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HEJ! DEN HÄR LEDAREN skrivs i allra sista minuten. Jag

har i ärlighetens namn aldrig haft så svårt att motivera
mig själv till dessa rader. Jag vet helt enkelt inte vad
jag ska skriva. Kanske speglar det lite hur livet ser ut
just nu. Sömnigt, med noll inspiration till det mesta
och en trevande väntan på våren som ligger och lurar
någonstans i gömmorna.
JAG LÄNGTAR TILL SÅ mycket just nu. Livet är lite på

paus den här tiden på året. Jag drömmer om så mycket
just nu. Livet ger mig utrymme till det nu. Det är lite
som Jocke Berg sjunger i Kentlåten ”Vi är inte längre
där”...
Våra drömmar är som filmer
Filmer vi såg som barn
Och de utspelar sig på natten
Men vi drömmer bara på dagen…
JAG DRÖMMER OM TOLLINGJAKTPROV, om

rallylydnad, om viltspår, om WT och om känslan jag
blir uppfylld av VARJE gång jag ser glädjen i mina
hundars ögon när de får göra något som de älskar
och som får dem att känna sig nyttiga, behövda och
duktiga.
Jag känner också att den här ledartexten är i
flummigaste laget men så får det vara ibland!
I ALLA FALL, SÅ hoppas jag att ni njuter av att hålla i

årets första, rykande, färska och nytryckta nummer av
alla vår favorittidning Tollaren! Enjoy!
.

Mia Eriksson

Redaktör
tollaren@tollarklubben.se
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Har du ett bidrag till TOLLAREN?
Allt material (annonser, artiklar, kåserier, Tollare på
hugget m.m.) skickas till tollaren@tollarklubben.se.
Om du skickar in material med vanlig post, bifoga
då adresserat och frankerat kuvert om du önskar
materialet i retur:
Mia Eriksson
Nämndemansvägen 26
643 32 Vingåker
072-503 03 00
MANUSSTOPP FÖR TOLLAREN 2017

16 april, 20 augusti och 12 nov.

Tänk på följande:
Text: Skriv text i textprogram och bifoga som fil, då
detta förenklar sorteringsarbetet betydligt. Inga texter
direkt i mejl.
Bild: Döp bilderna till det de föreställer eller bifoga
textdokument med bildtexter. Ange alltid fotografens
namn. Digitala bilder bör göras i 300 dpi, jpeg-format
och maximal kvalitet. Skicka inte bilderna i mejlet
utan bifoga dem. Ta inte bilder från internet. Skicka
originalfilerna.
Skicka inte bilder större än 7 MB utan att först kontakta
redaktören, tollaren@tollarklubben.se.
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Ordförande har ordet!

NÄR DETTA SKRIVS I mitten av februari pågår arbetet

med att förbereda årets klubbmöte. Till mötet är det
en hel del dokument som ska färdigställas, årsbokslut
med resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse
för 2016, förslag till verksamhetsplan och budget för
2017. Vi ska också ta fram förslag till medlemsavgifter
för 2018. Dessutom ska vi förbereda inkomna motioner
till klubbmötet och även till SSRKs fullmäktige i maj. Vi
ska till vårt klubbmöte i mars diskutera fram vem som
ska få 2016 års guldapport. Utöver det ska vi förbereda
för diskussioner om att dela SSRK i en retriever- och en
spanielklubb vid SSRKs fullmäktige. Till klubbmötet har vi
också förberett för föreläsning om HD-index.
Det som kan sägas om 2016 är att det ekonomiska
resultatet blev betydligt bättre än budgeterat, vilket är
positivt. Vi ser också att vi för 2017 kan budgetera medel
för att göra satsningar på både aktivitetsgrupper och på
forskning kring sjukdomar.
DET SOM OCKSÅ ÄR mycket glädjande är att antalet

hundar som startar i jaktlig prövning ökar, liksom
även antalet starter. Under 2016 utökades antalet
tollingjaktchampions med fyra nya duktiga hundar.
Vi ser också en positiv utveckling av antalet hundar
som startar på Funktionsbeskrivning Retriever vilket är
viktigt. Vår tollarspecial ökar i antal och vi har skapat
en bra grund för hur den kan arrangeras utan att slita
för mycket på lokala arrangörer. Att vi samtidigt ökar
antalet medlemmar är också mycket positivt, många
medlemmar ger oss större ekonomiska möjligheter att
stötta utvecklingen av rasen.
Under 2016 har Tollarklubben slutit samarbetsavtal
med Agria, Dummies.se och Arrak Outdoor. Dessa
samarbetsavtal medför sponsorintäkter till klubben i
form av ekonomiska medel och produkter. Med Agria
finns också möjlighet till informationsutbyte avseende
hälsofrågor.
Vi har haft representation vid Stockholms hundmässa
och på MyDog i Göteborg med många intresserade
besökare i våra rasmontrar. Vi deltog också på MyDog
i januari 2017 där klubben fick utmärkelsen för bästa
rashundsmonter.
Vi har under året beslutat att stänga ned
klubbens BPH-bana i Märsta och överlåta den till en
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brukshundsklubb. Skälet var att det inte fanns någon som
kunde åta sig den tunga administrationen kring BPHbanan.
Vi genomförde en frivillig mätning av hundarnas
mankhöjd under Tollarspecialen. Under andra halvåret
genomfördes en genomgripande hälsoenkät där svar
inkommit avseende cirka 530 hundar.
Under 2016 registrerades 299 nya hundar, vilket
är mindre än genomsnittet de senaste tio åren, med
377 hundar/år. Vi ser också att antalet hundar som
höftledsröntgas har en större andel höftledsfel, en trend
som gått från cirka 10% med höftledsfel 2011 till nästan
20% för år 2015. Under 2016 infördes HD-index för
tollarna, vilket vi kommer att diskutera på klubbmötet
i mars för att förbereda eventuell förändring i vår
avelspolicy.
JAG KAN MED VARMT hjärta konstatera att vi har enormt

engagerade och kompetenta uppfödare, med noggrann
och ansvarsfull avel samtidigt som de intresserar och
motiverar valpköpare till aktiviteter med sina hundar.
Det leder till att vi har fantastiskt engagerade och aktiva
hundägare som arbetar med sina hundar. Det leder i sin
tur till en fantastisk verksamhet och en bra utveckling av
vår hundras.
Det är en ära att vara ordförande för Tollarklubben!

Mats Viker
Ordförande

ordforande@tollarklubben.se

Agria Veterinärvård ger din hund trygghet livet ut:
ersättningsbeloppen minskar inte när hunden blir äldre.
Försäkrar du din valp innan den blir fyra månader får du
det mest omfattande skyddet till 30 % rabatt första året.
Ring 0775-88 88 88 eller gå in på agria.se
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Jaktprov – tävling eller
egenskapsbedömning?
Text: Mia Eriksson Bild: Linda Andersson

Jag ska villigt erkänna att jag inte
alls visste vad jag gav mig in på när
jag skaffade min första tollare Indra.
Hon är ett blocketköp. Med största
säkerhet hade jag aldrig i livet surfat
in på Blocket om jag skulle köpa en
tollare idag. Indra är dock världens
bästa misstag. Hon har fått mig att
älska tollare och dess egenskaper så
till den grad att jag har väldigt svårt
att se mig själv ha någon annan ras i
framtiden.

