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VI HÄLSAR ER VARMT VÄLKOMNA TILL   
2021 ÅRS TOLLARSPECIAL I SKARABORG 

ENGVALLEN, FORSVIK 
  
 
 
Sekretariat kommer endast att finnas på Engvallen på söndagen 8/8 7:30-17:00. Detta för att undvika att det 
skapas folksamling och köer. Årets katalog är digital och hur nedladdning sker återkommer vi om senare. 
 
Kom ihåg! Din hund ska vara vaccinerad enligt SKK:s bestämmelser och för utländska hundar gäller även 
jordbruksverkets införselregler. 

Valpar yngre än 4 månader får inte vistas på de olika provplatserna. Gäller alla aktiviteter. 
 
Glöm inte medlemskort, stamtavla och vaccinationsintyg som du visar upp när du anmäler dig på de 
olika aktiviteterna. OBS! löptikar får endast delta på utställning  
 
Förtäring  
Som t ex hamburgare, fika och dryck finns att köpa på Engvallen under söndagen. Det går bra att betala 
med swish. 
  
Parkering  
Var vänlig och parkera enligt skyltar och anvisningar.  
Samåk gärna med varandra till provplatserna, det finns som vanligt lite dåligt med parkeringsmöjligheter. 
 
Övrigt 
Vi är tacksamma för att få låna jaktmarkerna, så snälla - visa hänsyn och plocka upp efter er själva och era 
hundar! Detta gäller självklart även vid Engvallen. 
 
OBS!!! Lämna inga hundar i varma bilar.  
 
SLU  
Malin från SLU kommer att finnas på plats vid Engvallen i Forsvik under torsdag-söndag, för att ta 
blodprover i forskningssyfte, avseende cancer och tollarsjuka. Vi uppmanar alla som är på plats i Forsvik att 
besöka SLU på Engvallen och bidra med era hundars blod för forskningens skull. Ju bättre det går för SLU, 
desto friskare hundar kommer vi ha i framtiden. 



Tollarprojektet kommer närvara vid specialen! Just nu söker vi aktivt efter hundar som kan delta i våra 
studier. Primärt söker vi hundar med tollarsjuka, hundar med cancer (lymfom, mastocytom, maligna 
melanom) samt friska kontrollhundar, gärna äldre hundar! Jag kommer att vara på ̊plats alla dagar (torsdag 
till söndag) för provtagningar. Provtagningen innebär att hunden rakas och sticks i ett av frambenen där ca 
20 ml blod totalt tas ut i 3-5 olika rör. Som djurägare måste man godkänna deltagandet genom att fylla i ett 
formulär. De allra flesta hundar upplever inget större obehag av sticket.  

Har du en eller flera hundar som du vill delta med? Skicka ett mejl till malin.nilsson@slu.se med 
uppgifter om hundens namn, kön och ålder samt djurägarens namn och telefonnummer samt vilken 
dag som skulle passa för provtagning. För att minska risken för köbildning kommer varje djurägare 
få en ungefärlig tid för provtagning.  

Veterinär 
På lördag mellan 16.00 -17:30 kommer veterinär Malin Kånåhols finnas på plats vid sekretariatet på 
Engvallen för dem som behöver avmaska sina hundar inför hemresan. Tabletter finns att köpa på apoteket i 
Karlsborg (öppet mån-fre 9.00-18.00, lördag 10.00-13.00).  
 
 

Vägbeskrivning till Tollingjaktprov 
 
Från Forsvik 

 Kör ur Forsvik till väg 202. 
 Sväng höger mot Karlsborg ut på väg 202. 
 Kör ca 600 m, sväng vänster mot Forsviks kyrka. 
 Följ vägen ca 4,5 km därefter höger mot Flugebyn. 
 Därefter följ skyltar 

 
Från Karlsborg 

 Väg 49 norr ut mot Askersund 
 Sväng höger mot Mariestad väg 202. 
 Kör i ca 900 m sväng höger mot Flugebyn 
 Följ vägen i ca 3 km 
 Därefter följ skyltar 

