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Tolling/tollingjaktprov

Tollingen är tollarnas speciella sätt. Det betyder att man lockar fåglarna mot stranden eller 
inom skjuthåll. Fåglarna lockas att bli nyfikna av att hundarna leker och apporterar vid 
strandkanten.

Men mer om hur det går till och vad man ska tänka på finns att läsa på Johan Stenebo, 
kennel Duck Dog's eminenta hemsida. Läs mer på Duck Dogs hemsida.

Tollingjaktprov

På Tollarklubbens hemsida, så kan du kolla var det ska vara TJP, resultat och regler.

Här är reglerna från Tollarklubbens hemsida:

Jaktprovsbestämmelser för Tollingjaktprov

Fastställda av styrelsen för Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben att gälla fr.o.m. 
2003-01-01 på inofficiella tollingjaktprov för Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

§ 1 Ändamål
Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars 
jaktegenskaper samt vara förberedande för start på för rasen officiella jaktprov.

§ 2 Organisation och godkännande
Inofficiella jaktprov enligt dessa bestämmelser anordnas av svenska rasklubben för Nova 
Scotia Duck Tolling Retriever. Ansökan om att få arrangera jaktprov i klubbens namn ställs 
till ansvarig i rasklubbens styrelse för godkännande. Samtliga prov ska utlysas i 
rasklubbens tidning. Kommissarie och provledare skall utses vid alla av klubben godkända
prov.

1.Domare ansvarar för att provet genomföres enligt gällande bestämmelser. 
Domaren äger rätt att ändra provuppläggningen.
2.Kommissarie ansvarar för att katalog och prislistor upprättas, samt handlägger 
eventuella protester.
3.Provledare ansvarar för provets uppläggning och säkerhet.

Prov får ej inställas utan godkännande av styrelsen.

§ 3 Rätt att deltaga
Jaktprov är öppet för Nova Scotia Duck Tolling Retriever vars ägare är medlem av erkänd 
svensk eller utländsk rasklubb för Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Hund kan endast anmälas till en start per klass för varje utannonserat jaktprov.

Hund skall vid anmälningstillfället ha erhållit de meriter som krävs för start i den klass 
anmälan avser. Dock kan om arrangören så tillåter, hund som efter anmälningstidens 
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utgång kvalificerat sig för högre klass tillåtas starta i denna.

Registreringskrav
Svenskägd hund skall vid anmälningstiden utgång vara registrerad i SKK. Svenskägd 
hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer. För utlandsägd 
hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja tävlingsanmälan.

I de fall ovanstående krav ej uppfylles kommer erhållna resultat att annulleras.

Oacceptabelt beteende
Hundar som under prov eller tävling uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa 
aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra
hundar skall avvisas från provområdet.

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK 
rapportera då hund under prov eller tävling visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det 
åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

Krav på ID-märkning
Hund född efter 1997-01-01 skall vara ID-märkt för att få deltaga. Hundens ID-nummer 
skall vara registrerat hos SKK (gäller svenskägd hund). ID-märkningen kan ske genom 
tatuering eller med implantat av microchip. De microchip som används skall uppfylla ISO-
standard 11784 eller 11785. Avläsare tillhandahålls av hundägaren.

Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.

Kryptorchid hund
Om deltagande hund är kryptorchid skall detta anges i prislistan.

Begränsat prov
Om deltagarantalet måste begränsas skall detta meddelas vid annonseringen av provet. 
Antalet deltagare bestäms av jaktprovets provledare och lottning skall ske omedelbart efter
anmälningstidens utgång. Provledaren har i samband med överanmält prov möjlighet att 
utse reserver. Dessa reserver har vid provet företräde framför hundar som efter 
anmälningstidens utgång kvalificerat sig för högre klass.

Vid aktuellt prov skall markägaren undantas från lottning. De domare, kommissarier och 
provledare som tjänstgjort under aktuell provsäsong skall undantagas från lottning vid ett 
provtillfälle med en hund.

