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Verksamhetsberättelse 
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben 2021 
 
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben är rasklubben som representerar de hundägare som valt 
tollaren, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, som sin ras. Klubben, som vanligtvis benämns 
Tollarklubben, ingår som medlemsorganisation i specialklubben SSRK (Svenska Spaniel och 
Retrieverklubben) som i sin tur är en specialklubb inom SKK och samlar de fjorton spaniel- och 
retrieverraserna. Klubben är öppen för svenska och utländska medlemmar.  
 
Klubben hade 1.338 medlemmar den 31 december 2021, vilket är en ökning med 39 medlemmar 
jämfört med året innan. Tollarklubben hade 1.309 medlemmar vid utgången av 2020, 1.310 
medlemmar 2019, 1.345 medlemmar 2018, 1.350 medlemmar 2017, 1.391 medlemmar 2016, 1.358 
medlemmar 2015, 1.342 medlemmar 2014 samt 1369 medlemmar 2013. Av de 1.338 medlemmarna 
är 108 bosatta i utlandet (110 år 2020, 134 år 2019 och 136 år 2018), dvs 1.230 är bosatta i Sverige.  
 
Sammantaget har Tollarklubben ökat sitt medlemsantal under 2021. Det är främst antalet medlemmar 
bosatta i Sverige som ökar, vilket kan ha en bäring på pandemin och svårigheter med att delta i 
Tollarspecialen för utländska medlemmar, då medlemskap krävs för start. 
 
Enligt SKK fanns det 2.681 registrerade Tollare och 2.307 registrerade tollarägare i Sverige 2021-12-
31 (detta motsvarar en minskning med 28 hundar och 6 ägare jämfört med 2020-12-31). Det innebär 
att Tollarklubben har 53% av alla Tollägare som är bosatta i Sverige 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 1,16 tollare/person. Statistiken 
avser hundar yngre än tio år och ägare som är registrerade i SKKs ägarregister DjurID.se. 
 
Enligt Jordbruksverkets statistik per 2021-12-31 finns 4.564 tollare i Sverige (4.427 år 2020, 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, 30 mars 2021. På mötet kunde 
frågor ställas och besvaras och röstning kunde ske genom Vote-it. 
 
Styrelsen har under det gångna året sett ut på följande sätt:  
 
Ledamöter  
Mats Viker, Bettna,  Ordförande  
Carina Boijertz, Höör,  Kassör samt vice ordförande 
Åsa Roosqvist, Staffanstorp  Sekreterare  
Therese Knutsson, Hjärsås,  Avelsansvarig  
Robin Kinnunen, Näsviken,  Jaktansvarig  
Helena Näslund, Åkers styckebruk,  RAS-ansvarig  
Gunliz Bengtsson, Laholm, Specialenansvarig  
 
Suppleanter  
Lars Annergård, Knutby  Info & PR-ansvarig samt medlemsansvarig 
Monica Levisson, Leksand,  Aktivitets-, mentalitet- och funktionsansvarig  
Anneli Nordvall, Gällivare,  Exteriöransvarig  
 
 
Klubbarbetet  
Verksamhetsåret 2021 blev påverkat av Corona-pandemin, dock i något mindre omfattning än 2020.  
 
Klubbens ordinarie klubbmöte kunde inte genomföras som ett fysiskt möte, och istället genomfördes 
ett digitalt årsmöte som leddes av SKKs Föreningskommitté. Under det digitala klubbmötet kunde 
deltagarna ställa frågor som kunde besvaras. Deltagarna hade möjlighet att genomföra röstning 
genom SKKs digitala verktyg. Samtliga frågor enligt stadgarna kunde behandlas.  
 
Styrelsen har under 2021 inte kunnat träffas för fysiska styrelsemöten varför samtliga styrelsemöten 
har genomförts som digitala. Ett styrelsemöte genomfördes som ett heldagsmöte, digitalt.  
 
Under 2021 har löpande medlemsfrågor av olika karaktär behandlats.  



 
Mycket av aktivitetsgruppernas lokala verksamhet kunde genomföras under året. 
 
Årets informationsträff med aktivitetsgruppsansvariga kunde dock inte genomföras. 
 
2021 års Tollarspecial kunde genomföras i Forsvik med över 250 anmälda hundar. 
 
Guldapporten, priset som lyfter fram någon av våra eldsjälar, tilldelades 2021 Marina Johnsson med 
motiveringen ”För ett mångårigt arbete inom klubben med att samordna och inspirera landets 
aktivitetsgrupper liksom arbete med mentalitet och funktionsfrågor för Tollaren. Alltid med ett stort 
engagemang.”  
 
De stora utställningarna, MyDog i Göteborg och Stora Stockholm ställdes in varför klubben inte kunde 
visa upp hundrasen i rasklubbsmonter.  
 
