Välkommen till Ånnaboda och årets Tollarspecial 2022
Vi önskar alla deltagare, domare, funktionärer och besökare
varmt välkomna och lycka till!
We wish all participators, judges, functionaries and visitors
warm welcome and good luck!
De olika grenarna på årets Tollarspecial är centrerade runt Ånnaboda First Camp!
Sekretariatet kommer att finnas i SM/Ånnaboda stugan.
This year's Tollarspecial different events are centered around Ånnaboda First Camp! The secretariat will
be in SM/Ånnaboda cabin.

Kom ihåg att din hund ska vara vaccinerad enligt SKKs bestämmelser och för utländska hundar gäller
jordbruksverkets införselregler.
Remember that your dog must be vaccinated according to SKK's regulations and for foreign dogs the
import rules of the Swedish Agricultural Agency apply.
Valpar yngre än 4 månader får inte vistas på de olika provplatserna. Gäller alla aktiviteter!
Puppies younger than 4 months may not stay at the various test sites. Applies to all activities!
Glöm inte medlemskort, stamtavla och vaccinationsintyg som du visar upp när du anmäler dig på de olika
aktiviteterna. OBS! Löptikar får endast deltaga på utställning och rallylydnaden.
Don't forget the membership card, pedigree and vaccination certificate that you show when you register
for the various activities. ATTENTION! Females in heat, may only participate in the exhibition and the rally
obedience events.
Sekretariatets öppettider:
Onsdag, torsdag och fredag: 16.00 – 18.00. Lördag: 07.30 – 09.30 samt 15.00 - 18.00 och Söndag: 07.00 ca 17.00

Opening hours for the secretariat:
Wednesday, Thursday and Friday: 17.00 -19.00. Saturday: 07.30 – 09.30 and 15-18 and Sunday: 07.00 –
around 17.00
Mobiltäckning:
Är sviktande i Ånnaboda och ute i markerna. Telia fungerar.
Mobile coverage:
Mobile phone connection is a bit failing in Ånnaboda and in the surroundings of WT and huntingtrial
area. Telia seems to be working okey.
Förtäring:
Mat, kaffe och dryck finns att köpa på restaurangen Ånnaboda under hela veckan. Ute vid jaktproven och
WT kommer det under torsdag och fredag att finnas en Food Truck.
Food:
It will be possible to buy food and beverages, etcetera at the restaurant Ånnaboda during the entire
weekend's activities. And there will also be a Food Truck at the TJP and WT-test during Thursday and
Friday.
Parkering:
Parkering för aktiviteter på First Camp området, är på grusplanen vid SM-stugan/Ånnabodastugan.
Infarten till parkeringen är till höger precis innan du kommer fram till Ånnaboda, följ skyltning! Parkering
för tollingjaktprov samt WT kommer att vara uppe vid provplatsen, vid Dammenlägret. Följ skyltar mot
Dammen från Garphyttan.
Parking:
Parking for activities in the First Camp area will be at the gravel field at the SM-stugan/Ånnabodastugan.
The entrance to the parking is on the right just before you reach Ånnaboda, follow the signs! Parking for
the WT and the TJP will be at Dammenlägret. Follow the signs from Garphyttan towards Dammen.
Veterinär:
På lördag mellan 15.00 -18.00 kommer veterinär Malin Kånåhols finnas på plats vid sekretariatet vid
SM/Ånnaboda stugan för dem som behöver avmaska sina hundar inför hemresan. Vi rekommenderar att
ni köper tabletter innan ni kommer till Örebro även om det finns gott om apotek i Örebro.
Veterinary:
On Saturday between 15.00 -18.00, will veterinarian Malin Kånåhols, be on site at the secretariat at
SM/Ånnaboda cabin for those who need to deworm their dogs before the journey home. We recommend
that you buy tablets before you come to Örebro, even though there are plenty of pharmacies in Örebro
city.
Efterlysning av foton från årets specialendagar!
Vi älskar alla vår härliga special och för att kunna gör ett spännande reportage med mycket bilder i vår
tidning Tollaren. Vi uppmanar alla att fotografera så mycket ni kan från de olika aktiviteterna under
specialendagarna, och dela med er av era fantastiska, roliga & minnesvärda bilder till alla tollarägare!
Alla bidrag mottages med stor tacksamhet!! Skicka dina foton till: tollaren@tollarklubben.se
Request for photos from this year's Toller Speciality days!
We all love our wonderful special and in order to make an exciting report with lots of pictures in our
magazine Tollaren. We invite everyone to photograph as much as you can from the various activities
during the special days, and share your fantastic, fun & memorable photos with us all toller owners!
All contributions are gratefully appreciated!! Send your photos to: tollaren@tollarklubben.se

