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Verksamhetsberättelse 
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben 2020 
 
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben är rasklubben som representerar de hundägare som valt 
tollaren, Nova Scotia Duck Tolling Retrievern, som sin ras. Klubben, som vanligtvis benämns 
Tollarklubben, ingår som medlemsorganisation i specialklubben SSRK (Svenska Spaniel och 
Retrieverklubben). Klubben är öppen för svenska och utländska medlemmar.  
 
Klubben hade 1.309 medlemmar den 31 december 2020, vilket är en minskning med 1 medlem 
jämfört med året innan. Tollarklubben hade 1.310 medlemmar vid utgången av 2019, 1.345 
medlemmar vid utgången av 2018, 1.350 medlemmar vid utgången av 2017, 1.391 medlemmar vid 
utgången av 2016, 1.358 medlemmar vid utgången av 2015, 1.342 medlemmar vid utgången av 2014 
samt 1369 medlemmar vid utgången av 2013. Av de 1.309 medlemmarna är 110 utländska (134 år 
2019 och 136 år 2018), dvs 1.199 är svenska.  
 
Sammantaget har Tollarklubben i stort sett behållit sitt medlemsantal ett år där många föreningar i 
hundvärlden drabbats av minskade medlemsantal. Antalet svenska medlemmar dessutom ökar, 
medan de utländska minskar. En minskning av de utländska medlemmarna skulle kunna tänkas vara 
kopplat till att årets Tollarspecial inte genomfördes, då medlemskap krävs för start. 
 
Enligt SKK fanns det 2.709 registrerade Tollare och 2.336 registrerade tollarägare i Sverige 2020-12-
31 (detta motsvarar en minskning med 39 hundar och 20 ägare jämfört med 2019-12-31). Det innebär 
att Tollarklubben har 56% av alla svenska Tollägare som medlemmar (55,6% 2019-12-31 och 49,1% 
2018-12-31). Sett i det perspektivet har klubben lyckats mycket väl i att behålla medlemmar. Det 
innebär också att en tollarägare i Sverige i snitt äger 1,15 tollare/person. Statistiken avser hundar 
yngre än tio år och ägare som är registrerade i SKKs ägarregister DjurID.se. 
 
Enligt Jordbruksverkets statistik per 2020-12-31 finns 4.427 tollare i Sverige (4.334 år 2019, 4.278 år 
2018, 4.212 år 2017, 4.035 år 2016). 
 
 
Klubbmötet avhölls som ett digitalt årsmöte, under ledning av SKK, 1-3 juli 2020.  
 
Styrelsen har under det gångna året sett ut på följande sätt:  
 
Ledamöter  
Mats Viker, Bromma,  Ordförande  
Carina Boijertz, Höör,  Kassör samt vice ordförande 
Åsa Roosqvist, Sjöbo,  Sekreterare  
Therese Knutsson, Hjärsås,  Avelsansvarig  
Robin Kinnunen, Näsviken,  Jaktansvarig  
Marina Johnsson, Vendelsö,  Aktivitets-, mentalitet- och funktionsansvarig  
Gunliz Bengtsson, Laholm, Specialenansvarig  
 
Suppleanter  
Helena Näslund, Åkers styckebruk,  RAS-ansvarig  
Lars Annergård, Knutby  Info & PR-ansvarig samt medlemsansvarig 
Sofie Ertzinger, Löddeköpinge,  Exteriöransvarig  
 
 
Klubbarbetet  
Verksamhetsåret 2020 blev väldigt påverkat av Corona-pandemin.  
 
Klubbens ordinarie klubbmöte kunde inte genomföras, och istället genomfördes ett digitalt årsmöte 
med hjälp av SKK första dagarna i juli. SKK gav också en generell dispens för genomförandet av 
årsmöten, eftersom det finns inskrivet i stadgarna att ordinarie årsmöte ska vara genomfört senast 
sista mars. Under det digitala klubbmötet kunde endast fomaliafrågor beslutas, såsom godkännande 
av verksamhetsberättelse och bokslut, budget för 2020 samt val av ledamöter och suppleanter liksom 
valberedning revisorer. Alla andra frågor som styrelsen fört fram inför ett ordinarie årsmöte har fått 
skjutas på framtiden.  
 



Styrelsen har kunnat träffas för fysiska styrelsemöten i januari, dvs före pandemin, samt i oktober då 
läget var förhållandevis lugnt. I övrigt har styrelsen haft telefonmöten.  
 
Under 2020 har löpande medlemsfrågor av olika karaktär behandlats.  
 
Under 2020 har dessvärre mycket av aktivitetsgruppernas verksamhet inte kunnat genomföras, på 
grund av gällande restriktioner. 
 
Årets informationsträff med aktivitetsgruppsansvariga kunde inte genomföras. 
 
Inga möten inom SSRK har genomförts, funktionärsträff och representationsskapsmöte i april 2020 
ställdes in. 
 
2020 års lagkamp blev inställd. 
 
2020 års Tollarspecial blev inställd. 
 
Tollarklubben har under 2020 tillskrivit SSRK angående att SKK under våren 2020 hittade på egna, 
och i jämförelse med övriga samhället, hårdare restriktioner för alla medlemmar och 
medlemsorganisationer inom SKK: Efter att SSRK på Tollarklubbens uppmaning tillskrivit SKK om 
detta, ändrade SKK sin hållning och justerade sina restriktioner för att harmonisera med de nationella. 
 
