
Jaktretrievern i Sverige
– en tillbakablick – del 2

Först och främst vill jag tacka alla som i positiva ordalag 
via mejl, telefon eller på annat sätt hört av sig efter den 
första artikeln. Jag vill även denna gång lägga in en li-
ten brasklapp för eventuella sakfel i den här artikeln och 
samtidigt passa på att korrigera ett par saker i förra num-
ret. Jag skrev bland annat att valet av hanhund till ken-
nel Twigg’s första kull föll sig naturligt, då hunden Arrak 
bodde i närområdet. Detta var förvisso inte helt osant 
men ändå inte helt korrekt, då ju Arrak faktiskt ägdes 
av Erik. Dessutom missade jag att det fanns ytterligare 
en jaktprovschampion av rasen chesapeake bay retriever, 
nämligen Vättlestugans Karelia, ägare Staffan Birkegård. 
Och så blev det lite tokigt i en bildtext på s 9. Överst på 
sidan ses Anki Hamilton och Classical Twi-Light (e Iliadens 
Haimon u Guns Choice Fetch It).

Labrador retriever
Under 1990-talet ökade intresset för 

den jaktavlade labradoren snabbt och 

det blev allt svårare att hålla koll på alla 

hundar, resultat, stamtavlor, ärftliga 

sjukdomar, avelskombinationer m.m. 

Jag var på den här tiden adjungerad till 

Labradorklubbens avelsråd, där även 

Margareta Veneke var verksam. Vi för-

sökte få till stånd en avelsöversikt på de 

Text: Lasse Johnsson

Chesapeake bay retriever Vättlestugans 
Karelia

Vassruggens Vade Brand
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jaktavlade labradorerna, men detta föll 

inte i god jord i Labradorklubben vid 

den här tiden. Vi var kanske lite väl en-

tusiastiska och före vår tid och motstån-

det mot ”jaktlabbarna” var på många 

håll ganska stort. Några entusiaster tog 

sig därför an uppgiften att skapa en 

avelspärm (föregångare till Rasdata) 

för jaktavlade labradorer. Vi köpte två 

gånger om året data från SKK på de 

hundar vi var intresserade av och gjor-

de sammanställningar på kullar, prov-

resultat, hälsa, utställningsmeriter och 

mycket annat. De som var intresserade 

av våra sammanställningar kunde pre-

numerera på pärmen och jag tror att 

nästan alla som hade jaktavlade labra-

dorer på den tiden var med. Den ”löst 

sammansatta gruppen”, som SSRK/HS 

benämnde oss i ett protokoll, kom att 

heta ”Jaktkassan”.

Flera av oss som grundade Jaktkas-

san hade varit i England och där med 

intresse följt flera field trials. Dans-

karna hade också under ett antal år 

arrangerat så kallade A-prøve och vi 

ansåg tiden mogen för att även Sverige 

borde få igång en sådan verksamhet. 

Mot bakgrund av detta började vi där-

för i blygsam skala att arrangera inoffi-

ciella A-prov för våra ”prenumeranter”. 

Vi köpte jakter och höll åtminstone ett 

till två prov per år. 

1994 hände också en annan sak, 

som vi ansåg rättfärdigade vår strävan 

att få till denna provform – FCI godtog 

inte längre att CACIT kunde delas ut 

på B-prov. Det kom dock att ta drygt 

tio år från Jaktkassans blygsamma start, 

tills SSRK fick stambokförda A-prov. 

Anders Carlsson, jag själv och ett par 

andra entusiaster fick i uppdrag att 

skriva det första regelverket 2002 och 

året därefter hölls de första officiella A-

proven i Sverige.

Under den här perioden ändrades 

också reglerna för att ta med hundar till 

England och många tog chansen att åka 

över och träna och starta på prov. Den 

första som lyckades med konststycket 

att vinna ett ”novice stake” var Ralf Fal-

keland med Justlike Lee-Travino. Ralf 

fick snart flera efterföljare, bland annat 

Lena Bratsberg, Inga-Lena Djurberg 

m.fl. som också vann novice stakes. 

Flera skickliga uppfödare och 

hundförare förvaltade på bästa sätt 

den jaktavlade labradoren till vad den 

är idag. Det finns många som kan näm-

nas, men jag har valt ut några som en-

ligt min uppfattning har betytt mest.