 
Vägbeskrivning Junior rutan 

 Väg 49 norr ut från Karlsborg mot Askersund 
 Efter ni passerat en viadukt sväng vänster mot Höghult 
 Därefter följ skyltar 

 

Torsdag 5/8  
  
Tollingjaktprov officiellt 
Samling vid provplatsen Vägbeskrivning finns i Pm på ssrk prov 
NKL  1-5 8:30, 6-10 11:00  
ÖKL 1-4 8:30, 5-8 11:00 
EKL 1-3 8:30, 4-7 11:00  
 
Nybörjarklass 11 st Juniorer 
Domare: Sverker Haraldsson Juniorer  
Provledare: Marina Jonsson (070-7347086) och Karin Svensson (070-2678833) 
Öppen klass 8 st 



Domare: Marie Kinder  
Provledare. Marie-Louise Huldt (0723-878808) och Lena Skugge (070-2570442) 
Elitklass 7st st 
Domare: Hanne Söndebroen 
Provledare: Mats Gunnarsson (073-0574643) och Kristina Kollback  (073-6175676) 
 
Startlistor och Pm finns på www.ssrkprov.se 
 
För oss alla som kommer att vara ute i provmarkerna är det en självklarhet att vi inte lämnar våra vänner i en 
varm bil! Se till att ha med vatten till era hundar.  
 
Kommissarie: Malin Kånåhols 073-8375893 och Gunliz Bengtsson Tel: 070-3945325 
Kontaktperson: Malin Kånåhols 073-8375893 och Gunliz Bengtsson: Tel: 070-3945325 
 
Prisutdelning Sker efter varje klass.  
  
Fredag  5/8  
   
Tollingjaktprov officiellt 
Samling vid provplatsen Vägbeskrivning finns i Pm på ssrk prov 
NKL/Juniorer1-5 8:30, 6-10 11:00  
NKL  1-6 8:30, 7-12 11:00 
ÖKL  1-4 8:30 , 5-7 11:00 
EKL  1-3 8:30, 4-6 11:00  
 
Nybörjarklass 10 st Juniorer 
Domare: Sverker Haraldsson Juniorer  
Provledare: Marina Jonsson (070-7347086) 
Nybörjarklass 12 st 
Domare: Håkan Linde 
Provledare: Petronella Brûggeman (073-9484408) och Åsa Linderskjöld (070-6345849) 
Öppen klass 7 st 
Domare: Lasse Bengtsson  
Aspirant: Ronny Lillebakken 
Provledare: Marie-Louise Huldt (0723-878808) 
Elitklass 6 st 
Domare: Hanne Söndebroen 
Provledare: Kristina Kollback ( 073-6175676) 
 

WT inofficiellt 
Startlistan finns på hemsidan. Samling sker vid provplatsen. Vägbeskrivning finns i PM.  

På provplatsen finns ingen försäljning. 

Samling: 
Ekl och Ökl kl 8:45 
Nkl startnr 8-19 kl 9:45  
Nkl startnr 20-31 kl 10:45  
Nkl startnr 32-43 kl 12:45  



Nkl startnr 44-55 kl 13:45  
Nkl startnr 56-62 kl 14:45 

Domare: Göran Larsson, Jan-Inge Glenberg och Arne Andersson  
Provledare: Niklas Näsman 070-8725512, Karin Gustafsson 073-0502047 

Prisutdelning kommer ske för elit - ökl så fort resultaten är klara för ekl-ökl. Prisutdelning kommer ske för 
nkl så fort resultaten är klara för nkl. 