Guldapporten, priset som lyfter fram någon av våra eldsjälar, tilldelades 2020 redaktionen till tidningen 
Tollaren, med Mia Eriksson och Fia Björklund med motiveringen Redaktör, redaktion och layoutare har 
under ett antal år med stort engagemang utvecklat Tollaren till en högklassig medlemstidning som 
uppskattas enormt mycket av alla medlemmar”  
 
Tollarklubben deltog ej med någon rasmonter på MyDog i Göteborg, pga svårigheter att få 
medlemmar att ta på sig arbetet. Tollarklubben har tillskrivit MyDog om att det är mycket svårt att hålla 
en rasmonter i fyra hela dagar, varför vi ej kan delta. 
Hundutställningen Stora Stockholm, som normalt genomförs i december, blev inställd. 
 
 
 
Ekonomi  
Klubbens ekonomi har påverkats mycket av rådande pandemi. Den budget som ursprungligen togs 
fram för ett ordinarie årsmöte i mars 2020, arbetades om med hänsyn till situationen innan den 
beslutades på det digitala årsmötet i juli. Som helhet minskade klubbens kostnader väldigt mycket, 
och vi kunde därmed dels erbjuda medlemmarna olika digitala webinar och dels fick vi utrymme att 
göra inköp av nödvändig utrustning till Tollarspecialen. Emellertid blev överskottet ändå högre än 
budgeterat. 
 
Den enda negativa ekonomiska konsekvensen var att klubben tvingades betala ca 28.000 kr till 
Scandic, då vi tvingades ställa in årets klubbmöte med kort varsel. I beloppet vi tvingades betala ingick 
lokalkostnad, hotellrumskostnad samt beställd mat. Tollarklubben har meddelat Scandic att vi 
framgent inte kommer boka våra möten hos Scandic.  
 
Eftersom vi inte genomförde årets informationsträff med aktivitetsansvariga, färre fysiska 
styrelsemöten och inte heller kunder genomföra årets Tollarspecial (som normalt går med underskott) 
fick klubbstyrelsen revidera till ordinarie klubbmöte upprättad budget.  
 
Under året har klubben lagt pengar för webinar samt införskaffat nya utställningstält till Tollarspecialen. 
Ändå blir överskottet mer än ett normalt år. 
 
Klubben har en bra ekonomi och hade vid årets slut ca 510.000:- kronor på banken. 
 
Resultatet för 2020 blev betydligt bättre än budget, dvs ett överskott. Utfallet för 2020 blev utfallet ett 
överskott med 34.475 kr, jämfört med upprättad budget om 10.100 kr. 
 
 
 
 



Tollarspecialen 
Vår stora rasspecial, Tollarspecialen, som var planerat att genomföras i Karlsborg/Forsvik 30 juli – 2 
augusti, kunde under rådande omständigheter inte genomföras och ställdes in. 
 
Klubben har under 2020 köpt in sex st nya utställningstält som också kan användas för vid 
jaktprovsrutor, de gamla tälten var uttjänta. 
 
 
Lagkampen 
Den populära Lagkampen kunde under rådande omständigheter inte genomföras och ställdes in. 
 
 
 
Utställning  
Under 2020 fanns det pga av Covid-19 och den samhällskris detta innebar mycket färre tillfällen att 
ställa ut sin hund.  
 
Under året fanns det 5 olika tillfällen att ställa ut sin tollare, 1 internationell och 4 nationella 
utställningar.  
 
Totalt under 2020 gjordes 112 bedömningar av tollare varav 59 var hanar och 53 tikar, vilket 
naturligtvis var mycket färre än under ett ”normalt” år. 
 
Antal bedömningar från föregående år. 

År 2015 2016 2017 2018 2019 
Antal 

bedömningar 1125 1051 1083 1059 1087 

 
79,47% tollare belönades med Excellent och 20,53% med Very Good.  
47 hanar Exellent 41,97% 
42 tikar Excellent 37,50% 
12 hanar Very Good 10,71% 
11 tikar Very Good 9,82% 
 
Det varierade mellan 4 och 58 tollare per utställning.  
 
På årets första utställning, MyDog, i Göteborg den 5:e och 6:e januari ställdes 51 respektive 35 tollare 
ut. På lördagen blev SE UCH SE VCH Riverbreeze Dream Team Kiowa BIR och BIM blev SE VCH  
SE U(U)CH Vildandens Guldhjärta af Gremir för domaren Ligita Zake. På söndagen placerade 
domaren Liz-Beth Liljeqvist också Riverbreeze Dream Team Kiowa som BIR och SE VCH SE U(U)CH 
Vildandens Guldhjärta af Gremir återigen blev BIM.  
 
Svensk vinnare utsågs i Sundsvall 20:e april och BIR och Svensk vinnare 2020 blev FI UCH J RLD N 
RLD F RLD A SE RALLY CH SE U(U)CH SE VCH SPH I Njupavallens Tiro medan RLD N SE U(U)CH 
Riverbreeze No Doubt blev BIM och Svensk vinnare 2020. Dömde gjorde Kerstin Henriksson. Totalt 
deltog 40 tollare. 
 
Under hösten tog SKK fram en möjlighet att genomföra en exteriörbedömning, dvs utan 
konkurrensbedömning.  
 
 
 
Utbildning 
Klubben har under året genomfört ett webinar, ”I huvudet på en domare”, där exteriördomaren Mikael 
Nilsson berättade och svarade på frågor om exteriörbedömningar. 
 
2 augusti genomfördes en digital uppfödarträff med drygt 20 aktiva uppfödare. 
 