Kennel Searover, Lena Bratsberg 

Karlsson och Anki Andersson. Lenas 

stamtik Classical Star-light fick fyra kullar, 

32 valpar, varav 12 blev jaktprovschampi-

on. Den mest framgångsrika kullen blev 

F-kullen efter Sparkfield Gavin, där sex 

av åtta valpar erhöll jaktchampiontiteln. 

Lena vann Coupe d’Europe 2001 med 

Searover Flame. Andra hundar från ken-

neln som varit mycket framgångsrika är 

S Flaming Tanni och så har vi hela kullen 

undan Streamlight’s Searover Kitty efter 

Inga-Lena Djurbergs Tasco Brimstone 

(Brim). Kullen bestod av åtta valpar va-

rav sju blev jaktprovschampions, ett par 

både på A- och B-prov. Kitty fick även 

flera champions efter Thomas Söder-

ströms Hillus Drake. Kennel Searover 

är absolut en av de mest framgångsrika 

kennlarna av jaktavlade labradorer och 

Lena en av Sveriges skickligaste och mest 

framgångsrika tränare och hundförare.

Från Searover är inte steget långt 

till en av Lenas och Ankis valpköpare, 

Lena Westerman, som tillsammans 

med Karin Thunander har kennel 

Streamlight’s. Kenneln kunde inte få 

en bättre start än med tiken Searover 

Fancy Fascination. Det här är troligt-

vis en av Sveriges förnämligaste avels-

tikar. Fancy är mor till 32 valpar varav 

16 har blivit jaktprovschampion! Lena 

och Fancy vann också retrievermäster-

skapet 2000. Den mest framgångsrika 

kullen är utan tvekan ”deckarkullen”, 

där jag själv har haft glädjen att få äga 

S Tony Baretta (Totte), men hanar i all 

ära, det är tikarna från den här kullen 

som kanske betytt mest i avelssamman-

hang. Dels den ovan nämnda tiken 

”Kitty” som ägdes och fördes på prov av 

Ingela Funck och så naturligtvis Karin 

Thunanders S Dana Scully. Jag kom-

Searover Flame

Searover Fancy Fascination

Streamlight’s Dana Scully

Flaxdale Blue-Dun

Moorman’s Gentiana
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mer ihåg första gången jag träffade 

Karin, en positiv och glad tjej med en 

(du får ursäkta Karin) ganska medi-

oker tik som kallades Polka. Visserli-

gen var Karin mycket intresserad och 

entusiastisk och jag kunde nog ana ett 

viss mått av vetgirighet. Men jag kunde 

knappast föreställa mig att Karin skulle 

komma att bli en av Sveriges absolut 

bästa retrievertränare och hundförare 

på A-prov. Karin har bland annat vun-

nit retrievermästerskapet (RM) och 

fört fram flera hundar till A- och B-

provschampionat. Den absolut högst 

meriterade tiken i Sverige på A-prov är 

utan tvekan Karins S Dana Scully som 

erövrat fler cert och ck än någon an-

nan hund. Tillsammans har Lena och 

Karin haft stora framgångar med sina 

hundar och utvecklat ett gott samarbe-

te med flera andra kennlar, inte minst 

med kennel Searover.

Kennel Sea-Croft, Birgitta Berna-

dotte, började också sin uppfödargär-

ning med samma linjer som de två 

förstnämnda kennlarna. Från Anki Ha-

milton köpte Birgitta Classical Garbi 

som var efter Rambo of Downfarm un-

dan Classical Twi-Light. Garbi och Bir-

gitta vann bland annat jubileumsprovet 

och tillika retrievermästerskapet på Ru-

uthsbo 1995, som arrangerades som ett 

A-prov. Garbi parades med Brookmoor 

Black Brando och Birgitta behöll tiken 

Sea-Croft Scilla, den enda svenska la-

brador som hittills erövrat titeln INT 

JCH på A-prov.

