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Motion Årets lydnadstollare 
 
Bakgrund 
1987 arrangerades första Tollarspecialen i Sverige, året därpå 1988 arrangerades 
Tollarspecialen i Brevik/ Skaraborg. Då instiftades vandringspriset ”Årets lydnadstollare” av 
Maria Glaadh och Mona Plånborg, sedan dess har denna titel utsets varje år genom 
lydnadsprov på Tollarspecialen t.o.m 2019. Det är den första ”titel” för en arbetsmerit som 
utsetts på Tollarspecialen. 
 
Förslag 
Då Årets lydnadstollare är den första arbetsrelaterade titeln som representanter för vår ras 
kunnat få bör den fortfarande kunna utses. Istället för att arrangera lydnadsprov under 
specialen dagarna föreslås att man i likhet med Årets viltspårstollare lämnar in 
tävlingsresultat från tidsperioden 1/7 – 30/6. Utmärkelsen Årets Lydnadstollare syftar till att 
stimulera deltagandet i officiella lydnadsprov. Det kan även locka fler tollarägare att delta på 
specialen. 
 
Konsekvenser 
Se bifogad pdf fil. 
När resultaten skickats in sammanställs det och resultaten räknas ut, detta görs av Maria 
Glaadh, Anna Gustafsson och Lena Toftling. 
 
Yrkande 
Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar undertecknade på att årsmötet beslutar att 
tillstyrka motionen. 
 
2022-11-30 
Maria Glaadh koppeldragets@gmail.com 
Anna Gustafsson anna.jenka@telia.com 
Lena Toftling  hircum@telia.com 
 
  



 
  



  



Klubbstyrelsens förslag till beslut  
 
Klubbstyrelsen föreslår klubbmötet att TILLSTYRKA motionen, med nedan angivet 
villkor.  
 
 
Skäl till klubbstyrelsens förslag till beslut:  
 
Det finns idag en efterfrågan från medlemmar att även andra hundaktiviteter än jakt 
lyfts fram och ges uppmärksamhet.  
 
Ett villkor för att dela ut titeln Årets Lydnadstollare är att det finns en frivillig 
organisation utanför styrelsen som ansvarar för och hanterar hela administrationen 
och kommunikationen avseende detta. I det fall det inte längre finns en grupp frivilliga 
att hantera titeln kan den inte delas ut. Det ska inte åläggas styrelsen att lösa denna 
uppgift. 
 
Vi anser vidare att regelverk och poängberäkning bör koordineras med Årets 
Rallytollare.  
 
  



Motion: 
Förslag på statuter till Årets Rallytollare 
 
Bakgrund: 
Läste någonstans på Tollarklubbens sidor om ”årets rallytollare” vilket sedan visade sig vara 
en felskrivning då denna utmärkelse inte finns. Tyckte då ihop med några medlemmar i 
Tollarklubben att det varit kul om den fanns när vi nu arrangerar Rallylydnad på 
Tollarspecialen och har Tollare som deltar på SM i Rallylydnad. Det har också visats sig att 
många av tollarförarna som tidigare endast ägnat sig åt tollingjakt numera fått upp ögonen 
för rallylydnaden. 
 
Förslag: 
Föreslår att Tollarklubben instiftar denna utmärkelse, då det kan inspirera till  
att fler förare anammar till denna tävlingsform. 
att fler runt om på rallytävlingar får uppfattning om den mångsidighet tollaren besitter. 
att priset utdelas på specialen. 
att kvalperioden löper från söndagen på specialen till och med 15 juli före nästa special, se 
bifogat förslag på statuter. Dock kan man byta ut ett inlämnat resultat från officiell tävling 
mot ett på specialen för att plocka ihop fler poäng. Detta inspirerar kanske till att fler 
anmäler sig till specialens rallytävling och på så sätt får klubben in mer anmälningsavgifter. 
 
Konsekvenser: 
Den som vinner blir glad. Om man inte vinner så blir det som det varit tidigare.  
 
Någon måste räkna ihop poängen tex. Jag 
 
Sekreteraren måste vidarebefordra inskickade resultat till den som ska räkna ihop 
resultaten. 
 
Det blir en extra utgift för priset till vinnaren om vi inte kan skaffa sponsor. I övrigt blir det 
ingen extra utgift, alltså i princip gratis. 
 
Yrkande: 
Med anledning av vad som ovan beskrivits och det förslag till statuter som bifogas yrkar 
undertecknad att årsmötet beslutar att införa utmärkelsen  ”Årets Rallytollare” 
 
Avslutning: 
 
221129 
Rigmor Carlsson 
Rigmor_c@yahoo.se 
 
  



ÅRETS RALLYTOLLARE 
 
Kvalperiod för årets rallytollare löper från Söndagen på Tollarspecialen tom 
15/7 före nästa Tollarspecial. 
 
Man samlar sina 5 bästa resultat under kvalperioden från officiell tävling i 
Avancerad och Mästarklass dessa redovisat till sekreterare@tollarklubben.se 
senast 15/7 före Specialen. Det ska tydligt framgå namn på förare och hund 
(hela kennelnamnet) tävlingsplatser, datum, klass och poäng. På Specialens 
rallylydnadstävling har man möjlighet att byta ut sitt sämsta resultat mot ett 
bättre från specialens tävling, där också vinnaren koras. 
 
Poäng räknas enligt följande. 
 
Avancerad klass:   Mästarklass: 
80-90p= 3p    90-95p= 4p 
91-99p= 4p    96-99p= 5p 
100p =5p    100p= 6p 
 
Placering på Tollarspecialen ger extrapoäng enligt följande:  
 
Avancerad klass:   Mästarklass: 
1a = 3p    1a = 4p 
2a = 2p    2a = 3p 
3a = 1p    3a = 2p 
 
 
Den med högst antal poäng oavsett om man tävlat i Avancerad klass eller 
Mästarklass vinner. 
  



Klubbstyrelsens förslag till beslut  
 
Klubbstyrelsen föreslår klubbmötet att TILLSTYRKA motionen, med nedan angivet 
villkor.  
 
 
Skäl till klubbstyrelsens förslag till beslut:  
 
Det finns idag en efterfrågan från medlemmar att även andra hundaktiviteter lyfts 
fram och ges uppmärksamhet.  
 
Ett villkor för att dela ut titeln Årets Rallytollare är att det finns en frivillig organisation 
utanför styrelsen som ansvarar för och hanterar hela administrationen och 
kommunikationen avseende detta. I det fall det inte längre finns en grupp frivilliga att 
hantera titeln kan den inte delas ut. Det ska inte åläggas styrelsen att lösa denna 
uppgift. 
 
 
Vi anser vidare att regelverk och poängberäkning bör koordineras med Årets 
Lydnadstollare.  
 
 


