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Äntligen känns det som att våren verkligen är här
för att stanna.I Sörmland värmer solen idag för första
gången på flera veckor. Fredagen den 28 april och jag
sitter och laddar för en lite längre helg. I morse när
jag tog morgonpromenaden med Indra och Embla
sprang de genom ett hav av nyutslagna vit- och
blåsippor. Själv promenerade jag sakta och njöt av att
se dem springa fritt och busa med varandra som bara
två tollare kan göra. Jag spelade tennis igår kväll och
idag är jag en spillra av mitt forna jag. Hmm.
Det är ett fascinerande och ett ständigt skådespel
mellan två tollare som lever sina liv sida vid sida.
Jag fascineras ständigt av interaktionen mellan dem.
Genom löp, skendräktighet och all tid däremellan.
Vår som sommar, höst som vinter. Det är en
utmaning med två egensinniga tikar som ibland sätter
mattens tålamod och kunskap på prov. Samtidigt
älskar jag dem så mycket att hjärtat nästan går
sönder. Det är blod, svett och tårar. Det är kärlek,
glädje och lycka.

För insänt, ej beställt, material ansvaras ej.

DET HÄR NUMRET AV Tollaren innehåller flera

ANNONSPRISER
Annonser där klubbens medlemmar annonserar ut
valpkullar, hundar till avel, omplaceringar m.m
Mittuppslag 1000 SEK
1/1-sida 600 SEK
1/2-sida 300 SEK
1/4-sida 200 SEK
Fakturering sker i efterskott.

“påminnelser” om sommarens STORA event. Årets
gigantiska tollarparty. Den självklara mötesplatsen för
alla som har en tollare, har haft en eller funderar på
att skaffa en. Jag pratar självklart om Tollarspecialen
2017. Bjud med familjen, era vänner, och era vänners
vänner till södra Halland 3-6 augusti. Välkommen
våren, välkommen sommaren, välkommen augusti
och varmt välkommen till Tollarspecialen!

Annonser som rör försäljning av olika slag, oavsett
medlemsskap i Tollarklubben
Mittuppslag 2000 SEK
1/1-sida 1200 SEK
1/2-sida 600 SEK
1/4-sida 400 SEK
Fakturering sker i efterskott.
Årsrabatt erhålles med 25% under förutsättning att
annonsen från början bokas som årsannons
(4 nr i rad).
Annonserna bör lämnas som digitala dokument
eller färdiga tryckoriginal.
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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!

ÅRETS KLUBBMÖTE GENOMFÖRDES 11 mars i
Upplands Väsby. Klubbmötet är dels det tillfälle
då de förtroendevalda i styrelsen får möjlighet att
berätta om verksamheten och resultat från året som
gått (verksamhetsberättelse och ekonomiskt bokslut),
men också det tillfälle då nya förtroendevalda ska
väljas av medlemmarna samt godkänna planerna för
nästkommande år (verksamhetsplan och budget) samt
inte minst en stor möjlighet för klubbens medlemmar att
komma med synpunkter, åsikter och frågor (motioner).
Klubbmötet avlöpte på ett bra sätt, styrelsen fick godkänt
(ansvarsfrihet) och nytt förtroende att fortsätta.
Inga motioner hade kommit in, däremot diskuterades
hur Tollarklubben ska rösta på SSRKs fullmäktige i maj.
Styrelsen ser likadan ut efter klubbmötet, det vill säga,
alla tio styrelsemedlemmar fick förnyat förtroende. Vi
har dock gjort några justeringar i vilka ansvarsområden
vi har inom styrelsen (konsituering). Vi har delat upp
rollen aktivitets- och medlemsansvarig, och vi har inrättat
en ny roll för Tollarspecialen. Det innebär att Gunliz
Bengtsson nu har rollen som ansvarig för Tollarspecialen.
Vi lägger in rollen som aktivitetsansvarig tillsammans med
ansvaret för funktion och mentalitet där Marina Johnsson
är ansvarig. Medlemsfrågorna flyttar vi till kassören, som
redan tidigare blev involverad i dessa frågor. I övrigt är
rollerna desamma.

mycket av deltagarna. Jag var själv på plats under
lördagskvällen och det uppstod många bra och givande
diskussioner som jag är övertygad om att alla kommer
kunna dra nytta av.
VID KLUBBMÖTET HADE VI också besök av Erling
Strandberg, professor vid Institutionen för husdjursgenetik
på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Erling höll
en mycket bra och uppskattad genomgång av HD-index.
Sedan 12 januari 2016 finns index för HD tillgängligt
i avelsdata för tollare, och eftersom antalet höftledsfel
ökar är det ett synnerligen angeläget ämne. I samband
med föreläsningen hade vi också en diskussion med
närvarande medlemmar, som alla var för att vi bör nyttja
HD-index i avel.
Därför beslutade styrelsen i april att förändra
avelspolicyn och införa HD-index. Exakt hur finns att läsa
mer om på klubbens hemsida. Den som vill fördjupa sig
mer om HD-index kan ta del av den information som
finns under avel och hälsa på hemsidan.
NU SER VI FRAM emot en härlig vår och sommar, med en

fantastisk tollarspecial i Halland i augusti, vi ses väl där?

Mats Viker
Ordförande

FÖR 2017 SER VÅR ekonomi fortsatt mycket god ut. I
budgeten har vi tagit höjd för att kunna ge stöd avseende
forskning inom hälsoområdet för tollare, exakt till vad
kommer vi arbeta fram och med under året. Vi har
också tagit höjd för att införskaffa en släpvagn för att
kunna härbärgera och förflytta allt material som finns för
Tollarspecialen. Dessutom finns en post för en satsning på
våra aktivitetsansvariga.
I april bjöd vi in till en samling för klubbens alla
aktivitetsansvariga. Mycket av klubbens verksamhet sker
i aktivitetsgrupper runt om i landet, varför vi ville testa att
bjuda in dessa till en separat träningshelg där vi kunde ha
diskussioner kring hur vi kan dra nytta av varandra och
hur klubben centralt kan ge stöd. Helgen arrangerades av
Gunliz Bengtsson och Marina Johnsson, och uppskattades
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Rådjursjakt på norra Öland
Text och bild: Amelie Ogard

Allt började väl med att jag tyckte en
av mina tollare, Gilja, var så duktig
på att stöta upp fasaner och rapphöns och verkligen gillade viltspår.
Min kompis som är fiskare och
jägare undrade om jag ville hänga
med ut i skogen och se hur hon betedde sig om hon var lös och faktiskt
FICK springa efter ett rådjur om hon
hittade ett?
Hans och min syn på hundhållning
är väl inte riktigt den samma så han
visste att jag hade bra lydnad på
min hund varpå han tvekade på att
Gilja skulle lämna mig nått nämnvärt och kunna göra ett vettigt jobb.
Men tji fick han!
Visst, inte stack hon iväg som en
Wachtel eller Tax, dessutom var hon
knäpptyst men djur hittade hon
och hon fick dom på fötter framåt.
Redan första dagen vi var med räknade dom in att hon hade fått sex
rådjur i rörelse på sina två släpp!
EN AV GUBBARNA i jaktlaget hade
för en annan hund skjutit ett rådjur
men han var rätt säker på att skottet
tagit illa. Ja, men Gilja har väl godkänd anlagsklass i viltspår? sa min
vän jaktledaren. Ja, jo, det är hon ju,
svarade jag lite försiktigt. Bra, då
avslutar vi dagen med att hon får
leta upp det påskjutna djuret!
Så det blev till att ta fram reservselen och linan som alltid finns i
bilen och försöka genomföra vårt
första praktiska eftersök. Nu hade
djuret inte klarat sig så långt in i
skogen innan det dött men för oss
var det en spännande upplevelse.
Gilja tyckte helt klart det var HENNES rådjur då hon skällde som en
galning när rådjuret släpades ut på
vägen, några fingrar skulle man inte
stoppa emellan där inte.
Därefter var vi välkomna tillbaka
i jaktlaget fler gånger. Efter första
säsongen testade jag att ta med
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Giljas son Mire. Det behövdes fler
hundar i jaktlaget så varför inte?
Lite samma tankar där kändes
det som, hon som sysslar med
lydnad på en gräsplan och springer
runt i en utställningsring med
sina hundar, tänkte nog de andra
jägarna. Men det är ju en jakthundsras så okej då.
DET FANNS EN labrador med i jaktlaget och den hunden lämnade inte
husse längre än som om dom hade
varit på en vanlig promenad så en
del av tveksamheterna kring en
retriever kom säkert därifrån. Men
även Mire visade sig lämna mig
tillräckligt långt för att kunna göra
ett bra jobb som stötande hund så
helt plötsligt hade jaktlaget utökats
med sitt första fruntimmer och två
stötande hundar till.