MEN – Indra är ingen jakttollare.
Ändå är hon den tollare som fick
mig att känna verklig passion och
våga drömma om att någon gång
starta tollingjaktprov.
Så jag skaffade Embla. Min Ena
stående Embla som tillsammans
med Indra fyller mitt hjärta med
glädje varje dag. Målet på horison
ten med Embla var tollingjaktprov.
Embla var ett år och tio månader
när vi gjorde debut. I Ockelbo, 30

juli 2016, kom vi till start i nybör
jarklass tollingjaktprov. Jag skulle
så gärna vilja säga att jag njöt av
upplevelsen till 100 procent. Men
det gjorde jag inte.
JAG KOMMER KNAPPT ihåg något
alls. Jag var så nervös att jag hade
kunnat spy. Det var faktiskt en full
ständigt vidrig känsla. Det enda jag
minns helt säkert är att jag tänkte
om och om igen: VARFÖR i hela

Sekunderna precis innan start när man trevar efter tollingföremålen i bakfickan var vidrigt nervösa.
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Svensdotters Enastående
Embla med and.
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friden anmälde jag oss till detta för?
Här blir det frågan om att göra bort
sig-deluxe inför alla proffs som står
och granskar oss kritiskt med sina
hökögon. Så tänkte jag.
Självklart gick det käpprätt åt
fanders. Missförstå mig nu rätt,
för Embla gjorde det hon skulle.
Jag gjorde inte vad jag skulle och
därmed gjorde vi, jag och Embla,
tillsammans inte det vi skulle. Vi
var inget team. Känslan var långt
ifrån bra. Embla kände ju givetvis
av det. Avlämningarna, som på
träning hade suttit som en smäck
och ofta var perfekta, fallerade helt.
Embla stannade typ två-tre meter
ifrån mig och la ner fåglarna på
backen och tittade misstänksamt på
mig med en blick som sa: vem tusan
är du och vem har tagit min matte?
NÅVÄL, ETT 3:E-PRIS. Embla visade
tydligen att hon besitter en och
annan jaktlig egenskap och att hon
vet vad som förväntas av henne i
situationens hetta. Det där 3:e-priset
kändes inte som något att fira. I är
lighetens namn brydde jag mig inte
alls om det. Inte förrän dagen efter.
Ny start, ny dag och nya möjlighe
ter. Mitt enda mål med den dagen
var att få tillbaka känslan. Vi-käns
lan. Det fick jag. Vi nollade förvisso.
Men Emblas och mitt samarbete
var helt outstanding. Ansmygning
en, tollingen, passiviteten, vatten
markeringarna, landmarkeringen
och så söket. Det var på söket det
sket sig. Fåglarna var utlagda runt
en vik och längs med vattenkanten
på viken. Embla var snabb in med
de som låg i vattnet längs med sam
ma sida på viken som vi stod på.
Jag insåg rätt fort att jag skulle
bli tvungen att skicka henne ner i
vattnet och över på andra sidan för
att vi skulle få in fler fåglar.
TILL SAKEN HÖR är att jag aldrig
innan hade skickat ut Embla på
öppet vatten utan att hon har fått se
att det finns något att hämta. Lite
tveksamt ploppade hon i vattnet
och började simma rakt över dit jag
visste att änderna befann sig. Hon
kikade bakåt på mig några gånger
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”Jag, som var en nybörjare och helt okunnig, var så
sjukt nervös så jag missade hela poängen med provet
första dagen. Jag kände mig så satans värdelös. Det
kändes som att jag gjorde bort mig totalt. Jag påmindes
om varför jag inte har vågat starta förut. Prestigen i jaktprovens värld är ett faktum. Det är min känsla men jag
skulle bli förvånad om fler inte kände som jag.”

som för att fråga: Är du verkligen
säker på det här matte?
Jag pushade och manade på
henne och hon kravlade sig upp
på andra sidan och fann rätt snart
en and som hon började springa
landvägen med tillbaka först. Tvär
stopp efter cirka fem meter och en
fundering från hennes sida. Hon
kom på varifrån hon hade kom
mit, sprang tillbaka med fågeln i ett
stadigt grepp och hoppade i vattnet
igen. Här skulle jag kunna ha börjat
grina av lycka. Känslan där och då
var oslagbar. Som jag älskade den
där känslan! När jag sedan ville ha
ut Embla igen samma väg så blev
hon förvirrad. Det var som att hon
försökte tala om för mig att: Men
matte – jag har ju redan hämtat den
där pippin som låg på andra sidan.
Det finns ingen mer där.
Vi fick bryta. En endaste and från
att förmodligen få en bättre siffra
på priset än gårdagens. Men vad
gjorde det? Inget alls. För 3:e-priset
dagen innan firades i stället 31 juli
2016 efter vår andra start.
TILL POÄNGEN MED hela den här
texten då. Jag VÅGADE starta. Våga
de. Jag insåg däremot att tollingjakt
provet i sig inte är en tävling. Men
det framställs som det. Jag, som var

en nybörjare och helt okunnig, var
så sjukt nervös så jag missade hela
poängen med provet första dagen.
Jag kände mig så satans värdelös.
Det kändes som att jag gjorde bort
mig totalt. Jag påmindes om var
för jag inte har vågat starta förut.
Prestigen i jaktprovens värld är
ett faktum. Det är min känsla men
jag skulle bli förvånad om fler inte
kände som jag.
SÅ JAG HAR funderat på det hela.
Läst på ännu lite mer. Vad är egent
ligen ändamålet med jaktproven?
Jag menar, uppfödarna kan väl inte
vilja att deras valpköpare känner
sig skrämda och aldrig kommer till
start bara för att de är rädda att göra
bort sig? Jaktproven ska väl ändå
hjälpa uppfödarna och leda dem i
avelsarbetet?
Det är hundens egenskaper
som bedöms. Det är i mina ögon
en egenskapsbedömning i jaktligt
arbete. Inte en tävling. Vi har alla ett
ansvar i detta. Det är allas ansvar
att bevara tollarens naturliga och
nedärvda egenskaper och se om
avelsarbetet i Sverige ger resultat.
Alltså måste fler våga starta
jaktprov. För om de inte startar
för att de inte vågar... då har vi
misslyckats. •

TOLLARSPECIALEN
2017
Tollarklubben hälsar alla tollare med
mattar och hussar välkomna till 2017 års
Tollarspecial 3-6 augusti 2017.
Tollarspecialen 2017 kommer att gå av
stapeln i SÖDRA HALLAND. Plats för de
olika grenarna kommer att vara i trakterna
kring LAHOLM, men är inte exakt
bestämda ännu. Vi kommer att återkomma
om de exakta platserna under våren.
Tollarklubben welcomes all tollers to the
2017 Tollarspecial August 3-6 2017.
Tollarspecialen 2017 will take place in
the SOUTHERN PARTS OF HALLAND, in
the surroundings of LAHOLM. We will
announce the exact location of the events
during spring time.

INFORMATION FRÅN
STYRELSEN
Kortare presentation av
din kennel/uppfödning på
hemsidan
Tollarklubben vill hjälpa er
uppfödare!
Uppfödare som redan är
medlemmar i Tollarklubben eller
tecknar medlemskap erbjuds vi nu er
att kortfattat presentera/profilera sin
kennel/uppfödning på Tollarklubbens
hemsida. Arbetet har påbörjats med
att lägga in de presentationer som
inkommit. På hemsidan finns en flik
som heter ”Avel & hälsa”. Under
”Avel & hälsa” finns en rubrik som
heter Tollarklubbens informationsbrev
till uppfödare.
Det senaste informationsbrevet
som finns publicerat innehåller
mer information om hur du som
uppfödare kan gå tillväga om du vill
profilera och presentera dig och din
kennel.

RAS – Rasspecifika
avelsstrategier
Den årliga RAS-uppföljningen/
utvärderingen för 2016 finns nu
publicerad på Tollarklubbens
hemsida.
Hälsningar
Helena Näslund,
RAS-ansvarig

Ändringar av
medlemsuppgifter
Med anledning av att vi ofta får
frågor som rör ändringar angående
medlemsuppgifter (till exempel
adressändring) i Tollarklubben ber
vi alla med liknande frågor kontakta
SKK:s medlemsavdelning direkt.
Tack på förhand!
Gunliz Bengtsson,
aktivitets- och medlemsansvarig

LÄSARBILD Koppartrollets Alice i

 nderlandet och K
u
 oppartrollets Once
and Forever. Foto: Elin Neumann
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Insikter från en rasmonter
på ”Stora Stockholm”
Text och bild: Nina Ehnhage

PÅ FÖRRA ÅRETS HUNDMÄSSA i Stockholm var vi ett

av flera ”ekipage” som anmält intresse för att bemanna
montern under ett pass. En monter som dessutom var
fantastiskt fint uppbyggd. Bland annat visades ett bildspel
med tollare i olika situationer och som visade upp den
mångfald av aktiviteter som man kan ägna sig åt med sin
hund.
Glädjande nog upplevde jag att folk som går i
hundköpartankar idag verkligen är noga med att ta reda
på hur rasen är. Deras mentalitet, hur mycket motion de
kräver, om de är i behov av mycket mental träning och
vilka aktiviteter som passar en tollare.
Det är en radikal skillnad från när jag på 90-talet också
bemannade rasmontern. Då handlade det till mycket stor
del om att det var en gullig hund i passande format och

många slog dövörat till när vi som stod i montern försökte
förklara hur hundarna är och hur pass krävande de trots
allt kan vara.
APROPÅ MENTALITET OCH BETEENDE var det verkligen

en perfect match att vi, med en sprallgök av stort format,
bemannade montern tillsammans med en lugn och
sansad liten fröken Ronja. Hon tillbringade merparten av
tiden liggandes på ett bord där hon lät besökarna klappa
hennes mjuka päls. Samtidigt befann sig husse och Pajas
utanför montern i en yster dans. Utanför montern, för att
bevara den intakt. Där var han – Pajas, alltså – i extas
över alla människor, hundar och dofter som fanns runt
omkring. Så mycket spännande att ta in!