 
Lördag 6/8  
  
Tollingjaktprov officiellt  
  
Samling vid provplatsen Vägbeskrivning finns i Pm på ssrk prov 
NKL  1-6 8:30, 7-12 11:0 
ÖKL  1-4 8:30 , 5-8 11:00 
EKL  1-3 8:30, 4-7 11:00  
 
Nybörjarklass 12 st  
Domare: Lasse Bengtsson  
Elev:      Mats Viker 
Provledare: Åsa Linderskjöld (070-6345849) 
Öppen klass 7st 
Domare: Marie Kinder  
Aspirant: Ronny Lillebakken 
Provledare: Lena Skugge (070-2570442)  
Elitklass 7 st st 
Domare: Hanne Söndebroen 
Provledare: Mats Gunnarsson (073-0574643) 
 
 

Prova-på-jaktprov  
 
Prova-På tollingjaktprov 7/8 2021 
 
Instruktör: Therese Gardeheim 
Funktionärer: Emma Jerksten, Linda Rogberg och Fredrik Adlemo. 
  
Vi kommer ha tre samlingar. 
Startnummer 1–8 har samling kl.9.00 
Startnummer 9–15 har samling kl. 11.30 
Startnummer 16–22 har samling kl.13.00 



Startlistan hittar ni på hemsidan och i den digitala katalogen. 
Alla anmälda får PM utskickat med startlista, information om upplägget och vägbeskrivning. 
Har ni frågor eller vill komma och titta, kontakta Therese Gardeheim, 0733-292972, 
therese@amazingtollers.se. Helst före kl 9.00 på lördagen. 
  
 
Söndag 7/8  
 
Utställning inofficiell  
 
På Engvallen med start kl. 9:00 i alla ringar. Om du inte skrivit ut din nummerlapp, kontakta sekretariatet.  
 
Ring 1 Moa Persson  Valp klass II (4 + 10) 
   Diskvalificerande fel (7 + 3) 
   Unghundsklass (7+9) 
 
Ring 2 Gudrun Brunnström  Valpar klass I (4+ 1) 
    Jaktklass (16+22) 
 
 
Ring 3 Lena Rollmar  Öppen klass (13+20) 
   Veteranklass (3+4)  
 
Ring 4      Jan-Erik Ek  Juniorklass (13+16) 
   Championklass (1+5) 
    Seniorklass (2+4) 
 

Finaler enligt följande:  
Barn med hund    Gudrun Brunnström 
BIS/BIM valpklass 1    Gudrun Brunnström  
BIS/BIM valpklass 2    Moa Persson  
BIS/BIM diskvalificerande fel    Moa Persson  
BIS/BIM juniorklass    Jan-Erik Ek  
BIS/BIM unghundsklass    Moa Persson  
BIS/BIM jaktklass    Gudrun Brunnström  
BIS/BIM öppenklass    Lena Rollmar  
BIS/BIM championklass    Jan-Erik Ek  
BIS/BIM championklass med jaktmerit (SE UCH)  Gudrun Brunnström 
BIS/BIM seniorklass    Jan-Erik Ek  
BIS/BIM veteranklass    Lena Rollmar  
BIS uppfördargrupp    Moa Persson  
BIS avelsgrupp    Gudrun Brunnström  
Bästa hane     Jan-Erik Ek  
Bästa tik     Lena Rollmar  
BIS/BIM     Jan-Erik Ek & Lena Rollmar  
Juniortollarmästare    Gudrun Brunnström  
Tollarmästare    Lena Rollmar 
 
 



OBS! Det kommer att finnas mycket begränsad plats för uppställning av utställningstält så var vänlig följ 
anvisad plats.  
 
Anmälan till ”Barn med Hund” för barn t.o.m. 12 år, görs i sekretariatet mellan kl. 8 – 11, kostnad 20 kr. 
Finalerna börjar så snart bedömningen är klar, tidigast kl.13:00  
 
Kommissarie: Gunliz Bengtsson 070-3945325 
Bestyrelse: Maria Glaadh 
CUA: Elin Evert 
 
OBS! Vi tänkte ha ett lunchbreak mellan ca 12 - 12.30 och mellan ca 12.30 - 13 ska alla hundar som deltar i 
avels och uppfödargrupp förbedömas av domarna. På detta vis hoppas vi slippa tråkiga väntetider och att allt 
ska flyta på bättre.  
 
Vi hoppas på att få en trevlig helg tillsammans! 