13 oktober genomfördes en informationskväll tillsammans med forskarna på SLU angående 
Tollarprojektet. 
 



Information  
Vår klubbtidning Tollaren har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer. Under året har Karin 
Hammar och Fia Björklund arbetat med tidningen som redaktör respektive tidningens redigerare och 
layoutare. Tidningen trycks hos Hallvigs Reklam AB. 
 
Under året har Ingrid Larsson och Catharina Söderlind skött om rasinformationen.  
 
Under verksamhetsåret har Tollarklubben haft Agria Djurförsäkringar, Dummies.se och TP-Victory 
som samarbetspartners. 
 
 
 
Avel och uppfödning 2020 
Valpar och kullar 
Under 2020 registrerades 277 tollare varav 11 var importer (298 st år 2019, 366 st år 2017, 372 st år 
2018), 133 Tikar och 144 hanar. Dessutom registrerades 11 importer, 3 hanar och 8 tikar från 
Danmark, Vitryssland, Norge & Finland. Antalet registrerade tollare 2020 ligger under genomsnittet för 
de senaste 10 åren (genomsnittet anger 351 individer/år inklusive importer)) och är tredje året i rad 
som ligger under genomsnittet för 10 års perioden.  
 
Enligt SKKs statistik är tollaren på plats 55 av hundraser av antalet hundar som registrerades 2020.  
 
2020 registrerades det 56 kullar (föddes 57 kullar), (2019 registrerades 51 kullar och föddes 48 kullar, 
2018 registrerades 55 kullar och föddes 49 kullar). I genomsnitt under den senaste 10 års perioden 
har det registrerats 57,6 kullar om året. 8 hanhundar hade fler än en kull. Deras genomsnitt för 
kullstorlekar låg på 3-7 valpar, och tillsammans är dessa 8 hanhundar far till 101 valpar av årskullen 
2020. Övriga hanhundar hade en kull valpar registrerade efter sig under 2020, där största kullen 
innehöll 10 valpar och minsta kullen innehöll 1 valp. 18 hanar hade sin först registrerade kull under 
2020. 6 hanar från registreringsår 2018, 4 hanar från registreringsår 2017, 3 hanar från registreringsår 
2014, två hanar vardera från registreringsår 2015 & 2016, och slutligen en hane från registreringsår 
2013. Två Danska hanar har lämnat registrerad kull under 2020. 4 hanar som haft kullar födda under 
2020 är själva importer. 
  
En tik hade sin 4e kull född under 2020, 8 tikar hade sin 3e kull född under 2020. 9 tikar hade sin 2a 
kull född under året och 38 tikar hade sin avelsdebut under 2020.15 av tikarna kom från registreringsår 
2017. 13 tikar kom från registreringsår 2014. 11 tikar kom från registreringsår 2015. 7 tikar kom från 
registreringsår 2016. Fem tikar kom från registreringsår 2018 och 4 tikar kom från registreringsår 2013 
och en kom från registreringsår 2010. 4 tikar som haft kullar födda under 2020 är själva importer. 
 
Utfall för registrerade kullar under 2020 
55 av 56 kullar har en moder som är över 24 månader när kullen föds.  
1 av 56 kullar har en fader som är under 24 månader när kullen föds.  
  
Den genomsnittliga kullstorleken räknat på antal registreringar under 2020 låg på 4,95 valpar/kull 
(5,68 st år 2019, 6,47 st år 2018, 6,15 st år 2017 importer ej medräknade för respektive 
registreringsår), med en variation mellan 1 till 10 valpar/kull. 2020 års registreringssiffror ligger under 
genomsnittet som är 6,03 valpar/kull räknat på en 30 års period. Vanligast kullstorleken under 2020 
innehöll 5 valpar. 
 
Inavelsgrad 
Den genomsnittliga inavelsgraden (beräknad över 5 generationer) är fortsatt låg enligt SKK, och var 
under 2020 0,6 % (0,4% år 2019, 0,6 % år 2018). Den senaste tioårsperioden ligger genomsnittet på 
0,74 %. Observera att inavelsgraden är grundad på endast 5 generationer.  
 
Räknat enligt K9data, så ligger inavelskoefficienten i 10e generation på 13,97 % och för 12 
generationer (data baserad på tollare från 2000 och framåt) på 10,72 %. K9 data är en frivillig databas 
för tollare och innehåller 49.534 st tollare. Fram till 2000 ska alla kända registreringar i världen vara 
inlagda i databasen. Att K9 datas inavelskoefficient ligger högre än SKK beror på att den räknar längre 
bakåt, dvs tar med fler generationer att göra beräkningarna på, då individ som ligger registrerad i 
databasen, går tillbaka till de ursprungligt registrerade tollarna (sk. Founders), något som SKK inte har 
med i sina beräkningar för vår ras.  



 
Barnbarnslista  
Barnbarnslistans 10 i topp (genom alla år) består av nio hanar och en tik i fallande ordning: Renarder’s 
Keystone Pioneer Aindow (281 svenska barnbarn), Westerlea’s Canadian Rockies (247 svenska 
barnbarn), Aindow’s Charlie (226 svenska barnbarn, även fader till R. Keystone Pioneer Aindow), 
Oldholbans Frances Mac of Lyonhouse (189 svenska barnbarn), Tollarbos Quiz A’Pollon (164 
svenska barnbarn), HyFlyer’s Invincible Max (163 svenska barnbarn), Duck Tail’s Lagaz av Sigil (156 
svenska barnbarn), Jalna’s ZamZam Zilver (149 svenska barnbarn), Kanadickens Jim Beam (145 
svenska barnbarn), Solvingas Chaplin af Jim Beam (142 svenska barnbarn), dvs oförändrad sedan 
2019. 
 