”Där var han – Pajas, alltså –
i extas över alla människor, hundar och
dofter som fanns runt omkring. Så mycket
spännande att ta in!”
Vi kunde i alla fall visa att det finns tollare som
hanterar situationer som på mässan lugnt och ganska
oberört. Och så finns det de som visar mer entusiasm,
glädje och iver. Fördelen var att vi kunde prata mycket
om det här med vikten av att hitta ”av-knappen” på en
hund som är som Pajas. Och om passivitetsträning. Det
var många som visade intresse och ville veta hur vi jobbar
med vår hund.
INTRESSET FÖR RASEN ÄR stort och jag upplever också

Från Tollarklubbens styrelse:
Informations- och PR-ansvarig Debbie
Hansson och ordförande Mats Viker.
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att de allra flesta som är intresserade har förstått vad
som krävs för att man ska ha ett bra liv tillsammans
med sin tollare. För det tror jag bland annat att vi kan
tacka alla duktiga tollarägare, som är ute och visar
upp sina hundar på olika tävlingar och prov. Men även
aktivitetsgrupperna, våra uppfödare och klubben, som är
duktig på att informera om rasen vid olika evenemang och
på hemsidan. •

Ovan: Många ville klappa
den lugna och fina tollaren
Ronja.
Till höger: Pajas och husse
fick visa upp sig utanför
monter.

STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER!

Tollaren 1-2017 |
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Ovan och till höger: Marie Kinder med Riverbreeze Tickling Pearl.

Tolla – hur svårt kan det va?!
Text: Marie Kinder Bild: Yvonne Altemark

När jag började min karriär med min
första tollare tyckte jag att tolling
måste ju vara jättelätt. Jag menar,
hur svårt kan det vara?! De hämtar
ju bollar ”tusen gånger om” när jag
kastar.
De verkar ha en outsinlig energi och
tennisbollar är ju bland det bästa
som finns. Tessie brydde sig inte så
mycket om folk, hon luktade på dem
och sedan gjorde hon annat. Om de
inte hade en boll eller godis i fickan.
Då var de värdefulla! Hon hade
kunnat lämna mig och följa med
vem som helst som lockade med en
boll eller godis. Större värde än så
hade inte jag, hennes älskade matte.
Så hämta boll är ju jättelätt, det
behöver man ju inte träna på. Så
tänkte jag. Sedan började jag ställa
upp på jaktprov och hunden skulle
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hämta en boll och gjorde det knappt
inte eller först efter att gjort en
massa andra saker hon inte skulle
göra! Det skulle nosas på skytten,
vattnet skulle kollas in och låg söket
för nära tollingnätet hämtades en
and istället. Ibland glömde hon vad
hon höll på med och kom tillbaka
utan boll så jag fick ha många med
mig.
BOLLEN HADE TAPPAT sitt värde
helt och hållet. Jag var frustrerad
och en smula arg där jag satt på knä
bakom gömslet och försökte vara
snäll och trevlig mot min hund.
Det var nog första gången jag insåg
att jag måste träna tollingen också,
inte bara själva apporteringen. Jag
hade en lång väg kvar att gå i min
förståelse men det var i alla fall ett
första steg. Jag insåg att jag måste

göra något åt det här med ointresset
för bollen.
Jag behöver göra bollen mer
intressant, tänkte jag. Jag köpte en
boll med kaninskinn på och jag
tog andfjädrar och satte fast på en
minidummy. Nu skulle väl hunden
nöja sig med tollingföremålet och
inte försöka hämta änder när vi
skulle tolla, tänkte jag, imponerad
över min egna handlingskraft. Det
blev kanske lite bättre men jag hade
fortfarande inte förstått problemet.
JAG SÅG JU att tollingen inte var
så bra som den borde vara men jag
hade inte fattat orsaken. En dag fick
jag nog och tänkte att det var väl
själva fanken om de där tollarna
jag har inte skulle kunna fatta att
de FÅR inte hämta änder om de
inte hämtar bollen först! Äntligen

kan man säga, när poletten trillade
ner. Mina hundar förstod inte att
tollingen var en del av situationen,
en del av tollingjakt(provet).
När jag tränade fick de hämta
änder eller dummys utan att hämta
bollar först, så varför skulle de
behöva göra det på prov?! Tollingen
för dem hade inget värde och var
ett helt onödigt moment. Hämta
fåglar var ju det som räknades!
Skytt, vatten och allt det där andra
var intressant men bollar hade inte
någon funktion, tyckte de.
JAG BESTÄMDE MIG för att träna
tolling som ett moment bland alla
de andra. Jag spände upp mitt tol
lingnät på gräsmattan, la ut en and
ca 10 meter bort och min sambo
Eddie fick sitta med geväret i knät.
Det enda som fattades var vattnet

”Tolling handlar inte om
att kasta boll som en kul
grej, det är inte frivilligt
och det kan behöva tränas
även med olika störningar.
Jag hade kommit en bra
bit framåt i min förståelse
av vad min svaghet hade
varit.”

men hundarna verkade inte bry sig
om den lilla detaljen. De fick INTE
hämta anden, bara bollen, och det
var inte någon upp-hottad kanin
boll eller befjädrad lyxtennisboll.
Det var en helt vanlig gul boll!
När de var duktiga och hämtat
bollen några gånger fick de hämta
fågeln som belöning. För mig var
detta en riktig aha-upplevelse. Jag
gick från att tänka att bollen är för
tråkig och måste göras roligare till
att se tollingen som en lydnads
detalj i arbetet. Att tollingen ska
vara lekfull ska inte förväxlas med
att det är en lek. De ska inte välja
om de ska tolla eller ej, de ska utföra
sitt jobb.
TOLLING HANDLAR INTE om att
kasta boll som en kul grej, det är
inte frivilligt och det kan behöva
Tollaren 1-2017 |

13

tränas även med olika störningar.
Jag hade kommit en bra bit framåt i
min förståelse av vad min svaghet
hade varit.
Efter det började jag kasta bollen
ett par gånger innan första apporten
på varje träning. Jag ville få in tän
ket i hunden att ”först hämtar man
bollen och sedan får man hämta
fåglar”.
Plötsligt blev ju en vanlig tennis
boll värd något igen för den var ju
nyckeln som låste upp det magiska
ordet ”apport”, det ordet som hun
darna längtade efter att höra.
Jag säger hundarna för jag hade
samma bekymmer med bägge mina
första hundar: Tessie och Passe.
De ville hellre hämta fåglar än en
”löjlig boll”.

det som gömde oss. Hon verkade
så smart och tittade på mig precis
som ”det gjorde jag väl bra, se nu
till och träffa så det blir något att
apportera”. Tessie var lite lik en katt
ibland, smög smidigt omkring och
kunde ligga och vakta i trädgården
under en buske nära fågelbordet för
att se om hon kunde få tag på någon
liten talgoxe. Vid tollingen verkade
det beteendet komma väl till pass
för hon var så tyst när hon höll sig
gömd.

NÄR JAG VAR iväg på träning med
andra retrievers, som inte tränar
tolling, frågade jag alltid om det
var okej att jag kastade boll när de
apporterade. Alla har tyckt det har
varit okej och också spännande. Att
tollaren ska öva sig på att hämta
boll när apportkastaren skickar iväg
en dummy och att tollaren ska ligga
ner och vara passiv bakom någon
som skickas på linjetag, var inget
som andra förare verkade tycka var
konstigt bara intressant.
Detta var också ett mycket bra
sätt, märkte jag, att hålla Tessie i ar
bete fastän det inte var vår tur. Det
gav resultat också. Hon gick tack
vare detta från tredje pris i elitklass
till att få ettor och så småningom bli
tollingjaktprovschampion.
Passe har en tvåa i öppen klass,
vilket hade varit omöjligt om han
inte hämtat bollar, bara sina älskade
änder. Att han inte hamnat i elit
klass också är inte hans fel, det är
jag som inte prioriterat hans träning
och känt mig nöjd med en tvåa i
öppen klass.