”Efter ytterligare en säsong
började gubbarna dock bli
frustrerade. Mina hundar fick
ju upp rådjuren, men skytten
fick ingen förvarning då
hunden ju inte skallade!”
Jag har från början sagt att jag
inte kommer ta jägarexamen, jag
bryr mig inte om att ta del i köttet
och jag följer vad ni bestämmer. Det
jag vill är att mina hundar ska få
göra det dom älskar och kanske få
nån klöv då och då för viltspårsträningens skull.
Efter ytterligare en säsong började gubbarna dock bli frustrerade.
Mina hundar fick ju upp rådjuren,
men skytten fick ingen förvarning då hunden ju inte skallade! Så
det fick bli inköp av en pingla att
hänga runt deras halsar. Då gick det
mycket bättre och jag fick också en
bättre möjlighet att lokalisera var
min hund var. Så gubbarna blev

nöjda då de fick bättre chanser till
en lyckad jakt och jag hade bättre
koll på min hund.
Det blev några jakter här och var
under några säsonger för Gilja och
Mire innan de blev för gamla och
skruttiga. Gilja hade påbörjat sin
karriär som sjuåring och Mire var
fem,sex år. Gilja sköts det flera djur
för medan Mire hade mer otur på
sina marker så det blev inget djur
som direkt kunde kopplas till hans
arbete.
EFTER ETT ANTAL år med gamlingar var det dags för den nya generationen att göra entré. Med tankarna
inte bara på tollingjaktprov och viltspår utan självklart en fortsättning
i jaktskogen började jag i tid med
Nyxa att testa “halspinglan”. Jaha,
tyckte hon, den kanske man kunde
tugga på? Att den väsnades spelade
ingen roll, matte var ju jätteglad och
jag får godis!
Nyxa började tidigt använda nosen och visade intresse för viltstigar.
När hon dessutom som unghund
stack för mig på fält där jag vet att
rådjuren går så fick jag bekräftat att
intresse var det inte brist på i alla
fall!
När så hon fyllt två år och jaktsäsongen drog igång försökte jag
återuppta kontakten med jaktlaget.
Jaktledaren hade inte möjlighet att
vara med under hösten och i början
av vintern men på den traditionella
annandagsjakten stämde äntligen
allt och jag fick presentera Nyxa.
Söt liten sak, jaha samma ras som
dina tidigare, jaha precis fyllt två
år… Inte fullt samma skepsis som
när jag kom med allra första gången
men ja, hunden var ju helt ny. Mig
hade dom desto bättre koll på vid
det laget.
Jag ville inte släppa Nyxa utan
pejl så det fick jag låna en. Pinglan
hade hon på sig och precis som förr
Forts. på nästa uppslag.

Nyxa med rådjur. Cirkel: Nyxa som valp.

”Det jag vill är att mina hundar ska få göra
det dom älskar och kanske få nån klöv då
och då för viltspårsträningens skull.”

Mire.

Gilja med rådjur
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informerade jag gubbarna om att idag jagar vi inte
räv med gult reflextäcke! Två släpp blev det första
dagen, fint avstånd från mig, självständigt arbete
och hon fick djur på fötter på bägge släppen!
Därmed blev Nyxa med fint beröm godkänd. Tre
dagar senare blev vi nämligen medbjudna igen!
Dagen började med ett tufft område som gav rejäl
gymnastik för både Nyxa och mig men det gav
också utdelning – första rådjuret blev skjutet för
Nyxa! Efter avslutat jobb så gick vi bort till Nyxas
rådjur och oj vad hon tyckte det var intressant och
spännande! Lycka till att få Nyxa att gå fint hos mig
så hon inte la krokben för gubbarna som släpade
HENNES rådjur genom skogen.
SEN DRÖJDE DET några helger innan det var dags
igen. Jaktsäsongen för rådjur var på väg att ta slut
så det blev lite eld i baken hos gubbarna. Självklart
ställde jag upp med Nyxa. Dock trodde jag att alla
skulle sluta upp men på grund av sjukdom och annat blev det väldigt ont om hundar/hundförare.
Den dagen fick vi veta att vi levde, tre av fyra
släpp fick Nyxa. Gott om djur i markerna men då det
var i slutet av säsongen ville dom bara skjuta vissa
individer, resten skulle sparas. Så Nyxa gjorde återigen ett bra jobb men inget sköts den dagen, varken
för henne eller de andra två hundarna som var med.
Vi fick en dags vila och sen var det avslutningsdag
för jaktsäsongen. Fyra hundar blev det totalt den här
dagen men några fler skyttar i alla fall. Samma sak
här, Nyxa fick tre släpp, många djur i markerna men
bara ett djur var ”rätt” för att skjutas.
DET SOM VAR största glädjen med dagen var att
Nyxa skallade! Hon fick upp ett rådjur i rätt gles
skog så jag såg både henne och djuret. En fin, kort
båge där hon förföljde djuret och gav skall innan hon
bröt och kom till mig. Givetvis hade matte massor av
extra gott när man jobbade en hel dag i skogen så det
blev rejält med beröm och godsaker. Det var inte ett
ihållande, högt skall som exempelvis från en Wachtel men det var tydligt så jag hörde det.
Varken jag eller jaktlaget kräver att hon ska skalla,
dom är informerade om att en retriever ska vara
tyst när den arbetar då den i första hand är avlad
för fågeljakt. Men det är en härlig känsla när man
upptäcker nya egenskaper hos sin hund!
Då det var sista gången för den här säsongen och
jag nu planerar valpar på Nyxa så vet jag inte när vi
är redo för kommande säsong men vi ser båda fram
emot många fler jaktdagar i skogen. Till den kommande säsongen hoppas jag även att min unghund
Poppie har växt till sig och kan vara en tillgång i
jaktlaget hon också.
För visst är det roligt när man kan visa upp sina
hundar, att dom kan mer än att vara lydiga på en
gräsmatta och vackra i vänstervarv? •
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Patrullhunden
Lyra
Text och bild: Ebba Öjendal

EN TIDIG LÖRDAGSMORGON I början av mars packade

jag in min tollare, Vildandens Guldskatt Af Gremir, till
vardags kallad Lyra, och kaffetermos i bilen och för att
ratta bilen mot Kungsbacka brukshundklubb. Där träffade
vi ett gäng glada människor i grönkläder och ungefär lika
många civilt klädda, lite nervösa, hundförare. Det var
nämligen dags för oss att genomföra Försvarsmaktens
intagningsprov för en eventuell patrullhundsutbildning.
Det är en utbildning som jag spanat på sen flera år
tillbaka då jag var på Försvarsmaktens ungdomsläger med
min tidigare hund, som dessvärre inte har någon underull
och därför inte kunde påbörja utbildning. Jag gillar tanken
av att kunna arbeta tillsammans med sin hund på det
viset och nu var det alltså dags. Den här dagen var vi sex
ekipage, och eftersom lilla Lyra äntligen hade bestämt sig
för att börja löpa den här tiden till ära fick vi starta bland
de sista.

”Lyra har både en mamma och en
mormor som har Försvarsmakten i
blodet och det känns både tryggt
och hedrande, men framförallt
väldigt roligt att få följa i deras
fotspår.”
Hundarna prövas i tre olika moment i ett sånt här test.
Vi började med första delen, där hundens leklust prövas,
hundens förmåga att växla mellan aktivitet och passivitet
och dess vilja till samarbete med förare och figurant
samt skottfasthet. Lyra, som älskar både andra människor
och kamptrasan, tyckte att den första delen av testet var
ett himla roligt påhitt. Momentet är väldigt likt det som
förekommer i både MH och BPH.
EFTER LITE VÄNTAN I bilen fick vi sedan ställa upp oss på

ett led och ta oss an dagens andra moment. Här studerar
man hundarnas beteende på en patrullstig, där de under
stigens gång utsätts för både ljud- och doftstimuli. Det var
spännande att se hur Lyra upptäckte och agerade på båda
dessa stimulis utan inblandning från min sida. Bedömarnas
kommentar om Lyras beteende här var att hon var lite ”för
lydig”, istället för att agera mot markeringarna så sökte
hon kontakt med mig och frågade om lov.
Ett lyxproblem kan tyckas, och helt rimligt då jag alltid
har belönat och värderat kontakten, men på patrullstigen
är det viktigt att ha en stor dragningskraft ut mot figurant