Tollarklubben har deltagit i SSRKs funktionärsträff. 
 
Vid SSRKs fullmäktige deltog Mats Viker och Gunliz Bengtsson som delegater. Mycket kort inpå 
Fullmäktige valde SSRKs Huvudstyrelse (SSRK Hs) att offentliggöra ett mycket luddigt och 
svårbegripligt förslag med innebörden att man ville införa ETT gemensamt tvingade medlemskap i 
SSRK. Tollarklubben argumenterade för att förslaget skulle bordläggas eftersom det kommit mycket 
sent utan möjlighet till analys, men det fick inte gehör. Tollarklubben yrkade då starkt för ett avslag på 
förslaget, något som stöttades intensivt av flera rasklubbar. Trots detta röstades förlaget igenom, 
varvid Tollarklubben lämnade in en reservation, en reservation som ytterligare åtta rasklubbar ställde 
sig bakom på mötet. 
 
Tollarklubben har därefter tillsammans med Golden- och Flatklubbarna genomfört möten med alla de 
övriga rasklubbarna vilket resulterade i att ett brev till SSRK Hs där alla rasklubbar framför en protest 
mot hantering och en begäran att omgående avsluta arbetet mot ETT gemensamt medlemskap. 
Rasklubbarna har 2/3 av medlemmarna inom SSRK, och sitter sålunda på en medlemsmajoritet. 
 
SSRK Hs har i november genomfört workshops med dels rasklubbarna och dels med avdelningarna 
inom SSRK. Det har utmynnat i att man vill tillsätta en arbetsgrupp med två från rasklubbarna 
(ordförandena för Golden- och Tollarklubben), två från avdelningarna och två från SSRK Hs. Syftet 
med denna arbetsgrupp är att diskutera vilka eventuella problem man ser finns i SSRK-
organisationen, och inte att gå vidare med ETT gemensamt medlemskap. 
 
 
Ekonomi  
Klubbens ekonomi har påverkats mycket av rådande pandemi. Jämfört med budget för 2021, har 
klubben gjort ett mycket stort överskott. En del kostnadsbärande aktiviteter har inte genomförts, nettot 
för Tollarspecialen blev mycket bättre än tänkt och kostnader för inköp av material blev lägre än 
budgeterat. 
 
Klubben har en bra ekonomi och hade vid årets slut ca 650.000:- kronor på banken. 
 
Resultatet för 2021 blev betydligt bättre än budget, dvs ett överskott. Utfallet för 2021 blev ett 
överskott med 99.769 kr, jämfört med upprättad budget om 2.600 kr. 
 
 
Tollarspecialen 
Vår stora rasspecial, Tollarspecialen, hölls i år den 5-8 augusti i Forsvik – Skaraborg. Totalt var 245 
hundar anmälda.     
 
Det var 76 hundar anmälda till i Working test, 24 hundar till prova-på-TJP och 89 hundar till TJP. 
Sammanlagt 189 hundar anmälda i jaktlig prövning. Söndagens utställning samlade 164 anmälda 
hundar. 
 
Däremot genomfördes inte Agility eller Rallylydnad eftersom det inte fanns frivilliga till att ansvara för 
genomförandet av dess grenar. 
 
 



Antal anmälda i respektive grenTollarspecialen 2021 
 
Utställning 164 
WT 76 
TJP 89 
Prova på 24 
 

 
 
 
BIS:  
FI UCH J RLD N RLD F RLD A SE RALLY CH SE UCH SE VCH SE V-19 SPH I Njupavallens 
TiroÄgare Amanda Pettersson 
 
BIM: 
J SE U(U)CH Agrosofens Yrhätta 
Ägare Annika Bergquist 
 
Tollarmästare:  
J SE J(T)CH Lauvstuas Pinti Touchdown 
Ägare Tina Edvardsen, Norge 
 
Juniortollarmästare:  
Amazing Tollers Enchilada Of Difox 
Ägare Emma Jerksten 
 
Lydnadstollare:  
Lydnad genomfördes ej på Tollarspecialen 2021 
 
Agilitytollare:  
Agility genomfördes ej på Tollarspecialen 2021 
 
Viltspårstollare:  
J NORD UCH SE VCH Agrosofens Bicykleta 
Ägare Eva Back 
 
Årets bästa retrieverjaktprovstollare  
J SE J(T)CH SE VCH Fägrings Salty MoonlightÄgare Therese Gardeheim 
 
 
Lagkampen 
Den populära Lagkampen kunde under rådande pandemi inte genomföras under 2021 och ställdes in. 
 