Sedan har jag ju Passe också.
Han är av en annan sorts kaliber.
Han jagar småfåglar i trädgården
genom att försöka förfölja dem och
jaga ifatt dem. Detta märks även
lite i tollingen. Ju närmare fåg
larna kommer insimmandes, desto
ivrigare blir han! Det har mer än en
gång hänt att han sprungit ut från
gömslet och skrämt fåglarna för att
han är så energisk, och för att han
vill så mycket. Det är inte så mycket
smygjakt i honom.

PÅ PRAKTISK JAKT så tollade Tessie
ofta in fåglar till mig. Hon låtsades
att hon inte såg dem, hämtade bol
len, ställde sig gärna på en sten så
de skulle se henne ännu bättre och
satt tyst och lugnt hos mig bakom

EN GÅNG NÄR min sambo Eddie
satt lite dåligt till i förhållande till
hur änderna simmade mot oss och
därför skulle krypa på alla fyra bort
till en annan sten så tyckte Passe
att detta såg så otroligt inbjudande
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”Tolling på praktisk jakt
handlar om att kunna
variera kasten och få
hunden att göra på olika
sätt och i olika riktningar.”

ut så han skuttade dit för att bistå
husse och änderna lyfte så klart,
strax utanför skotthåll. Tolling är
nämligen inte bara att locka till
sig änderna, de ska lockas inom
skotthåll också! Svårigheter med
att locka till sig änder är dels att få
dem att börja röra sig mot oss när
de är långt ute, då kan man behöva
ha långa fartfyllda kast, men också
att inte skrämma dem när de börjar
komma nära och då kan man be
höva ha lugnare och mer smygande
kast.
Tolling på praktisk jakt handlar
om att kunna variera kasten och få
hunden att göra på olika sätt och i
olika riktningar. Ibland när änderna
börjar komma nära och jag märker
att Passe är fartfylld så kastar jag
hellre bakåt, upp mot land istället
för längs med vattnet.
NU NÄR JAG har blivit gammal
och vis, eller i alla fall äldre, har jag
insett att själva tollingen handlar
om att ”låta bli”. Så vi tränar på att
låta bli de tjocka tama änderna i
slottsparken, låta bli att intressera
oss för andra ekipage när vi tränar,
låter bli att äta hundgodis som lig
ger i en skål en bit bort och låter bli
att hämta utlagda fåglar tills matte
säger det magiska ordet ”apport”.
Nu har jag min tredje tollare,
Aslan att lära upp. Jag märker att
jag har lärt mig en hel del med mina
tidigare två men att det finns mas
sor kvar att lära. Det är en del av
tjusningen. Man blir aldrig fullärd
och varje hund är unik! Ingen av
mina tre hundar har varit som den
andra och det är viktigt att komma
ihåg, också för dig.
NÄR DU LÄSER hur andra gör så
kanske det inte passar dig och din
hund. Varje ekipage är unikt. Vissa
saker är lite lika och vissa är helt
olika.
Hitta ert sätt och lyssna mest på
dig själv och inte bara på alla andra.
Tänk positivt, ut och träna och så
ses vi på tollingjaktproven framö
ver. Jag menar, Hur svårt kan det
va?! •

Tollare i Väst önskar er välkomna till

årets lagkamp!
Datum 26-27 maj

Plats
Johannesviks camping i Kungshamn
Kontaktperson
Therese Johansson, 0733-292972, tiv@tollareivast.se
Boende
Vi har förbokat 10 stugor och 8 husvagnsplatser. Dessa är förbokade till och med 26 april.
Ni ringer själva och bokar ert boende på campingen. På vår hemsida kan ni se de olika
stugorna vi har bokat och pris. Stugorna är förbokade 25-28 maj, men ni väljer själv
hur många av dessa dagar ni vill boka. Vi ser helst att ni i första hand bokar stuga på
Lökåsen, då dessa ligger intill husvagnsplatserna vi har förbokat.
Kontaktuppgifter Johannesviks camping
Telefon: 0523-32387
E-mail: info@johannesvik.se
Hemsida: www.johannesvik.nu
Laganmälan senast den 29 april till
Therese Johansson via mail: tiv@tollareivast.se
Mer information kommer ni hitta på vår hemsida
www.tollareivast.se
samt Facebookgruppen: Lagkampen 2017.
Varmt välkomna!
önskar Tollare i Väst

”Tollarens bakgrund som en allmogehund där
den även använts till andra former av jakt gör
att det f ortfarande finns kvar ett stort jakt- och
viltintresse hos rasen.”

Att jaga med sin
tollare på riktigt
Text: Torbjörn Holmgren Bild: Inger Holmgren

Allt fler provar på att jaga med sina
hundar vilket är väldigt glädjande
och viktigt för att öka medvetandet
om och imagen för tollaren som
jakthund.
Trots att tollaren är en and- och
gåsjaktsspecialist med den unika
spetskompetensen att locka sjöfågel
kan den ändå räknas till en ras med
ett ganska brett användningsom
råde. Tollarens bakgrund som en
allmogehund där den även använts
till andra former av jakt gör att det
fortfarande finns kvar ett stort jaktoch viltintresse hos rasen.
APPORTÖREN
And- och gåsjakt kan bedrivas på
många olika sätt. Alltifrån andjak
ter på utsatta fåglar med många
jägare och apportörer till ensamma
smygjakter vid sjökanter. Gäss jagas
oftast med bulvaner som ska locka
fåglarna att landa när de kommer
flygande för att beta på land medan
andra sjöfåglar ofta jagas med vet
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tar som läggs ut på vattnet inom
hagelhåll från gömslet där jägaren
sitter dold.
Tollarens förmåga att locka in
fåglar kan här komma till pass om
fåglarna landar utanför hagelhåll.
Den renodlade tollingjakten kräver
lite speciella förhållanden men är
en väldigt spännande jaktform som
ställer stora krav på både hund och
jägare. Duv- och kråkjakt bedrivs
också efter principen med bulva
ner som ska locka fåglarna inom
skotthåll.
Fågeljakt kan alltså gå till på en
mängd olika vis men gemensamt
är att det krävs apportörer vilket
ju passar tollaren som handen i
handsken.
EFTERSÖKSHUNDEN
Tollarna är ofta utmärkta spårhun
dar. Ett viltspårchampionat är ett
bra steg till att få en duktig efter
sökshund men framförallt krävs
erfarenhet. Träna därför spårning
med allt större svårighet. Vilt

spårproven är ju ganska tillrätta
lagda med släpande av en klöv och
droppande av blod men ofta är det
väldigt lite blod vid ett eftersök.
För att försöka få till ett spår
utan klöv och blod brukar jag lägga
klöven i en hink med vatten nån
dag. Sen fyller jag en stänkflaska
med vattnet och går och stänker på
samma vis som med blodet för att
när spåret fått ligga ett antal timmar
börja spåra.
En eftersökshund ska ju kunna
spåra och finna ett skadat djur men
även kunna spåra ett friskt för att
säkerställa att det ej är skadat. Ofta
går ett djur en liten bit innan det

lägger sig trots en bra träff. Ett bra
sätt är att efter en lyckad jakt gå
spåret från skottplatsen till där dju
ret lagt sig. Även om den sträckan är
ganska kort så får hunden en insikt
om vad ett eftersök handlar om.
En annan metod att träna är på
det sätt som Älghundsklubben me
riterar älghundarna på spårning. Då
passar man på när man ser en älg
som passerar där du kan återfinna
spåret. Det är viktigt att det är en
individ så du vet att hunden följer
samma spår hela tiden. Låt spåret
ligga en stund innan ni sätter igång.
Spåra sen och var uppmärksam på
de spår du kan se i terrängen och

på hundens arbete. Hunden får t.ex.
inte välja att följa ett korsande spår
eller låta sig distraheras av annat
som kan dyka upp. Efter en halv
timme tar ni en rast och vilar i en
halvtimme. Försök att sitta så att
inte hunden får vind ifrån spåret.
Efter rasten tar ni upp spåret på nytt
och spårar en halvtimme igen.
Klarar hunden det börjar ni få en
riktigt bra eftersökshund.
KORTDRIVAREN OCH
STÖTHUNDEN
Den här metoden tillämpas oftast i
mindre såtar där hundföraren rör
sig genom området medan hunden

söker efter vilt något hundratal
meter runt föraren. När ett vilt blir
stött förföljer hunden en kort bit och
driver förhoppningsvis ut djuret till
utplacerade passkyttar.
Många kan säkert känna obehag
för att släppa sina hundar ur sikte i
skogen. Själv känner jag ingen oro
för detta då tollaren är i sin rätta
miljö när den springer runt och le
tar vilt men man bör givetvis alltid
beakta vilka risker som kan finnas
med t.ex. trafik, tunna isar eller
varg. Innan man börjar släppa sin
hund på jakt är det viktigt att den
är mogen för uppgiften. Den ska ha
klart för sig att det är den som ska
Tollaren 1-2017 |
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”Börja ’nätverka’. Berätta om ditt intresse och kanske
har du nån kompis i SSRK eller Tollarklubben eller nån
annan du känner som jagar som du kan fråga om
du får följa med nån dag.”

