Infoblad NSDTR Klubben December 2016

Hej bäste uppfödare!
2016 börjar gå mot sitt slut och vi börjar så smått blicka framåt mot ett nytt fartfyllt och inspirerande
2017! Med detta infobrev vill vi belysa lite information som berör er alla uppfödare där ute!
Tollarklubben vill även passa på att TACKA ALLA som med sitt engagemang och brinnande intresse
för rasen, gjort insatser under året på olika fronter, alla ni eldsjälar där ut, tack vare er allesammans,
kan vi åter igen blicka tillbaka på ett fantastiskt 2016 för våran ras!! Nu fortsätter vi i samma anda
mot ett nytt och spännande 2017!!
Hälsoenkät 2016
https://docs.google.com/forms/d/1gYx3Ow_rVCOVzfLIn0D6NsGV9MqUxu2twZMeEK0lxU0/viewform
Ett viktigt instrument för att kunna veta hur rasen mår och i tid kunna sätta in åtgärder ifall att ett
problem skulle visa sig. Så ta tillfället i akt och gå in på länken och fyll i dina hundars hälsostatus.
Resultaten används för att redovisa statistik över hälsoläget i rasen, och individuell information
kommer inte att lämnas ut till någon utan ägarens tillstånd. Dokumentet kommer att ligga till grund
för nästkommande revidering av RAS. Hälsoenkäten kommer att ligga ute fram till den siste
december, sen påbörjas bearbetningen av materialet vi fått in! Stort Varmt TACK till alla som
bidragit med information om era Tollare!! Och ni som ännu inte fyllt i hälsoenkäten, eller vet med
er att ni har valpköpare som inte gjort det, passa på och göra det NU!
HD-index
Under året har Tollarna fått HD-index. HD-index bör ses som ytterligare ett avelsverktyg att tillgå när
vi planerar vår avel! Med index får man en klarare bild av hur familjens Höftledsstatus ser ut. SKK
rekommenderat att en tilltänkt kombination bör ligga över 100 i HD-index. Tollarklubbens Avelspolicy
rekommenderar i dagsläget att endast avla på Tollare med Höftledsstatus A eller B. Mer information
samt Filmat föredrag från SKK om HD-index, hittar du på hemsidan: http://tollarklubben.se/avelhalsa/index-for-hd/
I dagsläget ser medelvärdet för HD-index ut som följande för Tollarna (2010 – 2014):
Diagnos

Antal (andel) undersökta Medelvärde HD-index

HD A

470

(59,0 %)

107

HD B

224

(28,1 %)

95

HD C

75

(9,4 %)

88

HD D

27

(3,4 %)

83

1

(0,1 %)

83

HD E
Totalt antal undersökta

797

Antal födda

1 802

Medelvärdet för HD-index (hela populationen):
År
Medelvärde

2006
95

2007
98

2008
97

2009
98

2010
98

1

2011
99

2012
100

2013
101

2014
100
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Information om Degenerative Encephalopathy (samt länk till den första vetenskapliga publikationen),
JADD/Addison och Liver Shunt projektet, Tollarprojektet (info om de autoimmuna sjukdomarna som
det fortfarande forskas om på SLU under ledning av Helen Hamlin & Hanna Bremer) hittar ni på
Tollarklubbens hemsida (http://tollarklubben.se/avel-halsa/).
Just nu pågår den årliga utvärderingen av RAS - Rasspecifika avelsstrategier
(http://tollarklubben.se/avel-halsa/ras/) , som även den kommer att publiceras på hemsidan under
början av 2017.
Fram till sista December i år har OptiGen rabatt för prcd-PRA och CEA för er som vill testa era
hundar, så passa på! Mellan 40 – 60 % rabatt om man testar för både prcd-PRA o CEA. Mer
instruktioner med länkar o rabattkod hittar du på hemsidan: http://tollarklubben.se/rabatt-hos-optigen/

