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Tollerklubben, Danmark
Deutsch Retriever Club

§1
Mötets öppnande.

§2
Val av justerare.
Marie Kinder utsågs att, jämte ordförande justera protokollet.

§3
Fastställande av dagordning.
De punkter som skulle kunna tas upp under mötet hade nämnts i inbjudan.
Kommittén beslutade:
Att fastställa föreslagen dagordning för mötet.

§4
Utvecklingen under 2017, jämfört med tidigare år.
För tollingjaktproven i Sverige var 2017 ännu ett rekordår. Den kompletta statistiken för årets
prov är nu sammanställd, och visar bl.a. att:
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Antalet starter:
Ant individer:
Ant debutanter:
Ant hundar i Ekl:
Ant champions:
Ant 1:a pris:
Ant hundar till pris:
Ant starter Nkl:
Ant starter Ökl:
Ant starter Ekl:
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477 st (2016 var det 432 st, 2015 389 st …och premiäråret 2007 55 st)
197 st (2016 var det 212 st, 2015 187 st … och premiäråret 2007 47 st)
61 st (2016 var det 88 st, 2015 85 st, och 2014 67 st)
75 st (2016 var det 60 st, 2015 55 st, och 2014 41 st)
12 st (2016 var det 9 st, 2015 5 st, och 2014 4 st)
86 st = 18% (2016 var andelen också 18%, 2015 21%, och 2014 20%)
241 st = 51% (2016 var andelen 53&, 2015 54%, och 2014 56%)
208 st, varav 39 st 1:a pris = 19% (2016 var det 216 st, varav 39 ettor = 18%)
181 st, varav 31 st 1:a pris = 17% (2016 var det 132st, varav 15 ettor = 11%)
81 st, varav 13 st 1:a pris = 16% (2016 var det 78 st, varav 20 ettor = 20%)

Kommittén diskuterade utvecklingen, vilka krav som kommer att ställas, och vilka behov som
kommer att finnas under kommande år.

§5
Resultaten 2016 & 2017.
Mats Gunnarsson redogjorde för den sammanfattning som gjorts av de senaste två årens starter
vid tollingjaktprov, och på vilka punkter det brister när hundarna erhåller 0 pris. Bedömingen är
en helhetsbedömning av hundens egenskaper, men med hjälp av protokollet kan man vanligtvis
utläsa avgörande moment som lett fram till prissättningen.
I Nkl gjordes drygt 400 starter under 2016 & 2017. Vanliga skäl till att hundar i denna klass får 0
pris är "de lämnar vilt i söket" 43 ggr, "brister i söklust" 32 ggr, "skadar vilt" 28 ggr, och "brister i
tolling" 22 ggr - obs! att samma hund kan ha fått flera av dessa kommentarer vid samma start.
I Ökl gjordes drygt 300 starter. Här är vanliga skäl "tar ej gås" 31 ggr, "brister i dirigering" 29 ggr
och "mattas i söket/bristande söklust" 23 ggr.
I Ekl gjordes ca 160 starter. Här är vanliga skäl "brister i dirigering" 24 ggr, "mattas i söklust" 12,
och "tar ej gås" 11 ggr.

§6
Preliminär provkalender för 2018.
Kommittén gick igenom en sammanställning över de avdelningar och provledningar som
inkommit med ansökningar om tollingjaktprov.
Värt att notera är att det även i år planeras tre dubbelprov och ett enkelprov i Södra, trippelprov i
Gävleborg och dubbelprov på Gotland, medan det inte inkommit en enda ansökan från Östra.
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Kommittén fastställde den preliminära provkalendern för 2018, enligt följande.
21/4
21-22/4
27/4
29/4
5-6/5
12-13/5
26/5
26/5
23/6
27-29/7
3-5/8
9-10/8
18/8
18-19/8
25-26/8
25-26/8
15-16/9
22-23/9
29/9
29/9
29-30/9
13-14/10
20/10

Västra, Halland
Södra
DANMARK, Själland
Östergötland
Södra
NORGE, Agder
Värmland
DANMARK, Jylland
NORGE, Løten
Gävleborg
Tollarspecialen
NORGE, Hedmark
Norrbotten
Gotland
Västerbotten
DANMARK, Jylland
NORGE, Trondheim
Dalarna
DANMARK, Själland
Västra, Vg
Bergslagen
Södra
Södra

alla klasser
alla klasser
Nkl/Ökl
alla klasser
Nkl/Ökl

alla klasser
alla klasser

alla klasser

Nkl/Ökl + Ökl/Ekl
Nkl/ÖKl
Nkl/Ökl + Ökl/Ekl
Ökl/Ekl
Nkl

Sverker
Curt
Sverker
Leif
Titti
Marie
Marie & Sverker
Marie
Anders
Sverker
alla klasser
Titti
Marie
Titti
Sverker

§7
Genomgång och revidering av Anvisningar för tollingjakt.
Arbetet inleddes med en redogörelse för de dokument som styr tollingjaktproven inom SSRK provregler och anvisningar - och hur och var beslut om dessa fattas.
De nu gällande anvisningarna för tollingjakt reviderades av SSRK Hs vårvintern 2015. Det finns
behov av en ny genomgång av dessa och att föreslå revideringar.
Under 2017 har kommittén diskuterat möjliga justeringar, och SSRK Hs har också fattat ett antal
beslut som ska föras in. I några skrivelser avviker också anvisningarna från 2015 från de jaktprovsregler som fastställdes av SKK inför 1/1 2017.
Via sociala medier har även de aktiva inom tollingjakten, provledare, provledningar och tollingdomare getts möjlighet att inkomma med frågeställningar, synpunkter och förslag till justeringar.
Kommittén ägnade resten av eftermiddagen att gå igenom avsnitt för avsnitt.
Mötet ajournerades på sidan 16.
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Söndag morgon kl 9 återupptogs arbetet.
Ordförande uppdrogs att sammanställa samtliga förslag till revideringar & justeringar, och att
skicka ut dessa för genomläsning.
Kommittén beslutade att:
därefter hemställa till SSRK Hs att fastställa de reviderade Anvisningarna för tollingjakt.