HD 
Under 2020 fick 246 tollare känt HD resultat (239 st år 2019, 245 st år 2018, 221 st år 2017, 277 st år 
2016 och 261 st år 2015). 88,21 % befanns ha HD grad A eller HD grad B (fd.UA) (145 st med HD 
grad A och 72 st med HD grad B.) Av de 11,79% som röntgades under 2020 med höftledsdysplasi, så 
befanns 22 st med HD grad C, 6 st med HD grad D och 1 st med HD grad E (Individen med HD grad E 
var vid röntgen 11 år & 9 månader gammal).   
 
Av de tollare som föddes under 2019 har hittills 119 st höftledsröntgats dvs. 35,03 % av årskullen. 
Snittåldern vid röntgen var 15 månader. Av dessa var 106 st fria, (66 st med HD grad A samt 40 st 
med HD grad B), vilket motsvarar 89,08%.  Av de 13 st som fått anmärkningar på höftlederna, vilket 
motsvarar 10,90 %, hade 8 st HD grad C, 5 st HD grad D. 
 
Jämförelse mellan årskullarna (baserat på hundens födelseår) 
2009 – 89,5 % befanns ha fria höfter (HD grad A eller HD grad B) Totalt röntgades 62,3% av årskullen 
2010 – 87,2 % befanns ha fria höfter (HD grad A eller HD grad B) Totalt röntgades 64,7% av årskullen 
2011 – 91,3 % befanns ha fria höfter (HD grad A eller HD grad B) Totalt röntgades 60,8% av årskullen 
2012 – 86,3 % befanns ha fria höfter (HD grad A eller HD grad B) Totalt röntgades 62,3% av årskullen 
2013 – 84,7 % befanns ha fria höfter (HD grad A eller HD grad B) Totalt röntgades 67,5% av årskullen 
2014 – 79,3 % befanns ha fria höfter (HD grad A eller HD grad B) Totalt röntgades 68,3% av årskullen 
2015 – 81,6 % befanns ha fria höfter (HD grad A eller HD grad B) Totalt röntgades 67% av årskullen 
2016 – 86,0 % befanns ha fria höfter (HD grad A eller HD grad B) Totalt röntgades 68,9% av årskullen 
2017 – 86,0 % befanns ha fria höfter (HD grad A eller HD grad B) Totalt röntgade 66,5% av årskullen 
2018 – 90,7 % befanns ha fria höfter (HD grad A eller HD grad B) Totalt röntgade 66,8% av årskullen  
2019 – 89,1 % befanns ha fira höfter (HD grad A eller HD grad B) Totalt röntgades 35,0% av årskullen 
 
Jämförelse mellan HD röntgade hundar/år.  
2010 – 86,1 % röntgades med HD grad A eller HD grad B 
2011 – 87,6 % röntgades med HD grad A eller HD grad B 
2012 – 89,0 % röntgades med HD grad A eller HD grad B 
2013 – 88,2 % röntgades med HD grad A eller HD grad B   
2014 – 83,6 % röntgades med HD grad A eller HD grad B 
2015 – 83,8 % röntgades med HD grad A eller HD grad B  
2016 – 78,1 % röntgades med HD grad A eller HD grad B 
2017 – 80,6 % röntgades med HD grad A eller HD grad B 
2018 – 83,8 % röntgades med HD grad A eller HD grad B 
2019 – 87,4 % röntgades med HD grad A eller HD grad B 
2020 - 87,9 % röntgades med HD grad A eller HD grad B 
 
Under 2020 har vi fortsatt att följa utveckling av hur HD-index ser ut för rasen. HD-index fortfarande får 
ses som ett nytt avelsverktyg (rasen fick tillgång till HD-index under 2016) är det ännu för tidigt att göra 
någon utvärdering. HD-index är en skattning av individens avelsvärde avseende HD. HD-index tar 
hänsyn till hela individens familj, och inte enbart själva individens screenade HD-resultat. Detta 
avelsverktyg hoppas vi på sikt skall kunna ge tollarna en bättre Höftledshälsa. I dagsläget har 
Tollarklubben samma rekommendation för en kombination som SKK rekommenderar, dvs att HD-
index för en tilltänkt kombination bör ligga på 100 eller därutöver. Rasens medelvärde för HD-index 
under 2019 låg på 99. (Medelvärdet för 2018 låg på 100, medelvärdet för 2017 låg på 98).  
 
Preliminärt kullindex (HD) vid parning för kullar registrerade 2020: 
39 av 56 kullar har ett preliminärt kullindex (HD) på 100 eller över (69,64%) 
11 av 56 kullar har ett preliminärt kullindex (HD) mellan 95 - 99 (19,64%) (4x 99, 3x 98, 2x 97, 2x 97, 
2x96) (19,64%) 



4 av 56 kullar har ett preliminärt kullindex (HD) under 95  (7,71 %)  
2 av 56 kullar har inget beräknat preliminärt kullindex (HD) Utländsk hane (3,57 %) 
Not: Importer är ej medräknade för ovanstående kullar, därför kan siffrorna skilja sig från antal kullar 
på SKKs avelsdata.  
 
 
 
56 kullar av 56 har två föräldradjur med HD grad A eller HD grad B eller motsvarande HD grad.  
Not: Utländska hanars HD status är medräknade i ovanstående, därför skiljer sig siffrorna gentemot 
SKKs siffror på Avelsdata. 
 