Kom och mät din tollare hos oss!
Under årets special finns det möjlighet att mäta din tollare! I år är det nämligen dags för uppföljning att
mäta mankhöjden på våra tollare, då det var fem år sedan vi genomförde en mätning sist! Detta ingår i
rasarbetet, för att se att rasen håller sig inom rasstandarden. Vid SM/Ånnaboda stugan, tillika
sekretariat, kommer det att finnas instruktioner, listor samt mätsticka så du kan mäta din hund! Vi är
oerhört tacksamma för att ni vill hjälpa oss i rasvården av våra tollare! Ingen hund är namngiven, utan vi
vill bara ha kunskap om hundens kön, mankhöjd och ålder! När det finns personal i
SM/Ånnabodastugan/sekretariatet, så finns det viss möjlighet att få hjälp att mäta sin hund, om man så
önskar!
Come and measure the hight of your Toller!
During this year's special, there is an opportunity to measure the hight of your toller! This year, it is time
for a follow-up on the height of our tollers, as it was five years since we last carried out! This is part of the
breed work, to ensure that the breed stays within the breed standard. At the SM/Ånnaboda cabin/the
secretariat, there will be instructions, lists and a measuring stick so you can measure your dog! We are
extremely grateful that you want to help us in the breedcare! No dog is named, we just want to know the
dog's sex, height at the withers and age. And if you are a foreign dog, please write the country after the
dog's details. When there are staff in the SM/Ånnaboda cabin/secretariat, there is a certain possibility of
getting help measuring your dog, if you so wish!

Vi är tacksamma för att få låna markerna, så snälla visa hänsyn och plocka upp efter er själva och era
hundar!
We are grateful for the loan of the test areas, so please show respect and pick up after yourselves and
your dogs!
OBS! Lämna inga hundar i varma bilar!
ATTENTION! Do not leave dogs in hot cars!
_____________________________________________________________________________________

Tollingjaktprov - officiell torsdag - lördag den 4–6 augusti
Startlista finns på SSRK prov https://sbktavling.se/competitions/41306
Samling sker vid respektive provruta kl. 09.00. Vägbeskrivning finns i utskickat PM. Glöm ej att ta med
vaccinationsintyg för hunden.
Tollinghuntingtest – official Thursday – Saturday 4-6 of August
The startlist is available on SSRK prov https://sbktavling.se/competitions/41306
Gathering takes place at each testsite at 09.00. You will find the directions in the PM. Don't forget to
bring the dog's vaccination certificate.
Pristutdelning sker vid respektive ruta när de är klara för dagen.
Prize ceremony takes place at each test site when all participants for that class is done
Kommissarie/Commissar: Malin Kånåhols 073-8375893

Deltagande/ Participation

Torsdag/Thursday 4/8
Juniortollare/Juniortoller 13 startande (startnr 1-13)
Domare/Judge:
Håkan Linde
Provledare/Testleader:
Marie-Louise Huldt
Liselotte Johansson
Nybörjare/Beginners
Domare/Judge:
Provledare/Testleader:

15 startande (startnr 14-28)
Sverker Haraldsson
Nina Enhage
Marie Eklöv

Öppen/Open
Domare/Judge:
Provledare/Testleader:

14 startande
Anders Wahlberg
Karin Svensson
Kristina Kollback

Elit/Elite
Domare/Judge:
Provledare/Testleader:

9 startande
Titti Karlström
Sanna Hallgren

Fredag/Friday 5/8
Juniortollare/Juniortoller
Domare/Judge:
Provledare/Testleader:

12 startande (startnr 1-12)
Lasse Bengtsson
Liselotte Johansson

Nybörjare/Beginners
Domare/Judge:
Provledare/Testleader:

16 startande (startnr 13-28)
Sverker Haraldsson
Marie Eklöv

Öppen/Open
Domare/Judge:
Provledare/Testleader:

13 startande
Anders Wahlberg
Kristina Kollback

Elit/Elite
Domare/Judge:
Provledare/Testleder:

9 startande
Titti Karlström
Sanna Hallgren

Lördag/Saturday 6/8
Juniortollare/Juniortoller 13 startande (startnr 1-13)
Domare/Judge:
Håkan Linde
Provledare/Testleader:
Marie-Louise Huldt
Nybörjare/Beginners
Domare/Judge:
Provledare/Testleader:

12 startande (startnr 14-25)
Lasse Bengtsson
Nina Enhage

Öppen/Open 11 startande
Domare/Judge:
Anders Wahlberg
Provledare/Testleader:
Karin Svensson
Elit/Elite
8 startande
Domare/Judge:
Provledare/Testleader:

Titti Karlström
Sanna Hallgren

_____________________________________________________________________________________

Working Test - inofficiell fredag den 5 augusti
Startlistan finns på hemsidan. Samling sker vid provplatsen. Vägbeskrivning finns i PM.
Working Test - unofficial Friday 5th of augusti
The startlist is available on the website. Gathering takes place at the testsite. You will find Directions in
the PM.
Samling/Gathering
Ekl och/and Ökl kl 08:45
Nkl startnr/start nr 10-29 kl 09:45
Nkl startnr/start nr 30-49 kl 10:45
Nkl startnr/start nr 50-69 kl 12:45
Nkl startnr/start nr 70-87 kl 13:45
Domare/Judges:
Sabina Rydberg, Stefan Ahlebrand, Martina Svensson, Jan-Inge Glenberg och Maygreth Åkesson
Provledare/Testleader:
Karin Gustafsson 073-0502047 och/and Jan-Erik Larsson 073-0505620
Prisutdelning kommer ske för elit - ökl så fort resultaten är klara för ekl - ökl.
Prize ceremony will take place for elite (ekl) and open (ökl) as soon as the results are ready for elite (ekl) –
open(ökl).
Prisutdelning kommer ske för nkl så fort resultaten är klara för nkl.
Prize ceremony will take place for the beginners (nkl) as soon as the results are ready for the beginners
(nkl).
_____________________________________________________________________________________
Prova-På tollingjaktprov – inofficiell lördag den 6 augusti
Provplatsen ligger i direkt anslutning till campingen. Deltagarlista med starttider samt vägbeskrivning
återfinns i PM som ni fått. Parkering för deltagare finns på campingens parkeringar. Följ skyltning på
plats.
Try-tollinghuntingtest - unofficial Saturday 6th of August

The test site is directly adjacent to the campsite. Participant list with start times and directions can be
found in the PM you received. Parking for participants is available in the campsite's car parks. Follow the
signage on site.
Instruktör/Instructor: Mats Viker
Funktionärer/Steward: Elin Molander, Lars Annergård.
Samling/Gathering:
Startnummer 1–8 har samling kl.9.00
Startnummer 9–15 har samling kl. 11.30
Startnummer 16–27 har samling kl.13.30
Har ni frågor eller behöver avanmäla er, kontakta Lars Annergård, 070 544 89 30, info@tollarklubben.se
_____________________________________________________________________________________
Rallylydnad – inofficiell lördag den 6 augusti
Äger rum på gräsplanerna runt SM/Ånnabodastugan/sekretariatet på First Camp.
Rally Obedience - Unofficial Saturday 6th of August
Takes place on the grass fields around SM/Ånnabodastugan/secretariat at First Camp.
Nybörjarklass/Novice or beginners level
32 startande för domare Ylva Malm.
Anmälan i sekretariatet senast 08.15. Första start 08.30.
Mästarklass/Master level
12 startande för domare Chatrine Strandli.
Anmälan i sekretariatet senast 11.15. Första start 11.30.
Fortsättningsklass/Intermediate level
17 startande för domare Ylva Malm.
Anmälan i sekretariatet senast 12.15. Första start 13.00.
Avanceradklass/Advanced level
4 startande för domare Chatrine Strandli.
Anmälan i sekretariatet senast 13.15. Första start 13.45.
Ni med löptikar anmäler detta till sekretariatet vid anmälan, så vi kan justera startlistorna.
Kontaktperson/Contact: Gunliz Bengtsson 070-3945425
_____________________________________________________________________________________
Utställning inofficiell söndag den 7 augusti
Tollarspecialens utställning är inofficiell. Regler för inofficiell utställning är något annorlunda mot
officiella utställningar. Detta innebär att vi kan bl.a. även ge möjlighet till hundar med diskvalificerande
fel att få en bedömning. Samtliga domare är auktoriserade för rasen. Bedömning sker endast i
konkurrensklass vilket innebär att de hundar som erhåller HP vid bedömning går vidare och tävlar om
placering i sin klass. Klassvinnande hanar tävlar sedan vidare mot klassvinande tikar om BIS/BIM för
respektive klass. Klassvinnande hundar i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass möts sedan i