Utställning  
Även 2021 års utställningsmöjligheter präglades av konsekvenserna av Covid-19 pandemin, vilket har 
inneburit många färre tillfällen att få sin hund exteriörbedömd på utställning. På grund av detta så har 
det i stället under året funnits möjligheter att få sin hund exteriörbeskriven, även om detta också har 
varit under begränsad omfattning.  
 
Under året fanns det 13 olika tillfällen att ställa ut sin tollare, 3 internationella och 10 nationella 
utställningar, samt 24 anordnade exteriörbeskrivningar. 
 
Under 2021 bedömdes 220 (115 hanar +105 tikar) tollare på utställning av 13 olika domare.  
 
Antal startande i de olika klasserna under året:  
Juniorklass 51 (23+28) 
Unghundsklass 20 (7+13) 
Öppenklass 84 (45+39) 
Jaktklass 36 (21+15) 
Championklass 22 (15+7) 
Veteranklass 7 (4+3) 
 
Antal utställningsbedömningar mellan åren 2015 - 2021. 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Antal 

bedömningar 1125 1051 1083 1059 1087 112 220 

 
Under 2021 års utställningar bedömdes 66% (2020: 79,47%) med Excellent, 28% (2020: 20,53%) 
med Very Good, 4,5% med Good, 1,4% med Disqualified samt 0,5% med CBJ.  
 
Prisfördelning på utställningar under 2021 

Kön/pris Totalt* Excellent Very Good Good Disqualified CBJ** 
Hanar 115 77 – 35% 31 – 14% 3 – 1,4% 3 – 1,4% 1 – 0,5% 
Tikar 105 68 – 31% 30 – 14% 7 – 3,2% - - 
Totalt*** 220 145 – 66% 61 – 28% 10 – 4,5% 3 – 1,4% 1 -0,5% 

*Totalt = Lodrät kolumn = Antal bedömda under 2021 
**CBJ = Can not be Judged – hade tidigare förkortningen KEP 
*** Totalt vågrät rad = summering, dvs 220 deltagare, 66 % med Excellent, 28 % med VG, 4,5% med  
      Good, 1,4 % med DQ samt 0,5 % med CBJ.  
Notering. I jämförelse med föregående år, så ligger antal & procent något lägre prismässigt än 2020.  
 
Under 2021 varierade antalet anmälda mellan 1 och 46 tollare per utställning.  
 
Varken My Dog (Göteborg) eller Svensk Vinnarutställning kunde genomföras under 2021 pga 
pandemin.  
 
Under 2021 exteriörbedömdes 40 (20 hanar +20 tikar) tollare av 15 olika domare.  
Antal startande i åldersklasserna:  
Juniorklass: 11 (7+4) 
Unghundsklass: 11 (5+6) 
Öppenklass: 15 (7+8) 
Jaktklass: 3 (1+2) 
 
Exteriörbedömningar under 2021 

Kön/pris Totalt* Excellent Very Good Good Disqualified 
Hanar 20 12 – 30% 7 – 18% 1 – 2,5% - 
Tikar 20 15 – 38 % 4 – 10% - 1 – 2,5% 
Totalt** 40 27 – 68% 11 – 28% 1 – 2,5% 1 – 2,5% 

*Totalt = Lodrät kolumn = Antal exteriörbedömda under 2021 
** Totalt vågrät rad = summering, dvs 40 deltagare, 68 % med Excellent, 28 % med VG, 2,5% med  
      Good samt 2,5& med DQ. 
 
5 (4+1) svenskregistrerade individer har nyregistrerad SE (U)CH titel under 2021. 
5 (2+3) svenskregistrerade individer har nyregistrerad SE UCH titel under 2021. 



Utbildning 
I mars genomfördes ett seminarium digitalt med Ken Lundahl  från SKKs kommitté för hundars 
mentalitet avseende BPH, hur man tolkar resultaten och genomgång av Tollarnas 500-analys  
 
I maj arrangerades ett digitalt uppfödar-webbinar tillsammans med Agria, som guidade oss genom 
Tollarens Agria Breed Profile - den statistik som Agria sammanställer med fem års intervaller. 
 
Medlemmar hade under hösten 2021 möjlighet att delta i totalt fem olika webbinar arrangerade av 
Royal Canin som handlade om Näringslära, Den arbetande apportören, Hud och päls, Reproduktion – 
den dräktiga digivande tiken och Tillväxt från valp till vuxen. 
 
 
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 Wikströms tryckeri AB. 
 
Under året har Ingrid Larsson och Catharina Söderlind skött om rasinformationen.  
 
Under verksamhetsåret har Tollarklubben haft Agria Djurförsäkringar, Dummies.se och Klickerförlaget 
som samarbetspartners. Klubben har också avtal med Sponsorhuset, genom vilket medlemmar kan 
köpa varor och tjänster via en mängd olika leverantörer vilket ger medlemmen en rabatt och klubben 
en intäkt. 
 