§8
Norge - nuläge och framtid.
Nina Wibeke Nielsen redogjorde för nuläget i Norge.
Norsk Retrieverklubb arbetar för officiella tollingjaktprov och har inför den nu aktuella låsningsperioden, 2018-2020, till Norsk Kennelklubb inkommit med både reviderade regler för retrieverjaktprov och en begäran om att fastställa föreslagna regler för tollingjaktprov. NKK har haft synpunkter på förslaget till nya retrieverprovregler, men inte på förslaget till tollingprovregler.
I framtagningen av regler för tollingjaktprov har Norsk Retrieverklubb helt och hållet utgått från
de svenska reglerna.
Fyra prov är planerade för 2018, och man ser framemot att dessa blir officiella.
Dessa prov under 2018 döms av svenska auktoriserade tollingdomare, och det förs även en
dialog med NRK kring hur som ett första steg norska intresserade retrieverdomare kan utbildas till
tollingdomare.
Kommittén tackade för informationen.

§9
Tyskland - nuläge och framtid.
Doris Hoffman redogjorde för nuläget i Tyskland.
Tyskland införde officiella tollingprov under 2017, där de startande hundarna först ska ha kvalificerat sig vid samma form av grundläggande apporteringsprov, som även används för retrieverjaktproven. Under 2017 arrangerades tollingprov i "bronze division", motsvarande Nkl i Sverige.
Under 2018 kan det bli aktuellt med att ta nästa steg, "silver division".
I framtagningen av regler för de tyska tollingproven har DRC helt och hållet utgått från de svenska reglerna.
Under 2018 ändrar DRC upplägg och poängbedömning för kvalificeringsproven, men det sker
ingen förändring av tollingprovens upplägg eller bedömningsgrunder.
Kommittén tackade för informationen.
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§10
Danmark - nuläge och framtid.
Lis Kudsk och Hanne Sølvkjær redogjorde för nuläget i Danmark.
Antalet startande hundar och antalet prov har under lång tid stått still, och få hundar lyckas ta
sig igenom Nkl till högre klasser. De danska proven har under lång tid innehållit många moment
från retrieverjaktproven, och tollingen och vattenarbetet har ofta kommit i skymundan. Man har
t.o.m. öppnat upp proven för andra retrieverraser.
Jagturvalget i den danska Tollerklubben vill införa nya provregler, som utgår från de svenska
provreglerna - men styrelsen för klubben behöver övertygas, och Dansk Kennelklubb behöver
också ställa sig positiva till ännu en regelrevidering.
Kommittén diskuterade möjliga sätt att stötta Jagturvalget, och tackade sedan för informationen.

§11
Andra länder - nuläge och framtid.
I Belgien arbetar den nationella rasklubben vidare på frågan om officiella tollingjaktprov - men
man hade inte möjlighet att delta under detta möte.
Från Schweiz har man kontaktat den tyska klubben för att diskutera möjligheter till samarbete
kring tollingjaktprov.
Tjeckien och för första gången Polen kommer under våren att arrangera tolling weekends och
inofficiella tollingprov för att öka intresset för jakt och jaktträning inom rasen.

§12
Praktiska tollingjaktprov.
Av de sju praktiska tollingjaktprov som arrangerats under 2017 gjordes fem i södra Skåne, ett i
Blekinge och ett i Sörmland.
Kommittén diskuterade situationen, och konstaterade att vi behöver finna ytterligare två-tre
platser för praktiska prov uppåt landet.

§13
Arbetsgrupp för framtida domarförsörjning inom SSRK.
I SSRK Hs har en arbetsgrupp bildats för att se över domarförsörjningen och domartillgången på
kortare och längre sikt. Tollingjaktansvarig utsågs vid tidigare möte av TJK att representera
tollingjakten och provformen.
Kommittén diskuterade förslag kring hur man skulle kunna få fler domarelever och kortare
utbildningstider, utan att detta inverkar på kvaliteten.
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Ett intressant förslag är att se över remissförfarandet, som ofta förlänger utbildningstiden med
upp till 6 månader och där det sällan kommer in mer än några få svar när det gäller
tollingdomarelever. Kan remissen göras samtidigt som elevtjänstgöringen?

§14
Officiell domarkonferens för tollingjakt.
Det ekonomiska läget inom SSRK är numera så gott att det finns möjlighet att för första gången
någonsin anordna en officiell domarkonferens för tollingjakt. Officiella tollingjaktprov har
arrangerats av SSRK sedan 2007, men ännu har ingen domarkonferens arrangerats. SSRK har f.n.
11 auktoriserade tollingjaktdomare, varav fyra från de egna leden, samt en antagen domarelev.
Kommittén föreslår att denna domarkonferens arrangeras den 12-13 januari 2019 - och att officiella tollingjaktdomare från de andra länderna inbjuds att deltaga på sin egen eller sin klubbs
bekostnad.
Kommittén beslutade att:
hemställa till SSRK Hs att fatta beslut om att arrangera en domarkonferens för tollingjakt den 1213 januari 2019.

§15
Mötets avslutande.
Tollingjaktansvarig tackar mötets deltagare och förklarar mötet avslutat.

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av SSRKs huvudstyrelse.