Ebba och
Lyra.

och vi fick alltså i läxa på att träna olydnad (!).
Sist men inte minst så var det sedan dags för provets
tredje och sista del. Basuppgift. Vi fick plocka med en
gosig filt, länk och vattenskål under armen och så tog
vi en gemensam promenad på ett par hundra meter
ut till skogen. Där fanns det sex träd utmärkta för våra
hundar. Vi band upp dem, städade marken för pinnar och
lämnade dem där. Här var det väldigt spännande att se
hur Lyra skulle hantera situationen då jag aldrig tidigare
har testat henne i en liknande situation.
Några ledsna ylanden hördes från gruppen av
“övergivna” hundar när vi lämnade men ljuden tystnande
i takt med att vi kom längre bort och det lugnade sig på
basen. Efter cirka en timma gick vi tillbaka till hundarna
som var glada att vi kom tillbaka. Jag fick sedan höra att
Lyra, efter två, tre pipanden hade lagt sig på filten och
tagit det hela med ro. Något som gladde mig mycket
då hon än en gång bevisade för mig att hon är en trygg
individ som reder ut nya situationer utan att stressa upp
sig i onödan.
HUNDARNAS ARBETE VAR HÄRMED avklarat och efter att
ha tagit ett gruppfoto, gett hundarna vatten att dricka och
lagt dem i bilarna var det nu förarnas tur att testas. Våra
samarbetsförmågor sattes på prov när det var dags för
korvgrillning. Även denna del gick som tur var smidigt och
det blev dags för avslutande måltid och slutgiltigt besked.
Alla ekipage blev godkända!
Nu väntar en spännande vår och höst, med både
lydnadskvällar, heldagar ute i skogen och helger där vi
ska åka iväg på läger och sova i tält. Däremellan väntar
också en hel del träning mellan träffarna såklart. När
ni läser detta har vi redan genomfört ett par av dessa
och vi har till en börjat fokuserat mycket på lydnaden,
vilket både jag och Lyra tycker är superkul. Vi har även
introducerat ljudmarkeringar och det är väldig intressant
att få se hur hundarna reagerar på detta.
ÄVEN SOMMAREN BLEV SNABBT uppbokad då jag
först får ta med mig Lyra upp till Gävle och genomföra
hundförarutbildning och sedan får försöka klara mig
två veckor utan hund på en GU-F (grundläggande
soldatutbildning för frivillig) nere i Lund. I slutet av hösten
väntar sedan lydnadsprov samt certifiering, vilket ska bli
otroligt spännande.
Vi får hoppas att jag kan återkomma senare i höst med
en uppföljning. Lyra har både en mamma och en mormor
som har Försvarsmakten i blodet och det känns både
tryggt och hedrande, men framförallt väldigt roligt att få
följa i deras fotspår. •

VAD INNEBÄR DET ATT UTBILDA SIG OCH SIN
HUND TILL PATRULLHUNDSEKIPAGE?
Patrullhundens viktigaste uppgift är kunna hitta och
markera okända personer i ett bevakningsområde,
både från fasta positioner samt under rörelse på
en patrullstig. Detta gör de genom att använda
sina väl utvecklade hörsel- och luktsinnen, som
gör att de med hjälp av ljud- och vindvittring kan
hitta personer på långa avstånd. I jobbet ingår
även uppgifter som att kunna spåra och söka upp
personer.
Kursen går hos Svenska brukshundklubben (SBK)
som är en frivillig försvarsorganisation som utbildar
patrullhundsekipage till Hemvärnet på uppdrag
av Försvarsmakten. Som certifierat ekipage ingår
man sedan i ett förband inom Hemvärnet där man
tjänstgör fyra eller åtta dagar per år.
Om ni är nyfikna och vill ha mer information går det
att gå in på www.brukshundklubben.se/patrullhund
och läsa mer om vad det innebär att utbilda en
patrullhund.

Tollaren 2-2017 |
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Välkomna till årets och
Sveriges största tollarfest!
Tollarklubben hälsar alla tollare med
mattar och hussar, vänner och bekanta,
varmt välkomna till 2017 års Tollarspecial
3-6 augusti i södra Halland.
PROGRAM
Torsdag 3/8
Officiellt tollingjaktprov NKL, ÖKL och EKL
Fredag 4/8
Officiellt tollingjaktprov NKL, ÖKL och EKL
Arbetsprov (inofficiell)
Agility (inofficiell) kvällstävling
Lördag 5/8
Officiellt tollingjaktprov NKL, ÖKL och EKL
Lydnad alla klasser (officiell)
”Prova-på-jaktprov”
För er förare som inte känner sig redo att starta på
TJP, finns nu möjligheten att testa grunderna i ett
”Prova-på-TJP” lördagen den 5/8.

TOLLAR
specialen



Halland • Laholm
2-5 augusti

Anmälan på mejl till Åsa Roosqvist,
sekreterare@tollarklubben.se, pris 150 kronor betalas i
sekretariatet innan start.Observera att antalet platser är
begränsat till 20 deltagare.
Sista anmälningsdag 18 juni.
Söndag 6/8
Utställning (inofficiell)
Vi kommer att ha lotteri på katalogen.
Under söndagens utställning kommer det att vara
försäljare på plats. En parkeringsavgift på 20 kronor
kommer tas ut på söndagen och parkering sker på
anvisade platser.
För anmälan och mer information:
www.specialen.tollarklubben.se

TOLLARSPECIALEN – MER INFORMATION OM PLATSEN LAHOLM MED OMNEJD
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Välkommen till Laholm med omnejd. Lagan som
rinner genom Laholm är ett av Sveriges främsta
laxfiskevatten. Lagan drar till sig hobby- och
sportfiskare långt utanför nationsgränsen. Hit
kommer man för den sköna naturen och de rika
fiskevattnen. Spinnfisket dominerar men det finns
även sträckor lämpade för flugfiske. Där Lagan
mynnar ut i Laholmsbukten erbjuds milsvida
sandstränder som lockar till bad och rekreation.

Skogaby och är idag känt för sitt natursköna
friluftsliv. Hit kommer man för att fiska, vandra,
bada, paddla kanot och tälta.
Skogaby samhälle ligger cirka 7 km öster om
Laholm och är ett litet samhälle med en aktiv
idrottsförening . Idrottsplatsen i Skogaby kommer att
vara centrum för Tollarspecialen 2017. Där kommer
sekretariat att finnas. På idrottsplatsen kommer
agility, lydnad och utställningen att genomföras.

Kungsbygget ligger vackert på Hallandsåsen med
härliga skogsområden och en fantastisk utsikt
över Halland. Här erbjuds aktiva upplevelser
med sommarrodel, zipline, laserskytte och
teamaktiviteter.
Hjörneredssjöarna är ett konstgjort sjösystem
som bildades när Lagan dämdes upp vid Skogaby
och försatte byn Hjörnered under vatten.
Hjörneredssjöarna sträcker sig från Knäred till

Tollingjaktprov, arbetsprov och prova på tjp
kommer att arrangeras i Hishult
på Björkeberg cirka 2 mil från
Skogaby.
Kartor över provområdet
kommer att finnas i sekretariatet.
Möjlighet till lättare förtäring
kommer att finnas både i Skogaby
och på Björkeberg.
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A big and a warm welcome to a great
Toller party in Sweden this August!
The Swedish tollerclub welcomes all tollers with its owners and
their friends to the 2017 Tollerspecial August the 3rd to August
the 6th in the southern parts of Sweden in Halland. It’s arranged
with center in SKOGABY sports stadium, where the agility,
obedience and exhibition will take place.
Tolling hunting tests and the working test will be held in the
surroundings of the municipality Laholm.
PROGRAM

Thursday 3rd of August
Official Tolling Field Trial
NKL, OKL and EKL

LÄSARBILD Fägrings
Salty Chianti ”Charlie”,
ägare är Olivia Olaisson.
Foto: Emma Nilbrink

Friday 4th of August
Official Tolling Field Trial NKL, OKL and EKL
Working test (unofficial)
Agility (unofficial) evening competition
Saturday 5th of August
Official Tollingtest NKL, OKL and EKL
Obedience all classes (official)
”A try-out-test” with birds
For those of you handlers who hasn’t started yet on
TFT, it is possible to test the basics of a TFT in a tryout-test on Saturday 5th of Aug. Notification by mail
to Åsa Roosqvist, sekreterare@tollarklubben.se, price
SEK 150 paid in the secretariat before it starts. Please
note that the test is limited to 20 participants. Last
day of entry June 18th.
Sunday 6th of August
Show (unofficial)
We will have a lottery on the catalog. On Sunday
there will be sellers on site during our show. A
parking fee of SEK 20 will be levied on Sunday and
parking is at marked places.
For more information and for entries, please visit:
www.specialen.tollarklubben.se

STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER!
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Anna Andersson berättar om hur hon startar en egen tollarkennel – Gunzeal´s. På bilden hennes tollare Turbo och Trixa.

