankt Annas skärgård. 
 
Vant hälsade hon de nya gästerna 
välkomna. Att hjälpa husse med 
jaktarrangemangen är hennes liv 
och det hon älskar. Redan när vi 
kom fram till den fina stugan i vil-
ken vi skulle bo och bjöds på varm-
rökt lax och förfriskning kände vi 
att det här skulle bli en toppenhelg. 
Tyvärr hade vår eldkraft blivit starkt 
reducerad då en elak bacill däckat 
en av våra bästa skyttar men vi 
kompenserade det med sex stycken 
apporteringssugna tollare. 

EFTER EN GOD lunch åkte vi ut 
bland öarna för att jaga igenom 
några vassar. Liv och Titzy fick 
agera stöthundar i den första vassen 
för att få upp änderna. Några änder 
tjuvade och stack innan vi börjat 

och en tog till vingarna utom skott-
håll och sen fanns det tyvärr inga 
fler fåglar kvar.

Nåja inget att bli slokörad för så 
vi åkte vidare till nästa ställe. En 
liten lagun omgiven av vass som 
gjord för att ge änder skydd och 
vila. Vi klev iland och gick en rejäl 
kringgående rörelse för att inte 
skrämma bort några fåglar innan vi 
kom på plats. 

Ännu en gång grinade oturen oss 
i ansiktet, denna gång i skepnad av 
en flock får som stod där vi skulle 
fram. De hade tydligen aldrig sett 
så många rävar på en gång och tog 
till flykten under stort oväsen och 
skrämde effektivt upp alla änder 
när de rundade lagunen och vi 
kunde inte göra annat än att titta på 
när några stora flockar flög ut där vi 
skulle stått på lur. Liv fick återigen 
göra en insats och söka igenom vas-
sen ifall det skulle finnas några än-
der kvar. Upprensningsaktioner är 
en av hennes bästa grenar och hon 
tjöt för fullt för att tala om att det 

luktade and. Ibland såg man hennes 
röda huvud sticka fram i vasskan-
ten för att återigen försvinna när 
hon vilt tjutande fortsatte att veva 
runt mellan vasstråna. 

Tyvärr fanns det inte en enda and 
kvar i vassen. Så nu fick vi sätta vårt 
hopp till kvällsjakten.

TITZY, SOM SNART fyller 10 år, 
älskar jakten och att få hänga med 
jägarna nere vid Sjöboden men dess 
emellan har hon en ganska flegma-
tisk syn på tillvaron och latar sig 
helst. Numera har hon fått sällskap 
1-åriga Teyha som också ska läras 
upp till apportör för att kunna 
hjälpa husse med jaktevenemangen. 

Hennes fina namn är indianskt 
och betyder värdefull. Hon har en 
helt annan inställning till livet än 
Titzy och har en massa energi över 
till annat. Ännu får hon inte följa 
med på jakterna vilket hon tycker är 
så himla orättvist. 

När vi skulle iväg på kvällsjakten 
och husse och Titzy tog båten utan 
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”Givetvis pratades mycket 
jakt och hundar.  Vetgirigt 

sög vi i oss Anders all 
 erfarenhet av sjöfågeljakt. 

Han  berättade även om livet 
i skärgården och hur levnads-

villkoren förändrats.”

henne till en brygga på andra sidan 
ön för att hämta oss jägare lät hon 
sig dock inte nedslås utan rusade 
genom skogen och hagarna för att 
med amper min stå på bryggan be-
redd att kliva på när båten anlände. 
Länge stod hon och tittade surt efter 
oss när vi åkte iväg.

VI PLACERADE UT oss vid i ett sund 
där det brukar vara kvällssträck 
och inväntade änderna men den här 
kvällen flög de lite för högt för att 
vi skulle få så många skottchanser. 
Några blev i varje fall fällda och 
unghundarna Klipper och Melba 
fick visa att de också kommer att bli 
duktiga apportörer. Melba tog in sin 
and utan att ha sett var den föll och 
Klipper simmade utan problem rakt 

ut förbi vettarna för att hämta in sin 
men verkade på vägen in vara lite 
konfunderad över vad det var för 
änder som låg i vattnet.  Sakta föll 
skymningen och till slut blev det 
alltför mörkt för att skjuta och vi for 
tillbaka till Kallsö.