Två mycket framgångsrika kennlar 

som under åren haft ett mycket gott 

samarbete är Lasse och Anna-Karin 

Hedmans kennel Moorman’s och Sö-

ren Noréns kennel Justlike. Lasse och 

Anna-Karin startade sin uppfödning 

med en av de bästa tikar jag sett och 

dömt under åren, Flaxdale Blue-Dun 

(Ella), som var efter en av de mest 

betydelsefulla avelshundarna i svensk 

jaktlabradoravel, Lasse Lindahls Sand-

ringham Bluff. Ella blev mor till 15 

jaktprovschampions och radade själv 

upp mängder av första pris och prov-

vinster under sin karriär. Lasse och Ella 

vann bland annat RM 1991. En av Ellas 

valpar, Moorman’s Verona, kom att bli 

Sörens start för kennel Justlike.

Lasse Hedman har en lång och fram-

gångsrik bana inom retrievervärlden 

och han har fört fram mängder med 

jaktprovschampions. Tillsammans med 

sin hustru Anna-Karin har han också 

den kanske mest framgångsrika jaktre-

trieverkenneln i Sverige. Om jag inte 

har räknat helt fel har kenneln till dags 

dato fått fram inte mindre än 53 jakt-

provschampions, vilket är helt outstan-

ding med tanke på antalet valpar ken-

neln producerat. Var femte avkomma 

har erhållit den åtråvärda titeln! Jag tror 

att den tik Lasse och Anna-Karin sätter 

främst i sin avelsgärning är Moorman’s 

Gentiana (Tian) som är efter Shadow-

brae Storm undan Moorman’s Blue 

Saint. Tian lämnade på fyra kullar 

med 33 valpar inte mindre än 17 jakt-

provschampions. Det är fler än vad de 

flesta avelshundar lämnar efter sig och 

då med ett mycket större antal valpar 

som underlag. Dessutom vann Anna-

Karin retrievermästerskapet med Tian 

2002. Den första kullen är nog den som 

gett mest avtryck till eftervärlden med 

bland annat M Look Twice (Lotten) 

som ägdes av Sören Norén, men även 

kullen med Streamlight’s Tony Baretta 

har gett vinnare som nordisk mästare 

Moorman’s T Oak, ägare Wolfgang 

Ronacher (Bolly).

Lotten kom att bli Sörens mest 

framgångsrika avelstik. Hon blev mor 

till flera framgångsrika hundar. Sö-

ren ägde själv retrievermästaren och 

jaktprovschampion Justlike Kronprins 

Fredrik (Skinner). I samma kull finns 

även en annan retrievermästare, näm-

ligen Peggy och Magnus Westerlunds 

Justlike Prince Philip. 

Sören, som tyvärr gick bort allde-

les för tidigt, var en av Sveriges absolut 

bästa retrievertränare och hundförare. 

Alltid lika positiv och ödmjuk och han 

var till en ovärderlig hjälp för många av 

dagens bästa förare på prov.

Moorman’s Look Twice

Justlike Kronprins Fredrik

Doubleuse Bella Donna

Carmals Forever Full Fledged och Carmals 
Heroine
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Den i Sverige mest framgångsrika 

hundföraren på A-prov är utan tvekan 

Anders Carlsson, kennel Carmals. Vad 

sägs om tre A-provschampions, två RM-

vinster och en mängd andra meriter 

med olika hundar. Det som gör Anders 

till den i mina ögon kanske allra störs-

ta, är att för honom är inte tävlandet ett 

självändamål, utan det huvudsakliga är 

att få fram duktiga hundar till jakt! Jag 

vet också att Anders jagar mer än de 

flesta och han har lyckats kombinera 

jakt och tävling på ett strålande sätt. Jag 

själv jagar ju också en hel del och jag 

blir därför lite ”mörkrädd” när jag hör 

vissa engelska tränare säga att det är 

omöjligt att göra tävlingshundar av de 

hundar som används till jakt. Om inte 

detta går att kombinera är det troligtvis 

fel på proven eller på bedömningen.

Anders hade syrran till Flame och 

Fancy och hon hette Searover Forever 

(Emma). Emma vann två internationel-

la prov i Sverige, 1999 och 2001, och 

borde även hon få tituleras A-provs-

champion. Tyvärr hade vi inte några 

nationella A-provsregler vid den tiden 

och CACIT skulle tas i två olika länder 

för att hon skulle bli internationell 

champion.