ATT STARTA KENNEL DEL 1

Drömmen om kennel och
det där med kennelnamn
Text och bild: Anna Andersson, kennel Gunzeal´s

Just nu är jag i startgroparna för
att äntligen starta min egen kennel,
med den bästa rasen ”tollare”. Jag
tänkte under ett antal artiklar låta
er följa med på min resa och läsa
om alla tankar, funderingar och
händelser, allt eftersom dem händer.
Från de första funderingarna tills
de första valparna lämnat boet och
allt däremellan, så är tanken i alla
fall. Såhär i början är det ju inte så
mycket som hänt än, men jag börjar
med att ge er några av mina tankar
precis från början.

12
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”Jag ska starta kennel”, så fort man
säger de orden får man någon reaktion från folk runt omkring. Den
bild jag får från icke hundfolk, är att
det är en inkomstkälla och ett arbete, skrämmande likt en ”valpfabrik”.
Jag föredrar att säga att jag ska bli
uppfödare, det ger en annan klang
och även om jag kommer starta en
kennel, är det inte alls samma sak
som många verkar tro.
Det allra första steget till att
starta en kennel är att klura ut
varför man vill det, vad vill man få
ut av sin avel? Redan här anser jag

att man väljer hur ”seriös” man blir
som uppfödare, mycket beroende på
skälen till att starta upp. Självklart
är målet att vara en seriös uppfödare som ansvarar för sin avel och
respekteras av andra uppfödare.
ATT STARTA KENNEL är något jag
länge gått och funderat på, ända
sen min första egna hund för 15 år
sedan. Många har frågat mig varför
jag vill starta en kennel, det är ju
trots allt en massa arbete.
”Har du inte tillräckligt att göra?”
är en vanlig fundering från många

runt omkring mig. Jag har ju trots
allt en sambo och en dotter på 1,5
år, nyligen flyttat till hus, pluggar
på högskola, aktiv på brukshundklubben, aktivitetsansvarig genom
Tollarklubben samt två egna hundar
som jag tävlar och tränar med.
Oj, nu när man stolpar upp allt så
inser jag att funderingar kanske varit befogade. Men för mig genererar
hundarna energi, det är med dem
jag fyller på energidepån genom
träning, tävling eller jakt för att orka
med de mindre roliga delarna som
livet består av. Jag tycker man ska ta
sig tid till sånt man mår bra av!
MEN VARFÖR VILL jag starta en
kennel då? Svaret är egentligen ganska enkelt, jag vill bidra till rasens
framtid. Jag tycker det är toppen
att tollaren är allsidig och kan med
framgång användas inom många
olika grenar, men personligen brinner jag för jakten och apporteringsbiten varför jag tycker dessa egenskaper bör lyftas fram inom aveln,
så vi inte tappar bort dem. Självklart
ska rasen också vara frisk, snygg
och ha bra mentalitet i framtiden.
Att det blev just nu beror helt enkelt
på att jag idag har en tik med goda
egenskaper och hälsa som jag vill
föra vidare inom rasen samtidigt
som jag själv mognat och fått ett
tydligare mål för min avel.
När jag slutligen bestämde mig
för att faktiskt bli uppfödare och
starta en kennel så var det, det där
med kennelnamn. Att bestämma sig
för vad kenneln ska heta är banne
mig inte enkelt. Många namn har
passerat och kasserats under processens gång. Tur är väl att man har
goda vänner att ”bolla med”, annars
hade jag nog aldrig skickat in något
till SKK.
SOM INSPIRATION KOLLADE jag
upp existerande namn och kunde
generellt se tre grupper av namn, de
som hette något efter en plats/jaktmark eller dylikt, de som anspelar
på rasen samt de som lyfter fram
egenskaper eller mål med kenneln.

Den blivande mamman (förhoppningsvis)
Trixa med gås på jakt.

”Jag vill bidra till rasens
framtid. Jag tycker det är
toppen att tollaren är all
sidig och kan med framgång
användas inom många olika
grenar, men personligen
brinner jag för jakten och
apporterings-biten.”

Annas
kompis
Madde
”bevisar”
att brevet
till FCI
postas.

Jag kände direkt att jag ville ha ett
namn som representerar mitt mål
med avel och på något sätt kan stå
för hur jag vill att en tollare ska
vara. Det skulle vara ett kort namn
och helst på engelska så alla kan
uttala det lika oavsett var man kommer ifrån. Höga krav på en gång
alltså, typiskt mig!

Jag ville ha ett namn som både
stod för mitt jaktintresse med tollaren och för de goda egenskaperna
en bra jakthund behöver, hmmm..
Inte lätt det här inte!
Varje gång jag hittade på ett
namn ”smakade” jag på det i några
dagar och skrev upp på listan. Tänk
om andra kommer tycka att namnet
är knäppt? Det är lätt att bry sig om
vad andra ska tycka, jag vågade inte
berätta för speciellt många vilka
förslag som fanns i huvudet. Länge
och väl var jag hemlighetsfull mot
alla utom de närmaste, var öppen
för förslag men sa inget om vad jag
själv egentligen tyckte. Det googlades och översattes fram och tillbaka
innan jag slutligen bestämde mig
för några alternativ att skicka in.
JAG MINNS ATT jag drog mig för
att skicka in papperet också, det var
ett stort steg och till slut sa en vän
åt mig på skarpen, nu var det dags!
Vi stod i hallen och jag sjåpade mig
över vilket stort beslut det var att
skicka in pappret, sen går det ju inte
att ångra sig och ändra namn! Beslutsångest! Det hela slutade med att
min vän tog med sig brevet och såg
till att det postades. Hon skickade
till och med en bild till mig när hon
postade brevet så jag skulle veta
att det blev gjort! Tacka vet jag för
underbara vänner!
Efter en evig väntan kom så ett
brev som sa att ett av mina tre alternativ skickats till FCI, jippi det var
mitt förstahandsval! Sen dröjde det
ännu längre innan jag fick svar från
FCI att namnet var godkänt och
skulle publiceras, en nervös månad
passerade medan möjligheten till
protest var öppen. Sen, sen kom äntligen mitt intyg! Mitt kennelnamn
Gunzeal´s hade blivit registerat!
GUNZEAL´S STÅR FÖR min kärlek
till den apporterande tollaren som
med iver och arbetslust arbetar under bössan i samklang med föraren.
Nu börjar arbetet med att hitta en
hane att para med, men mer om det
i nästa del. •
Tollaren 2-2017 |
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Therese och Chimay tollar.

När inspirationen tryter –
VÅGA gå outside the box!
Text: Therese Andersson Foto: Karin Tosteberg

Utan variation och bredd i träningen
blir min hund uttråkad. Utan inspiration och mål blir jag uttråkad och
då blir vår träning ensidig. Två faktorer som inte är en bra kombination.
Det är tur att det kan undvikas.
Här kommer lite tips om hur jag
tar in bredd och inspiration för att
bygga en bra grund för min hund
och vår träning.
Jag tror själv på att dels träna med
andra tollare som ras, men att också
våga gå utanför rastypen och hämta
tips från andra träningsgrupper där
andra raser finns.
Chimay, River fox Soul av FIRA,
är min första hund, men inte den
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första tollaren jag tränar med. Innan
jag skaffade henne för snart två år
sedan hade jag förmånen att få vara
extramatte åt två andra tollare som
heter Asahi och Carib.
DERAS MATTE CILLA tog med mig
ut i skog och mark och med på
många härliga hundmöten i grupper och i olika konstellationer. Jag
fastnade för tollaren och jaktträningen och bestämde mig för att
skaffa en egen. Men, att gå från att
bara passa någon annans hund och
att ha en egen med helhetsansvar är
två helt skilda saker.
Jag har min bakgrund i idrottsvärlden och har arbetat nästan hela

min uppväxt som tränare och har
själv varit aktiv inom ungdomsidrotten. Jag har saknat gemenskapen jag fick i och med den. När jag
skaffade Chimay började jag med
att aktivt söka upp och besöka olika
typer av träningsgrupper. De flesta
hittar jag via Facebook och det i
sin tur har lett mig till ett utökat
nätverk och flera nya vänskapsrelationer har formats.
FÖRST VILL JAG lyfta fram de
olika tollarträffarna som anordnas
regionalt och ideellt. Jag besöker
själv fyra olika. Upplandstollarna,
som träffas då och då, men har en
stor bredd och många besökare och