 
Avel och uppfödning 2021 
Valpar och kullar 
Under 2021 registrerades 333 tollare (288 st år 2020, 298 st år 2019, 366 st år 2017, 372 st år 2018), 
156 tikar och 177 hanar. Därutöver registrerades även 7 importer, samtliga hanar. Av dessa hanar 
importerades 3 st från Norge, 1 st från Tyskland, 1 st från Danmark, 1 från Ryssland (via finland) samt 
en från Holland.  
 
Den genomsnittliga kullstorleken räknat på antal registreringar under 2021 låg på 5,84 valpar/kull 
(4,95 st år 2020, 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. 2021 års kullgenomsnitt ligger 
under genomsnittet som är 6,03 valpar/kull räknat på en 30 års period. Vanligast kullstorleken under 
2021 innehöll 6 valpar.  
 
De 333 registrerade valparna under 2021, fördelades på 57 kullar (2020 registrerades 56, kullar 2019 
registrerades 51 kullar, 2018 registrerades 55 kullar). I genomsnitt under den senaste 10 års perioden 
har det registrerats 57,6 kullar om året. Alla kullar har två förälder som var äldre än 24 månader när 
kullen föddes. 
 
Under 2021 godkändes 12 nya kennelnamn för rasen. 
 
Enligt SKKs statistik över antal registrerade hundar under 2021, ligger tollaren på plats 52.   
 
Antal individer som använts till 2021 års registrerade kullar 
Hanar 
10 hanar har 2 registrerade kullar valpar vardera efter sig under 2021 (sammanlagt 119 valpar) 
2 hanar har 3 registrerade kullar valpar vardera efter sig under 2021 (sammanlagt 35 valpar) 
45 hanar har vardera en kull registrerade valpar efter sig under 2021. 
 
21 hanar har haft sin första svenskregistrerade kull valpar under 2021. Av dess 21 hanar hade 7 hanar 
2 kullar vardera under 2021. Tre av dess 21 hanar var utlandsregistrerade hanar (Norge & Finland).  
 
Fyra, sedan tidigare, importerade hanar hade registrerade kullar under 2021. En av hanarna hade sin 
första kull, de andra har svenskregistrerade kullar sedan innan.  
 
Äldsta hanen som haft en kull valpar under 2021 var 10 år och ca 11 månader 
Yngsta hanen som haft en kull valpar under 2021 var 2 år och ca 3 månader 



 
De hanar som haft mer än en kull valpar under 2021 uppgår till 12 stycken. Tillsammans är dessa 
hanhundar far till 154 valpar, vilket motsvarar ca 46% av 2021 års registrerade valpar. 
 
1 hane hade sin 13e kull valpar registrerade under 2021. Av de hanhundar som registrerat valpkullar 
under 2021, så har de övriga färre än 10 svenskregistrerade kullar efter sig.  
 
Tikar 
57 tikar har använts i avel till de 57 kullar som registrerats under 2021. 
1 tik hade sin 4e kull registrerad under 2021. 
3 tikar hade sin 3e kull registrerad under 2021. 
15 tikar hade sin 2a kull registrerad under 2021. 
38 tikar har registrerat sin första kull under 2021. 
 
Äldsta tiken med registrerad kull under 2021 var 7 år o 9 månader gammal 
2 tikar som haft sina första registrerade kullar under 2021 som varit runt 7 års-åldern. En valpade två 
månader innan sin 7 års dag, den andra tiken valpade 1 månad efter sin sjuårsdag.  
 
Yngsta tiken med registrerad kull valpar under 2021 var 2 år och 5 månader gammal.  
 
Av de tikar som haft registrerad valpkull under 2021 var 4 importer sedan innan.  
 
Inavelsgrad 
Den genomsnittliga inavelsgraden (beräknad över 5 generationer) är fortsatt låg enligt SKK, och låg 
under 2021 på 0,8 % (0,6% år 2020, 0,4% år 2019, 0,6 % år 2018). Den senaste tioårsperioden ligger 
genomsnittet på 0,69 %. Observera att inavelsgraden är grundad på endast 5 generationer.  
 
Enligt K9data, så ligger den genomsnittliga inavelskoefficienten på 10 generationer på 13,54 % och för 
12 generationer (data baserad på tollare från 2000 och framåt) på 10,38 %. K9 data är en frivillig 
databas för tollare och innehåller 52081 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 K9 räknar 
fler led bakåt, dvs tar med fler generationer att beräkna COI på. I K9 data kan man gå tillbaka till 
tollarnas founders, dvs ursprungshundarna som ligger till grund för de första registrerade individerna.  
SKKs avels- och hunddata bygger på indivdernas 3 leds stamtavla som läggs in när en hund 
importeras. Detta gör att SKKs avels- och hunddata inte har samma information om hur individens 
släktskap ser ut bakåt mer än till de importerade hundarna i tre led.  
 