hålla reda på var husse eller matte
är och inte tvärtom. Sen är det också
viktigt att ha en inkallningssignal
som verkligen fungerar. Hunden
ska gå att blåsa in under pågående
jakt men kalla inte in den i tid och
otid. Den måste få tid att söka och
lära sig att jobba självständigt.
Ha alltid ha signalväst eller
signalhalsband på din hund när ni
deltar i jakter så att skyttarna ser
den och lätt kan skilja den från ett
vilt. Att en tollare blivit förväxlad
med en räv har tyvärr hänt förr.
Själv har jag för vana att alltid ha
signalhalsband på mina hundar när
jag är i skogen. Skulle de försvinna
så står husses namn och telefon
nummer på halsbandet. För din
egen säkerhet skall givetvis även du
ha signalkläder.
Men när det gäller fågeljakter där
jägaren måste vara dold får man
lämna dessa hemma. Fåglar har
färgseende och väldigt bra syn.
JÄGAREXAMEN
För att bara följa med en jägare utan
att ha ett eget vapen krävs ingen
jägarexamen och inte heller vid så
kallad uppsiktsjakt, där jägaren
lånar ut sitt vapen och själv står
alldeles intill. Men vill man jaga på
egen hand är jägarexamen ett krav
för att få vapenlicens.
Det finns lite olika sätt att ta
sin examen på. Att läsa in den i en
studiecirkel är det vanligaste och
billigaste sättet. En jägarexamen är
ganska omfattande och ställer krav
på lite egna studier för att man ska
klara av provet. Även om man inte
tänker delta som skytt på jakter så
ger en jägarexamen en mycket god
allmänbildning om djur och natur
som man säkert kan ha glädje av i
framtiden. •
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Tips
Så hur ska man då gå till väga för
att förverkliga drömmen om att
jaga med sin hund. Här är några
idéer.
• Börja ”nätverka”. Berätta om ditt
intresse och kanske har du nån
kompis i SSRK eller Tollarklubben
eller nån annan du känner som
jagar som du kan fråga om du får
följa med nån dag.
• En jägarexamen är ett bra sätt
att komma i kontakt med andra
som har samma intresse. Ibland
förekommer det att en studiecirkel
avrundas med en gemensam jakt.
• På öar som tillhör Statens
Fastighetsverk kan man för 1000:-/
år lösa jaktkort för småvilts- och
fågeljakt.
• På så kallat allmänt vatten utmed
kusterna är jakten fri men det krävs
att man får ett jakttillstånd från
länsstyrelsen. Ofta är jakträtten
inskränkt till de som är boende
inom länet.
• Kontakta jaktlag och berätta
om ditt intresse och tala om att
du har en tränad och meriterad
viltspårhund och erbjud dina
tjänster.
• På Svensk Jakts (Svenska
Jägarförbundets medlemstidning)
hemsida finns en länk som heter
”Någonstans att jaga” som är en
väldigt bra sammanställning över
platser där man kan lösa dagkort
och där det även finns andra
erbjudanden om jakt. En bra
början för den marklöse jägaren.
• Även om det är fågeljakten du
drömmer om så kan ett erbjudande
om till exempel rådjursjakt bli

det som leder dig till målet. Nya
kontakter och nya möjligheter.
Vägen är inte alltid spikrak.
• Det är viktigt att se realistisk
på vad din hund kan prestera.
Erbjuder du dig att delta som
apportör behöver inte hunden
vara jaktprovschampion men den
ska givetvis utan problem plocka
upp och ta in vilt. En hund i nivå
med vad en öppenklasshund
ska klara har alla förutsättningar
att lösa det mesta. Jaktproven
är standardiserade för att kunna
utvärdera jaktliga egenskaper. På
praktisk jakt vet man inte vilka
situationer som kan uppstå och det
viktiga är att hitta fåglarna och få
in dem snabbt. Finlir får man hålla
på med träningar och på prov.
• Tänk på hundförbudstiden och
att det för att släppa din hund
för jaktträning eller att spåra ett
djur krävs jakträttsinnehavarens
tillstånd.
• Hundar är individer med olika
talanger så räkna inte med att
din hund gör bra ifrån sig på alla
jaktformer. För mig funkar den ena
bäst som apportör och den andra
bäst på den fria jakten och som
spårhund så då har det blivit just
det jag använt dem till. Det tror jag
både de och jag mått bäst av.
• Jakt är ofta tidiga mornar, kyla,
regn och väntan men så klart
även underbara dagar i naturen
med din hund. Det är så kul att
se hundarnas glädje när vi gör oss
klara för en jaktdag och få se dem
arbeta med det de är skapade för.
Får du sen även uppleva att få
tolla in och skjuta en fågel för din
tollare, är lyckan fullbordad.

LÄSARBILD

Rus N’Riv TrååSt Shake it off.
Foto: Laila Christensen
Tollaren 1-2017 |

19

Marie Kinder och Anne
Titti Karlström (cirkeln)
har utbildat sig till
tollingjaktdomare.
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Två nya
tollingjaktprovsdomare!
ANNE ”TITTI” KARLSTRÖM

MARIE KINDER

Mitt intresse för retrievern och jakten väcktes redan i
början av 70-talet och ledde till att jag köpte Flatcoated
retrievern Björgs Athena 1978. Planen var att vi skulle
starta på prov och även träna och tävla i bruks. Tyvärr
satte hennes D-höfter stopp för det, men mitt intresse för
retrievern och jakten växte sig allt starkare. I början av
80-talet utbildade jag mig till hundpsykolog för Anders
Hallgren och jag arbetade sedan med problemhundar
under hela 80-talet.
1987 flyttade familjen till Göteborg och när Athena
dog tog vi en hundpaus. 2002 var det dags att fortsätta
och de två tollartikarna, Bushundens Astrid och
Bushundens Lovis, flyttade hem till oss. Så fantastiskt
att äntligen få arbeta med hund igen! 2008 tog jag
jägarexamen och samma år kom Vilde (Tollarbos Vilde
von Ducke). Numera består flocken av tre tollare: Vilde
och hans syskonbarn Moyo och Jilla.

Jag heter Marie Kinder och är nyligen utbildad domare
för Tollingjaktprov. Jag bor utanför Sölvesborg med
min familj och mina två tollare. Jag har själv med
framgång startat i samtliga klasser, min första tollare
blev SE J(T)CH, Svensk tollingjaktprovschampion
2014.

MED MINA HUNDAR STARTAR jag på tollingjaktprov samt

C-prov och mycket begränsat på B-prov. Självklart jagar vi
också en hel del fågel samt är apportörer på större jakter.
Jag är certifierad SSRK-instruktör och håller kurser i SSRK/
Västras göteborgssektions regi. Att se förare och hund
utvecklas i sitt retrieverarbete är berikande och lärorikt!
Hundens funktion och mentalitet är områden jag brinner
för och jag också aktiv som BPH-beskrivare.
Tidigare har jag dömt ett antal C-prov, Tollarklubbens
apporteringstest samt varit provledare på ett flertal
tollingjaktprov. Nu ser jag med stor ödmjukhet och
glädje fram emot att få träffa er och era tollare ute i
provmarkerna!
Slutligen vill jag rikta ett varmt och innerligt tack till
alla er som stöttat mig under min utbildningstid. Ett särskilt
tack till min mentor Gunnar Petersson som så generöst
delat med sig av sin stora erfarenhet och klokskap!