är fantastiskt duktiga på att arrangera sina träffar. Samma sak gäller
Östgötatollarna, även om de har
en lite mindre grupp. Sen finns de
riktigt lokala grupperna – ”Tollare
Stockholm Södra” och ”Tollare i
Norra Stockholm” som träffas regelbundet och är ett fantastiskt tillfälle
att träffa andra tollare och skapa
träningsnätverk. Jag uppskattar ”ge
och ta”-principen där vi alla har fått
stöd av mer erfarna och sedan delar
med oss till nybörjare. Träffarna är
dessutom gratis att delta på vilket
alltid är ett plus. Du hittar dessa
grupper med kontaktuppgifter i
den här tidningen.
Jag är också flitig besökare av
Jägarförbundens hundgrupper och
deras öppna jaktträningar. Nivån
är ofta grundläggande, men det är
jätteintressant att se hur olika raser
arbetar inom jakt och jag går mest
dit för att få störning och träna
stadga med Chimay. Jag uppskattar
att det är en avslappnad miljö, att de
tar en symbolisk summa pengar per
tillfälle och inga medlemskap krävs.
Jag får också möjlighet att testa min
hund inom andra områden kring
jakten som kanske inte är direkt
specifikt för en retriever. Jätteinspirerande.
JAG ÄR OCKSÅ med i flera olika
retrievergrupper som jag hittat på
Facebook. De funkar ofta så att någon lägger upp en träningsförfrågan
och kan man så hakar man på. Jag
har träffat nästan hela mitt träningsnätverk på det sättet. Här försöker
jag också få in bredd i raser, men
riktar in mig på retrieverträning.
Återigen ett perfekt tillfälle att träna
med andra och gratis.
Kurser är något jag knappt har
haft möjlighet att gå på mest på
grund av mitt jobb. Men jag ser
styrkan i att du arbetar strukturerat mot ett mål, får hemläxor och
verktyg att jobba vidare och lär
känna instruktören. Jag går en kurs
nu. Min erfarenhet av det är tyvärr
att jag lärt mig att noga ta referenser
på instruktörerna innan jag anmäler
mig nästa gång. Tänk på att fråga
runt bland kompisar och grupper.

Träff med aktivitets
gruppen ”Tollare i norra
Stockholm”.
Foto: Therese Andersson
Cirkeln: Chimay
apporterar fågel.

Många kurser och instruktörer är
toppen, men var noga med att också
stämma av kursinnehållet, metodik
och instruktören. Det finns inget
tråkigare än när du har betalat för
en kurs och avsatt tid för detta och
kursen eller instruktörens kompetens inte lever upp till förväntningarna. Utbuden av kurser ökar vilket
är toppen, men det ställer också
krav på att instruktörer hänger med
i utvecklingen. Våga också lämna
din åsikt till instruktörerna om
du inte anser att de lever upp till
utlovat kursinnehåll så att de har
möjlighet att utveckla sig själva och
leva upp till förväntningarna.
NÄR JAG HAR en riktig utmaning
eller ett beteende jag inte vet hur
jag ska förändra vänder jag mig till
en instruktör (PT) själv eller i en
mindre grupp (grupp-PT). Det kan
kosta en del men kan absolut vara
din nyckel till att komma vidare
i din träning. Jag har besökt flera
stycken. För mig gäller samma sak
här. Metodik och personlighet väger
självklart in här också. Våga testa
flera olika. Det som passar en kanske inte passar en annan.
När den här tidningen har tryckts

och hamnat i din brevlåda
har jag också deltagit på mitt
första jaktinternat. I skrivande stund ser jag verkligen
fram mot det.
I övrigt har jag turen att ha
en väldigt engagerad uppfödare
som anordnar kull- och uppfödarträffar regelbundet. Hon finns också
“stand by” för frågor och det är värdefullt att kunna fråga någon som
är väl bekant med ”generna” hos
din hund, någon som hejar och peppar en för att man ska få en fantastisk tid tillsammans med sin hund.
Riverfoxarna är ganska pigga på att
hitta träningstillfällen tillsammans.
AVSLUTNINGSVIS HAR JAG ju
självklart närmaste gänget som träffas regelbundet och tränar. Olivia
med Charlie träffade jag redan när
Chimay var valp, återigen via en facebookgrupp, även hon förstagångshundägare och vi har stöttat varandra och tränat ihop sedan dess. Vi
går igenom hundarnas olika faser
och försöker tillsammans lösa dem.
Vi peppar och pushar varandra. Vi
får ibland påminna varandra om
att sänka kraven på oss själva, träna
mot mål men också för att ha kul
och inte dras med av hetsen kring
meriter, tävlingar och förstapris
som florerar i sociala medier. Och
även om Cilla nu finns på 65 mils
avstånd är hon aldrig längre bort
än ett telefonsamtal. Ni är fler och
ni vet vilka ni är och jag uppskattar
verkligen alla träningstillfällen som
berikar mitt hundliv.
Heja oss! •
Tollaren 2-2017 |
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Ett gäng riverfoxare på språng.
Foto: Karin Tosteberg
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Cruft’s – världens största
hundutställning
Text: Anna Gustavsson & Maria Glaadh Bild: Therese Knutsson

Vid utställningen på hundmässan i Älvsjö i december 2016 vann
Koppeldraget´s Mynta juniorklassen och kvalificerade sig till Cruft’s,
världens största hundutställning, i
Birmingham, England.
Tisdag 7 mars vid 16-tiden var bilen
färdigpackad och klar med två hundar; en pudel och en tollare samt
fyra personer och resan till England
och Birmingham började.
Första anhalten var Kävlinge i
Skåne där vi skulle övernatta hos
Myntas pappa Lexus och hans
husse Filip och matte Sofie. När vi
kom dit så stod maten på bordet
och det var bara att sätta sig och äta.
Vilken lyx!
TIDIGT PÅ ONSDAGSMORGONEN gav vi oss iväg till Malmö för
vidare transport över sundet till
Köpenhamn och Danmark. Efter en
snabb kisspaus i Puttgarden så gick
resan vidare genom Tyskland och
Nederländerna och vid 20-tiden på
kvällen var vi vid dagens slutstation, Brügge i Belgien. Här blev det
en liten kvällspromenad med en
mycket pigg och glad liten Mynta.
Därefter intog vi lite enklare
kvällsmat innan det var dags att gå
och lägga sig. Vi var inte helt överens om var Mynta skulle sova, Anna
ville ha henne i sängen och Maria
tyckte att hon skulle sova på golvet
men Mynta avgjorde snabbt själv
att den bästa platsen var mellan oss
i sängen. Där blev hon liggandes
den natten, och även de resterande
hotellnätter.
Klockan 06.00 morgonen därpå
åkte vi vidare till Dunkerque där
vi skulle ta färjan över till Dover i
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Anna Gustavsson och Mynta på Crufts Junior.

England. När vi närmade oss Dover
bjöd England oss på en mycket
vacker utsikt över Dovers vita klippor. Det var helt magiskt. Sen åkte
vi vidare upp till Birmingham där
vi hade bokat boende på Cobden
Hotel. Mynta tyckte det var lite
knepigt att det sprang folk i korridoren och att grannhunden ylade och
skällde oavbrutet första kvällen.
Fredagen hade vi en vilodag (då
ställdes pudeln ut och placerade
sig på en fin femteplats) och vi

