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Förslag till verksamhetsplan för Tollarklubben 2023 
 
Styrelsen ambition är att ha mellan 9 och 11 styrelsemöten under året. Av dessa 
kommer flertalet vara digitala. Styrelsen planerar att kunna genomföra fysiskt möte 
tillsammans i januari, juni och oktober 2023, samt ett konstituerande styrelsemöte 
direkt efter klubbmötet. Mellan styrelsemöten beslutar ett på den konstituerande 
mötet utsett AU i akuta frågor.  
 
Ordinarie klubbmöte är tänkt att genomföras fysiskt 18 mars på Scandic Hotel Järva 
krog strax utanför Stockholm.  
 
Det är en ambition att under året kunna genomföra en till två st uppfödarträffar, dels 
dagen efter klubbmötet (19 mars) och dels under hösten. Klubben svarar för 
eventuell föreläsare, lokal, lunch och fika och deltagarna svarar för sin egen för resa 
och eventuellt övernattning.  
 
Efter klubbmötet i mars 2023 genomförs en föreläsning om Index under ledning av 
Erling Strandberg från SLU. 
 
På uppfödarträffen i mars är avsikten att bland annat starta en diskussion med 
klubbens uppfödare om hur dessa ser på upplägget för Tollingjaktprov utifrån ett 
avelsutvärderingsperspektiv. Detta som en start på en diskussion i klubben inför 
SSRKs arbete med regelrevidering. 
 
Tollarspecialen 2023 avses att genomföras 3-6 augusti i Skåne. Planen är att 
genomföra tollingjaktprov, working test, prova-på, rallylydnad samt en inofficiell 
utställning. Om det finns någon/några som vill ta på sig att arrangera Nose-work kan 
det också finnas med. Tollarmästare och Juniortollarmästare kommer att utses på 
officiellt tollingjaktprov samt utställning.  
 
Styrelsen ska verka för ett fortsatt gott samarbete med SSRK, SKK samt övriga 
svenska och nordiska retrieverklubbar. 
 
Tollarklubben kommer att delta på SSRKs Fullmäktige med det antal delegater 
klubben blir tilldelad. Tollarklubben har lämnat in två motioner till SSRKs Fullmäktige. 
I den ena motionen yrkar klubben på att beslutshandlingar till Fullmäktige ska vara 
rasklubbar och avdelningar tillhanda senast 15 januari, för att hinna förankra i 
respektive organisation. Den andra handlar om att regelrevideringar för olika jaktprov 
ska vara förankrade med de rasklubbar vars ras påverkas av regelverket, innan de 
beslutas av SSRK Hs. 
 
Tollarklubbens ordförande kommer att delta i arbetsgrupp tillsammans med 
Goldenklubbens ordförande samt två representanter för SSRKs avdelningar i en 
arbetsgrupp som skall diskutera hur SSRK-organisationen fungerar.  
 
Klubbens tidskrift Tollaren kommer som brukligt att utkomma med 4 nummer under 
året. Ambitionen är att starta ett redaktionsråd till stöd för redaktionen. 
 



Klubben kommer även under detta år att sprida information om rasen via sociala 
medier, som t.ex. klubbens hemsida www.tollarklubben.se samt klubbens sida på 
Facebook. 
 
Klubben har ambitionen att delta med rasmonter Stockholms hundmässa och MyDog 
i Göteborg, under förutsättning att det finns lokalt frivilliga som är villiga att ta hand 
om arbetet.  
 
2022 års Guldapport delas ut på klubbmötet 2023. 
 
Jaktpins till de som meriterad sina hundar på tollingjaktprov kommer att som vanligt 
delas ut i samband med Klubbmötet. En ny jaktpin för Tollingjaktchampion kommer 
att ta fram till klubbmötet. 
 
I april planeras en informationsträff med aktivitetsansvariga på Herrfallets camping 
utanför Arboga. Syftet är att dels inspirera de olika aktivitetsansvariga i sitt arbete, 
dels att diskutera aktivitetsgruppernas verksamhet och dels att skapa tvärkontakter 
mellan olika aktivitetsgrupper. Under helgen kommer fokus vara att ge 
aktivitetsgrupperna upplägg och övningar som är enkla att ta med hem och 
genomföra på aktivitetsträffar under resten av året. Hela 18 aktivitetsgrupper har 
anmält att de kommer att delta. I samband med träffen kommer diskussion om 
aktivitetsgruppernas vikt för att inspirera nyblivna tollarägare att få kontakter lokalt 
med andra likasinnade och därigenom skapa intresse och engagemang för att arbeta 
med sin hund. Vi kommer också diskutera hur vi ännu bättre kan få kopplingen 
mellan uppfödare och landets aktivitetsgrupper, så att nyblivna tollarägare får 
vägledning i var de kan träffa ”likasinnade”. 
 