HON HETTE RIVERBREEZE TICKLING Pearl och vi

tog också 1a pris i elit i Danmark, viltspårchampionat
med HP från Åke Hjelm bland annat, en prestation
i sig, och kom på 25e plats i SM i rallylydnad 2012.
I ungdomsåren sköt jag mauser på bana och 1994
tog jag jägarexamen. Jakten med mina tollare sker
mest vid Östersjöns strand, både som sträckjakt
och tollingjakt men också vid Vesans kanal och
på Listerlandets åkrar. Jag jagar också vildsvin,
älg och hjort men då är inte tollarna med. Inom
brukshundklubben är jag aktiv som testledare och
A-figurant på MH, mentalbeskrivning av hund och
som rallylydnadsinstruktör.
Som domare kommer jag ha nytta av min
pedagogiska utbildning och mina många års
erfarenhet av att vara lärare. Jag är van att bedöma
prestationer, ge framåtsyftande kritik och sätta betyg,
förklara och möta olika sorters människor.
SOM DOMARE HOPPAS JAG kunna bidra till att

tollaren fortsätter utvecklas som ras. Jag tycker det är
viktigt att tollaren behåller sin särart, kan växla mellan
lekfullt tollingarbete och effektiv apportering, kan
både samarbeta och arbeta självständigt, utan att för
den skull göras om till att likna andra retrieverraser.
Jag tror på vikten av förståelse för att proven är en
utvärdering av jaktliga egenskaper för att få fler att
komma till start. •
Tollaren 1-2017 |
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”Det är en anspänning för en matte att se potentialen i det röda,
lilla yrvädret, när matten känner både glädjen över att ha en hund
som kan saker och ting, men också nervositeten över att behöva ’ta
hand’ om, förvalta och sedan utveckla henne ytterligare.”

Mentalbeskrivning med Embla
Text: Mia Eriksson Bilder: Ellinor Forsman & Anette Björgell

Vi fortsatte vår lilla ”lära känna
varandra ännu bättre”-resa 22 juli,
jag och Embla med MH – Mentalbeskrivning Hund. Det har varit en
intensiv period för den lilla tollaren
och hennes matte; HD/ED-röntgen,
träning inför debut i tollingjaktprov
och nu MH. Det är en anspänning
för en matte att se potentialen i
det röda, lilla yrvädret, när matten
känner både glädjen över att ha en
hund som kan saker och ting, men
också nervositeten över att behöva
”ta hand” om, förvalta och sedan utveckla henne ytterligare. Missförstå
mig rätt, det är kul. Väldigt kul. Och
jag har roligt (nästan) varje dag. Alla
borde ha en Embla! Nåväl, tillbaka
till MH:t.
Det var äckligt varmt den här dagen.
På Södertälje BK hade Svenska Rott
weilerklubben anordnat ett treda
gars-MH den här helgen. Jag kände
att värmen skulle kunna ha kommit
att påverka Emblas sätt att vara.
MENTALBESKRIVNINGENS
OLIKA MOMENT
Kontakt/socialitet
Ingen skillnad från BPH:ts första
moment. In och gå en vända runt
beskrivare och figuranter innan
stopp och hälsning vid testledare.
Denne hälsade på Embla, tog kopp
let från mig och gick bort från mig
med henne precis som vid BPH.
Embla agerade precis som vid BPH.
Hon gick med men tittade lite efter
mig. Testledaren fick känna och
klämma hur mycket hon ville på
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henne och precis som vid BPH så
strök sig Embla kärleksfullt mot
testledarens ben innan hon vältrade
sig på rygg och rullade runt. Hon
brukar hälsa på vänliga människor
på det viset.
Resultat: Hälsning - 4
Samarbete - 3 Hantering - 3
Lek/lekfullhet
Man ska komma ihåg att det var
förbaskat varmt den här dagen. Här
kommer ett av momenten som jag
är rätt säker på att värmen påver
kade Embla i. Det man också ska ha
i åtanke här (som jag reflekterade
över) är att eftersom jag tränar jakt
och apportering med Embla så har
jag tränat extremt mycket stadga.
Alltså, kast utan att hon har fått age
ra på det. En stor knuta med tofsar
på båda sidorna fick jag dra i backen
och påkalla Emblas uppmärksam
het med – hon hakade på.
Sedan kasta till testledaren, som
kastade tillbaka, jag kastade tillbaka
ytterligare en gång och testledaren
kastade i väg knutan. Embla sprang
fram till knutan, nosade på den, titt
dae på mig och travade lojt tillbaka
till mig. Ytterligare en gång gjorde
vi om prceduren men den här gång
en var hon föga road av det hela och
sprang inte ens efter knutan när den
kastades. Säga vad man vill om det.
Den senaste tiden har jag märkt att
hon gärna leker med mig (hon ÄR
lekfull) men är det andra hon inte
känner är det sådär med den saken.
Hon överraskade mig alltså inte
nämnvärt.

Resultat: Leklust - 2 Gripande - 1
Gripande och dragkamp - 1
Jaktlust/Förföljande
Vi blev uppställda framför en stig.
Jag fick hålla fingret i halsbandet på
Embla och hon (och jag) skulle titta
framåt på stigen. Något som liknade
en springande hare for iväg och när
testledaren gav kommando skulle
jag släppa Embla. Detta skulle göras
två gånger.
Tyvärr (ja, jag säger tyvärr) så såg
inte Embla hela ”harens” färd första
gången så hon kutade ut halvvägs
första gången och ställde sig för att
titta lite på avstånd. Jag ropade in
henne igen och saken skulle göras
om ytterligare enligt protokollet.
Den här gången var hon med på
noterna och såg hela ”harens” färd.
Hon sprang ut som en pil, stannade
vid ”haren” och apporterade den.
Om än aningens försiktigt.
Resultat:
Förföljande första g
 ången - 2
Förföljande andra gången - 4
Gripande första gången - 1
Gripande andra gången - 3
Aktivitet
I momentet aktivitetsnivå tittar
beskrivaren på hur hunden beter sig
i ett passivt tillstånd, där jag skulle
ståhelt still med Embla kopplad i tre
minuter. Inga konstigheter egentli
gen, Hon satte sig bredvid mig, när
halva tiden hade gått tog en lov runt
mig, nosade lite och satte sig på
andra sidan.
Resultat: Aktivitet - 2

Den omtalade overallen
som helt plötsligt dyker upp
framför förare och hund.
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Saxat från SKK:s webbsida
Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda tester för
hundar. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal
delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva
hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man
vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis
överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår
samarbeta med främmande människor. Testet var ursprungligen framtaget
för brukshundar, men används i dag av alla raser. Efterfrågan på MH har
hela tiden ökat, fler hundar testas och också fler raser.

Nyfikenhet/intresse
Igen blev vi uppställda framför en
stig, en bred sådan den här gången.
Hålla fingret i Emblas halsband och
vi skulle titta rakt fram. Cirka 40-50
meter ut kom några handklapp från
en figurant som i början inte syn
tes men som strax därefter kom ut
sakta från höger sida ur skogen med
kappa och hatt och började lång
samt och med lite roliga rörelser att
ta sig över mot andra sidan. Embla
tittade, det gjorde hon men som
beskrivaren sa efteråt, så var det
ungeför som att hon sa: jaja, du är
där och gör massa knäppa grejer,
fortsätt med det du men det kan du
göra själv.
Figuranten började leka med ett
stort föremål för att sedan små
springa in i skogen på andra sidan
och då skulle jag släppa Embla. Hon
rörde sig inte ur fläcken. Figuranten
lockade och pockade men ingen
Embla kom och gjorde sällskap.
Klart slut.
Resultat:
Avståndslek, intresse - 2
Hot/agg - 1 Nyfikenhet - 1
Leklust - 1 Samarbete - 1
Rädsla
Två moment varav båda egentligen
liknar BPH:ts. En blå overall dras
upp hastigt framför hund och förare
går att likna med trägubben som
smällde upp i BPH. Skrammel, men
i stället för som att i BPH:t komma
rakt framifrån kom skramlet från
vänstra sidan. Overallen då, koppel
på och vi gick emot, när overallen
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åkte upp fick jag släppa kopplet och
stå och titta rakt fram på overallen.
Embla blev en aningens rädd och
höll sig på avstånd bakom mig. Hon
sprang inte bort i panik men stan
nade på behörigt avstånd.
Jag fick gå halvvägs emot overal
len för att sedan hamna ansikte mot
ansikte med det huvudlösa skrället.
Det var egentligen inte förrän jag
fick sätta mig på huk framför åbäket
och locka och pocka på Embla som
hon kom tassandes för att spana in
det blå monstret. Här blev jag glad,
för beskrivaren berömde mitt sätt
att hantera min hund. Det hela slu
tade med att Embla fick gos på rum
pan och började stryka sig kring
mina ben vid overallen och vifta på
svansen. Sedan fick jag gå fram och
tillbaka och runt overallen så att jag
passerade den fyra gånger allt som
allt. Embla följde med villigt men
varje gång vi passerade overallen
så bytte hon sida. Inte helt säker på
den där ”Dumpe” alltså men om
matte går så går jag med.
Resultat: Rädsla - 3
Hot/agg - 1 Nyfikenhet - 2
Kvarstående rädsla - 4
Kvarstående intresse - 1
Ljud
I momentet efteråt, skramlet, blev
reaktionerna exakt likadana som
i momentet med overallen. Embla
stannade bakom det hela tills jag
fick gå fram och locka på henne och
hon valde att pipa över på motsatt
sida från lådan oljudet hade kommit
från när vi fick gå våra fyra gånger