tävlan om utställningens vackraste tollare – BIS/BIM. Utställningen avslutas med korande av
juniortollarmästare samt tollarmästare!
Exhibition unofficial Sunday 7th of August
Tollarspecialen's exhibition is unofficial. Rules for unofficial exhibitions are slightly different to official
exhibitions. This means that we can e.g. also give the opportunity to dogs with disqualifying faults to
have an assessment. All judges are authorized for the breed. Judging takes place only in the competition
class, which means that the dogs that receive HP during judging go on and compete for placement in
their class. Class-winning males then compete further against class-winning bitches for BIS/BIM for each
class. Class-winning dogs in the Best male dog class and Best female dog class then meet in the
competition for the most beautiful toller of the show - BIS/BIM. The final shows ends with the crowning
of the junior tollermaster and the tollermaster!
Plats: Ånnaboda First Camp vid fotbollsplanen vid SM/Ånnabodastugan. För vägbeskrivning, se deras
hemsidan: https://firstcamp.se/destination/annaboda-orebro/
Location: Ånnaboda First Camp at the soccer field at SM/Ånnabodastugan. For directions, see their
website: https://firstcamp.se/destination/annaboda-orebro/

Bedömningen startar kl. 09:00 i samtliga ringar. Se till att ha din nummerlapp utskriven och med dig
tillsammans med din hunds vaccinationsintyg! Och kom i god tid för att slippa stressa!
Vaccinationskontrollen är öppen mellan 07.30 – 09.00 och finns i anslutning till parkeringen.
The assessment starts at 09:00 in all rings. Make sure to have your number tag printed out and with you
along with your dog's vaccination certificate! And come in good time to avoid stress! The vaccination
check is open between 07.30 and 09.00 and is located next to the car park.
Ringar 1, 2 & 3 är tik ringar medan ring 4 & 5 är hanhundsringar.
Rings 1, 2 & 3 are rings with only femaledogs, while ring 4 & 5 are rings with only male dogs.

Ring 1

Ring 2

Ring 3

Ring 4

Ring 5

Nina Skjelbred, Norge

Anne-Chatrine Edoff

Maritha Östlund-Holmsten

Bertil Lundgren

Nina Lönner-Andersson

Tikar
Valpklass II 11 anm.
Öppenklass 38 anm.

Tikar
Unghundsklass 16 anm.
Jaktklass 30 anm.
Diskvalificerad klass 4 anm.

Tikar
Valpklass I 4 anm.
Juniorklass 16 anm.
Championklass 12 anm.
Seniorklass 6 anm.
Veteranklass 8 anm.

Hanar
Valpklass I 5 anm.
Jaktklass 19 anm.
Öppenklass 23 anm.
Seniorklass 2 anm.
Veteranklass 5 anm.

Hanar
Valpklass II 3 anm.
Juniorklass 14 anm.
Unghundsklass 16 anm.
Championklass 9 anm.
Diskvalificerande klass 10 anm.

Totalt anmälda: 49

Totalt anmälda: 50

Totalt anmälda: 46

Totalt anmälda: 54

Totalt anmälda: 52

Finaler enligt följande:/
Afternoon finals as follows:/
Barn med hund/Child with dog:
BIS/BIM Valpklass I/Puppyclass I:

Nina Skjelbred, Norge
Maritha Östlund-Holmsten & Bertil Lundgren

BIS/BIM Valpklass II/Puppyclass II:
BIS/BIM Diskvalificerande fel/ Disqualifying fault:
BIS/BIM Juniorklass/Juniorclass:
BIS/BIM Unghundsklass/Youth class:
BIS/BIM Jaktklass/Hunting class:
BIS/BIM Öppenklass/Open class:
BIS/BIM Championklass/Championclass:
BIS/BIM Championklass med jaktmerit (SE UCH):
BIS/BIM Seniorklass/Senior class:
BIS/BIM Veteranklass/Veteran class:
BIS Uppfödargrupp/Breeder group:
BIS Avelsgrupp/Progeny group:
Bästa hane/Best male:
Bästa tik/Best female:
BIS/BIM:
Juniortollarmästare/Juniortollermaster:
Tollarmästare/Tollermaster:

Nina Skjelbred, NO & Nina Lönner-Andersson
Anne-Chatrine Edoff & Nina Lönner-Andersson
Marita Östlund-Holmsten & Nina Lönner-Andersson
Anne-Chatrine Edoff & Nina Lönner-Andersson
Bertil Lundgren & Anne-Chatrine Edoff
Nina Skjelbred, NO & Bertil Lundgren
Marita Östlund-Holmsten & Nina Lönner-Andersson
Marita Östlund-Holmsten & Nina Löner-Andersson
Marita Östlund-Holmsten & Bertil Lundgren
Marita Östlund-Holmsten & Bertil Lundgren
Anne-Christine Edoff
Nina Lönner-Andersson
Bertil Lundgren
Marita Östlund-Holmsten
Bertil Lundgren & Marita Östlund-Holmsten
Nina Skjelbred, NO
Anne-Chatrine Edoff