I provet får ej deltaga

a.Hund som är folkilsken har inte rätt att deltaga. Hund som vid tre (3) tillfällen 
tilldelats noll (0) pris p.g.a. diskvalificerande mentalitet enligt SKK:s allmänna 
bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar.
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b.Hund som tillhör tjänstgörande provledare, kommissarie, domare eller 
domaraspirant. Vid tvådagarsprov har dock person som tjänstgör ena dagen rätt att 
föra hund andra dagen.
c.Hund som ägts, förts eller personligen tränats av tjänstgörande domare eller 
domaraspirant under de senaste sex månaderna.
d.Hund som ägts av någon ur tjänstgörande domares hushåll har ej rätt att deltaga i
den klass domaruppdraget gäller.
e.Hund som inte inom föreskriven tid vaccinerats enligt SKK:s bestämmelser.
f.Hund som är eller misstänks vara behäftad med smittsam sjukdom.
g.Tik som löper.
h.Dräktig tik med beräknad nedkomst inom 30 dagar, beräknat från 63 dagar efter 
första parningen. Tik får ej heller deltaga inom 75 dagar efter valpning.
i.Hund som vistats i karantän under de senaste två månaderna före provet.
j.Hund som före tävlan har tillförts kemisk substans eller läkemedel, som genom sin 
stimulerande, irriterande, kraftstegrande, smärthävande, försvagande eller 
lugnande inverkan kan antas påverka hundens prestationsförmåga eller 
temperament (Se SKK:s särskilda bestämmelser "Nationellt dopingreglemente för 
hund").

§ 4 Hundägarens ansvar
För skada som orsakas av hund, svarar dess ägare eller dennes ombud enligt lag om 
tillsyn över hundar och katter.

§ 5 Anmälan och avgifter
Anmälan om deltagande skall ske på formulär godkänd av rasklubben och skall, jämte 
anmälningsavgiften, vara poststämplad senast sista anmälningsdagen. Anmälan ska ske 
till ansvarig i rasklubbens styrelse.

Anmälningsavgiften återbetalas

a.Om utlyst prov inställes.
b.Vid begränsat prov, till den som ej kan beredas plats.
c.Vid sådant bestyrkt hinder för hunds deltagande, varöver anmälaren ej råder.
d.För hund som efter anmälan erhållit merit som förhindrar deltagande i anmäld 
klass, varvid anmälan härom skall vara arrangör tillhanda inom fyra dagar efter att 
meriten erövrats, dock minst två dagar före aktuellt prov.

§ 6 Klassindelning
Unghundsklass (Ukl)
För hundar som första provdagen uppnått 9 månaders ålder men ej fyllt 24 månader.

Nybörjarklass (Nkl)
För hundar som första provdagen uppnått 24 mån ålder och som ej tidigare erhållit två 1:a 
pris i klassen. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen. 
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Hund vilken gått till pris på för rasen officiellt jaktprov, äger ej rätt att starta i klassen.

Öppenklass (Ökl)
För hundar som erhållit 1:a pris i unghunds- eller nybörjarklass och som ej tidigare erhållit 
två 1:a pris i klassen. Klassen är även öppen för hundar vilka gått till pris på för rasen 
officiellt jaktprov.

Elitklass (Ekl)
För hundar som erhållit två 1:a pris i öppenklass vid tidigare prov.

Startordningen skall bestämmas genom lottdragning i varje klass oberoende av hundarnas
kön.

§ 7 Provets allmänna uppläggning
En skytt, hundförare och hund befinner sig vid ett gömsle placerat på stranden invid en 
sjö. Hundföraren kastar ett tollingföremål och låter hunden apportera detta, denna 
procedur upprepar sig ett antal gånger.

Under provet fingeras nedskjutningen av några vilt under skott och kast och hunden ges 
möjlighet att markera

Skytten tänkes före provets början i aktuellt område ha fällt ett antal vilt varav en del fallit 
på land och en del i vatten. För några av vilten antages skytten veta de exakta 
nedslagsplatserna och hunden ska då kunna dirigeras dit. För några av vilten vet varken 
förare eller hund var nedslagsplatsen är belägen och hunden skall då självständigt söka 
igenom anvisat terrängavsnitt. Söket skall även omfatta arbete i vatten. Dessutom skall 
tillfälle ges till bedömning av hundens förmåga att hålla sig lugn och tyst i påfrestande 
situationer, under väntan, i samband med skottlossning samt då vilt faller.

Normalt apporteringsavstånd är upp till 70 meter. Avstånden skall dock anpassas till 
rådande yttre omständigheter.

Domaren skall före start informera deltagande om provets uppläggning. Domaren avgör 
förarens rörelsefrihet samt om viltet ska apporteras i viss ordning. Hunden skall under hela
provet föras utan koppel om domaren ej meddelar annat. Domaren skall ges tillfälle att 
bedöma hundens dirigerbarhet, lydnad och självständighet. Hunden skall vid 
markeringstillfället ej för tydligt se viltet efter nedslaget.

Vid provupplägget bör en uppdelning av momenten samt onödig geografisk spridning 
undvikas. Jaktprovets uppläggning varierar beroende på de naturliga möjligheter 
provmarken erbjuder. Provledaren svarar i samråd med domaren för att provet får en 
lämplig svårighetsgrad inom ramen för tillgängliga provmarker.