Emma parades dock med Swin-

brook Caddy och ur den kullen behöll 

Anders och Miriam C Forever Full Fled-

ged (Pripps) som blev Anders första A-

provschampion och tillika vinnare av 

RM 2004. Nästa stora kanon som An-

ders förde fram till A-provschampion 

var C Forever Heroine (Fetch), som 

även hon blev retrievermästare 2009. 

Den senaste av Anders alla duktiga 

hundar som erhöll titeln är Garron-

point Mole (Trolle).

Andra uppfödare som också haft 

stora framgångar under den här tiden 

är Mikael och Karina Rönnbäck med 

kennel Masterkey’s, Lasse och Gunilla 

Lindblom med kennel Rockdove’s, Inga-

Lena Djurberg med kennel Djurbergas, 

Helena och Fredrik Lindström med ken-

nel Reedsweepers och Birgitta Staflund 

Wiberg med kennel Meadowlark.

När det gäller Masterkey’s och 

Micke Rönnbäck, Norrlands stolthet i 

retrievervärlden, kan jag bara buga och 

säga att jag har dömt Micke och hans 

hundar vid ett flertal tillfällen, och jag 

tror aldrig jag sett att de har gjort en 

dålig insats. 23 jaktprovschampions har 

kenneln så här långt och Micke har 

också cert på A-prov med Moormans 

Heartline Key. Förutom flera hundar 

från den egna kenneln har Micke er-

övrat championattiteln med ytterligare 

två hundar från Moorman’s kennel och 

två från Rockdove’s samt (och nu sätter 

jag ut hakan) tagit fram rasens senaste 

(sista) dubbelchampion Älvgårdens 

Royal Creme. 

Jag har tidigare i texten nämnt 

Inga-Lena Djurbergs hanhund Tasco 

Brimstone (Brim). Om Sandringham 

Bluff var den mest betydelsefulla avels-

hunden på 1980- och 90-talet så har 

Brim axlat det epitetet med den äran 

under 2000-talet. En annan hund som 

också är värd att nämna i det här sam-

manhanget är Kjell Brästers Duvkul-

lans Cello.

Golden retriever
Den jaktavlade golden retrievern i 

Sverige är precis som i England till 

numerären betydligt mindre än på la-

bradorsidan. Det har dock alltid fun-

nits entusiaster för den gyllengula re-

triever-varianten och även om antalet 

uppfödare som prioriterat den jaktliga 

delen i sitt avelsarbete varit få, så har 

flera duktiga golden haft framgångar 

på våra prov.

Den mest framgångsrika uppföda-

ren när det gäller jaktavlade golden är 

utan tvekan Gunilla Wedeen, kennel 

Doubleuse. Gunilla började sin upp-

födning med Duvkullans Dukat (Kat-

ten) som var efter Pickups Davy undan 

Duvkullans Glimma och därefter har 

över fyrahundra valpar sett dagens ljus 

på kenneln. Katten kom att bli mor till 

flera duktiga hundar. 1996 tog Gunilla 

in hanen Seamas Mhor of Clancallum 

som kom att få stor betydelse för den 

fortsatta aveln. Tillsammans med tiken Mighty Duck’s Panther

Jacklaine’s Aragon

Vassruggens Liv Widhsith

Aim High Flying Bitch
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D Griddlebone fick Gunilla bland an-