åt frukost länge och tog en lång
promenad.
DAGEN EFTER VAR detdagen med
stort D!
Vi hade beställt taxi till NEC där
hundutställningen skulle vara. Vi
var där i god tid, och hittade till slut
vårt bås. Där fanns Myntas nummerlappar.
I båset skulle hon befinna sig
HELA dagen utom när vi var i
ringen eller när hon rastades. Hon

var tvungen att stanna där till kvart
i fyra på eftermiddagen. Innan fick
man inte lämna båset och utställningen! Det var för att publiken
skulle kunna gå omkring och titta
på de olika hundarna som ställdes
ut. Det blev en lång dag för henne
då hon inte ville kissa i det där äckliga spånet, utan höll sig från halv
nio på morgonen till kvart över fyra
på eftermiddagen.
Vi fick själva hålla koll på tiden
för Mynta´s klasser, och när hon
sedan skulle gå in i ringen så ställdes hundarna inte upp i nummerordning utan man intog den plats
man tyckte var lämplig. Anna som
ställde Mynta valde då att ställa sig
som nummer två i juniorklassen.
Det visade sig vara en bra startordning, för när domaren plockat
ut de fem som skulle vara kvar och
placeras så var Anna och Mynta
kvar! De fick springa och visa upp
sig några varv till och sen placerade domaren dem på fjärde plats!
Helt otroligt. En urfälld Mynta och
Anna placerar sig på fjärde plats av
totalt 12 juniortikar! Mynta var även
anmäld i yerlingclass men där blev
hon inte placerad.
VI SÄLLSKAP AV Therese och Anette
Knutsson med Rus N’ Riv Ts Ain’t
Nothing ‘bout Y (Flash) och Rus
N’ Riv Tråpid Love Struck Twice
(Fluff). Bäst gick det för Flash som
placerade sig på tredje plats i juniorklassen för hanar. Vi hade även
en egen hejaklack på plats genom
Annkie Ahlebrand och Louise
Blomkvist!
Vi skulle försöka passa på att
inhandla lite minnessaker också
innan vi åkte hem och till slut så

hittade Anna Cruft´s egen monter
i en annan hall men där fick inte
Mynta gå in. Maria och Mynta
fick gå före ut till bilen där vårt
resesällskap fanns och Anna fick
handla lite till oss båda. När hon
var klar skulle hon gå ut genom
hall 2, för där skulle vårt resesällskap vänta med bilen. Hon kom
dock ut på fel ställe i hall 2 så där
fanns ingen bil!
DETSAMMA HÄNDE MARIA och
Mynta som också kom ut på fel
ställe! Maria och Mynta fick till

slut ta en taxi dit där resesällskapet
väntade med bilen. Anna promenerade i cirka 30 minuter men kom
inte till rätt parkering i alla fall,
utan hamnade vid ett hotell som
hette Crowne Hotel. Där blev hon så
småningom upplockad av resesällskapet.
Trots den lilla “incidenten” var
vi nöjda med dagen eftersom allt
annat hade gått så bra. Till slut var
vi alla samlade i bilen, och började
den långa resan hemåt igen. Ett
jätteroligt äventyr som vi gärna gör
om igen! •

WT-Metall Norden

www.hundkarra.se
Hur transporterar du
DINA hundAR?

0511-40 00 40 info@hundkarra.se
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Cirkeln:Ett gäng bebisrumpor äter mat utomhus.
Stora bilden: Mys med mamma.

TANKAR FRÅN EN UPPFÖDARE: EN VALPKULLS UTVECKLING
FRÅN FÖDSELN TILL ATT DEN LÄMNAR UPPFÖDAREN

Hur ser man hur en valp
”är” under den tiden?
Text och bild: Anette Björgell, kennel Vildandens

Jag fick frågan från vår redaktör Mia
om jag ville skriva ihop något med
ovanstående rubrik. ”Jag kan väl
försöka”, svarade jag!
Varje kull som föds är unik. Även
om de växer upp på samma ställe
härhemma och med i omgivning
så är förutsättningarna ändå olika.
Mina tikar brukar vara jätteduktiga
på att fostra och en del har gjort
det väldigt tidigt. En tik la sig med
ett grisöra inne hos sina valpar när
de var fyra dagar och talade om –
Detta är mitt – men på ett ok sätt
såklart!
När valparna föds har jag det
lugnt runt omkring tiken och jag
har heller inte några utomstående
närvarande. Tikarna kan vara hur
sociala och tillmötesgående som
helst men när det kommer till en
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valpning så behöver de lugn och ro.
Jag brukar inte hålla på och ”pilla”
på valparna i onödan när de är
nyfödda. Jag låter tiken ta hand om
dem och så tar jag hand om henne!
NÄR VALPARNA ÄR cirka två veckor
så har de bara tillbringat sin tid i
valplådan. Därefter börjar jag introducera dem på en lite större yta.
De börjar öppna sina ögon vid 10-12
dagar och höra några dagar senare
och då händer det mycket.
Valparna börjar med små lekar,
de biter lite smått i varandra, de kan
till och med morra! Tikarna fortsätter att putsa på och dia dem. När
valparna är tre veckor börjar jag
med uppblött valpfoder. Två kullar,
som det varit många valpar i, fick
köttfärs med välling vid två veckors
ålder bara för att spara tikarna så

de inte blev så slitna. Inte lätt att dia
elva eller tretton valpar när man har
åtta eller tio fungerande spenar i
ljuvret. De får även torrisar som de
får göra godissök med, både inne
och ute.
Man märker faktiskt ganska
snabbt om det finns en valp som
alla de andra är på och trycker ner,
eller om det är så att ena dagen ligger en valp överst och nästa dag är
den underst.
DE BLIR ÄLDRE och upptäcker mer
och mer. Besök brukar få komma
efter tre veckor om det är de blivande valpköparna, annars brukar
jag skjuta lite på besöken. Det är
viktigt att låta valparna träffa både
vuxna, små barn, större barn med
fler. De får nya saker att leka med i
princip dagligen. Jag smäller av lite
Forts. på nästa uppslag.
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knallsnöre så de får höra sådana
ljud tidigt i livet. De kan reagera
första gången med att springa och
sätta sig på ett tryggt ställe men
redan nästa gång så är de med i
leken eller godissöket! Jag försöker
också testa leksaker i olika material
– metall, skrammel, tyg exempelvis.
Och såklart testar jag dem på olika
typer av vilt!
UTE FÅR DE vara så fort de är
stadiga på benen och då får de
oftast sina måltider ute. Då lär de
sig snabbt att “gå på toaletten” efter
mat och lek! Ute får de också olika
saker att klättra på, de får prova
olika underlag, de får höra bilar och
alla möjliga typer av ljud.
Till senaste kullen hade jag
toalådor med cellulosapellets i. När
de var tre veckor introducerades
denna. I början hade jag en låda
men när de växte hade de två. De
sista fyra veckorna använde jag inga
tidningar alls och det var så skönt
att slippa dessa kladdiga tingestar,
särskilt på morgnarna. Det kommer
jag helt klart ha fler gånger och det
kan varmt rekommenderas.
Så kommer dagen när jag ska placera ut valparna, det vill säga vilken
individ som hamnar hos vem. Visst

Ovan: Valpar med fågel för första gången.
Höger: Valparna går på toaletten i sin toalåda.
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”Ute får de också olika
saker att klättra på, de
får prova olika underlag,
de får höra bilar och
alla möjliga typer
av ljud.”

kan man få komma med önskemål
men det är jag som säger vem som
får vilken valp. Det är ju trots allt
jag som vet hur valpen är i dagliga
livet. När valpköpare är på besök
kan ju en viss valp, eller flera, vara
extra trött kanske och då inte visa
sig till sin fördel. Jag har ju också
träffat de flesta innan köpet och pratat med dem många gånger i telefon
och vet vad de vill hitta på med sin
hund. Är det en som vill hålla på
med lydnad och spår så ska kanske
inte den personen ha den valp som
är mest viltintresserad! Den sätter jag ju helst till en person som
vill syssla med jakt eller jaktprov i
första hand. Visst kan man få alla
att apportera på ett eller annat sätt,
men man kan ju ha det lättare om
de redan från början visar intresse
för viltet.
JAG BRUKAR INTE använda mig av
valptester. Valparna följer ju vårt
dagliga schema. Då kan det vara
svårt att klämma in en test under
en dag och då kanske på en tid där
valparna normalt sover. Det kan
bli hur tokigt som helst känner jag.
Jag hoppas och tror att jag lyckats
ganska väl hittills med placeringen
av mina valpar. •

Sveriges hittills
största tollarkull
Text: Anette Björgell, kennel Vildandens

En valphög med massa gos.