 
Medelvärdet för HD-index, för hela populationen födda under 2015–2019, för respektive HD grad. 
 

Diagnos Antal undersökta % av undersökta Medelvärd HD-index 
HD grad A 427 st 59,5 % 107 
HD grad B 216 st 30,1 % 94 
HD grad C 59 st 8,2 % 85 
HD grad D 14 st 1,9 % 78 
HD grad E 2 st 0,3 % 66 
Totalt undersökta 718 st   
Antal födda 1 676 st   

 
 
ED 
Totalt armbågsröntgades 231 tollare under 2020 (231 st under 2019, 229 st under 2018, 204 st under 
2017, 268 st under 2016). 221 st var UA (95,67%), 7 st med ED grad 1 (3,03%), 1 st med ED grad 2 
(0,43%) och 2 st med ED grad 3 (0,87%). 
 
Av de tollare som föddes under 2019 har hittills 114 st armbågsröntgats dvs. 38,76% av årskullen. 
Snittåldern för röntgen är 15 månader. Av dessa befanns 108 st UA (94,7 %), 5 st med ED grad 1 
(4,4%), 0 st med ED grad 2 och 1 st med ED grad 3 (0,9 %).  
 
93,9 % av de röntgade tollarna under 2020 har både känd HD och ED status. I genomsnitt över en 10 
års period så har 93,74 % av tollarna både känd HD samt ED status. 
 
97,67 % av de röntgade tollarna under 2012 har både känd HD och ED status 
88,98 % av de röntgade tollarna under 2013 har både känd HD och ED status 
93,75 % av de röntgade tollarna under 2014 har både känd HD och ED status 
95,47 % av de röntgade tollarna under 2015 har både känd HD och ED status 
96,00 % av de röntgade tollarna under 2016 har både känd HD och ED status 
92,51 % av de röntgade tollarna under 2017 har både känd HD och ED status 
93,47 % av de röntgade tollarna under 2018 har både känd HD och ED status 
96,66 % av de röntgade tollarna under 2019 har både känd HD och ED status 
93,90 % av de röntgade tollarna under 2020 har både känd HD och ED status. 
 
55 av 56 kullar registrerade under 2020 hade två föräldrar med känd ED status (98,21%)  
 
 
Ögon 
Under 2020 ögonlystes 125 tollare (151 st under 2019, 126 st under 2018, 146 st under 2017, 154 st 
under 2016). 105 lystes med Öga UA vilket motsvarar 84 %. 20 tollare har lysts med en ögondiagnos 
under året, fördelat enligt följande: 
 
15 tollare med Distichiasis (12 %) 
En tollare med Artesia puncta lacrimalis. 
En tollare med Övrig medfödd förändring i ögat 
En tollare med Ektropiskt Cilium 
Två tollare med Corneadystrofi. 
 



I genomsnitt ögonlyses ca 15,65 % av respektive årskull (räknat under en 10 års period 2009 – 2018) 
År 2010 har högsta siffran med 19,90 % av årskullen som har ett känt ögonlysningsresultat. Strax efter 
kommer 2013 med 19,59%. 
 
Utfall för 2020 års registrerade kullar avseende Ögonlysning: 
48 av 56 kullar har två föräldrar med känd ögonlysningsstatus inom ett år innan parning (85,71%).  
8 av 56 kullar har föräldrar med känd ögonlysningsstatus men där en eller bägge av parterna inte faller 
inom gränsen för ett år innan parning (14,29%).  
 
Prcd-PRA 
12 tollare (12 st under 2019, 29 st under 2018, 23 st under 2017 och 32 st under 2016) har under 
2020 registrerade testresultat på SKK avseende prcd-PRA under 2020. 9 är testade fria (A) och 3 är 
testade anlagsbärare (B). 185 tollare registrerades som hereditärt fria under året. Sedan resultaten 
började registreras hos SKK har totalt 515 tollare känt testresultat för prcd-PRA. 356 har testresultatet 
fri (A), 165 har testresultatet anlagsbärare (B) och 12 har testresultatet sjuka (C). Totalt har 1469 
Tollare registrerats som hereditärt fria. 
 
Utfall för 2020 års registrerade kullar avseende prcd-PRA status: 
33 av 56 kullar har två föräldrar med känd prcd-PRA status reg. hos SKK (58,93%)  
21 av 56 kullar haren förälder med känd prcd-PRA status reg. hos SKK (37,50%) 
2 av 56 kullar har ingen förälder med känd prcd-PRA status reg. hos SKK (3,57%) 
 
 
Tollarsjuka 
Forskningsprojektet hos SLU om Tollarsjuka fortskrider och man behöver fortfarande hjälp med prover 
från tollare som har diagnostiserats med Tollarsjukan och är i det akuta stadiet av sjukdomen (dvs. 
innan behandling). 
 
Hundar med den reumatiska varianten av Tollarsjukan är ofta ANA-testade positivt, dvs de har också 
nukleära antikroppar. Det är viktigt att påpeka att själva ANA_testet bara visar ifall hund är sjuk vid 
provtagningstillfället – en ANA-negativ hund kan alltså drabbas av Tollarsjuka senare i livet. Sjuka 
hundar kan även vara ANA-negativa. Detta testresultat kan alltså aldrig använda som en friskskrivning 
av en hund.  
 
