
Kommentarer och rättelser till minnesanteckningar från möte med
Arbetsgruppen för Tollingjaktprov 17 november 2001 på Nova Park Hotell

Tollarklubbens representanter vid mötet ovan har tagit del av minnesanteckningarna och vill
göra följande kommentarer och tillrättalägganden.

Johan Stenebo framhöll i sitt anförande att en majoritet inom klubben vill ha ett officiellt
tollingjaktprov.

Det stämmer, att majoriteten av de närvarande vid senaste klubbmöte röstade för ett sådant
förslag, men endast under förutsättning att detta inte innebar att tollarna kommer att förlora
möjligheten och rätten att delta på SSRK:s retrieverjaktprov och att Tollarklubben även
fortsättningsvis skall vara en del av SSRK-gemenskapen.
Tollaren är en mångsidig apporterande jakthund med tollingen som en intressant säregenskap,
men att framhålla enbart tollingen som dess jaktliga egenvärde vore att utesluta rasen som ett
möjligt val för jägare med tillgång till småbruten terräng. Hur många jägare skulle ha behov
av en så särpräglad specialist?
Vem kan idag svara på om tollingen är en nedärvd egenskap, eller om den är ett inlärt
beteende som förutom förmågan att växla mellan passivitet och aktivitet kräver ett rödaktigt
hårlag? Ett jaktprov är först som sist ett avelsinstrument, och utan ett klart besked från
genetiker och etologer om att tolling är en nedärvbar egenskap är tollingjaktprovet ointressant
som enda avelsinstrument.

Ett beslut innebärande att tollingjaktprovet blir officiellt samtidigt som tollaren förlorar rätten
att delta på SSRK's retrieverjaktprov och att klubben skulle bli egen specialklubb är så
långtgående att det innebär stadgeändringar inom Tollarklubben, beslut av ett SSRK-
fullmäktige och av ett SKK Kennelfullmäktige. Eftersom dessa förutsättningar är realitet
måste tidsschemat för införandet av ett officiellt tollingjaktprov bli ett helt annat. Frågan
kommer säkert upp vid klubbens årsmöte 02 03 09. Vi ber därför om svar snarast på följande
fråga:

 kan Tollarklubben förbli medlem i SSRK med rätt att delta på SSRK:s retrieverjaktprov
som tidigare om tollingjaktproven blir officiella?
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