EN HÄRLIG OCH stämningsfull 
middag avnjöts i Sjöboden med vå-
gorna kluckande under golvet. Det 
kändes verkligen att vi var i skär-
gården. Givetvis pratades mycket 
jakt och hundar. Vetgirigt sög vi i 
oss Anders all erfarenhet av sjöfå-
geljakt. Han berättade även om livet 
i skärgården och hur levnadsvillko-
ren förändrats. 

Fisket har minskat drastiskt och 
numera förädlas allt det som fångas 

Anders och Titzy.

Forts. på nästa uppslag.
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för att kunna få del av förädlings-
värdet. Jakt- och fiskearrangemang 
och stuguthyrning har gjort att de 
fortfarande kan bo kvar och ha sin 
utkomst på Kallsö. Tiden gick fort 
och timmen var sen när vi och hun-
darna trevade oss genom mörkret 
till vår stuga.

TIDIGT NÄSTA MORGON gav vi 
oss i väg ut igen. Denna gång för 
att lägga ut vettar som skulle locka 
knipor, änder och skrak att landa i 
vattnet framför vårt gömsle. Mor-
gonen var otroligt vacker med en 
rosa soluppgång. Långt ut hörde vi 
sälar råma, skarvar flög förbi med 
sitt knarriga bräkande och ibland 
hördes nån knipas karaktäristiska 
visslande. 

Även nu var det väldigt lite ak-
tivitet och intresset för våra vettar 
var lågt. Klipper fick ändå tillfälle 
att försöka ta in en, för en så ung 
och oerfaren hund, svår apport. Den 

fällda skraken låg en bra bit utanför 
vettelägget och Klipper hade inte 
markerat var den föll men med stor 
energi började han nosa sig igenom 
alla vettarna tills han kom till den 
sista som han beslöt att bogsera 
iland. Det såg ut som om han tänkte 
att var det ingen av de andra så 
måste det väl i varje fall vara den 
här. 

TITZY SOM HELA tiden otåligt stått 
och betraktat Klippers fruktlösa 
försök att hitta fågeln hade redan 
erfaret scannat av vattnet och loka-
liserat var den låg. Till slut blev det 
hennes tur och erfaret simmade hon 
rakt igenom vettelägget och häm-
tade in fågeln. För att bli en duktig 
apportör krävs inte bara energi utan 
även en hel del erfarenhet. 

Långt bort upptäckte vi ett par 
skrakar som låg och fiskade. Vi be-
slöt att försöka med lite tolling och 
Lennart lät Klipper visa upp sina 

konster. Ingen reaktion. Vi smög is-
tället lite närmare genom skogen för 
att om möjligt få dem att upptäcka 
hunden. Vi lade oss bakom bakom 
några enar vid en liten bergknalle 
och började tolla igen. 

Reaktion blev dock den motsatta 
och skrakarna gled istället längre 
bort. Troligen hade de redan vid 
vårt första försök att tolla upptäckt 
oss och anat oråd.

DET FINNS NOG inte så många 
tollare som har det så bra som Titzy 
och Tehya på Kallsö. Precis som 
generationer av tollare i Nova Scotia 
hjälper de till med försörjningen 
och lever ett fritt liv tillsammans 
med sin familj. 

För att även nästa år få uppleva 
en fantastisk jakthelg i Sankt Annas 
skärgård bokade vi in ett datum 
redan vid den avslutande lunchen. 
Tack så mycket för i år Annika, An-
ders, Titzy och Teyha på Kallsö.  •

Klipper apporterar en skrak.
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Hela gänget som var med på jakten.

Annika, Anders, Titzy 
och Teyha.