Det bör vara naturligt för en retriever att kunna arbeta tillsammans med andra hundar utan 
att störa dessa eller själv bli störd. Hunden skall därför i:
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Ökl under del av prövningen följa annan hunds arbete. Hunden får hållas kopplad vid 
annan hunds arbete.

Ekl under hela prövningen följa annan hunds arbete, samt under del/delar arbeta i 
anslutning till annan hund. Dock bör ett samtidigt arbete i ett gemensamt område ej 
förekomma.

Apporteringsviltet
Provledaren ansvarar för att viltet är i sådant skick att det i största möjliga utsträckning 
motsvarar nyskjutet vilt. Passat eller otinat vilt får ej förekomma. Domaren skall på 
provplatsen förvissa sig om viltets kvalitet och att det förvaras på lämpligt sätt.

Vid tollingmomenten får endast änder och gäss förekomma som apporteringsvilt.

Vid övriga moment gäller:
- I Ökl/Ekl får ej rovvilt förekomma som apporteringsvilt.
- I Ukl/Nkl får ej annat apporteringsvilt än sjöfågel användas.

§ 8 Genomförande
Unghundsklass (Ukl)
Provplatsens vegetation bör vara relativt öppen både på land och på vatten. Minst åtta 
tollingapporter, i två moment (4+4), skall förekomma i denna klass. Minst åtta tillfällen för 
viltapportering bör ges, varav minst tre på vatten, två av dessa på simdjupt och relativt 
öppet vatten. Minst tre skott skall avlossas. Apporteringsarbetet skall arrangeras så att det 
är möjligt att bedöma bl a markeringsförmåga, samarbetsvilja samt självständigt arbete.

Nybörjarklass (Nkl)<
Se unghundsklass.

Öppenklass (Ökl)<
Provplatsen bör innehålla relativt tät vegetation både på land och på vatten. Minst tio 
tollingapporter, i två moment (5+5), skall förekomma i denna klass. Minst 10 tillfällen för 
viltapportering bör ges, varav minst fem på vatten, tre av dessa på simdjupt vatten. Minst 
fyra skott skall avlossas. Apporteringsarbetet skall arrangeras så att det är möjligt att 
bedöma markeringsförmåga, samarbetsvilja, dirigering samt självständigt arbete.

Elitklass (Ekl)
Elitklass arrangeras i princip som öppenklass, men med ökad svårighetsgrad och minst 15
tollingapporter i 3 moment (5+5+5), skall förekomma. Lämpliga åtgärder är därvid svårare 
terräng, mer omfattande vattenarbete, svårare markerings- och dirigeringsuppgifter.

§ 9 Föremål för bedömning
Föremål för bedömning är hundens förmåga och villighet att på land och i vatten finna och 
apportera skadat eller dött vilt. God dressyr och appell är förutsättningar för jakt med lock- 
och eftersökshund. Följande egenskaper hos hunden skall alltid bedömas.
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a.Tolling
Hunden skall genomföra ett ändamålsenligt lockarbete. Av betydelse är att hunden 
rör sig i det av domaren angivna tempot mellan tollingapporterna, framför den 
tänkta fågelflocken, och att den rör sig på ett sätt som naturligt drar till sig viltets 
uppmärksamhet genom att den är väl synlig. Ett alltför långsamt lockarbete, om 
hunden ger ifrån sig ljud eller beträder vattnet skall räknas hunden till nackdel. I de 
fall levande vilt förekommer räknas överdrivet intresse för inkommande fågel till 
hundens nackdel. Helt otillräckligt lockarbete eller i de fall hunden skrämmer bort 
levande vilt berättigar domaren att avbryta prövningen.
b.Samarbetsvilja
Vilja till samarbete med föraren är ett sammanfattande uttryck för hur lätt hunden 
låter sig föras i varierande situationer. Hunden skall under hela prövningstiden visa 
god samarbetsvilja och hörsamhet och följa förarens kommando och signaler. 
Upprepade kommandon och korrigeringar från föraren för att hålla hunden på plats 
belastar den slutgiltiga prissättningen. Går hunden helt ur hand är det detta ett 
diskvalificerande fel.
c.Sök
Söket ska vara sådant att hela det aktuella terrängavsnittet, även svårare delar 
därav, täckes effektivt och utan onödig tidsspillan. Då så begäres skall hunden 
kunna avsöka anvisat område självständigt utan större stöd från föraren. Söket bör 
även omfatta arbete i vatten. Ineffektivt sök räknas hunden till nackdel. Helt 
otillräckligt sök berättigar domaren att avbryta prövningen.
d.Fart
Hunden skall arbeta med god fart, dock ej så att förmågan att lokalisera vilt blir 
lidande. Långsamt arbete räknas huden till nackdel.
e.Uthållighet
Hunden skall visa god uthållighet tills de förelagda uppgifterna är lösta eller provet 
avbrutits. Bristande uthållighet räknas hunden till nackdel.
f.Näsa
Hunden skall visa god näsa, det vill säga den skall med hänsyn till rådande vind och
vittringsförhållanden effektivt kunna lokalisera viltet. Dålig näsa är ett allvarligt fel, 
men försiktighet bör iakttagas vid bedömningen då vittringsförhållandena kan vara 
svåra att avgöra.
g.Dirigerbarhet
Hunden skall, då arbetets effektivitet så kräver, raskt och villigt låta sig dirigeras, 
såväl på land som i vatten. I unghunds- och nybörjarklass skall noggrann dirigering 
ej begäras, utan endast att hunden kan styras till ett anvisat område. Dålig 
dirigerbarhet ska räknas hunden till nackdel.
h.Markeringsförmåga
Avser prövning av hundens förmåga att koncentrera sitt intresse på fallande vilt och 
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därefter snabbt lokalisera det. Dålig koncentrations- och markeringsförmåga skall 
räknas hunden till nackdel.
i.Skottreaktion
Skotträdsla eller svårkontrollerad upphetsning är allvarliga fel, som berättigar 
domaren att avbryta prövningen.
j.Stadga
Hunden skall vid kontakt med levande oskadat vilt, vid skottlossning och inför 
fallande vilt förhålla sig lugn och tyst och får inte gnälla eller skälla.