OBS! För att göra utställningsplatsen med alla 5 ringar så överskådlig som möjligt, kommer tält bara
accepteras i anvisad tältzon. Tält får tidigast ställas upp från söndag morgon. Burar och stolar får
placeras utanför yttersta ring bandet, detta för att underlätta att kunna röra sig runt och utanför ringen
och ge utrymme att inte sitta för tätt inpå de hundar som är inne i ringen för bedömning.
ATTENTION! To make the exhibition area with all 5 rings as viewable as possible, tents will only be
accepted in the designated tent zone. Tents may not be set up from sunday morning at the earliest.
Cages and chairs may be placed outside the outermost ring band, this to facilitate being able to move
around and outside the ring and give space to the dogs that are inside the ring for assessment.
Tävlan om ”Barn med Hund” är öppen för barn t.o.m. 12 års ålder, och anmälan görs i
SM/Ånnabodastugan tillika sekretariatet mellan kl. 09.00 – 11.00, kostnad 20 kr.
The competition for "Children with Dog" is open to children up to 12 years of age, and registration is done
in SM/Ånnabodastugan between 09.00 – 11.00, cost 20 SEK.
För de som vill vara med och tävla om bästa uppfödargrupp och/eller avelsgrupp, ska anmäla sin/sina
grupper till SM/Ånnabodastugan/sekretariatet innan kl. 12.00.
Finalerna börjar så snart bedömningen är klar, preliminärt tidigast kl.14.00.
OBS, detta är cirkatider!
For those who want to participate and compete for the best breeder group and/or progeny group, must
register their group(s) at SM/Ånnabodastugan/secretariat before 12.00.
The finals will begin as soon as the judging is complete in the rings, tentatively at 2:00 p.m. at the
earliest.
NOTE, these are approximate times!
Kommissarie: Gunliz Bengtsson
CUA: Ingrid Boman
Vi planerar för att ha lunchbreak mellan ca 13.00 - 13.30. Mellan ca 13.30 – 14.00 ska alla hundar som
deltar i avels och uppfödargrupp för bedömas av domarna. På detta vis hoppas vi slippa tråkiga
väntetider och att allt ska flyta på bättre. OBS, detta är cirkatider!

We plan to have a lunch break between approx. 13.00 - 13.30. Between approx. 13.30 - 14.00 all dogs
participating in breeding groups and progeny groups will be prejudged by the judges. This way, we hope
to avoid boring waiting times and that everything will flow better. NOTE, these are approximate times!
Även i år kommer vi att arrangera en fotohörna. När eran hund fått bedömning och placering i ringen, så
beger ni er till fotohörnan, där ni i lugn och ro kan fotografera eran hund! I fotohörnan finns även
fotograf Sussie, som hjälper till att föreviga era hundar. På så vis, får vi både in bilder till ett
tollarspecialen reportage till vår Tollartidning, men det underlättar även i ringarna, så att bedömningen
flyter på! Naturligtvis får man även fotografera för sitt privata bruk!
Also this year, we will arrange a photo corner. When your dog has been assessed and placed in the ring,
you go to the photo corner, where you can take pictures of your dog in peace and quiet! In the photo
corner there is also photographer Sussie, who helps immortalize your dogs. In this way, we both receive
pictures for a customs special report for our Tollarmagazine, but it also makes it easier in the rings, so
that the assessment flows! Of course, you can also take photos for your private use!
Kritiklappen på eran hund, hämtas ut efter avslutad bedömning i SM/Ånnabodastugan/sekretariatet.
The written critic on your dog can be collected after the assessment has been completed in
SM/Ånnabodastugan/secretariat.
Se till att plocka upp efter dig och din hund, och lämna platsen städad! Vi är tacksamma att vi får ha vårt
stora arrangemang Tollarspecialen i Ånnaboda, så hjälp till att se till att vi lämnar platsen utan tråkiga
tassavtryck!
Be sure to pick up after you and your dog, and leave the place clean! We are grateful that we get to have
our big event Tollarspecialen in Ånnaboda, so help make sure we leave the place without boring paw
prints!

Vi hoppas på att få en trevlig helg tillsammans!
We hope to have a nice weekend together!

Med Glädje & Iver – Nova Scotia Duck Tolling Retriever