Teyha är sur för hon 
inte får följa med.
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EN DAG I BÖRJAN AV september var det ett 
facebookinlägg som fångade min uppmärksamhet lite 
extra. Inläggets skribent sökte efter apportörer till en 
andjakt strax utanför Katrineholm. Denne skrev också att 
det var helt okej att helt gröna hundförare och oerfarna 
hundar kunde få chansen att delta och prova på. Sagt och 
gjort, jag kollade ganska omgående med chefen om jag 
kunde få ledigt den där fredagen när jakten skulle äga rum 
och efter ett rungande JA-svar från henne så anmälde jag 
mig och Embla som frivilliga. 

Från mitten av juli och en bit in i september hade jag 
för första gången stött på problem i fågelträningen med 
Embla. Hon var inte alls som vanligt i träning och någon 
gång under augusti så slutade ett träningspass nästan med 
att den här matten ville slita sitt hår och gråta en skvätt. 
Med det sagt så var det inte helt utan ett rejält pirr i magen 
vi mötte upp jaktledaren med sitt jaktlag den där tidiga 
morgonen nu i september. 

Jaktledaren började med att tala om hur många såtar 
det var tänkt att skjutas av den här dagen och sedan 
avslutade han med att säga: Ja, jag vet ju nästan aldrig 
vilka som kommer på dessa jakter så det kan lika gärna 
vara kungen!

Och vem fanns med i sällskapet som dyker upp till 
första såten? Jadå, Sveriges konung. Nervositeten blev inte 
direkt mindre. I alla fall så var hela sällskapet som skulle 
jaga väldigt trevliga och berömde genast alla fina hundar 
som var med. Första såtens jakt började med att alla 
skyttar blev utkörda i båtar till respektive gömsle. En del 
hundar fick följa med ut medan jag och Embla fick stanna 
på landsidan. Det passade mig ganska bra för då fick jag 
känna på hur Emblas humör skulle kunna tänkas vara 
den här dagen och hur hon skulle reagera när det började 
skjutas. Man hade bestämt att alla fåglar skulle skjutas 
innan hundarna fick apportera. 

Skadeskjutna fåglar kunde apporteras direkt men det 
fick de mer erfarna hundarna klara av. Det visade sig dock 

att jag inte alls behövde vara orolig för Embla. I två timmar 
satt hon gömd med mig i ett buskage på en liten udde när 
det pangade på och fåglarna föll. Hon satt blickstilla och 
knäpptyst dessa timmar. Uppmärksam och taggad men 
alldeles lagom fokuserad på det som hände ute på vattnet. 

NÄR SKYTTARNA HADE kommit in igen fick Embla och 
jag hoppa i en båt tillsammans med en kille från jaktlaget. 
Det som sedan hände var att Embla fick apportera från 
båten. Döm om min förvåning när min lilla tollare alldeles 
lugnt och fint hoppade i från båten och apporterade sina 
tre första varmvilt utan problem! Hjärtat smälte en aning. 

Efter lunch blev vi utkörda till den andra såten. Där 
fick vi sitta cirka tio meter bakom varsin skytt medan 
de sköt av såten. Nu hade Embla förmodligen fattat 
grejen för när det började smälla den här gången fick jag 
jobba ordentligt för att få henne att sitta still! Hon var 
fortfarande tyst och det såg jag som en stor fördel i alla 
fall. När skyttarna var klara så kom en av dem fram och 
ville klappa Embla. Men det ville inte Embla. Hon hade 
redan siktet inställt på fåglarna som hade fallit så kungen 
fick vara utan tollargos den här dagen! Helt onödigt att 
hålla på att bli klappad tyckte Embla när det fanns fåglar 
att apportera. Hon gör inte skillnad på folk och folk. Kung 
eller inte. Han skrattade åt henne och stannade för att se 
när jag släppte henne. 

Den här gången var det tuff terräng att apportera i. 
Lerigt och lågt vatten blandat med hög vegetation. Men 
döm om min förvåning när den lilla Emblan kom med tre 
fåglar, varav en som jag inte alls hade koll på var den hade 
hamnat. 

Dagen var lärorik. Dels för att jag fick se hur en jakt 
kunde gå till, dels för att jag fick se hur Embla höll i skarpt 
läge. 