nat tikarna D Seazally och D Seaswal-

low. Den förstnämnda tiken blev bland 

annat mor till den smått berömda 

”månadskullen” där jag mest har mina 

favoriter i D October som ägdes av 

Sara Runesdotter och så Sune Anders-

sons lilla härliga tik D April. Seamus 

var även far till Ingrid Gummessons 

Avjavas Double-Star (Moltas) som för-

utom jaktprovschampionatet även har 

erövrat ett cert på A-prov. D Seazally 

parades också med Lyon Valor och här 

föddes två av Gunillas mest framgångs-

rika hundar, dels Lasse och Anna-Karin 

Hedmans D Bella Notte, men framför 

allt Gunillas egen hund D Bella Donna 

(Tin-Tin). Seazally togs sedermera över 

av Tommy Lundin och ytterligare en 

kull föddes under kennelnamnet Bä-

veråsens, där den mest framgångsrika 

hunden kom att bli Bäveråsens Zeb, 

ägare Petra Soons. Zeb vann elitklas-

sen på Goldenklubbens årliga tävling 

Goldenspecialen inte mindre än fyra 

gånger. Den femte gången kom han 

tvåa, endast slagen av sin egen son. I 

samma kull fanns ytterligare en jakt-

provschampion, Bäveråsens Zicoria, 

ägare Ankie Claesson. Men tillbaka till 

Tin-Tin. I oktober 2003 blev hon den 

första golden att ta cert på A-prov. B-

provskarriären hade varit nära nog 

spikrak med tre elitettor inom en dryg 

månad samma år. Tin-Tin var också en 

av deltagarna i det segrande laget vid 

Game Fair i England.

Doubleuse You Only Live Twice, 

ägare Stefan Eriksson, var ytterligare en 

hund efter Seamas Mhor som lät tala om 

sig. Naturligtvis B-provschampion men 

också med ett ck på A-prov på meritlis-

tan. I kombinationen Twice och April 

föddes bland annat tikarna D Blueberry 

och Lingonberry. Lingonberry para-

des med Kurt Becksteiners Bell Octave 

Apollo och Kurt tog själv valpen D He-

lagsmountain som jag tror är en av få 

svenskfödda golden som på kontinenten 

kan kalla sig INTFTCH. I övrigt finns det 

i samma kull två svenska jaktprovscham-

pions, D Foxmountain och D Grouse-

mountain, den sistnämnde med cert på 

A-prov i Danmark. Jag tror att det finns 

en golden till som är INTFTCH och det 

är också en hund från Gunilla, nämli-

gen D Super G efter Vassruggens Grane 

Skald och D Bella Donna.

Om Tin-Tin är min favorit på tik-

sidan, så är helt klart min favorit på 

hanhundssidan Gunillas Jacklaine’s 

Aragon (Dream). Jag har dömt både 

Tin-Tin och Dream flera gånger och 

har även gått skytt när Dream har star-

tat på A-prov, så jag känner väl till båda 

hundarnas kapacitet. Dream har cert 

på A-prov och även flera första pris. In-

alles har kenneln så här långt fått fram 

16 JCH och 2 FTCH på kontinenten.

Ulla Frisk, kennel Vassruggen, star-

tade sin uppfödargärning i början på 

1990-talet och har också fått fram flera 

duktiga jakt-, bruks- och räddningshun-

dar. Några hundar som enligt min me-

ning särskilt bör nämnas är tre stycken 

från L-kullen. V Loke Jojkkapojken, V 

Lykka Til Kopparhult och så V Liv Wid-

hsith. De två förstnämnda med ettor 

i elitklass och Liv med tre raka första 

pris på de jaktprovsstarter hon gjorde. 

Tiken kom dock att få stor betydelse 

för Ulla i avelssammanhang. Kennelns 

två absoluta topphundar och jaktprovs-

champions V Vade Brand (Lill Odin) 

efter Holway Odin och V Åge Mjödvit-

ner efter Gleen Mhor’s Dark är fallna 

efter Liv.

Lill Odins matte Ann-Charlotte 

Bengtsson har många strängar på sin 

lyra, och har fört fram sin hund till fle-

ra titlar. Förutom jaktprovschampionat 

och första pris på A-prov har de tillsam-

mans vunnit Räddnings-SM.

En annan uppfödare som alltid satt 

den arbetande golden i fokus är Maire 

Pyrrö. Maire som har kennelnamnet 

Aim High sålde tiken Aim High Flying 

Bitch efter Johan Fogelbergs hane Gil-

das W Navarro och undan Aim High 

Cruel Crystal, till Johan Fogelberg och 

Ankie Claesson 2002. Jag har dömt den 

här tiken vid flera tillfällen och hon har 

aldrig gjort mig besviken. En fantastisk 

jakthund som också har haft stora täv-
Friia Agnar Windy 

Höghedens Susa

Seamas Mhor of Clancallum
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lingsframgångar. Tiken har alltid gått 

till pris på sina B-provsstarter och har, 

förutom jaktprovschampionattiteln, 

även ck på A-prov. 