SKKs Utbildningskommitté har lanserat två avsnitt som webb-TV som heter SKK play för uppfödare.
Program ett handlar om DNA-tester – värdefulla eller vilseledande samt program två handlar om
Uppfödaren o juridiken. Kika mer på dessa här: http://www.skk.se/sv/om-skk/utbildning/SKK-Playfor-uppfodare/
Under Tollarspecialen 2016 så mättes mankhöjden på Tollare, hela 302 st i alla åldrar deltog.
Resultat för hundar som var 18 månader och äldre: För hanhundar (124 st) var genomsnittshöjden 50
cm och 94 % var inom rasstandardens tillåtna mankhöjd.
För tikarna (144 st) var genomsnittshöjden 46 cm och 96 % höll sig inom rasstandardens tillåtna
mankhöjd. Mer detaljer om mätningen kommer att presenteras i Tollaren samt på hemsidan!
2017 är även året där det inom flera hundsporter, ex. Tollingjaktprov, Viltspårsprov, Lydnaden, Rallylydnad, Nosework och Bruksgrenarna m.fl. har regelrevideringar inför nästa låsningsperiod! Passa på
att läsa igenom de nya reglerna och uppdatera er! SKK kommer även ut med nya uppdateringar och
förändringar i Registreringsregler samt SKKs grundregler, närmare årsskiftet, som ni kan hitta på SKKs
hemsida eller på Tollarklubbens hemsida under Avel & Hälsa.

Nu när vi börjar närma oss jul o nyår, är vi många som funderar över 2017 års förväntningar, planer
och mål inför 2017! Ta tillfället i akt att skiva till våra ansvariga för Funktionsbeskivningen (FB-R) och
boka in en tid under nästa år för din kull/kullar!! Mer info hittar här: http://tollarklubben.se/fb-r/