Då hunden är i arbete skall den vid ovan nämnda situationer ej låta sig distraheras 
utan skall fortsätta de förelagda uppgifterna. Då hunden är kommenderad att 
förhålla sig stilla (stå, sitta, ligga) skall den lugn och tyst förbli på platsen. Spontan 
stadga utan påverkan från föraren är positivt. I unghunds- och nybörjarklass mildras
kravet på stadga. Svårkontrollerad upphetsning är ett allvarligt fel som berättigar 
domaren att avbryta prövningen.
k.Apporteringslust
Hunden skall spontant och utan tvekan, dröjsmål eller övertalning från föraren, 
apportera och inleverera vilt. Uppenbar vägran att apportera lokaliserat vilt är ett 
allvarligt fel som berättigar domaren att avbryta prövningen.

Föremål för bedömning skall vara:
- villighet att ta upp viltet.
- villighet att snabbt och direkt komma in till föraren med viltet.
l.Apportgrepp
Viltet skall apporteras på ett sådant sätt att det ej glider ur greppet, att hundens 
rörelser ej onödigtvis hindras och så att viltet ej skadas av hundens tänder. Härvid 
må hänsyn tagas till den enskilda hundens fysiska förutsättningar att apportera 
större vilt. Viltet skall avlämnas i hand. Apportgrepp som skadar viltet berättigar 
domaren att avbryta prövningen.

Föremål för bedömning skall vara:
- greppets lämplighet.
- mjukheten i greppet.
- avlämningen.
m.Simteknik
Hunden skall ha ett effektivt simsätt. Ineffektivt och/eller plaskande simsätt skall 
räknas hunden till nackdel.
n.Vattenglädje och arbetsvillighet i vatten
Hunden skall villigt gå i vatten och visa frimodighet att ta sig fram i 
vattenvegetationen. Bristande frimodighet i vatten skall räknas hunden till nackdel. 
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Total ovilja att gå i vatten berättigar domaren att avbryta prövningen.
o.Hundtolerans
Hunden får under sitt arbete inte störa eller låta sig störas av andra vid provet 
närvarande hundar. Dåligt uppträdande av dessa slag räknas hunden till nackdel. 
Aggressivitet mot annan hund är ett allvarligt fel, som berättigar domaren att avbryta
prövningen.

§ 10 Avbrytande av prövning
Om hunden utför helt otillfredsställande arbete äger domaren rätt att avbryta prövningen. 
Fel som berättigar domaren att avbryta hundens vidare deltagande i provet är: (se även 
§9) otillräckligt lockarbete eller i de fall hunden skrämmer bort levande vilt, helt 
otillfredsställande sök, hunden helt ur hand, stark skotträdsla, svårkontrollerad 
upphetsning, uppenbar apportvägran, sådant apportgrepp som skadar viltet, total ovilja att 
gå i vatten, aggressivitet mot annan hund.