Barnbarnslista  
Barnbarnslistan är ett bra hjälpmedel för att se inflytelserika individer i populationen. 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 2020. 
 
HD - höftledshälsa 
Under 2021 fick 218 tollare känd HD status (246 st år 2020, 239 st år 2019, 245 st år 2018, 221 st år 
2017, 277 st år 2016 och 261 st år 2015). 84,86 % befanns ha HD grad A eller HD grad B (fd.UA) (91 
st med HD grad A och 94 st med HD grad B.) Av de 15,14% som röntgades under 2021 med 
höftledsdysplasi, så befanns 26 st med HD grad C, 6 st med HD grad D och 1 st med HD grad E. 
 
Av de tollare med HD grad A, har 91 av 91 ett HD-index på 100 eller där över (100%)    
Av de tollare med HD grad B, har 25 av 94 ett HD-index på 100 eller där över. (26,60%). 
Av de tollare med HD grad A eller B, har 116 av 185 ett HD-index på 100 eller där över (62,70%) 
 
57 av 57 kullar under 2021 har två föräldradjur med HD grad A eller HD grad B (100%). 
 
 
 
 



HD-index för kullar födda 2016 – 2020 (Snitt över en 5-årsperiod) 
 

Diagnos Antal (andel) undersökta Medelvärde HD-index 
HD A 394 (57,4 %) 106 
HD B 221 (32,2 %) 94 
HD C 61 (8,9 %) 85 
HD D 10 (1,5 %) 79 
HD E 1 (0,1 %) 62 
Totalt antal undersökta   687   

Antal födda 1 580   

 
Av de tollare som föddes under 2020 har hittills 149 st höftledsröntgats dvs. 52,46 % av årskullen. 
Snittåldern vid röntgen är 16 månader. Av dessa var 133 st fria, (75 st med HD grad A samt 58 st med 
HD grad B), vilket motsvarar 89,20%.  Av de 16 st som fått anmärkningar på höftlederna, vilket 
motsvarar 10,80 %, hade 14 st HD grad C, 1 st HD grad D och 1 st HD grad E. 
 
 
Under 2021 har vi fortsatt att följa utveckling av hur HD-index ser ut för rasen. HD-index får fortfarande 
ses som ett nytt avelsverktyg (rasen fick tillgång till HD-index under 2016), och det är 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 2020 låg på 100. (Medelvärdet för 2019 låg på 99, 2018 på 99, 2017 på 97, 2016 på 97).  
 
Preliminärt kullindex (HD) vid parning för kullar registrerade 2021 
40 av 57 kullar har ett preliminärt kullindex (HD) på 100 eller över (70,18%) 
12 av 57 kullar har ett preliminärt kullindex (HD) mellan 95 - 99 (21,05%) (1x 99, 4x 98, 4x 97, 1x 96, 
2x 95)  
1 av 57 kullar har ett preliminärt kullindex (HD) under 95 (1,75%) (1x 87) 
4 av 57 kullar har inget beräknat preliminärt kullindex (HD) Utländsk hane, samt okänd HD status vid 
födsel (7,02%) 
 
ED - armbågsledshälsa 
Totalt armbågsröntgades 211 tollare under 2021 (231 st år 2020, 231 st under 2019, 229 st under 
2018, 204 st under 2017, 268 st under 2016). 201 st var UA (95,26%), 8 st med ED grad 1 (3,79%), 2 
st med ED grad 2 (0,95%) och 0 st med ED grad 3 (0 %). 
 
Av de 218 tollare som fått känd HD status i år, har även 207 ED röntgats, 9 st har ej gjort 
armbågledsröntgen samtidigt som HD-röntgen. 94,95% av de HD röntgade tollarna har alltså även 
känd ED status. I genomsnitt över en 10 års period så har 94,69 % av tollarna både känd HD samt ED 
status. 
 
Av de tollare som föddes under 2020 har hittills 143 st armbågsröntgats dvs. 50,35% av årskullen. 
Snittåldern för röntgen är 16 månader. Av dessa befanns 138 st UA (96,5 %), 3 st med ED grad 1 
(2,1%), 1 st med ED grad 2 (0,7%) och 1 st med ED grad 3 (0,7 %).  
 