Under hösten 2020 hölls ett webinar av Helene Hamlin & Malin Nilsson från SLU där de uppdaterade 
om Tollarprojektet. Ett par medarbetare har tillkommit, bl.a. Henrik Rönnberg som ska titta lite mer på 
området Cancer. I och med de nya uppdateringarna av Tollarprojektet, vill de även ha in blodprover 
från tollare med Cancersjukdom.  
 
 
 
DEN – Degenerative Encefalopati 
Inga nya fall av DEN fall har kommit till kännedom under året. Statistik från Ofa visar att av de officiellt 
redovisade resultaten (1722 st DNA-resultat finns redovisade från hela världen) på deras sida, finns 
356 st DEN resultat från svenska Tollare, vilket motsvara 20,67 % av testresultaten. 4 (1,1 %*) 
Svenska Tollare har testresultat Affected, 49 svenska tollare (13,76 %*) med testresultatet Carrier och 
305 svenska tollare (85,7%*) med testresultatet Normal/Clear. OBS att Ofa redovisar Normal/Clear 
resultat (utan ägarens tillstånd), samt Carrier & Affected om de har tillåtelse från ägare till hunden. Så 
listan på Ofas sida är inte helt komplett avseende Carrier och Affected. Ofas statistik visar på 1815 
resultat, varav 0,7 % är Affected/At risk, 87,4 % Normal/Clear och 11,8 % är Carrier. Statistiken tar 
upp alla resultat, även de som ej finns redovisade öppet/sökbara på Ofas sida.  
*Av de Svenska Tollarna som har ett officiellt testresultat på Ofas sida) 
 
Utfall för 2020 års registrerade kullar avseende DEN resultat: 
45 av 56 kullar har två föräldrar med känd DEN status (80,36%)  
9 av 56 kullar har en förälder med känd DEN status (I samtliga fall var den testade föräldern 
Normal/Clear för DEN) (16,07%) 
2 av 56 kullar har ingen förälder med känd DEN status (3,57%). 
 
Klubben rekommenderar att samtliga avelsdjur skall DNA-testas avseende DEN innan avel. Tollare 
som är Carrier för DEN får endast användas i avel tillsammans med en partner som är Normal/Clear 
(eller är hereditärt fri genom föräldrar). Affected/At risk får ej användas i avel. Under året som gått har 



det infunnit sig kombinationer där valparna blir F4, dvs är fjärde generationen från testat föräldradjur. 
Mot bakgrund av att det är ett ganska nytt DNA-test, så kan det vara klokt att DNA-testa F4 individerna 
innan de går i avel ytterligare. 
 
 
CDDY and IVDD 
Utvecklingen av CDDY and IVDD under 2020 följs av intresse för information om huruvida DNA-testet 
kan ge oss hjälp att eventuellt hitta samband med de tollare som drabbas av ex. Short Ulna och/eller 
annan form av tillväxtrubbning som för rasen anses annat än normal längd på benen. I rasens 
hemland Canada samt USA testas CDDY and IVDD på mer frekvent basis än det gör för Sverige och 
Europa. DNA-test för CDDY and IVDD, framtaget av forskarna på UC Davis lanserades under 2018. 
Testet visar om hunden bär på en eller två kopior av genmutationen som påverkar tillväxten (längden) 
på benen. Det som är annorlunda med det här DNA-testet är att man även kan se en ökad risk för 
IVDD om hunden bär på enkel eller dubbel uppsättning för CDDY.  I dagsläget är detta ett DNA-test 
som Tollarklubben ej rekommenderar, men är man nyfiken så får man såklart testa, men man ska vara 
medveten om att alla DNA-testers resultat skall beaktas i ev. framtida avelsarbete. Mer information 
finns att hitta på hemsidan om CDDY and IVDD. Svar från SJV ang. avel med tollare med känt CDDY 
resultat:…/ I 2: punkten i avelsparagrafen (SJV riktlinjer för avel) säger att man kan para med en 
individ som är fri från ett recessivt anlag. När det gäller CDDY, skulle man kunna avla med en hund 
utan CDDY-anlag. Problemet är då att man även kan få IVDD. Säger DNA-testet vilka individer som 
har CDDY och IVDD anlag, då får man inte avla på dem. 
Men om DNA-testet inte säger vilka individer med CDDY som även bär IVDD anlaget, då har man inte 
den informationen och kan inte heller inte avgöra om avelskombinationen ger en defekt eller inte. Om 
man sedan får en valp med IVDD, då ska man inte fortsätta att avla på den individen, för då har man 
kunskapen om att denna individ med recessivt anlag för CDDY även har anlag för IVDD    i svaret står 
även följande…/  samt …/Länsstyrelserna ska göra en bedömning av om föreskrifterna har uppfyllts 
och gör alltså en tolkning av om djurhållarens sätt att uppfylla lagstiftningen är i nivå med 
föreskrifterna. Länsstyrelsen ska uttala sig i varje enskilt fall inom det egna länet…/ .(svar hämtat 2021 
01 18 från Djurskyddshandläggare på SJV) 
 
351 undersökta tollare, varav 7,7 % funna abnormal dvs. har dubbel uppsättning av CDDY/CDDY. 
42,7 % Normal dvs. är N/N (Wildtype) samt 49,6 % som är ”carrier” (OFA terminologi). Det är däremot 
mer rätt att säga att carrierna har en enkel uppsättning av CDDY dvs är CDDY/N. Då det är annat 
laboratorie än Ofa som läser av CDDY and IVDD (dvs. UC Davis) så är inte statistiken för CDDY and 
IVDD att anses som komplett. Uppgifter från UC Davis för hur totalen ser ut tom 2019 har ännu (när 
detta skrivs) ej kommit ut. Därutöver finns det ytterligare laboratorier som läser av CDDY and IVDD, 
varvid bilden för CDDY and IVDD bör ses som ett ledmärke mer än exakt statistik. 
 
