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Förslag till verksamhetsplan för Tollarklubben 2022
Den sedan mars 2020 rådande pandemin påverkar fortfarande hela samhället.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 baserar sig på att i stort sett alla
restriktioner i samhället försvinner tidigt under 2022. Emellertid kan pandemin
fortsätta att ställa till med utmaningar för samhället, varför denna verksamhetsplan
bör ses som en ambition med stor respekt för att myndigheter liksom SKK kan införa
olika restriktioner som medför att planerade aktiviteter inte går att genomföra.
Styrelsen ambition är att ha mellan 9 och 11 styrelsemöten under året. Av dessa
kommer flertalet vara digitala. Styrelsen planerar att kunna genomföra fysiskt möte
tillsammans i juni och oktober 2022, samt ett konstituerande styrelsemöte direkt efter
klubbmötet. Mellan styrelsemöten beslutar AU i akuta frågor.
Ordinarie klubbmöte är tänkt att genomföras fysiskt 12 mars i Stockholm.
Det är en ambition att under året kunna genomföra två st uppfödarträffar, dels dagen
efter klubbmötet (13 mars) och dels under hösten. Klubben svarar för eventuell
föreläsare, lokal, lunch och fika och deltagarna svarar för sin egen för resa och
eventuellt övernattning.
Tollarspecialen 2022 avses att genomföras 4-7 augusti i Ånnaboda, nordväst om
Örebro i Närke. Planen är att genomföra tollingjaktprov, working test, rallylydnad
samt en inofficiell utställning. Tollarmästare och Juniortollarmästare kommer att utses
på officiellt tollingjaktprov samt utställning.
Styrelsen ska verka för ett gott samarbete med SSRK, SKK samt övriga svenska och
nordiska retrieverklubbar.
Tollarklubbens ordförande kommer att delta i arbetsgrupp tillsammans med
Goldenklubbens ordförande samt två representanter för SSRKs avdelningar i en
arbetsgrupp som skall diskutera hur SSRK-organisationen fungerar.
Klubbens tidskrift Tollaren kommer som brukligt att utkomma med 4 nummer under
året. Ambitionen är att starta ett redaktionsråd till stöd för redaktionen.
Klubben kommer även under detta år att sprida information om rasen via sociala
medier, som t.ex. klubbens hemsida www.tollarklubben.se samt klubbens sida på
Facebook.
Klubben har ambitionen att delta med rasmonter Stockholms hundmässa, under
förutsättning att det finns frivilliga som är villiga att ta hand om arbetet, samt att
mässan ifråga kan genomföras. MyDog i Göteborg 2022 blev inställd pga pandemin.
Vid klubbmötet 2018 startade arbetet med att genomföra en revidering av RAS, samt
i förlängningen även Avelspolicy och Valpförmedlingsregler. Ett reviderat RAS var
beslutades på klubbmötet 2021 och skickades vidare till SSRK samt SKK för slutligt
godkännande. Det slutliga godkännande har ej erhållits ännu. Klubbstyrelsen har
under året avvaktat med att ta fram ett förslag på en ny Avelspolicy, men lägger till

Klubbmötet 2022 fram ett förslag på en reviderad policy, med villkoret att inga
avgörande förändringar görs i RAS för ett godkännande hos SKK.
2021 års Guldapport delas ut på klubbmötet 2022.
Jaktpins till de som meriterad sina hundar på tollingjaktprov kommer att som vanligt
delas ut i samband med Klubbmötet.
I april planeras en informationsträff med aktivitetsansvariga i Östergötland. Syftet är
att dels inspirera de olika aktivitetsansvariga i sitt arbete, dels att diskutera
aktivitetsgruppernas verksamhet och dels att skapa tvärkontakter mellan olika
aktivitetsgrupper.
Under året planeras för att ta fram en plan för att stötta och utveckla verksamheten i
landets aktivitetsgrupper, så att dessa blir en aktiv länk för nyblivna tollarägare att få
kontakter lokalt med andra likasinnade och därigenom skapa intresse och
engagemang för att arbeta med sin hund.
Under slutet av 2018 tackade Tollarklubben ja till att delta i ett pilotprojekt hos SKK
avseende framtagande av ett Mentalindex BPH för Tollare. Under 2020 tvingades
dock SKK pausa projektet på grund av pandemin, och valde fokusera på andra raser.
Klubben avvaktar i dagsläget SKK om hur utvecklingen sker, men förhoppningen är
att arbetet återtas under 2022.
Klubben fortsätter att analysera protokoll från Tollingjaktprov som skickas till
Tollingjaktansvarig, och följer och analyserar främst skälen till varför hundar inte går
till pris, dvs vad de främst brister i under provet. Detta har klubben gjort sedan 2016
vilket ger oss en möjlighet att se om det uppstår förändringar över tid.
Klubben har på samma sätt en ambition att analysera protokoll från
exteriörbedömningar för att se om vi kan utläsa trender på vilket vis hundarnas
exteriör brister.
Klubben har en stor kassa, som dessutom ökat avsevärt under pandemin.
Klubbstyrelsen har förslag på att använda dessa medel så att de kan medföra
positiva effekter för klubbens verksamhet och för hundrasen Tollare. Styrelsen har,
för detta förslag avseende områden att satsa på, utgått från det som är klubbens
övergripande mål som regleras av stadgarnas paragraf 1, se nedan.
§ 1 MÅL
Rasklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för dessa stadgar
och SSRKs stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom;
 att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och
exteriört fullgoda rasrena hundar
 att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av
dressyr och praktiskt bruk av denna
 att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning
och vård




att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för
hundägaren och hundägandet
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren
och hundägandet.

1. Vi vill därför lägga resurser på att arrangera uppfödarträffar. Våra uppfödare är
enormt viktiga för avelsutvärdering och i förlängningen länken till valpköpare
samt att väcka valpköparnas intresse för att arbeta med hundarna i praktiskt
bruk, förutom deras arbete med att avla fram bra hundar.
2. Vi vill arbeta mer med våra aktivitetsgrupper, som också har en stor vikt i
klubbens verksamhet. Aktivitetsgrupperna är ju de som i någon mening ”tar
över” efter att valpköparna hämtat sina hundar från uppfödaren. Här fortsätter
arbetet med att ge inspiration för att nya hundägare ska fortsätta arbeta med sin
hund i praktiskt bruk.
3. Det tredje området handlar om att fortsätta med att bevara och utveckla
Tollarspecialen. Specialen är klubbens och rasens stora samlingsplats, där alla
tollarägare samlas och genomför prov och utställning i olika grenar.
Tollarspecialen är den aktivitet som sluter samman intresset och inspirationen
för att arbeta med sin hund. Här skapas också en stor gemenskap som leder till
ännu mer möjligheter att utföra ännu mer arbete och praktiskt bruk med
hunden.
Naturligtvis kommer också klubben ställa sig positiv till att bidra med medel i de fall
det uppstår behov det i samband med olika forskningsprojekt som avser viktiga
hälsofrågor för hundrasen Tollare.