förbi skrammellådan. Men samma
här, går matte då går jag.
Resultat: Rädsla - 3 Nyfikenhet - 2
Kvarstående rädsla - 4
Kvarstående intresse - 1
Hot
Nu till det roliga. Det här momentet
kan liknas med närmande person
i BPH. Där satte sig Embla och
låtsades som att den där närmande
personen inte fanns. Här kom det
två spökklädda figuranter från två
håll ut ur skogen och nu JÄVLAR –
Embla skällde som aldrig förr. Dock
rörde hon sig inte ur fläcken, hon
stod cirka en halvmeter ifrån mig på
min högra sida och lite framför mig.
Båda spökena fick sig en rejäl ut
skällning med skall som jag faktiskt
inte har hört komma ur eller från
Emblas söta lilla mun förut. Skönt
att det finns lite ”takter” i henne!
När spökena hade stannat och
vänt ryggarna emot oss var det inte
så intressant längre. Skällandet
upphörde successivt när Embla såg
att matte började gå emot otäcking
arna. När jag hade hamnat ansikte
mot ansikte med båda och plockat
av dem huvorna satte hon sig på
rumpan bredvid mig och spöket
och hälsade vänligt men utan någon
större entusiasm. ”Jaha, det var bara
två människor?” tycktes hon säga.
Resultat: Hot/agg - 1 Kontroll - 4
Rädsla - 1 Nyfikenhet - 1
Kontakt/figurant i spökdräkt - 2
Lek/lekfullhet
Innan sista momentet skott var det

Från toppen:
Jaga lite ”hare”
kanske?
Läskiga MH-spöken
Skrammel, skrammel
i lådan.

dags för leken med knutan igen.
samma som i början. Totalt ointres
sant tyckte Embla.
Resultat: Leklust - 2 Gripande - 1
Skott
Sista momentet, skott. Upp ur
fickorna kom Emblas favoritleksak
(som jag även använder vid tolling),
pälsboll med snöre på. Nu blev det
annat ljud i skällan på Embla som
busade och lekte frisk med matten
när bollen drogs längs med gräset.
PANG! En halv sekund (och jag
menar verkligen en halv sekund)
tittade Embla upp innan pälsbollen
blev sjukt intressant igen. Koppel
på, pälsboll bort och hon fick sätta
sig vid min vänstra sida. PANG!
Inte en enda reaktion från Embla.
Hon satt där hon satt.
Resultat: Skott - 1
SLUTSATS FRÅN MATTEN: Jag kan
inte avgöra vilken beskrivning som
var ”bäst”. Men både BPH och MH
är roliga upplevelser tillsammans
med hunden. Embla överraskade
mig inte speciellt mycket över lag,
men i enstaka moment fick jag se
sidor hos henne som visade lite mer
av henne än vad jag kanske visste
innan. Däremot kan jag verkligen
rekommendera alla som funderar
på att göra BPH eller MH att verkli
gen bara GÖRA det! Sjukt kul har vi
haft både Embla och jag! •
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TOLLARE PÅ HUGGET

RLD N RLD F SE VCH Mister Milou’s
After Dark
”Bailey”
Rallylydnad
81 p fortsättningsklass 26/9-15
75 p fortsättningsklass 21/11-15
93 p fortsättningsklass 31/8-16
Viltspår
Godkänt anlagsprov 17/7-15
1:a pris Ökl 21/11-16
1:a pris Ökl 26/11-16
1:a pris Ökl 10/12-16
Ägare
Pernilla Hansson

Vildandens Guldhjärta af Gremir
”Drömma”

Vildandens Guldskatt af Gremir
”Lyra”

BPH med godkänd skott
Agusa vilthängn 161113

Utställning
Excellent på MyDog

Utställning
My Dog 170107 Excellent 4 junkkl
My Dog 170108 excellent
Kumla 170122 excellent
Mjölby 170205 excellent, CK, 4 btkl

Ägare: Ebba Öjendal, Göteborg
Uppfödare:
Vildandens kennel

Ägare:
Anna Gustavsson, Källby
Uppfödare:
Vildandens kennel

Uppfödare:
Ulrica Illikainen

Vildandens Guldfynd af Gremir
”Chili”
Utställning
My Dog 8/1-17 Excellent
4:e plats i juniorklassen

Utställning avelsgrupp MyDog
Kennel Vildandens avelsgrupp
HP 4:e placering i finalen!
Uppfödare: Anette Björgell
Bunkeflostrand
Undan THJ (PTRH) Gesalatis
Vulpes Chama ”Gredelin”
avkommor från vänster på bild:
Vildandens Guldhjärta af Gremir
”Drömma”
Ägare Anna Gustavsson, Källby
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Vildandens Guldskatt af Gremir ”Lyra”
Ägare Ebba Öjendal, Göteborg
Gesalatis Vulpes Chama ”Gredelin”
Ägare Louise Thornqvist, Kungsbacka
Vildandens Guldstjärna af Gremir
”Stjärna”
Ägare Carina Boijertz, Höör
Vildandens Guldfynd af Gremir ”Chili”
Ägare Camilla Callert, Arild

BPH med godkänd skott
Agusa vilthängn 161113
Ägare:
Camilla och Christian Callert
Uppfödare:
Vildandens – Anette Björgell

HAR DU EN TOLLARE
PÅ HUGGET? Skicka text och bild
till tollaren@tollarklubben.se

LÄSARBILDER
Till höger: Tova pussas med
besökare i rasmontern på
Stora Sthlm.
Foto: Karin Tosteberg
Cirkeln: Vildandens
Guldapport af Gremir.
Foto: Christoffer Zar
Botten: Renarder´s Toyota
Sandi och Renarder´s
California Starlet
Foto: Anneli Lundström

Tollaren 1-2017 |

27

AKTIVITETSGRUPPER I LANDET
SÖDRA GÖTALAND Distriktsansvarig sökes!

SYDTOLLARNA
Mats Bergström, 0418-247 45, 0705-22 77 69,
mats.p.bergström@telia.com
Malin Chronquist, malin.x.holmberg@gmail.com
www.sydtollarna.wordpress.com
BLEKINGETOLLARNA
Aktivitetsansvarig saknas.
blekingetollare.blogspot.se

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

VÄSTRA GÖTALAND Annkie Ahlebrand,

0523-135 67, 0705-44 93 26, a.ahlebrand@telia.com
TOLLARE I VÄST
Therese Johansson, 0733-292972, tiv@tollareivast.se
www.tollareivast.se
TOLLARE I GÖTEBORG Aktivitetsansvarig/a sökes!
www.tollarna.wordpress.com
GÖTEBORGS SKÄRGÅRDSTOLLARE Vilande
SKÄRGÅRDSTOLLARNA
Eva Svensson, 0734-17 54 95
www.skargardstollarna.weebly.com
SÖDRA HALLAND NORRA HALLAND
Gunliz Bengtsson, 0430-105 59, lb.lt@telia.com
Maygreth Åkesson, 035-492 84
www.hallandstollarna.se
SKARABORGSTOLLARNA
Anna Gustavsson, anna.jenka@telia.com
www.skaraborgstollarna.se

ÖSTRA GÖTALAND Distriktsansvarig sökes!