56 av 57 kullar hade två föräldrar med känd ED status (98,25%) 
1 av 57 kullar hade en förälder med känd ED status (1,75%) 
 
Ögonhälsa 
Under 2021 ögonlystes 130 tollare (125 st år 2020, 151 st under 2019, 126 st under 2018, 146 st 
under 2017, 154 st under 2016), 110 av individerna är ögonlysta UA, vilket motsvarar 85%. 24 
individer har lysts med en ögondiagnos under året, fördelat enligt nedan: (notera att några individer 
innehar mer än en diagnos, samt att några individer är ögonlyst med både distichiasis och UA, dock 
vid olika tidpunkter på året): 
 
17 tollare med Distichiasis (12,5 %) 
1 tollare med PPM, iris-iris lindrig 
3 tollare med Övrig medfödd förändring i ögat 



1 tollare med Katarakt, BPK, måttlig, ärftlig 
1 tollare med Katarakt, främre Y-söm, lindrig, ärftlig 
1 tollare med Retinopati, ärftlighe kan förnärvarande ej bedömas 
1 tollare med Vitreusprolaps 
1 tollare med Corneadystrofi. 
 
I genomsnitt ögonlyses 18,5 % av respektive årskull (räknat under en 10 års period 2010 – 2019).  
 
Utfall för 2021 års registrerade kullar avseende ögonlysning: 
49 av 57 kullar har två föräldrar med känd ögonlysningsstatus inom ett år innan parning (85,96%).  
8 av 57 kullar har föräldrar med känd ögonlysningsstatus men där en eller bägge av parterna inte faller 
inom gränsen för ett år innan parning (14,04%).  
0 av 57 kullar har ingen föräldrar med känd ögonlysningsstatus vd födseltillfället 
 
prcd-PRA 
17 tollare (12 st under 2020, 12 st under 2019, 29 st under 2018, 23 st under 2017 och 32 st under 
2016) har under 2021 registrerade DNA-testresultat hos SKK avseende prcd-PRA. 10 är DNA-testade 
fria (A) och 7 är DNA-testade anlagsbärare (B). 76 tollare registrerades som hereditärt fria under året. 
Sedan resultaten började registreras hos SKK (2002) har totalt 560 tollare känt testresultat för prcd-
PRA. 369 har testresultatet fri (A), 179 har testresultatet anlagsbärare (B) och 12 har testresultatet 
sjuka (C). Totalt har 1544 tollare registrerats som hereditärt fria. 
 
Utfall för 2021 års registrerade kullar avseende prcd-PRA status: 
31 av 57 kullar har två föräldrar med känd prcd-PRA status reg. hos SKK (54,39%)  
23 av 57 kullar haren förälder med känd prcd-PRA status reg. hos SKK (40,35%) 
3 av 57 kullar har ingen förälder med känd prcd-PRA status reg. hos SKK (5,26%) 
 
Tollarsjuka 
Forskningsprojektet hos SLU om Tollarsjuka fortskrider och man behöver fortfarande hjälp med prover 
från tollare som har diagnostiserats med Tollarsjukan (SRMA och/eller IMRD alt. SLE liknande 
sjukdom) och är i det akuta stadiet av sjukdomen (dvs. innan behandling). 
 
Hundar med den reumatiska varianten av Tollarsjukan (IMRD alt. SLE liknande sjukdom) 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.  
 
I och med de nya uppdateringarna av Tollarprojektet, vill SLU även ha in blodprover från tollare med 
Cancersjukdom. Under 2021 års Tollarspecial fanns därför Malin Nilsson från SLU på plats under fyra 
dagar i Forsvik och många tollarägare besökte henne för att ge blod från sina hundar till SLUs 
forskning. Tollarägarna kunde också i samband med detta ställa frågor och få svar på frågor om 
tollarsjukan. 
 
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 (1863 st DNA-resultat finns redovisade från hela världen) på deras sida, finns 
362 st DEN resultat från svenska Tollare, vilket motsvara 19,43 % av testresultaten. 4 (1,1%*) 
Svenska Tollare har testresultat Affected, 49 svenska tollare (13,54 %*) med testresultatet Carrier och 
311 svenska tollare (85,91%*) 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 1977 
resultat, varav 0,7 % är Affected/At risk, 87,2 % Normal/Clear och 12 % 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 2021 års registrerade kullar avseende DEN resultat 
38 av 57 kullar har två föräldrar med känd DEN status (Tollarklubben samt Ofa resultat)  (66,67%) 
16 av 57 kullar har en förälder med känd DEN status - fri (Tollarklubben samt Ofa resultat)  (28,07%) 
3 av 57 kullar har ingen förälder med känd DEN status (Tollarklubben samt Ofa resultat)  (5,26%) 
 