VARJE KULL INNEBÄR MYCKET

planerande och utforskande under
lång tid. Det är mycket som ska
stämma – hälsa, mentalitet och gärna
ett gäng meriter! När man hittat paret
som matchar varandra så är det bara
att vänta på att löpet ska sätta igång!
När så löpet satt igång så ska rätt dag
komma också för att en parning ska
lyckas. Det mest optimala är ju att det
löper smidigt och att hundarna klarar
det i princip själva.
När det var dags för Elites första
kull så var det mycket som hände

innan den kunde ens planeras. Pappa
Boots är pappa till indexfamiljen
avseende Degenerativ Encefalopati
i Norge och det innebar ju att Boots
automatiskt var bärare. Alla vet vilket
fantastiskt arbete Johanna Järnegren
la ner på att få fram DNA-testen som
utvecklades i USA. Denna blev klar
sommaren 2015 och då testade jag
Elite och även mamma Pixel och
båda var fria! Då kunde jag äntligen
planera vidare.
Men jag hade en annan kull på
gång innan dess och det var den kull

som blev af Gremir. Den 14 oktober
2015 föddes 12 st varav 11 valpar
klarade sig. De flyttade ut i december
och när då Elite började löpa i
februari 2016 så var det alldeles för
tidigt för mig med en ny kull.
HANEN TILL ELITES KULL bestämdes

i januari 2016 så det blev ganska
lång väntan på löpet som inte satte
igång förrän i slutet av september.
Vi träffades och hundarna lekte men
det hände inte mer. Vi träffades varje
dag under en vecka och intresset
Forts. på nästa sida.
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”Elite visade sig vara en supertrygg förstagångs föderska
och trots att det gick fort så var hon lugn som en filbunke. ”
från Moltas ökade. Tollingprovet i
Bosarp närmade sig. Jag fick behålla
Moltas på torsdagen och visst fick
vi en parning med en hängning på 5
minuter.
Nästa dag åkte vi upp till
Bosarpasjön och sent på kvällen
blev det ytterligare en parning
med en något längre hängning.
Lördagen kom och då åkte jag och
Pixel iväg på provet. Moltas husse
var provledare. Elite och Moltas var
kvar i huset tillsammans med Elites
husse och visst fixade hundarna själv
ännu en parning! En optimal parning
utomhus som de löste helt själv.
Husse höll koll på distans. Det blev
25 minuter hängning!
Vi anade ganska tidigt att Elite
var dräktig. Ultraljud skedde vid ca
28 dygn och oj vad där var valpar –

Elite med sina tretton valpar.
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överallt fanns de! Vi räknade faktiskt
till 12 +/- 1 valp. Elite var gigantisk
men i superfint skick och hon mådde
fint hela dräktigheten.
JAG HADE LUSSEVAKA I valplådan.
Vattnet gick kl 5 den 13 december
och första valpen föddes 55 minuter
senare. Inom en halvtimme hade
redan fyra valpar fötts. Elite visade
sig vara en supertrygg förstagångs
föderska och trots att det gick fort så
var hon lugn som en filbunke. Hon
slet inte i navelsträngarna som en del
tikar kan göra utan var lugn och fin
hela tiden. När 3,5 timmar gått hade
hela 12 valpar sett dagens ljus. Men
jag märkte att Elite inte kunde slappna
av riktigt som mammorna gör när de
är färdigvalpade. En liten krystning
kom och jag kände då på buken.

Jag kunde känna en klump i buken
och nästa krystning så masserade jag
magen lite. Då flyttade klumpen sig
och nästa krystning föddes valp nr 13
som för övrigt också blev Vildandens
valp nr 100.
Lite nyfiken blev jag allt om detta
var den största tollarkull som fötts
i Sverige och där alla valpar klarat
sig. Jag tog hjälp av Jörgen Norrblom
som snabbt svarade: ”Det finns bara
en kull med 13 avkommor. Efter det
kommer tre st med 12 avkommor och
flera med 11.”
VALPARNA ÄR IDAG 4,5 månader
och visar redan härliga egenskapar i
form av viltintresse, orädda, nyfikna
och de ser riktigt trevliga ut att se på
också.
Lycka till i fortsättningen! •

Information i
sociala medier
Text: Mats Viker

IDAG GÅR DET OERHÖRT fort att
sprida olika former av information
genom kanaler i sociala medier som
finns. Det är i många avseenden bra
och kan nyttjas så att många får viktig
information snabbt.
Men, när det går snabbt och
enkelt kan det också gå “fel”. När
det går fort att ställa frågor på sociala
medier, finns det ibland en risk att
förväntan på snabb respons medför
alltför hastiga och slarviga svar som
helt enkelt blir fel.
Förutom att det går oerhört fort
och enkelt att föra ut information
om allt möjligt, brister det ofta i
källkritiken. Vi ser att det uppstår
diskussioner i samhället om viktiga
frågor i olika trådar på olika sociala
forum, diskussioner som ”springer
iväg” i konstiga riktningar. Tyvärr
är det många ”sanningar” (inte bara
om hundar) som florerar. Det är idag
oerhört lätt att manipulera sanningar
via sociala medier. I vår hundvärld
sker nog ingen avsiktlig manipulering,
men ibland kan en fråga besvaras och
läsas av någon som för den vidare,
varefter den förs vidare i flera led och
till slut är den en sanning.
DET FINNS MÄNGDER MED olika

forum och trådar där det diskuteras.
En del forum är helt öppna, en del
hemliga och en del ”semi”-hemliga.
Alla har inte tillgång till alla forum
och i många fall känner man inte till
de grupper där det sker diskussioner.
Att det diskuteras är bra, mycket
bra. Det viktiga är att det sker med
korrekta fakta och att det sker med en
objektivitet.
I styrelsen har vi diskuterat hur
vi ska förhålla oss till alla dessa
forum och diskussioner. Vi har
kommit fram till att som huvudregel
inte ge oss in i olika debatter som
inte förs via de officiella kanalerna

LÄSARBILD

Renarder’s California Starlet.
Foto: Annelie Lundström

från Tollarklubben, det vill säga vår
hemsida, vår facebooksida och/eller
tidningen Tollaren. Om vi i styrelsen
ger oss in i en diskussion om avel
eller regler i en inofficiell kanal kan vi
feltolkas och det blir dels en svårighet
att skilja på våra personliga åsikter
och Tollarklubbens åsikter. Dessutom
är det diskussioner som inte alla kan
ta del av eftersom alla inte läser i just
dessa inofficiella forum.
DÄRFÖR TAR VI INTE debatter i
andra kanaler än i klubbens officiella.
Det kan låta lite formaliserat, men
tyvärr upplever vi att vi måste vi göra
så. Däremot uppmanar vi medlemmar
att kontakta oss med sina synpunkter,
frågor, tankar och kritik. Det är tyvärr
alltför sällan det kommer frågor,
synpunkter och tankar till oss, men
när de kommer tar vi dem på allvar.
Samtidigt läser vi många av dessa
diskussioner på olika forum, och tar
del av de åsikter som lyfts där.
Tollarklubbens officiella kanaler är
tidningen Tollaren, hemsidan www.
tollarklubben.se samt facebooksidan
som man kan söka upp med
namnet Nova Scotia Duck Tolling

Retrieverklubben. Dessutom finns
alltid möjlighet att maila till klubbens
styrelse, mailadresser till olika
styrelsefunktioner finns på hemsidan.
Vi välkomnar alla frågor, synpunkter
och tankar med öppet sinne och
öppna armar. •

NYA MEDLEMMAR
CARITA KALLA-BIMBERG,
ÖVERTORNEÅ
THERESE JOHANSSON, FALUN
CRISTINE HEDLUND, ESKILSTUNA
CHRISTINE SILJEDAL ARNESEN,
MUNKEDAL
REBECCA JOHANSSON ANDERSSON,
KARLSKRONA
ING-BRITT SAMUELSSON,
HÖLLVIKEN
ANDREAS OHLSSON, TRELLEBORG
ANDRÉ BENGTSSON, MALMÖ
KRISTINA RÖNN, LJUNGBY
KATARINA FRIBERGER PAJALIC,
MALMÖ
JITKA COUFALOVA, LELEKOVICE,
TJECKIEN
JEPPE STORM, KERTEMINDE,
DANMARK
MONIKA BREM, BALTSCHIEDER,
SCHWEIZ
Tollaren 2-2017 |
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TOLLARE PÅ HUGGET

Koppeldragets Mynta
”Mynta”
SE VCH RLD N RLD F
Working Beauty’s Optimistic Outlook
”Hilda”
Lydnad
Startklass 170414
179,5p uppflyttad

Utställning
4:e bästa juniortik på Crufts 2017
Ägare och uppfödare:
Maria Glaadh, Karlsborg

Utställning
Excellent Kumla 170122
Excellent Mjölby 170205
CERT CACIB Lidköping 170506

RLD N RLD F LD STARTKLASS
Renarder’s California Celica
”Lava”
Rallylydnad
Fortsättningsklass
Ulricehamns BK 2017-03-26, 94p
Ulricehamn BK 2017-03-26, 90p
Höglandets BK 2017-05-01, 90p
Lydnad
Startklass
Kalmar BK 2017-02-25, 169.5p
Gamleby BK 2017-03-11, 188p
Vadstena BK 2017-03-25, 174.5p
Klass 1
Höglandets BK 2017-05-07, 268p