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

021-12 41 17, 070-551 53 58, stina.hedström@spray.se
HJÄLMARTOLLARNA
Jan-Erik Eriksson, 019-18 39 90, j-e.e@telia.com
Åse Linderskjöld, 070-6345849,
ase.linderskjold@orebro.se
Kerstin Wickström, 019-22 71 70,
kerstinwickstrom@telia.com
www.hjalmartollarna.worldpress.com
TOLLARE I VÄSTMANLAND
Christina Hedström & Peter Wennström,
021-12 41 17, 070-551 53 58, stina.hedstrom@spray.se
www.freewebs.com/tollareivastmanland
VÄRMLANDSTOLLARNA
Kerstin Kvarnlöf, 0554-410 71, 0705-65 82 23,
kerstin.kvarnlof@telia.com
Brita Gehöör, 0554-211 20, 0703-35 60 20,
brita.gehoor@telia.com
www.hem.passagen.se/varmlandstollarna

ÖSTRA SVEALAND Niklas Adolfsson,
0708-75 01 54, niklasadolfsson@spray.se
STOCKHOLM SÖDRA
Mirjam Cassel, 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, L iljanskogen.
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

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 42 12, 070-510 20 69
Wmgumam@yahoo.com
TOLLARE FRÅN VÄSTERNORRLAND
Aktivitetsansvarig sökes!
www.hem.passagen.se/tollare_i_vnorrland

NORRA NORRLAND Distriktsansvarig sökes!
TOLLARE I VÄSTERBOTTEN
Aktivitetsansvarig saknas.
www.vbtollare.tk

TOLLARE I NORR
Susanne Nilsson, 070-261 51 99,
storstrandsnova@hotmail.se
hem.passagen.se/tollareinorr

MEDDELA OSS ÄNDRINGAR! Har ni bytt
kontaktperson, ändrat telefonnummer, 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
NYA MEDLEMSAVGIFTER FRÅN 2016-01-01:

•
•
•
•

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

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
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LÄSARBILDER
Från toppen:
Andjaktens Masi
Grandarella –Chila.
Foto: Sofie Vingren
Renarder´s California
Starlet.
Foto: Anneli Lundström
Tova och Troj.
Foto: Karin Tosteberg
Cirkeln: Riverfox Snow
of Simo.
Foto: Karin Tosteberg

Har du en bild
till TOLLAREN?
Läs mer om hur du
gör för att skicka in
material på sid 3.
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NYA MEDLEMMAR
CHRISTIAN BLOMQVIST,
LINKÖPING
INGER BRANDT JOHANSSON,
KISA
EDIT NIELSEN ÅKERBLOM,
SÖDERKÖPING
FREDRIK KARLSSON, NORRTÄLJE
ERIC GUSTAFSSON, GAMLEBY
HANNA ANDERSSON, SJÖVIK
TOBIAS SANDBERG, SPEKERÖD
ILONA LUNDBERG, FALSTERBO
SASKIA ROSSNER, BERLIN,
TYSKLAND
HANNA LJUNGBJÖRK, UMEÅ
AMANDA PETTERSSON,
SÖDERHAMN
JOHAN STEGFORS, MÄRSTA
IDA BERTILSSON, UPPSALA
EMELIE KANRELL, VÄLLINGBY
NUR ÖZDEMIR, VÄLLINGBY
SARA GEDDA, MÄRSTA
REBECKA PERSSON, HÖGSJÖ
ISA ÖSTERSTRÖM, MÖLNDAL
JENNIFER PEILOT, RAMDALA
PIA HALL, HÄGGENÅS
LOUISE BRAGE, UMEÅ
DIANA SJÖSTRÖM, SJÄLEVAD
LINNEA RYGAARD, TALLÅSEN
SARAH ROGGENTIN,
SÖDERTÄLJE
HEDDA GUMPERT, STOCKHOLM
JÖRGEN YDRAUW, ÅKERSBERGA
LINNEA HOLM, LINKÖPING
VICTORIA MEZEI NORBERG,
FÄRENTUNA
MARITA LARSSON, MOTALA
LINDA CARLSSON, HALMSTAD
PERNILLA TAMBOUR NILSSON,
LÖBERÖD
MARTINA JÖNSSON, MALMÖ
REBECKA PETERSSON,
LANDSKRONA
MARTIN ÅKESSON, ÄNGELHOLM
GER MESTRUM, LANDGRAAF,
NEDERLÄNDERNA
VERENA GLOXIN, HAMBURG,
TYSKLAND
OLLI AHAVA, PIETARSAARI,
FINLAND
KAROLINE SCHJERVERUD,
ÅLSUND, NORGE

Tollarklubbens Styrelse 2016

Övriga Funktionärer

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

Revisorer
Monica Beijer
Maria Ivarsson

Jaktansvarig
Mats Gunnarsson
Ängsgatan 4, 383 33 MÖNSTERÅS
0499-136 15, 073-057 46 43
jaktansvarig@tollarklubben.se
Vice ordförande/kassör
Carina Boijertz
Norrevärnsgatan 16 B, 243 32 HÖÖR
073-331 81 43
kassor@tollarklubben.se
Sekreterare
Åsa Roosqvist
Västra Askvägen 245, 27539 SJÖBO
0416-511 416, 070-684 99 71
sekreterare@tollarklubben.se

Valberedning
Agneta Joonas, sammankallande
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Kontaktpersoner
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Gunliz Bengtsson
Carina Boijertz
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Åsa Roosqvist, se kontaktuppgifter till
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Mottagare av utställnings& lydnadsprovskritiker
Per Wigforss, se kontaktuppgifter
till vänster

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

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

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

Rasinformatörer &
Omplaceringshundar
Sandra Almeflo, 070-388 85 07
Ingrid Larsson, 0151-135 10
Catarina Söderlind, 08-732 90 00
rasinfo@tollarklubben.se

RAS-ansvarig
Helena Näslund
Ekeby Gård 1,
647 95 ÅKERS STYCKEBRUK
072-321 89 18
rasansvarig@tollarklubben.se
Aktivitets- & Medlemsansvarig
Gunliz Bengtsson
Årstidsvägen 10, 313 35 LAHOLM
070-394 53 25
aktivitetsansvarig@tollarklubben.se
Exteriöransvarig
Per Wigforss
Hurva 307, 241 94 HURVA
0413-313 08, 070-238 04 57
exterioransvarig@tollarklubben.se
PR- och informationsansvarig
Debbie Hansson
Sikvägen 45, lgh 1501, 135 41 TYRESÖ
076-327 30 73
info@tollarklubben.se

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

Hemsida
www.tollarklubben.se
Epost
info@tollarklubben.se
Plusgiro/Bankgiro
311 01-9 / 5986-3910
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POSTTIDNING B
Tollarklubben
Maria Ivarsson
Rasbokil Örkulla 22
755 95 Uppsala

Tollingjaktprovskalender 2017
8-9 april

SSRK södra
Domare är Hanne Søndenbroe

NKL, ÖKL & EKL
båda dagarna

Sista dag för anmälan
är 31 mars

22 april

SSRK västra
Domare är Marie Kinder

NKL, ÖKL & EKL

Sista dag för anmälan
är 9 april

29-30 april

SSRK östra
Domare är Sverker Haraldsson

NKL, ÖKL 29 april
NKL 30 april

Sista dag för anmälan
är 21 april

30 april

SSRK Östergötland
Domare är Leif Gustafsson

NKL

Sista dag för anmälan
är 16 april

13-14 maj

SSRK södra
Domare är Curt Lundström

NKL & ÖKL
båda dagarna

Sista dag för anmälan
är 30 april

20-21 maj

SSRK Värmland
Domare är Marie Kinder

NKL & ÖKL
båda dagarna

Sista dag för anmälan
är 2 maj

28-30 juli

SSRK Gävleborg
Domare är Marie Kinder och
Sverker Haraldsson

28 juli NKL & ÖKL
29 juli EKL
30 juli NKL & ÖKL

Sista dag för anmälan
är 13 juli

23 september

SSRK Dalarna

NKL & ÖKL

Sista dag för anmälan
är 9 september

23 september

SSRK västra
Domare är Anne Titti Karlström

NKL & EKL

Sista dag för anmälan
är 13 september

30 september till
1 oktober

SSRK Bergslagen
Domare är Anne Titti Karlström

30 sep NKL & ÖKL
1 okt NKL & EKL

Sista dag för anmälan
är 20 september

14-15 oktober

SSRK södra
Domare är Anne Titti Karlström

ÖKL & EKL

Sista dag för anmälan
är 4 oktober

21 oktober

SSRK södra
Domare är Sverker Haraldsson

NKL

Sista dag för anmälan
är 9 oktober

TOLLINGJAKTPROV I DANMARK 2017 – anmälningar sker via www.hundeweb.dk
12 maj

Platsen är ej tillkännagiven än.
Domare är Christian Brix

Alla klasser

Sista dag för anmälan är 16 april

24 juni

Själland

Alla klasser

Sista dag för anmälan är 24 maj

2 sep

Fyn

Alla klasser

Sista dag för anmälan är 2 aug

24 sep

Själland

Alla klasser

Sista dag för anmälan är 24 aug

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