 
CDDY and IVDD 
Ett DNA-test för CDDY and IVDD lanserades av UC Davis 2018. Utvecklingen av CDDY and IVDD 
under 2021 följs med fortsatt intresse för rasen. Vi i Sverige har en begränsad möjlighet att utnyttja 
informationen av det här DNA-testet pga SJV svar (se mer på hemsidan) angående avel utifrån 
respektive testresultat för CDDY and IVDD. DNA-testet för CDDY and IVDD ger svar på både om 
hunden har gener som förkortar benlängden, men visar även på sambandet med ev. risk för IVDD, 
dvs för förtidig förkalkning av diskarna i ryggen. Detta tillsammans med att IVDD är autosomal 
dominant, medans CDDY är semi-dominant, gör att det faller sig olyckligt med tolkning av SJVs 
regelverk o förordningar om att inte använda djur där man har information om att det kan finnas en risk 
att utveckla sjukdom. Mot den bakgrunden samt att statistik för rasen visar på ca 45 % av de testade 
individerna bär på minst en enkel uppsättning av CDDY, gör att vi i Svenska tollarklubben känner att vi 
inte kan rekommendera testet, då det är stor risk att för många individer skulle slås ut från 
avelsarbetet. I rasens hemland Canada samt USA testas CDDY and IVDD på mer frekvent basis än 
det gör för Sverige och Europa.   
 
Utdrag från SVJ -  ”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)” 
 
Av de 484 testresultaten som statistiskt redovisas på OFAs sida, så bär 7,4% på dubbla anlag, dvs är 
CDDY/CDDY. 49,6% bär på enkel uppsättning (N/CDDY) och 43 % är wildtype (N/N) dvs bär inte på 
någon gen för CDDY. Mot bakgrund att det finns fler laboratorier än UC Davis som läser av CDDY and 
IVDD i dagsläget, samt att alla ägare inte rapporterar in sina resultat till OFA, gör att bilden för CDDY 
and IVDD kanske inte är fullkomlig, men mot bakgrund att resultaten visar liknande resultat sedan 
testet lanserades, trotts fler testade individer, tyder på att det ger en bra bild över populationens 
uttryck för CDDY and IVDD (åtminstone den nordamerikanska delen av populationen, då de har flest 
hundar testade).  
 
Övrig statistik från OFA för rasen - JADD (Juvenil Addison) & Hypotyreos 
1949 undersökta individers resultat finns registrerat hos Ofa för JADD. Av dessa är 0,9 % Affected 
(sjuka), 76,1 % normal samt 22,9 % carrier för JADD.  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: 1022 inrapporterade resultat 
varav 83,4 % är Normal. 8,5 % abnormal (Onormal, dvs värdena ligger utanför normalvärdena och/ 
eller påvisar autoimmunitet), 8,1 % equivocal (gränsfall).  
 
Övrigt 
Övriga inrapporterade anomalier under året: SRMA, IMRD, Hypotyreos, Epilepsi samt Allergi. 
 
 
Funktion och mentalitet  
Under 2021 beskrevs 127 svenskregistrerade tollare på BPH (beteende- och Personlighetsbeskrivning 
Hund) med skott, varav 63 hanar och 58 Tikar (116 st år 2020, 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 avbrutet 
BPH, samtliga tikar, och samtliga avbrutna pga rädsla. Dessa 6 avbrutna individer under året 
motsvarar 4,72% av de startande individerna under 2021. (2020 – 5,17%, 2019 – 5,15%, 2018 – 
4,44%, 2017 – 4,39 %, 2016 0,73 %, 2015 – 1,68 %). 
 
 



Under slutet av 2018 tackade Tollarklubben ja till att delta i ett pilotprojekt hos SKK avseende 
framtagande av ett Mentalindex grundat på BPH. Under 2021 tvingades dock SKK pausa projektet på 
grund av pandemin, och valde att fokusera på andra raser. Klubben avvaktar i dagsläget SKK om hur 
utvecklingen sker, men förhoppningen är att arbetet återtas under 2022.   
 
 
Antalet hundar som deltog i mentalbeskrivning, MH, under 2021 var 53 stycken (24 st år 2020, 35 st år 
2019, 56 st år 2018, 32 st år 2017, 37 st 2016, 42 st 2015 och 43 st 2014), 27 hanar samt 25 tikar. En 
tik har avbrutet MH av testledaren (därmed känd MH status), och en hanhund har avbrutet MH av sin 
ägare (därmed inte känd MH status.   
 
Totalt har 180 tollare deltagit på antingen BPH eller MH under 2021. 71 % genomförde BPH medan 
29 % beskrevs på MH.  
 
 
Utfall för genomförd BPH alt. Känd mental status MH för kullar registrerade 2021 
41 av 57 kullar har två föräldrar med känd mental status (71,93%) 
14 av 57 kullar har en förälder med känd mental status (24,56%) 
2 av 57 kullar har ingen förälder med känd mental status (3,51%) 
 
FB-R 
2021 deltog 12 tollare på funktionsbeskrivning för retriever (23 st år 2020, 21 st år 2019, 22 st år 2018, 
15 st år 2017, 46 st 2016, 30 st 2015 och 25 st 2014). 9 av dessa har genomförd FB-R, 1+2 har 
avbruten FB-R. Hanen bröt på sista momentet och har således genomförd skottprövning.  
 