VAD LÄRDE JAG MIG om min tollare då? Jo, att henne 
styrkor är hennes fokus, att hon är tyst, att hon är extremt 
skottfast och att hon är en duktig markör. Jag lärde mig 

Embla och mattens  
första andjakt
Text: Mia Eriksson

Forts. på nästa uppslag.
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också att en av hennes svagheter är hennes uthållighet. 
Hon tappar liksom fart och ork (det är min gissning i alla 
fall) och är ingen arbetshäst. Uthållighet är inget som 
ligger i hennes natur men det är heller inget som jag inte 
tror att vi kan träna upp!  

Några veckor senare så började hon springa omkring 
med en leksak här hemma och då slog det mig att det 
hade varit flera veckor sedan jag såg henne leka med sina 
saker. Embla leker sällan med andra hundar i vanliga fall. 
Hon har aldrig varit intresserad av det men tokryck med 
sina egna leksaker hemma har det aldrig varit brist på! 
Hon kan fara som en spole med sin mjuka fotboll från 
IKEA eller sin långa, mjuka kanin på kvällarna. Men jag 
kom på mig med att tänka på att det var väldigt längesen 
hon hade gjort det. 

Jag plockade upp telefonen och ringde direkt till min 
kompis Carolina och föreslog att vi skulle träna med fåglar 

dagen därpå. Någonting sa mig att de problem jag hade 
upplevt under sommaren och den första delen på hösten 
inte berodde på att Embla inte ville apportera utan att det 
förmodligen berodde på skendräktigheten som hade varit 
efter löpet. Ibland är man liksom bra dum. Att jag inte 
hade tänkt på det liksom. 

CAROLINA OCH JAG ÅKTE UT och tränade dagen efter. 
Och problemen var som bortblåsta och Embla var sitt 
vanliga, fartfyllda och explosiva jag. Embla blev tre år i 
oktober. Hon har löpt fyra gånger sedan jag fick henne 
som valp. Alltså har det tagit tre år att lära känna henne 
och nu vet jag när jag kan pressa henne lite extra i träning 
och begära det jag vet att hon kan prestera. Men det 
innebär också att jag nu vet när jag inte kan göra det. 
Det är en stor lärdom inför 2018 när vi ska ta oss an 
tollingjaktprov igen. •

”Hon hade redan siktet inställt på fåglarna som hade fallit så kungen 
fick vara utan tollargos den här dagen! Helt onödigt att hålla på att bli 
klappad tyckte Embla när det fanns fåglar att apportera. Hon gör inte 
skillnad på folk och folk. Kung eller inte.”

STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER!
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Tollingjaktchampions  
2017
Therese Johansson och hennes Fägrings Salty 
Moonlight, ”Light” blev Sveriges tionde tol-
lingjaktchampion 2 september efter ett godkänt 
praktiskt prov i Skåne. 

Jan Alenfall och hans Qourageous Quicksilver 
Vom Lech-Toller Nest ”Silver” fixade tolling-
jaktchampionatet som nr 11 den 23 september 
genom att ta sin sista etta i elitklass på SSRK 
Västras tollingjaktprov i Åsaka/Sollebrunn. Jan 
och Silver hade klarat det praktiska provet 9 
september. 

Malin Goding och hennes Lönnlövets Hasta 
”Asta” blev Sveriges tolfte champion när de till-
sammans fixade det praktiska provet i Sörmland 
22 oktober. 

GRATTIS TILL ER ALLA!

Bildtext xxxx xxxx.

Jan Alenfall  
och Silver.
Foto: Håkan LInde

Lönnlövets Hasta Tollingjaktprovschampion 2017

På nästa uppslag  
Fägrings Salty Moonlight.
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Fägrings Salty Moonlight
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I förra tidningen lämnade jag er med 
raderna om en lyckad parning och 
väntan på att göra ultraljud. När det 
började närma sig för ultraljudet 
var det många som frågade om jag 
trodde det var valpar där. 