Övrig statistik från OFA för rasen -  JADD (Juvenil Addison)  
1845 undersökta individers resultat finns registrerat hos Ofa. Av dessa är 1 % Affected (sjuka), 75,6 % 
Normal samt 23,5 % carrier.  DNA-test för JADD avläses av annat laboratorium (UC Davis), så endast 
inrapporterade resultat från respektive hunds ägare ingår i statistiken hos OFA.  
 
Thyroid (dvs. Hypotyreos) finns med i Ofas statistik och visar följande: 983 inrapporterade resultat 
varav 83,6 % är Normal. 8,3 % abnormal (Onormal, dvs värdena ligger utanför normalvärdena och/ 
eller påvisar autoimmunitet), 8 % equivocal (gränsfall).  
 
Övrigt 
Övriga inrapporterade anomalier under året: Allergi samt SRMA 
 
 
Funktion och mentalitet  
Under 2020 beskrevs 116 Tollare i BPH (beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund) med skott, 
varav 42 hanar och 68 Tikar (136 st år 2019, 135 st år 2018, 114 st år 2017, 137 st 2016, 113 st 2015 
och 140 st 2014). Därutöver har sammanlagt 6 individer inte känd BPH status. Tre tikar och en hane 
har avbrutet BPH av beskrivaren pga rädsla. Ena tiken är avbruten för andra gången. Vid föregående 
BPH tillfälle bröt ägaren hunden. De andra två tikarna är avbrutna av sina förare. Dessa 6 avbrutna 
individerna under året motsvara 5,17% av de startande individerna under 2020. (2019 – 5,15%, 2018 
– 4,44%, 2017 – 4,39 %, 2016 0,73 %, 2015 – 1,68 %). Över tid är 16 månaders ålder den vanligaste 
åldern för en individ med avbrutet BPH. Könsfördelning för de individer med avbrutet BPH mellan 
2012 – 2020 är 8 hanar samt 26 tikar (varav två är avbrutna 2 gånger). 
 



Under 2018 har Tollarklubben tackat ja till att delta i ett pilotprojekt hos SKK avseende framtagande av 
ett Mentalindex BPH för Tollare. Arbete med detta har pågått 2019 men på grund av rådande pandemi 
fått pausas under 2020. 
 
 
Antalet hundar som deltog i mentalbeskrivning, MH, under 2020 var 24 stycken (35 st år 2019, 56 st år 
2018, 32 st år 2017, 37 st 2016, 42 st 2015 och 43 st 2014), 12 hanar samt 11 tikar. Därutöver en 
hanhund med ej känd mental status. Individen är avbruten av sin ägare. Totalt har 95,83% av de 
deltagande individerna känd MH status. 
 
Utfall för 2020 års registrerade kullar avseende känd MH/BPH status hos föräldradjuren: 
35 av 56 kullar har två föräldrar med känd mental status (62,50%) 
18 av 56 kullar har en förälder med känd mental status (32,14%) 
3 av 56 kullar har ingen förälder med känd mental status (5,36%) 
 
 
2020 genomförde 23 stycken tollare Funktionsbeskrivningar Retriever (21 st år 2019, 22 st år 2018, 15 
st år 2017, 46 st 2016, 30 st 2015 och 25 st 2014).  
 
 
Jakt  
Eftersom 2020 års Tollarspecial blev inställd har Tollarklubben inte anordnat några Tollingjaktprov 
under 2020.  
 
Statistik på Specialens officiella Tollingjaktprov 2010-2020 
 

 Prov Antal 
starter 

Nkl Ökl Ekl 0:or 3:or 2:or 1:or % 
pris 

% 
1:or 

2010 Kolmården 
22/7 

76 49 27 - 33 10 12 21 56,6 27,6 

2011 Sälen 4/8 78 43 35 - 31 16 18 13 60,3 16,7 
2012 Öland 

10/8 
86 48 23 15 56 10 9 11 34,9 12,8 

2013 Skåne mitt 
2/8 

112 55 45 12 70 19 12 11 37,5 9,8 

2014 Hishult 1/8 119 68 30 21 58 30 13 18 51,3 15,1 
2015 Sälen 2/8 133 83 34 16 41 14 11 17 31,6 12,8 
2016 Forsvik 160 98 44 18 71 37 22 30 55,6 18,8 
2017 Laholm 134 67 43 24 69 25 17 23 48,5 17,2 
2018 Muskö 118 61 35 22 63 19 9 27 46,6 22,9 
2019 Sälen 140 74 38 28 85 17 22 16 39,3 11,4 
2020 - - - - - - - - - - - 

 
 
SSRK jaktprov 
Under 2020 har 3 st praktiska Tollingjaktprov hållits i SSRK:s regi vilket resulterade i 3 nya 
Tollingjaktprovschampion,  
 
Cornelia Merlöv Larsson  River Fox Freeze of Simo  
Nina Gröndahl  Tollarbos Singo med tassar som Arrac 
Tina Therese Edvardsen Lauvstuas Pinti Touchdown 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SSRK har arrangerat följande Tollingjaktprov under 2020, 
 
