
Tollingjaktprov i Höstbodarna 

I månadsskiftet juli-augusti arrangerades det första tollingjaktprovet i Gästrikland i 
form av ett dubbelprov vid Höstbodarna mellan Oslättsfors och Ockelbo. 

På lördagen deltog 11 hundar och på söndagen 9 st. Domare och provledare var 
Anders och Anita Wahlberg från Töre. Provet genomfördes i härligt väder under en 
gemytlig stämning trots att alla hundar kanske inte helt uppförde sig som husse eller 
matte ville. Bäst av hemmahundarna klarade sig Lena Fjellstedts  
Hummelviksgårdens Gin och Tonic med ett 1:a pris i nybörjarklassen både lördag 
och söndag och som därmed kvalificerade sig till deltagande i öppen klass i 
fortsättningen. Även Petter och Tina Janssons Agrosofens Piruetta lyckades bra med 
ett 1:a pris i samma klass på lördagen. 

Domaren lade stor tyngd i sin bedömning på tollingarbetet vid gömslet. Detta första 
moment innebar att ekipaget från startpunkten jägarmässigt smög sig till gömslet vid 
sjöstranden. Hunden skulle här visa följsamhet med föraren och inte bege sig ut på 
några egna turer i terrängen. Väl i gömslet gav domaren anvisningar om att kasta 
den så kallade tollingapporten ett antal ggr åt höger eller vänster. Direkt skulle 
hunden i animerad stil skutta iväg och hämta denna. Här premierades ett glatt och 
frimodigt arbete gärna med ett sista rävlikt ”sorkskutt” på apporten framför den som 
sakta knallade ut och hämtade sin apport. Vid en ”skarp” inlockning av fågel triggar 
ett i ögonfallande och rävlikt beteende allra bäst. Därefter fortsatte provet med 
markering, sök och dirigering som i ett traditionellt retrieverprov. 

Detta första prov gav mersmak och redan nu är det bestämt att genomföra ett prov 
nästa år. Denna gång kommer provet att infalla helgen innan tollarnas 
generalmönstring Tollarspecialen i Sälen vilket förhoppningsvis innebär att lite fler 
hundar söderifrån vill prova lyckan på väg dit.  



 

Domaren Anders Wahlberg (överst) och deltagarna i nybörjarklassen vid lördagens 
tollingjaktprov 