Jag visste faktiskt inte vad jag skulle 
tro, för mig var det svårt att reda ut 
vad som var nerver, oro, magkänsla 
eller bara oerfarenhet. När dagen 
för ultraljudet kom var jag nervös, 
jag tyckte inte att jag hade sett några 
tydliga dräktighetstecken på Trixa 
och var fortfarande orolig för det 
där provsvaret som jag tog innan 
parningen, samtidigt var det ju så 
lyckade parningar. 

Jag hade i förväg bestämt att om 
det inte var några valpar i magen 
kunde vi jaga istället, det var en 
tröstande tanke att luta oron mot, så 
man slipper bli sådär jättebesviken 
vid ett negativt besked.

Hos veterinären rullade allt på 
som det brukar inför ett ultraljud, 
men jag var så nervös att jag knappt 

minns vad som blev sagt. Jag har 
varit med en vän på dräktighetsul-
traljud några gånger tidigare och 
vet hur det går till, så när veterinä-
ren letat efter valpar i någon minut 
förstod jag att där inte fanns några. 
Veterinären var noggrann och gick 
igenom hela buken mer än en gång 
men tyvärr såg ingen av oss några 
valpar.

JAG BLEV SÅKLART väldigt ledsen 
och besviken, samtidigt som det be-
kräftade min oro och varför jag inte 
sett något övertygande tecken. Den 
magkänsla jag hade efter parningen 
fick sig en törn och jag tänkte att 
vi får se fram emot en höst/vinter 
i skogen istället. Jag var på något 
vis lite förberedd ändå, men tänkte 
nästan direkt ”vad gör jag nu”?

När jag möter motgångar i livet 
försöker jag alltid att tänka, ”bryt 
ihop och kom igen”, och det gjorde 
jag även denna gång. Det kan inte 
gå spikrakt jämt även om det såklart 
hade varit skönt med en spikrak för-

sta erfarenhet. Nästan direkt efter 
veterinärbesöket började tankarna 
rulla igång, vad blir nästa steg? 
Egentligen hade jag nog önskat att 
jag kunnat släppa allt en stund och 
bara varit besviken för att sen fun-
dera i lugn och ro, det var ju ändå 
långt kvar till nästa löp. 

Men jag funkar inte så, så det var 
bara att hänga med när huvudet 
satte igång.

JAG VILL ABSOLUT försöka para 
Trixa igen men fastnade i funde-
ringen över vad som orsakade att 
det inte blev några valpar denna 
gång. Hade det blivit befruktning 
men sen hänt något? Var vi för tidigt 
ute ändå? Matchade inte Trixa och 
Redo? Tankarna var många gällan-
de just orsaken. Till slut accepterade 
jag att jag helt enkelt inte kommer 
veta varför utan var tvungen att 
göra en bedömning ändå. 

Jag valde egentligen mellan två 
saker, att para med samma hane 
eller para med en annan hane. För 

ATT STARTA KENNEL DEL 3

När det inte blir  
som det var tänkt
Text och bild: Anna Andersson

Skogspromenad.
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”Samtidigt mindes jag det där 
med att lyfta blicken. Varför 

ville jag starta en kennel 
från början? För att bidra till 

rasens framtid.”

och nackdelar skrevs upp på en lista 
och jag bollade tankarna med de 
närmsta för att bredda min synvin-
kel. Jag gick ganska länge och fun-
derade på detta samtidigt som jag 
började luta mer och mer mot att vi 
nog varit för tidigt ute, provsvaret 
hade ju visat att det var tidigt i löpet 
och jag lärde mig att tikar kan ställa 
upp sig på tok för tidigt ibland. Jag 
pratade med matte till Redo och vi 
var överens om att vi tror starkt på 
kombinationen mellan dem. 

PARALLELLT MED ALLA dessa fun-
deringar mottog jag några samtal 
från intresserade valpköpare. Det 
gav mig ny energi, att prata med 
människor som var intresserade av 
att köpa valp från mig, efter Trixa. 
Det var faktiskt under ett samtal 
med en intressent som jag bestämde 
mig, när frågan om jag ska para 
med samma hane igen kom. 