Att hundens prestation ej berättigar till pris motiverar ej till avbrytande av prövningen.

§ 11 Bedömning
Domaren redovisar sin uppfattning om hundens arbete i förhållande till 
provbestämmelserna.
Domaren skall efter bedömningen ge provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig kritik 
avseende de prövade egenskaperna (§9). Detta gäller även hund som ej erhållit något 
pris.
Domslut grundat på domarens uppfattning av hundens arbete är slutgiltigt.

§ 12 Prissättning
Avgörande vid prissättningen skall vara det helhetsintryck domaren har av hundens arbete
och egenskaper, hundens allmänna effektivitet samt vilken kapacitet den har som apportör
i varierande situationer.

I alla klasser tillämpas kvalitetsbedömning. Hund tilldelas 1:a, 2:a, 3:e pris eller intet pris, 
0.

För erhållande av 1:a eller 2:a pris erfordras minst godkänd i alla bedömda egenskaper 
(se §9). Särskilt framstående hund med 1:a pris kan tilldelas hederspris, Hp. Detta gäller i 
samtliga klasser. Vandringspris får ej utdelas.

a.Unghundsklass
I denna klass skall framförallt hundens arbetsvillighet, spontana apportering och 
samarbetsvilja bedömas. Ofullständig appell skall icke bedömas för hårt.

För erhållande av 1:a pris skall hunden visa mycket god arbetsvillighet, 
apporteringsglädje och samarbetsvilja samt icke uppvisa några allvarliga fel eller 
brister i arbetet. För 2:a pris skall hunden visa god arbetsvillighet och 
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apporteringsglädje medan vissa fel och brister att hänföra till hundens ungdom eller 
orutin kan tillåtas. För 3:e pris skall hunden visa arbetsvillighet och gott intresse för 
apportering medan även klara fel och brister att hänföra till ofullständig appell och 
bristande rutin kan accepteras.
b.Nybörjarklass
Se unghundsklass
c.Öppenklass
För erhållande av 1:a pris skall hunden genomföra provet på ett övertygande sätt 
och av domaren anses som en bra jakthund. För 2:a pris skall hunden utföra ett 
förtjänstfullt arbete, dock kan vissa fel och brister accepteras. För 3:e pris skall 
hunden utföra ett sådant arbete att det, trots dess fel och brister, icke anses utesluta
hunden från pris.
d.Elitklass
I elitklass ska i alla avseenden höga krav ställas på hundens arbete. För erhållande 
av1:a pris skall hunden genomföra provet på ett synnerligen övertygande sätt och 
av domaren anses som en mycket bra jakthund. För 2:a pris skall hunden utföra ett 
mycket förtjänstfullt arbete, med endast smärre fel och brister. För 3:e pris skall 
hunden utföra ett gott arbete utan allt för stora brister.

§ 13 Anvisningar för hundförare
Hundförare skall i stort känna till jaktprovsbestämmelserna men har dock före start rätt att 
till domaren ställa frågor angående prövningsordningen.

Det hör till god ton att man ej under pågående prov diskuterar domsluten med 
tjänstgörande domare eller offentligt kritiserar bedömningen.

Det är förbjudet att aga hund. Brott mot bestämmelsen medför uteslutning från provet.

Hundförare bör sträva efter att föra sin hund så att den arbetar med glädje och villighet.

Hundförare bör sträva efter att uppträda jaktligt korrekt med hänsyn till viltets naturliga 
skygghet. Kommandon och signaler bör vara i möjligaste mån lågmälda och förekomma 
sparsamt.

Fysisk kontakt med hunden i syfte att lugna eller korrigera denna är ej tillåten. 
Dressyrhjälpmedel som hunden kan förknippa med olust eller aga är ej tillåtna under 
provet.

§ 14 Protest
Deltagare, som anser sig tillfogad orätt genom att gällande bestämmelser åsidosatts, äger 
rätt att till kommissarien avge skriftlig protest. Domslut kan dock endast ändras om fel av 
teknisk art blivit begånget och deltagare kan således inte protestera mot domarens 
bedömning och uppfattning av hundens arbete.

Protesten skall, jämte fastställd protestavgift, vara inlämnad till kommissarien inom 30 
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minuter efter det att domslutet tillkännagivits. Kommissarien avgör, efter hörande av 
domaren och provledaren, om protesten kan anses befogad.

Godkännes protesten skall hunden om möjligt beredas tillfälle att prövas om och 
protestavgiften återbetalas. I de fall omprövning ej är möjlig utgår hundens pris ur prislistan
samt protest- och startavgift återbetalas.
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