Ankie har också precis som Maire 

en liten uppfödning under kennel-

namnet Mighty Duck’s. Den mest fram-

gångsrika hunden från kenneln är Lisa 

Falcks Mighty Duck’s Panther (Fido) 

som förutom sitt svenska jaktprovs-

championat, även har flera framskjut-

na placeringar på working test och de 

har också kommit tvåa på ett All-Aged 

stake i England.

Den första svenskfödda golden som 

vunnit ett Any Variety Novice stake i 

England är Cilla Hamfelts Höghedens 

Susa som exporterades till Andrew 

Wright 2008.

Jaktproven har under senare tid 

mer och mer kommit att domineras av 

duktiga kvinnliga förare och en av de 

bästa på goldensidan är Kati Sandberg, 

som bland annat fört fram sin egen 

uppfödning Peruddens Jaktliga Freja 

till championat och cert på A-prov. En 

annan duktig kvinna är Maria Petters-

son, kennel Stjärnglimten. Efter Lars 

och Gunilla Lindbloms uppfödning 

Rockdove’s Toffy Gentleman undan 

Höghedens Kayenne föddes bland an-

nat Stjärnglimtens Epson, som har an-

vänts av flera kennlar med gott resultat 

och dessutom själv haft stora framgång-

ar på jaktproven. 

Ur samma kull som Gentleman föd-

des också en av Sveriges mest merite-

rade golden, nämligen Bengt-Göran 

Landins fyrfaldiga champion R Time-

keeper of Big Ben.

Flatcoated retriever
Jag vet inte om jag sticker ut hakan 

nu, eller om en majoritet av flatupp-

födarna håller med mig, men jag an-

ser att flatcoated retrievern börjar gå 

samma öde till mötes som sina kusiner 

labrador och golden när det gäller en 

uppdelning mellan showhundar och 

jakthundar. Hur som helst så finns det 

många kennlar som lagt tonvikten i sin 

avel på jakthunden.

Den kennel jag först kommer att 

tänka på är Tom och Annika Rölanders 

Hinnareds kennel. Tom och Annika 

har hållit på länge och fött upp många 

valpar, men så har de också fått fram 

15 jaktprovschampions. Den första som 

erhöll titeln var tiken H Dojja som blev 

trippelchampion. En av Dojjas avkom-

mor H Yra blev dubbelchampion. Den 

jag minns mest av Hinnareds tidigaste 

champions var nog ändå hanen H 

Nitro. En outtröttlig, lydig och fartig 

hund som hanterades på ett utmärkt 

sätt av matte Annika. Tiken H Xara 

Waternuts Caleigh. Foto Karen Lisager

Waternuts Sweet Science

Hinnareds Nitro
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som var efter Anna-Lena Wendts quatt-

ro champion Black Attraction First of 

All och som ägdes av Malin Hilding 

gjorde också succé på jaktproven och 

erhöll sin jaktprovstitel efter inte alltför 

många starter. Malin vann också flat-

mästerskapet två gånger. Anna-Lena 

hade även en tik från Hinnareds som 

blev fyrfaldig champion som hette H 

Unita och även de vann flatmästerska-

pet. Det finns många fler Hinnareds-

hundar att nämna, men jag väljer att 

avsluta med den senaste championen 

i jaktsammanhang, Gunilla Lefwerths 

H Ultra Sherlock, som jag också haft 

glädjen att få döma ett antal gånger. 

Det bör kanske nämnas att det med nå-

got undantag är arbetschampionat som 

gäller för de hundar som är flerfaldiga 

champions.

Åke och Gisela Fuchs föder upp flat-

coated retriever under kennelnamnet 

Zebulons. Kenneln har haft flera stora 

framgångar på prov och tagit fram ett 

flertal jaktprovschampions. Den första 

i ordningen var Z Dora Dopping efter 

Roghöjdens Tur-Dino undan Flaxarnas 

Bang-A-Boomerang. Även dessa båda 

hundar var champions och kom från 

jaktinriktade kennlar. Den hund jag 

minns bäst är nog annars Z Friia Agnar 

Windy.