Det enda argumentet i mitt hu-
vud till att inte göra det var att jag 
var rädd, rädd för att bli besviken 

igen och rädd för att blir utan valpar 
igen. Samtidigt mindes jag det där 
med att lyfta blicken. Varför ville 
jag starta en kennel från början? 
För att bidra till rasens framtid. De 
anledningar som fick mig att välja 
Redo från början finns fortfarande 
kvar och jag tror att de tillsammans 
kan göra just det, bidra till rasens 
framtid. Jag hade själv velat ha en 
valp ur den kombinationen och 
min rädsla ska banne mig inte sätta 
stopp för något som kan bli riktigt 
bra. 

DÄRFÖR VILL JAG göra ett försök 
till med Redo, om det inte blir några 
valpar denna gång heller så går inte 
världen under, men kan jag känna 
att jag gjort vad jag kan. Så nu vän-
tar vi återigen på löp och ser fram 
emot en ny parningsresa med allt 
vad det innebär. 

En sak kommer jag dock bära 
med mig, magkänslan har inte alltid 
rätt, även om den är viktig att lyssna 
på. •
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TJP i Ånnaboda  
30 september 
Foto:  Mia Eriksson

Funktionär Jan-Erik Larsson 
var på bra humör.

Emilia och Lönnlövets 
Lotus var fokuserade 

innan provstart i ÖKL.

Agrosofens Spelevink i ÖKL.

Multestua Mattykaisa´s Bheste i ÖKL.

River Fox Sefyr av Kolfix i NKL.

Fler bilder på nästa uppslag.
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Arbetsviljans Rosling och matte Åse tollar i NKL.
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Inlicios 1st Born.

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 13 januari

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
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Svensdotters Oslagbara 
Obelix lämnar av fågel i 
matte Linda Anderssons 
hand.

Håkan Linde spanar ut över 
vattnet där hans Inlicios 1st 
Born är ute och arbetar på 
dirigeringen.

Funktionär 
redo.

Fler bilder på nästa uppslag.
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Agrosofens Virvelvinda i NKL.
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Maalarigårdens Bam Bam af Bono
”Felix”

Född 29/1-2016

Rallylydnad
RLD N, RLD F 

Utställning
1 cert, bäst i ras, Excellent och ck. 

Ägare: Elisabeth Mayer, Malå

Vildandens Guldhjärta af Gremir
”Drömma”

Spår
170909 akl spår 216p uppflyttad  

Lydnad
171015 Startklass lydnad 165p 

uppflyttad 

Utställning
171118 2:a bästa tik med CK, R-CERT 
& R-CACIB, Norsk Vinnarutställning

Ägare: Anna Gustavsson Källby 

Uppfödare: Anette Björgell, 
Bunkeflostrand 

Digby Tollers Look Smart 

Utställning
SSRK Åstorp 151111

Valp 6-9 mån
1:a HP, BIMvalp

Ägare: Tina Joonas,  
handler Åsa Roosqvist

Tollingjaktprov 
Höör 151015 elitklass

Digby Tollers Daytona 
Åsa Roosqvist 

2:a pris

Digby Tollers Testarossa 
Agneta Joonas

1:a pris

SE J(t)CH SE LCH SE UCH SE VCH 
Agrosofens Fiinslip ”Spex”

Född: 080402

Retrieverjaktprov B
151024 Hishult Elitklass 2a pris
161001 Töllsjö Elitklass 3e pris
161023 Hishult Elitklass 3e pris

Tollarspecialen 2017
1a pris Elitklass Tjp 

4e plac Tollarmästartiteln 
Årets mest Retrieverjaktprovsmeriterade  

Tollare för 5e året i rad
BIM veteranklass

BIS Uppfödargrupp med Agrosofens

Utställning: 
Mjölby 171029 Exelent, CK, BIR 

Veteran, BIS 3 veteran

Ägare: Liselott Johansson, Götene

Uppfödare: Annika Bergquist &  
Helen Häggström

SE VCH Lifsungstollarens Skrållan
 ´´Molly´´

Utställning 
CK, BTKL2, R-CERT 14/5 2016
CK, BTKL3, R-CERT 6/5 2017
EXELLENT, BTKKL 4 5/8 2017

CK, R-CERT, RCACIB, BTKL2 6/8 2017

FB-R 25/3 2017 

MH 2/4 2017

    VILTSPÅR CH 1/9 2017

Ägare: Siw Hederstedt Stånga

Uppfödare: Anne-Marie Siggelin 
Havdhem

Foto: Tommy Höggren
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HAR DU EN TOLLARE 
PÅ HUGGET? 