Ägare: Inger Frej, Tibro
Uppfödare: Ann-Katrin Broberg, Kil

Tollingjaktprov
SSRK Södra 2017-04-09,
1:a hederspris NKL
Ägare: Hanna Flink
Uppfödare: Louise Blomkvist

Njupavallens Storm
”Storm”

Agrosofens Fiinish
”Amigo”
Utställning
Moheda 170305 CK, 2:a bhkl,
Bästa veteran
Ägare: Anna Gustavsson, Källby
Uppfödare: Annika Bergquist, Järlåsa
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Utställning
SE U(u)CH vid SSRK:s utställning i
Högbo 26 mars
Lydnad/Bruks
2:a pris i lydnkl 3. Uppfl AKL
BPH med skott
Ägare: Monica Backerholm,
Örnsköldsvik
Uppfödare: Anita Johansson Eklund
och Caroline Bergius, Edsbyn

Tollarklubbens
årsmöte 2017
Foto: Carina Boijertz
Årets klubbmöte genomfördes
11 mars i Upplands Väsby.
Höger: Fyra tollingjaktprovschampions
2016. En av hundarnas duktiga förare,
Petronella Lindholm, var på årsmötet för
att ta emot diplom och rosett.
Nedan: Guldapporten 2016 tilldelades
Gunliz och Lasse Bengtsson.

Vildandens Guldhjärta af Gremir
”Drömma”
Utställning
170122 Kumla excellent juniorklass
170205 Mjölby CK, 4 btkl
170305 Moheda CK, CERT & BIM
170408 Kungsbacka CK, 4 btkl
170409 Kungsbacka CK, R-cert, 3 btkl
170416 Forshaga CK, CERT 2:a btkl
Ägare: Anna Gustavsson, Källby
Uppfödare:
Anette Björgell, Bunkeflostrand

HAR DU
EN TOLLARE
PÅ HUGGET?
Vi vill ha ditt bidrag!
Skicka text och bild till
tollaren@tollarklubben.se
Döp mejlet ”Tollare på hugget”.
Max 20 rader.
Bilden måste vara högupplöst för
att hålla kvalitet för tryck. Bilder
hämtade från till exempel facebook
eller skickade med sms fungerar
inte. Däremot går det bra om
bilden är tagen med en modern
mobilkamera. Om du är osäker –
skicka in så granskar vi bilden!

Ovan: Engagerade mötesdeltagare under
klubbmötet.
Vänster: Seminarium om HDindex,
föreläsning av Erling Strandberg, professor
vid Institutionen för husdjursgenetik på
Sveriges lantbruksuniversitet.
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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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Tollarklubbens helg för
aktivitetsansvariga
Text: Mia Eriksson Bild: Anna Andersson

NÄR DET EN HELG i slutet av mars, skiftade och blev

april, bjöd Tollarklubben in alla aktivitetsansvariga
runt om i landet till en helg i Västmanland.
Aktivitetsansvariga är alla de som engagerar sig hängivet
i alla aktivitetsgrupper runt om i vårt avlånga land.
På Herrfallets camping hade Gunliz Bengtsson och
Marina Johnsson från styrlesen, planerat en fredag
kväll till söndag eftermiddag där vi alla fick lära känna
varandra, träna hund tillsammans och utbyta tankar
och idéer om hur vi tillsammans med Tollarklubben ska
kunna utveckla verksamheten med aktivitetsgrupperna.
PÅ FREDAGEN ÅT VI en härlig tacomiddag i sann

fredagsmysanda och på lördagen fick vi chansen
att träna för en instruktör som heter Eva ThorénSöderström. Hon är en av få retrievertränare i Sverige
som tränar jakt enligt klickermetoden. Man får snabbt
och lätt uppfattningen av att Eva inte bara är positivt
inställd till tollare som ras men också att hon ser till
förare och hund som individer och försöker hjälpa var
och en utefter deras egna förutsättningar.
På lördagsförmiddagen fick de förare och hundar
som kände sig lite mer på NKL-stadiet träna och på
eftermiddagen blev det resten av gänget som ägnade sig
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Överst: Noggrant inlyssnande
om det som det ska tränas på
under förmiddagen. Instruk
tör Eva Thorén-Söderström
går igenom.
Ovan: Lite kyligt på för
middagens träning.
Till höger: Du och jag matte,
du och jag, säger Svea från
nordvästra Småland.

Trixa från Tollare i Dalarna.

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
Kaptensgatan 13,
383 43 MÖNSTERÅS
0499-136 15, 073-057 46 43
jaktansvarig@tollarklubben.se
Vice ordförande/kassör/
medlemsansvarig
Carina Boijertz
Norrevärnsgatan 16 B, 243 32 HÖÖR
073-331 81 43
kassor@tollarklubben.se

Saga från Östgötatollarna.

Sekreterare
Åsa Roosqvist
Västra Askvägen 245, 27539 SJÖBO
0416-511 416, 070-684 99 71
sekreterare@tollarklubben.se

mer åt ÖKL-träning. En lärorik dag
som började lite kyligt och ruggigt
och avslutades med sol och en
och annan krypande fästing.

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

VI AVSLUTADE DAGEN MED en

lyxig grillmiddag och en givande
diskussion tillsammans med Mats
Viker, Tollarklubbens ordförande,
som kom och gjorde oss sällskap
på kvällen. Det känns bra när
Tollarklubbens styrelse engagerar
sig och ser vikten av duktiga
aktivitetsansvariga som hjälper
både nya som gamla, oerfarna
som erfarna tollarägare att komma
samman och lära känna varandra.
På söndagen fortsatte
diskussionerna om utveckling.
Idéer och inspiration flödade. En
del passade på att träna lite mer.
FRÅN ALLA aktivitetsansvariga vill

jag rikta ett stort och varmt tack
för den här helgen – till framförallt
Gunliz och Marina – men också
till Tollarklubbens styrelse.
Att få en ”egen” helg
tillsammans med andra
”tollartokar” under dessa former
är GULD värt. Hoppas att vi ses
nästa år igen! •

Aktivitetsansvarig/
Mentalitet- & Funktionsansvarig
Marina Johnsson
Grenvägen 10, 13668 VENDELSÖ
070-734 70 86
mentalitetsansvarig@tollarklubben.se
RAS-ansvarig
Helena Näslund
Ekeby Gård 1,
647 95 ÅKERS STYCKEBRUK
072-321 89 18
rasansvarig@tollarklubben.se

Valberedning
Agneta Joonas, sammankallande
Annika Bergquist
Anne Titti Karlström
Kontaktpersoner
Tollarpspecialen
Gunliz Bengtsson
specialen@tollarklubben.se
Kontaktperson till klubbnytt i
Apportören
Åsa Roosqvist, se kontaktuppgifter
till vänster
Mottagare av utställnings& lydnadsprovskritiker
Per Wigforss, se kontaktuppgifter
till vänster
Mottagare av jaktprovs& viltspårskritiker
Mats Gunnarsson, se kontaktuppgifter
till vänster
Rasinformatörer &
Omplaceringshundar
Sandra Almeflo, 070-388 85 07
Ingrid Larsson, 0151-135 10
Catarina Söderlind, 08-732 90 00
rasinfo@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

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

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

Tollingjaktprovskalender 2017
28 maj

SSRK Norrbotten
Domare är Anders Wahlberg

NKL, ÖKL
& EKL

Sista dag för anmälan
är 21 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

3-5 augusti

Hishult, Tollarspecialen

NKL, ÖKL & EKL
alla tre dagar

Sista dag för anmälan
är 18 juni

19-20 augusti

SSRK Gotland
Domare är Sverker Haraldsson

NKL, ÖKL & EKL

Sista dag för anmälan
är 11 augusti

26-27 augusti

SSRK Västerbotten
Domare är Anders Wahlberg och
Anne Titti Karlström

NKL, ÖKL & EKL

Sista dag för anmälan
är 16 augusti

16-17 september

SSRK Småland

NKL, ÖKL & EKL

Sista dag för anmälan
är 2 september

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

7 oktober

SSRK Norrbotten
Domare är Anders Wahlberg

NKL, ÖKL & EKL

Sista dag för anmälan
är 30 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
24 juni

Själland

Alla klasser

Sista dag för anmälan är 24 maj

2 september

Fyn

Alla klasser

Sista dag för anmälan är 2 aug

24 september

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.