För att stötta landets aktivitetsgrupper kommer de grupper som deltar på Herrfallet få 
ett ”kit” bestående av en dummie-väska innehållande 10 dummies och ett tollingnät, 
allt märkt med Tollarklubben.  
 
Under 2023 kommer resultatet av den medlemsenkät som skickades ut till hela 
SSRK-organisationen under slutet av 2022 analyseras. Analysen ska ligga till grund 
för beslut om hur hela organisationen som helhet och i sina delar (som t.ex. 
Tollarklubben) kan verka för att öka antalet medlemmar samt tillse att alla 
medlemmar är nöjda med sitt medlemskap. 
 
Under slutet av 2018 tackade Tollarklubben ja till att delta i ett pilotprojekt hos SKK 
avseende framtagande av ett Mentalindex BPH för Tollare. Under 2020 tvingades 
dock SKK pausa projektet på grund av pandemin, och valde fokusera på Ridgeback. 
SKK har under 2022 återstartat projektet och Tollarklubben deltar i arbetet med 
Mentalindex för Tollaren. En arbetsgrupp är tillsatt och fortsätter arbeta tillsammans 
med SKK om frågan under 2023. 
 
Styrelsen ska under 2023 genomföra en uppföljning av det nya RAS.  
 
Klubben fortsätter att analysera protokoll från Tollingjaktprov som skickas till 
Tollingjaktansvarig, och följer och analyserar främst skälen till varför hundar inte går 
till pris, dvs vad de främst brister i under provet. Detta har klubben gjort sedan 2016 
vilket ger oss en möjlighet att se om det uppstår förändringar över tid. 



 
Klubben har startat att även analysera protokoll från utställningar för att se om vi kan 
utläsa trender på vilket vis hundarnas exteriör brister. Detta arbete utvecklas under 
2023. 
 
Ambitionen är att under 2023 skapa olika former av filmer att lägga på hemsidan som 
inspiration till jakten. Till exempel hur ett Tollingjaktprov går för Nkl till och hur de 
olika momenten, ansmygniong, tolling, markering och sök går till. Dock behövs 
frivilliga medlemmar till att ordna detta. 
 
 
 
Klubben har en stor kassa, som dessutom ökat avsevärt under pandemin. 
Klubbstyrelsen har förslag på att använda dessa medel så att de kan medföra 
positiva effekter för klubbens verksamhet och för hundrasen Tollare. Styrelsen har, 
för detta förslag avseende områden att satsa på, utgått från det som är klubbens 
övergripande mål som regleras av stadgarnas paragraf 1, se nedan.  
 
§ 1 MÅL 
Rasklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för dessa stadgar 
och SSRKs stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom; 
 att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och 

exteriört fullgoda rasrena hundar 
 att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av 

dressyr och praktiskt bruk av denna 
 att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning 

och vård 
 att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för 

hundägaren och hundägandet 
 att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren 

och hundägandet. 
 

1. Vi vill därför lägga resurser på att arrangera uppfödarträffar. Våra uppfödare är 
enormt viktiga för avelsutvärdering och i förlängningen länken till valpköpare 
samt att väcka valpköparnas intresse för att arbeta med hundarna i praktiskt 
bruk, förutom deras arbete med att avla fram bra hundar. 

2. Vi vill arbeta mer med våra aktivitetsgrupper, som också har en stor vikt i 
klubbens verksamhet. Aktivitetsgrupperna är ju de som i någon mening ”tar 
över” efter att valpköparna hämtat sina hundar från uppfödaren. Här fortsätter 
arbetet med att ge inspiration för att nya hundägare ska fortsätta arbeta med sin 
hund i praktiskt bruk.  

3. Det tredje området handlar om att fortsätta med att bevara och utveckla 
Tollarspecialen. Specialen är klubbens och rasens stora samlingsplats, där alla 
tollarägare samlas och genomför prov och utställning i olika grenar. 
Tollarspecialen är den aktivitet som sluter samman intresset och inspirationen 
för att arbeta med sin hund. Här skapas också en stor gemenskap som leder till 
ännu mer möjligheter att utföra ännu mer arbete och praktiskt bruk med 
hunden. 

 



2023 års budget är underfinansierad (dvs budget sluta med ett underskott), där det 
görs en satsning på aktivitetsgrupperna och uppfödarträff. Även Tollarspecialen ger 
ett visst underskott istället för att höja anmälningsavgifter. Ny jaktpins behövs också 
köpas in, då de befintliga börjar ta slut. 
 
Naturligtvis kommer också klubben ställa sig positiv till att bidra med medel i de fall 
det uppstår behov det i samband med olika forskningsprojekt som avser viktiga 
hälsofrågor för hundrasen Tollare. 