Angående Tollarklubbens BPH bana
Då vi inte kunde hitta någon ur våra egna led att hålla i BPH banan, så har Tollarklubbens BPH bana
övergått till Bro-Håbos BK ansvar att driva den vidare! Klubben är jättetacksamma över all tid &
engagemang som lagts på att bygga upp denna bana och verksamheten omkring den samt intresset
det skapats för att beskriva våra Tollare! Klubbens önskan är att även om arrangörskapet gått över till
Bro-Håbos BK, så hoppas vi på lika stort deltagande med våra Tollare på BPH-beskrivningar framöver!
Vi har precis passerat 500 beskrivna individer, och vi kommer att få en fördjupad analys från SKKs
KHM kommittee under våren när analysen är klar. Analysen berättar mer för oss om hur våra Tollare
reagerar i de olika momenten men även en reflektion över de beteenden/värden som vi ser hos
Tollarna.
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Medlemskap!
Såklart vill vi att så många som möjligt är medlemmar i Tollarklubben! Då klubben firar 30-år i år, vill
klubben erbjuda dig, som är uppfödare men som inte är medlem idag, att teckna ett medlemskap till
reducerat pris det första medlemsåret. Som medlem och uppfödare i Tollarklubben kan du bl.a.
även erbjuda dina valpköpare ett års reducerat valpköpar medlemskap i klubben! Genom att
inspirera ännu fler att bli medlemmar i Tollarklubben kan vi skapa möjligheter att vårda och utveckla
vår ras ännu mer! Tillsammans kan vi göra så mycket mera och stå starka inför framtiden! Kontakta
aktivitets & medlemsansvarig i klubben, så hjälper vi dig!
Som medlem får du Tollartidningen 4 ggr om året, och du kan såklart vara med o påverka klubbens
verksamhet på ex. årsmöte med mera! Du har även som medlem i klubben möjlighet att delta i
aktiviteter ordnade av lokala aktivitetsgrupper, samt vara med på det årliga eventet av
Tollarspecialen, som under 2017 går av stapeln den 3 -6 augusti i Södra Halland! Läs mer om
Tollarspecialen på: http://specialen.tollarklubben.se/
Varje år arrangerar även någon av landets alla aktivitetsgruppen Lagkampen, där deltagare som är
nybörjare i apportering till ekipage som startat i elit på jaktprov träffas, tränar och tävlar tillsammans
i en rolig lagtävling!
Vi jobbar ständigt med att knyta samarbetspartners till klubben! Klubbmedlemmar får 10 % rabatt
hos arrak outdoors samt Dummies.se, hör av er till PR & info ansvarig för mer info!! Även Agria är en
av våra samarbetspartners! http://tollarklubben.se/samarbetspartners/
Kortare Profilering av din kennel/uppfödning på hemsidan!
Uppfödare som är medlem eller tecknar medlemskap i Tollarklubben erbjuds nu att kortfattat
marknadsföra/profilera sin kennel/uppfödning på Tollarklubbens hemsida. Tidigare avgift för att ha
sin hemsideadress på Tollarklubbens hemsida, är borttagen enl. styrelsebeslut från 2016 07 04. Gå in
på följande länk för att beskriva din kennel/uppfödning:
https://docs.google.com/forms/d/1sAm1gmHyw5KS3KMEHv1khsD6bhzpWKcZSabmC7ebHSE/edit
Arbete pågår för fullt att uppdatera hemsidan med era profileringar som inkommit!!
Informationsfoldern är nu i slutskedet, och kommer att finnas ute till Stockholms Mässan i
December, och målsättningen är att den även skall finnas att ladda ner från hemsidan inom en snar
framtid för de Uppfödare, som önskar skicka med sina valpköpare information om rasen och
Tollarklubben!!
Tollarklubben fanns representerad på den årliga hundutställningen på Mässan i Stockholm som gick
av stapeln i början av December, och klubben kommer även att ha en monter på My Dog i början av
januari 2017! Kom gärna förbi o prata lite, och ett stort tack till alla som ställer upp och hjälpa till att
göra detta möjligt!!
SSRK – Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Nedan presenteras den utredning som tagits fram inom SSRK, den klubb som idag är Tollarens
Specialklubb, om en eventuell framtida retrieverklubb. Mer om utredningen kan du läsa här:
http://www.ssrk.se/images/stories/Ingangssidan/Utredning_om_en_eventuell_retrieverklubb__remiss_sep.pdf samt bilagan:
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http://www.ssrk.se/images/stories/Ingangssidan/Bilaga_till_utredning_om_en_retrieverklubb.pdf
Har ni synpunkter tar vi tacksamt emot dessa, lägg ett mail till ordförande! Klubbens svar står att läsa
här: http://tollarklubben.se/wp/wp-content/uploads/2016/11/Remissvar-SSRR-Retrieverklubb20161111.pdf

Vi i styrelsen vill gärna höra dina tankar, idéer och tips, så skicka gärna ett mail till oss eller
klicka på länken ovan (enkät för uppfödar/kennel profileringen) för att lämna dina
synpunkter! Du behöver inte vara medlem för att lämna dina tankar, idéer och synpunkter!
Ordförande: Mats Viker ordforande@tollarklubben.se
Sekreterare: Åsa Roosenqvist sekreterare@tollarklubben.se
Kassör: Carina Boijertz kassor@tollarklubben.se
PR-info ansvarig: Debbie Hansson info@tollarklubben.se
Jaktansvarig: Mats Gunnarsson jaktansvarig@tollarklubben.se
Mentalitets- och funktionsansvarig: Marina Johnsson mentalitetsansvarig@tollarklubben.se
Avelsansvarig: Therese Knutsson avelsansvarig@tollarklubben.se
RAS ansvarig: Helena Näslund rasansvarig@tollarklubben.se
Aktivitets- och medlemsansvarig: Gunliz Bengtsson aktivitetsansvarig@tollarklubben.se
Exteriöransvarig: Per Wigforss exterioransvarig@tollarklubben.se

Önskar Du/Ni inte fler utskick av infobladet, vänligen meddela oss via mail eller i enkäten om din
kennel/uppfödnings profilering!

4