Vi vill ha ditt bidrag!
Skicka text och bild till  

tollaren@tollarklubben.se

Döp mejlet ”Tollare på hugget”.

Max 20 rader.

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

hämtade från till exempel facebook 
eller skickade med sms fungerar 

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

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

SE VCH Digby Tollers Scuderia
”Zoya” 

Tollingjaktprov
1:a pris ÖKL - 17/9 2017
3:e pris ÖKL - 3/8 2017
3:e pris ÖKL - 13/5 2017
3:e pris ÖKL - 22/4 2017

Ägare: Lena Muchardt

Uppfödare: Tina och Agneta Joonas

Amazing tollers Moonbeam of ArLi
”Leo”

Utställning
Västerås 17-04-22:  

Exc junkl 1 junkk R-CERT CK 3 bhkl
Norrköping 17-06-05:  

Exc junkl 1 junkk
Tollarspecialen 17-08-05: 
1 HP, 2:a bästa juniorhane

Askersund 17-08-13:   
Exc ukl 1 BIM, CK CERT CACIB

Arbetsprov
17-08-03, 71 p, Tollarspecialen, 

Hishult

Tollingjaktprov
17-09-23, 2 NKL, Trollhättan

Ägare: Karin Oscarsson, Finspång

Uppfödare: Therese Johansson, 
Svenshögen

Digby Tollers Goosander   
”Scott”

 Tollingjaktprov
3:e placering,  Nkl. Tjp 2017-04-08 
3:e placering,  Nkl. Tjp 2017-04-09 

  Lydnadsprov
 Uppflyttad till Lydnadsklass 1 

2017-08-05

 PRA – test
Clear   2017-07

Utställning
BIR, Cert, CACIB  

SE UCH
2017-08-13 Ronneby Int.

Ägare: Birgitta Zetterberg, Blentarp

Uppfödare: Agneta & Tina Joonas, 
Digby Tollers

Digby Tollers Duck Duck Go 
”Rozzic” 

Född: 170320

Utställning: 
Tollarspecialen Valp I HP och  

4e plac. i gruppen
Mjölby 171029 valpklass II Exelent och 

HP. 2a plac i gruppen

Ägare: Liselott Johansson, Götene

Uppfödare: Agneta & Tina Joonas

Svensdotters Oslagbara Obelix
”Obelix”

Nya titlar 2017
Rallylydnad RLD F

Uställning SE U(u)CH
Tollingjaktprov 3:e pris ÖKL

Ägare: Linda Andersson



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

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

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

TOLLARE I UPPLAND
Sussie Stier, 0733-74 69 94,  
upplandstollarna@hotmail.com
www.upplandstollarna.wordpress.com
GUTETOLLARNA
Sara Thomsson Neogard, 0498-550 74,
mysslas@hotmail.com
Anne-Marie Siggelin, 0498-48 12 63
www.freewebs.com/gutetollarna
TOLLARE I ÖSTRA SÖRMLAND
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
Facebook ”Tollare i Västerbotten”

TOLLARE I NORR
Ida-Maria Larsson, 070-299 41 35
doriis@hotmail.com
www.tollareinorr.wordpress.com 
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TOLLARE I VÄSTERBOTTEN 
Text: Susanne Stjernfeldt Bild: Chatrin Molin 

I FEBRUARI HADE VI BESÖK av Titti Karlström, en aktiv 
och erfaren tollarägare. Titti är en av våra duktiga och 
hängivna tollingjaktprovsdomare och berättade om 
tollaren som apporterande jakthund. Föreläsningen var 
mycket uppskattad och väckte både engagemang och 
intresse om att få veta mer. Norrland är stort och vi hade 
deltagare med ända från Härnösand till Skellefteå! 