Windy och Åke var med och star-

tade i det svenska laget på Game Fair 

i England. Jag tror Sverige kom fyra på 

den tävlingen, men Windy var en av de 

bättre europeiska hundarna och kva-

lade in som enda flatcoated retriever 

till den stora tävlingen mot England, 

Skottland och Wales. Irland som nor-

malt brukar vara med i den här pre-

stigefyllda tävlingen hade fått lämna 

återbud och på grund av detta fick ett 

ihopplockat lag utanför Storbritannien 

chansen. Betydligt svårare övningar 

än dagen innan, men Åke och Windy 

skötte sig med den äran.

Carina Sjögrens kennel Straight 

Flush har under 2000-talet fått fram 

några riktiga kanonhundar. Först och 

främst Carinas egen tik Straight Flush 

Yava som enbart har första och andra 

pris på B-prov och ett första och tredje 

pris på A-prov. Det är inte många som 

gör om den bedriften att alltid gå till 

pris. Straight Flush Vega, som tillsam-

mans med sin ägare Andreas Josefsson 

bland annat vunnit flatmästerskapet 

2013, är ytterligare en av kennelns stjär-

nor. Vega är efter Duckstream Black 

Velvet, ägare Kenth Lindh och upp-

född av Agneta Strömwall och Bengt 

Andersson och undan Andreas egen tik 

Straight Flush Number One Hundred, 

båda naturligtvis jaktprovschampions. 

Den sistnämnda tiken är efter en myck-

et meriterad hane från kennel Inkwells 

vid namn Inkwells Let It Be. Hanen har 

också använts med framgång av andra 

jaktinriktade kennlar som Flatterhafts 

och Boltiltorps.

Andra uppfödare som också tagit 

fram ett flertal jaktprovschampions 

är kennel Feedback’s Pia Schenström 

Thunberg och Ann Palmgren, ken-

nel Coatfloats Tina och Björn Weberg 

och kennel Conover’s Marie och Reine 

Hansson.

Det finns många fler duktiga hun-

dar, kennlar och förare som jag inte har 

nämnt ovan, men det skulle fylla hela 

Apportören att nämna alla. Men enligt 

min mening har jag sparat de bästa till 

sist och nu kommer jag att gå lite utan-

för Sveriges gränser. 2002 köpte Bjarne 

Holm tiken Duckstream Cragganmore 

av Agneta och Bengt. Bjarne vann det 

svenska flatmästerskapet med tiken tre 

gånger på raken åren 2005–2007. Bjar-

ne och Heidi tog kennelnamnet Wa-

ternuts och Duckstream Cragganmore 

parades med Holly Hunters Woody 

Guthrie. I den kullen på sju valpar blev 

tre jaktprovschampions: W Man of the 

Moment som fördes av Heidi och som 

även fick ck på A-prov, W Caleigh ägd av 

Anna-Lena Wendt och så Helena När-

lings W Sweet Science (Blomma) som 

är en av få svenska flatcoats som tillde-

lats cert på A-prov. De två sistnämnda 

har också vunnit flatmästerskapet. Jag 

skrev det förvisso i förra numret, men 

Foto: Roy Mangernes
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jag tycker att det är på sin plats att 

nämna det igen. Helena Närling som 

enligt min mening jämte Anna-Lena är 

den allra främsta föraren av rasen vann 

också retrievermästerskapet 1997 med 

Gitthans Honey Buzzard (Frutti) efter 

en rad av år med labradordominans.

Nova scotia duck tolling 
retriever
Tollaren kom till Sverige 1984 och blev 

snabbt en mycket populär ras. Min för-

sta kontakt med rasen var på sent 80-tal 

när jag träffade Eva Jonssons hundar. 

Eva kom att föda upp tollare under 

kennelnamnet Drögstas. En av de allra 

främsta jakthundarna från kenneln var 

Aji Franzéns Drögstas Cat-Ri-Ona som 

tog två första pris i Ekl på B-prov. Aji 

startade själv tollaruppfödning 1992 

under kennelnamnet Rödrävens och 

den mest framgångsrika hunden blev 

nog Lars Finnes Rödrävens Webley som 

också han erhöll två första pris i Ekl. Yt-

terligare en hund har tagit första pris i 

Ekl på B-prov och det är Aktivivas Cin-

derella De Mox. Det kan finnas fler som 

fått ettor i Ekl, men i ärlighetens namn 

måste det sägas att tollaren i första hand 

inte är avlad för de brittiska stora klapp-

jakterna, utan är ensamjägarens hund 

och ska också användas som lockhund 

före skott. Detta är en av orsakerna till 

att såväl A- som B-prov inte är det opti-

mala prövningssättet för tollaren.