  Nkl Ökl Ekl 
18 juli SSRK Södra 6 6 4 
19 juli SSRK Södra 6 2 4 
24 juli  SRRK Gävleborg 9 3  
25 juli SSRK Västra 8 5  
25 juli SSRK Gävleborg 6  2 
26 juli SSRK Västra 6 5 4 
26 juli SSRK Gävleborg  4 2 
3 augusti SSRK Gävleborg 1 1  
22 augusti SSRK Västra 11 4  
29 augusti SSRK Västerbotten 5 1  
30 augusti SSRK Västerbotten 4 2  
12 september SSRK Södra 6 1 5 
12 september SSRK Östra 6 7  
13 september SSRK Östra 3  2 
13 september  SSRK Östra  5  
19 september SSRK Dalarna  12 2 
20 september SSRK Dalarna 2 11 2 
26 september SSRK Bergslagen 7  5 
27 september SSRK Bergslagen 7 7  
3 oktober SSRK Södra 5 3 4 
3 oktober SSRK Västra 8 3  
3 oktober SSRK Östergötland 5  2 
3 oktober SSRK Östergötland  4  
4 oktober SSRK Södra 6 2 3 
10 oktober SSRK Västra   6 

 

Totalt kunde hela 25 prov genomföras under 2020 jämfört med 30 prov 2019, 26 prov 2018, 29 prov 
2017, 24 prov 2016, 21 prov 2015, 20 prov 2014 och 18 prov 2013 (exkl. Tollarspecialen och praktiska 
prov). Detta trots att inga prov kunde genomföras under första halvåret på grund av pandemin. 

I ovanstående tabell ingår inte praktiska prov. 

 

Starter inklusive Specialen  

 Antal 
hundar 

Nkl Ökl Ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % 
Pris 

% 
1:or 

2013 161 140 126 58 324 144 72 54 54 55,6 16,7 
2014 166 154 131 61 346 156 73 49 68 54,9 19,7 
2015 187 193 135 57 388 180 68 60 80 53,6 20,6 
2016 212 221 132 75 428 192 79 70 87 55,1 20,3 
2017 197 204 181 81 466 221 96 67 82 52,6 17,5 
2018 188 189 166 77 432 223 76 60 73 48,4 16,9 
2019 204 243 157 87 487 258 81 67 81 47,0 16,6 
2020 114 115 88 47 250 124 46 37 42 49,6 16,8 

 
Not. 2020 en start med KEP. 
 
Antal starter praktiskt prov uppgick till 3 st. 
 



 
 
 
Starter per klass 2007-2020 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 

Nkl 39 56 35 109 113 107 140 154 193 221 204 189 243 115 
Ökl 16 26 27 63 85 81 126 131 135 132 181 166 157 88 
Ekl      49 58 61 57 75 81 77 87 47 
Prakt       2 4 3 6 7 4 7 3 
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B-Prov  
Under 2020 har tollare startat 17 st gånger på B-prov  

 Antal 
starter 

Nkl Ökl Ekl 0:or 3:or 2:or 1:or % 
Pris 

% 
1:or 

2013 24 15 8 1 10 6 5 3 58,3 12,5 
2014 39 22 17 0 20 9 7 3 48,7 7,7 
2015 31 20 7 4 15 9 2 6 54,8 19,4 
2016 31 13 14 4 9 7 8 7 70,9 31,8 
2017 23 15 4 4 12 4 3 4 47,8 17,4 
2018 24 17 3 4 12 8 2 2 50,0 8,3 
2019 26 20 3 3 13 7 2 4 50,0 15,4 
2020 17 13 2 2 11 2 3 1 35,3 5,9 

 
 
RAS - Rasspecifika Avelsstrategier 
Under 2019 har arbetet med RAS-revideringen genomförts i klubbstyrelsens tillsatta arbetsgrupp. 
 
Under året har arbetsgruppen arbetat med att belysa och förankra syftet och målsättningarna med 
RAS i klubbens verksamhet och arbete. Gruppen har samlat in statistik och material från klubbens 
övriga arbete. Det har inhämtats kunskap och erfarenhet från andra rasklubbar samt gruppen har på 
ett grundligt sätt tittat över och arbetat med RAS-dokumentets struktur och layout. 
 
Ett första utkast till revidering av RAS togs fram under hösten 2019, och skickades på remiss till främst 
uppfödare för att inhämta åsikter och synpunkter. 
 
Inkomna remissvar togs i beaktande och arbetades i relevanta fall in i det slutliga förslaget till ras 
under början av 2020. Det slutliga förslaget beslöts av klubbstyrelsen i januari 2020 och avsikten var 
att lägga fram förslaget till ordinarie klubbmöte i mars 2020. Eftersom detta möte inte kunde 
genomföras och det digitala klubbmötet i juli inte kunde hantera beslut om RAS, är det klubbstyrelsen 
avsikt att lägga fram RAS för beslut på klubbmötet 2021 – om det går att genomföra med 
beslutspunkter. 
 
 
Övrigt  
De aktiviteter som beskrivs ovan i verksamhetsberättelsen ligger alla i linje med klubbens strategier för 
rasens bevarande (beskrivna i RAS-dokumentet) och klubbens verksamhetsplan. Styrelsen har som 
uppgift att tillsätta resurser till klubbens centrala insatser vad gäller information, utbildning, 
anordnande av prov etc, men sedan sker den konkreta verksamheten med medlemmarnas egen vilja 
och arbetsinsatser. Styrelsen vill här tacka alla medlemmar och andra som bidragit till ett positivt år för 
Tollarklubben! 
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