Vid denna träff så bestämdes att vi med gemensamma 
krafter skulle genomföra ett tollingjaktprov i form av 
dubbelprov sista helgen i augusti i år. 

DETTA GENOMFÖRDES med deltagare både från Sverige, 
Finland och Norge. Då vi hade möjlighet till gemensamt 
boende så gavs goda möjligheter till umgänge och att 

Aktivitetsgrupperna har pennan!

Xx xxxx

lära känna varandra. Vi hoppas på att kunna upprepa 
detta under 2018 med förhoppningsvis ännu fler 
startande. Vi har vid några tillfällen under 2017 kunnat 
samlas till gemensamma träningar och förutom det har 
aktivitetsgruppen ansvarat för två av SSRK Umeås öppna 
träningar. 

VÄLKOMNA TILL TOLLARE I VÄSTERBOTTEN! 

Titti Karlström och Moyo
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JIMMY OLSSON , SUNDSVALL
REBECCA MÄÄTTÄ JOHNSON, 
HALLSTAHAMMAR
EMELIE GUSTAVSSON, 
ÅTVIDABERG
LENA ELANDER, VALLA
CHRISTINA BÖRJESSON, KAREBY
MOA KLARÉN, HELSINGBORG
JONAS LÖFSTEDT, BROMÖLLA
MIKAELA VIKSELL, SUNDSVALL
CARINA PERSSON, VINNINGA
JAN JOHANNESSEN, ARENDAL, 
NORGE
ANNA SAVOLAINEN, UMEÅ
ÅSA WENNBERG, HAPARANDA
MONICA LIERUD, BODEN
JOHANNA BERGFORS, ARBRÅ
ASKO HEIKKINEN, VÄSTERÅS
LOUISE DILLMANN, JÄRFÄLLA
LENNART ENSTRÖM, 
MALMKÖPING
HEIDI ANNELL, STOCKHOLM
JOSEFINA ÖHRSTRÖM, 
KARLSKOGA
MAKIA RYLANDER, LIDINGÖ
MALIN APPELQVIST, LINDOME
CAROLINE LINDBLAD, MÖLNDAL
HENRIK ISBERG, VALLDA
ANNA WALLIN, NOSSEBRO
DAG TJÄDERBORN, VAGGERYD
ANDREAS LARSEN, SÖLVESBORG
GUNILLA MALMSTRÖM, KALMAR
KERSTIN RYDMAN, KARLSKRONA
THOMAS JOHANSSON, 
KÖPINGSVIK
MARIANNE PALMÉR, 
KÖPINGSVIK
JACK WALTON, UMEÅ
LISA OLOFSSON, ÅSELE
SOFIA BERGSTRÖM, ENÅNGER
EMELIE FOGELKVIST, KUMLA
JENNY ANDERSSON MÅNSSON, 
MARIESTAD
JEANETTE LARSSON, UDDEVALLA
STEFAN HEIJUS, GÖTEBORG
EVA OLSSON, SVÄNGSTA
ANDERS LINDBLOM, SKILLINGE
CAROLINE NORDIN, MALMÖ
PIA LINDQVIST, HÄRADSBÄCK
HELENA PERSSON, VELLINGE
ANNE TOEILD FLADSRUND, 
OSLO, NORGE
MIA SCHANDORFF MARKMANN 
AXEN, HÖNG, DANMARK

NYA MEDLEMMAR

Hemsida  
www.tollarklubben.se

Epost  
info@tollarklubben.se

Bankgiro  
5163-6009

Övriga Funktionärer

Revisorer
Monica Beijer  
Maria Ivarsson 

Valberedning
Agneta Joonas, sammankallande 
Annika Bergquist  
Anne Titti Karlström 

Kontaktperson  
Tollarspecialen
Gunliz Bengtsson 
specialen@tollarklubben. se

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

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

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

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

Webmaster för klubbens hemsida
Susanne Viker 
webmaster@tollarklubben.se

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

Tollarklubbens Styrelse 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 
aktivitetsansvarig@tollarklubben.se

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

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

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

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