 
Jakt  
2021 års Tollarspecial genomfördes i Forsvik, dock med färre deltagare än under 2013-2019. 
 
Statistik på Specialens officiella Tollingjaktprov 2010-2021 
 

 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 - - - - - - - - - - - 
2021 Forsvik 76 38 18 20 44 7 12 13 42,1 17,1 

 
 
SSRK jaktprov 
Under 2020 har 3 st praktiska Tollingjaktprov hållits i SSRK:s regi vilket resulterade i 2 nya 
Tollingjaktprovschampion,  
 
Håkan Linde   J SE J(T)CH SE VCH Inlicios Dusk And Dawn 
Lasse Bengtsson J SE J(T)CH Digby Tollers Direct Hit 
 
Ytterligare en hund har godkänt praktiskt prov, men behöver ytterligare ett 1:a pris (från 2022 
Excellent) i Ekl. 
 
 



SSRK har arrangerat följande Tollingjaktprov under 2021, 
 

Datum  Arrangör Nkl Ökl Ekl 

17 april SSRK Södra 5 4 3 
18 april SSRK Södra 4 3 4 
1 maj SSRK Västra 6 3 6 
2 maj SSRK Västra 4 3 5 
13 maj SSRK Södra 7 2 0 
13 maj SSRK Småland 4 4 2 
15 maj SSRK Västra 11 2 0 
15 maj SSRK Östergötland 10 6 0 
30 juli SSRK Gävleborg 14 10 0 
31 juli SSRK Gävleborg 0 0 5 
31 juli SSRK Västra 6 4 3 
1 augusti SSRK Gävleborg 11 11 0 
14 augusti SSRK Gotland 3 2 0 
15 augusti SSRK Gotland 2 1 0 
23 augusti SSRK Gävleborg 0 0 2 
28 augusti SSRK Västerbotten 7 8 0 
28 augusti SSRK Västra 3 9 0 
29 augusti SSRK Västerbotten 4 5 0 
4 september SSRK Södra 5 4 4 
5 september SSRK Södra 5 4 4 
18 september  SSRK Dalarna 8 7 0 
19 september  SSRK Dalarna 8 6 0 
25 september SSRK Bergslagen 7 0 6 
26 september SSRK Bergslagen 7 7 0 
2 oktober SSRK Södra 6 0 1 
2 oktober SSRK Norrbotten 4 1 0 
3 oktober SSRK Södra 0 5 2 
9 oktober SSRK Västra 5 4 4 
10 oktober SSRK Västra 3 6 3 

 
Totalt kunde hela 30 prov genomföras under 2021 jämfört med 25 prov 2020, 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).  

I ovanstående tabell ingår inte praktiska prov. 

Starter inklusive Specialen 2021 

 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 
2021  197 139 74 410 223 54 62 68 45,2 16,7 

 
 
Antal starter praktiskt prov uppgick till 3 st. 
 



 
 
 
Starter per klass 2007-2021 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 2021 

Nkl 39 56 35 109 113 107 140 154 193 221 204 189 243 115 197 

Ökl 16 26 27 63 85 81 126 131 135 132 181 166 157 88 139 

Ekl      49 58 61 57 75 81 77 87 47 74 

Prakt       2 4 3 6 7 4 7 3 3 
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B-Prov  
Under 2021 har tollare startat 16 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 
2021 16 12 2 2 6 3 3 4 62,5 25 

 
 
 
RAS - Rasspecifika Avelsstrategier 
Några mindre, mer redaktionella synpunkter har inkommit och justerats. RAS är dock vid detta 
dokuments upprättande ännu inte slutligen godkänt av SKK . 
 
Under åren 2018-2020 har arbetet med RAS-revideringen genomförts i klubbstyrelsens tillsatta 
arbetsgrupp. 
 
I dagsläget ligger RAS just nu hos SKK för slutfastställande efter redaktionella förändringar som har 
genomförts tillsammans med SSRK, med hopp om beslut i början av 2022. 
  
Under åren har arbetsgruppen arbetat med att belysa och förankra syftet och målsättningarna med 
RAS i klubbens verksamhet och arbete, genomfört workshops och enkäter etc. Gruppen har samlat in 
statistik och material från klubbens övriga arbete. Det har inhämtats kunskap och erfarenhet från 
andra rasklubbar och 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,  lades det fram 
för beslut på klubbmötet 2021 istället och fastställdes där för att skickas vidare. Under året 2021 har 
dokumentet passerat SSRK och ligger nu hos SKK för slutfastställande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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