Tollaren har nu sedan ett antal år 

tillbaka egna tollingjaktprov och resul-

taten har inte låtit vänta på sig. Vad jag 

känner till finns det till dags datum fyra 

tollingjaktchampions. Den första var Ma-

riette Näslunds Agrosofens Calypso och 

nummer två blev Agrosofens Fiinslip, 

ägare Liselott Johansson. Båda hundar-

na uppfödda av Annika Bergqvist och 

Helen Häggström. Den tredje hunden 

som erhöll titeln kom från Tyskland och 

heter Nova Bella Vom Lech-Toller Nest 

och ägs av Thomas och Doris Hoffman. 

Den senaste i raden är Marie Kinders 

Riverbreeze Tickling Pearl, uppfödd av 

Yvonne Altemark.

Det finns många fler kennlar som 

lagt tonvikten på tollaren som jakthund 

och en av dessa är kennel Lönnlövet, 

ägare Anna och Petra Scharin. Anna 

och Petra har entusiasmerat många 

valpköpare att starta på prov och flera 

har gjort prisvärda prestationer och 

även tagit första pris i Ekl på tollingjakt-

prov. De som lyckats bäst är Lönnlövets 

Watt, Hasta och Nässla.

Therese Johansson är en av många 

duktiga tollingförare som lyckats myck-

et väl med sin Fägrings Salty Chinook, 

som har gått till pris på alla starter och 

med flera elitettor på tollingjaktprov. 

Chatrin Molins Sävikens Bumblebee 

Nema har också två förstapris i Ekl 

liksom River Fox Ganti Quebec Af 

Gine, ägare Sverker Haraldsson. Den 

sistnämnda hunden är uppfödd av Lis 

Sparre och den förstnämnda av Camilla 

och Anette Andersson. Även Kanadick-

ens John Dory of Mafli har två elitettor 

och han kommer från Lena och Kjell 

Berglunds uppfödning.

Intresset för tollingjaktproven ver-

kar öka och det kan väl kännas helt 

rätt att rasen har fått en mer rasspecifik 

provform.

Några reflektioner 
Retrieverraserna har blivit mycket po-

pulära i vårt land, på gott och ont. Täv-

lings- och provresultat i all ära, men vi 

får aldrig glömma bort att hur många 

tävlingsframgångar och hur många 

jaktdagar vi än har tillsammans med 

våra hundar, så ska de också fungera 

som familjehundar 365 dagar om året.

Jaktaveln och träningsmetoderna 

har med stor sannolikhet förbättrats 

under åren, men detta får inte ske med 

avkall på en god mentalitet, en god häl-

sa och en funktionell exteriör. För mer 

än tjugo år sedan hade vi i ”Jaktkassan” 

ett seminarium med den legendariske 

Per-Erik Sundgren. Han sa, och jag 

citerar, ”avel är som en sällskapsresa, 

uppfödarna måste ha samma mål”. Ja 

annars är det väl knappast någon säll-

skapsresa. Han sa vidare att i klubbens 

målparagraf har ni fyra ben att stå på. 

Mentalitet, jakt, hälsa och exteriör. För 

att nå era mål och förbättra rasen mås-

te ni prioritera. Kom överens om tre 

saker ni vill förändra till det bättre. Vad 

är viktigast? Den gången sa vi så här när 

det gällde den jaktavlade labradoren: 

1) Jobba för en bättre mentalitet. 

2) Försök avla bort dålig pälskvalitet. 

3) Försök få ner procenttalet när det 

gäller armbågsdefekter. 

Som ni ser ansåg vi då att den jakt-

liga biten naturligtvis kunde förbättras, 

men det var inte det viktigaste just då 

och kanske inte är det nu heller.

Kanske vore det bra om de större 

uppfödarna inom respektive ras hade 

en sådan här ”sittning” och diskutera-

de nuläget och framtida avel.

Jag ser fram mot en framgångsrik 

sällskapsresa! n


