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Varför 0-ar våra hundar på tollingjaktprov
Vi har gjort en genomgång av alla jaktprovsprotokoll från alla tollingjaktprov under
2016 och 2017, för att se om det finns ett mönster varför hundar hamnar utanför
prislistan, dvs får 0 pris.
Denna genomgång är inte på något vis exakt och det finns många felkällor för att
ange orsaken. Det är sällan tydligt utskrivet i protokollet specifikt varför en hund får 0
pris, och ofta handlar det om ett antal olika brister som totalt medför att hunden
hamnar utanför prislistan. Dock kan man i vissa fall utläsa vad som brustit, t.ex. att
hunden inte går i vatten, vägrat ta vilt, undermålig tolling, knäckt vilt eller inte lyckats i
det fria söket. Det går därför att notera vilka de största bristerna varit för respektive
hund, och dessa har listats, med respekt för att fler brister funnits under provet.
Det finns risk för felkällor i denna utvärdering, till exempel kan hunden haft flera
brister under provet, t.ex. mindre bra tolling, missad markering, missad dirigering och
kan därför vara mentalt belastad när den kommer till söket som därför helt
misslyckas och blir huvudorsaken till 0 pris. Allt detta ska beaktas när man analyserar
denna genomgång.

Under 2016 genomfördes 442 starter på tollingjaktprov, 232 i NKL, 132 i ÖKL och 78
i EKL. I NKL nollade 45% av hundarna, i ÖKL 53% och i EKL 32%. Sammantaget
nollade 45% av hundarna.
Under 2017 genomfördes 466 starter på tollingjaktprov, 204 i NKL, 181 i ÖKL och 81
i EKL. I NKL nollade 47% av hundarna, i ÖKL 48% och i EKL 49%. Sammantaget
nollade 47% av hundarna.
Om vi tittar på NKL ser det ut som att de största bristerna är att
 hunden lämnar vilt
 söklusten mattas/avtar
 skadar vilt
 brister i tollingarbetet och/eller ansmygning
 knallar
 går ej i vatten
I ÖKL ser det ut som att de största bristerna är att
 tar ej gås
 dirigering lyckas inte
 söklusten mattas
 går ej i vatten
 skadar vilt
 lämnar vilt
I EKL ser det ut som att de största bristerna är att
 dirigering lyckas inte
 söklusten mattas
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tar ej gås
skadar vilt
byter/lämnar vilt
ur hand

För 15-20 år sedan hade vi stora problem med ljud under proven. En genomgång av
äldre jaktprovsprotokoll visade tydligt att ljudet var ett stort problem. Av detta ser vi
nu mycket lite i 2016 och 2017 års jaktprovsprotokoll, vilket är mycket positivt. Det
finns en del ljud kvar, men det handlar dels om pip och gnäll, och i en förhållandevis
lite omfattning.
Man kan då fundera över varför 45-47% av hundarna hamnar utanför prislistan, och
inte lyckas uppnå de krav som gäller för respektive klass. Nedanstående funderingar
ska ses som lösa funderingar och något som kan och bör diskuteras.
Många hundar i NKL tar inte vilt, lämnar vilt och knäcker vilt. I ÖKL och EKL är det
hundar som inte tar gås, men även ett antal hundar som inte tar, lämnar eller knäcker
änder. Hur kan det komma sig är viktigt att fundera över. Startar vi våra hundar
alldeles för tidigt, innan de är klara för respektive klass? Tränar vi för lite med and
och gås? Ska vi fundera på att arbeta för att införa ett krav att hunden ska ha ett
godkänt apporteringstest innan den får starta på ett tollingjaktprov?
Lägger vi oss i för mycket och försöker vi styra hundarna för mycket, så att deras
självständighet minskar? Tjatar vi för mycket på våra hundar, till exempel när vi
dirigerar dem till markeringar, eller när de ska ut på söket?
Tränar vi för lite på olika typer av vattenigång, dvs olika marker?
Tränar vi för lite konditionsträning med hundarna, så att de helt enkelt inte orkar
fysiskt och/eller mentalt? Kan det vara så att när hundarna blir fysiskt trötta, minskar
deras apporteringslust, och/eller när de blir trötta blir greppen för hårda och viltet
skadas?
Har vi styrt vår uppfödning för att minska hundarnas ljudlighet, till priset av att deras
motorer har minskat i kraft?
Vi ser tydligt att tollarna utvecklats mycket bra i jämförelse med 15-20 år tillbaka. När
vi tar bort vissa mindre goda egenskaper, vad får det för påverkan på de goda
egenskaperna och hur säkerställer vi att vi inte avlar bort tollarnas dådkraft och
arbetslust?

