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Apporteringsarbeidet etter skuddet 
med de ulike oppgavene – å markere 
og apportere (når hunden for eksempel 
ser hvor en truffet fugl har falt, husker 
nedslagsplassen og raskt kan ta seg dit 
for å raskt hente inn viltet til jegeren); å 
søke igjennom et område på vann og land 
(når jegeren vet at det finnes vilt et eller 
annet sted i området, men hverken hund 
eller fører har sett akkurat hvor det falt, 
så hunden må søke gjennom hele området 
og ved hjelp av luktesansen finne viltet 
og hente det inn); og å kunne dirigeres 
til en bestemt plass på vann eller på land 
(når jegeren, men ikke hunden, har sett 
hvor viltet falt og føreren med hånd- og 
fløytesignaler styrer hunden til riktig sted) 
– kan du lære alt om i forskjellige bøker 
om apporterings- og retrieverarbeid, på 
retrieverkurs eller når du trener sammen 
med venner. 

Skal jeg anbefale en bok å begynne med 
– les ”Retrieveren som apportør” av Lena 
Bratsberg og Memea Mohlin.

La oss begynne med å ta livet av et par 
myter.

# Tollingjaktprøven er ikke en enklere 
prøve enn en vanlig retrieverjaktprøve. 
I tollingjaktprøven inngår de samme 
momentene som på retreiverjaktprøven 
– markeringene, søket, dirigeringene, 
vannarbeidet osv – og  i disse momentene 
skal hundene løse oppgavene på samme 
måte under en tollingjaktprøve som på 
en retrieverjaktprøve. I tillegg til disse 
momentene kommer så selve tollingen.

# Tollingarbeidet er ikke medfødt hos 
alle tollere – akkurat som evnen til et bra 
retrieverarbeid ikke finnes medfødt hos 
alle retrievere. Om en toller, labrador, 
golden eller flat er en bra retriever og 
fungerer ved en jaktlig prøve er helt 
avhengig av en kombinasjon av hundens 
medfødte egenskaper og systematisk 
trening fra valpekassen og fremover. Å 
tro at en toller, som ikke trenes i jakt, 
automatisk begynner å tolle ved første 
anledning er like dumt som å tro at en 
retriver, som bare har gått turer rundt 

kvartalet, plutselig fungerer prikkfritt på 
første jakt.

# Tolling er ikke enkelt – det finnes en 
oppfatning blant enkelte om at det bare 
handler om å ”sitte bak et nett og kaste litt 
ball med hunden”. De fleste av disse har 
aldri selv forsøkt et tollingarbeide med 
hunden sin.

Tollingen stiller store krav til at du og 
hunden arbeider sammen, at hunden 
er lydig og vil arbeide for deg - og at 
hunden kan veksle mellom aktivitet og 
passivitet. Hvis dette ikke fungerer på 
trening, fungerer det heller aldri på en 
jaktprøve. For at hele prøven skal fungere 
må du ha trent både på tollingmomentet, 
markeringer, søk, fremadsendinger og 
dirigeringer. Min oppfatning er at man 
må ha kommet et stykke i treningen 
av de andre momentene og fremfor 
alt i den almenne lydigheten – altså at 
hunden aksepterer lederskapet ditt og vil 
samarbeide med deg – før det har noen 
hensikt å trene de ulike momentene i 
tollingen på alvor.

Kom i gang 
med tolling
- Tollingtrening for dummies

Du har en unik hund. Du har en unik jakthund med en helt unik jaktform. Det finnes bare 
én hunderase som kombinerer arbeidet med å apportere viltet jegeren har skutt, uansett 
om det har falt på land eller vann, med å arbeide før skuddet gjennom å lokke fugler som 
ligger ute på vannet inn på skuddhold. Lokkearbeidet, der hund og jeger sammen smyger 
ned til et gjemsel ved vannet og siden samarbeider for å lokke inn fuglene, kaller vi for 
tolling eller tollingarbeid.
TEKST:  Sverker Haraldsson, autorisert dommer tollingjaktprov, Sverige. Oversatt til norsk av Astrid B Willersrud. 
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DEL 1 – Ned til gjemselet
Der står du på prøven med hunden din. Prøven har 
akkurat begynt, du har hilst på dommeren og nede ved 
vannkanten er det spent opp et nett, ”gjemselet”. Du skal 
koble løs hunden og dere skal nå ta dere sammen ned 
til gjemselet. ”Sammen” innebærer at hunden skal være 
enten tett inntil deg eller bak deg, og at dere skal bevege 
dere i et tempo som du (eller dommeren) bestemmer.

Hunden må altså ikke få rase ned til gjemselet eller 
vannet i forveien. Den skal hverken springe først inn 
bak gjemselet, hilse på skytteren eller kasteren, drikke 
vann, plaske ut i vannet eller stille seg opp og stirre 
på båten som ligger ute på vannet. I løpet av de siste 
årenes tollingjaktprøver har jeg sett alle disse variantene 
– hunden er ute av hånd allerede før selve tollingen 
begynner, og siden fungerer ingenting.

Hvorfor er dette så viktig? Prøven har jo egentlig ikke 
engang begynt! Svaret er enkelt, dersom man tenker seg 
hva som ville skje om en hund gjør noe av dette på en 
ordentlig tollingjakt. Hunden viser da allerede før jakten 
har begynt at den vil kjøre sitt eget løp fremfor å jobbe og 
samarbeide med jegeren. Skulle det i tillegg ligge ender 
ute på vannet og nær land er sannsynligheten stor for at 
hunden, istedenfor å kunne lokke endene nærmere, får 
dem til å svømme lengre ut eller i verste fall i fly avgårde.

• Øve på dette momentet ofte. En bra grunnregel er å aldri øve 
på de andre momentene (tollingen eller vannarbeidet) uten å 
innlede med å ta dere ned til gjemselet.

• Du behøver ikke alltid å ha et kunstig gjemsel, som 
maskeringsnett eller skjerm, for å trene på dette. Tren like 
gjerne på naturlige gjemsler, en busk, et kratt eller stor stein i 
vannkanten, akkurat som det ofte kan bli aktuelt ved en reell jakt 
der man har flere strender og vannpartier å dekke. Man la ikke 
opp jaktplanene sine ved å sette opp gjemsler i forveien når 
man før i tiden i Nova Scotia planla den tjuvjakten som skal ha 
vært så vanlig med tollere 

• Tren sammen med treningskompiser, sånn at dere kan bytte på 
å trene moment mens andre agerer skytter og kaster.

• Gjør det enkelt for hunden å forstå hva dere skal gjøre. Ikke 
bare gå ned til gjemselet som om du og hunden din er ute på 
skogstur. Nei, smyg ned til gjemselet, lett bøyd ned. Gå ned på 
kne en eller to ganger. Utnytt terrenget og ikke ta den raskeste 
veien ned, men forsøk å finne en vei hvor eventuelle fugler ute 
på veien ser så lite av dere som mulig. Både kroppsspråket og 
bevegelsene dine, kombinert med en lav ”smyg”-kommando, 
hjelper hunden til å forstå hva som skal gjøres.

• Vil du ha hunden bak deg når dere smyger ned til gjemselet: 
Tren inn dette med en godbit i hånden. Hold hånden bak låret 
når du smyger ned og belønn hunden når dere har kommet ned 
til gjemselet. Etterhvert kan du prøve med hånden bak deg som 
signal, men uten godbit. NB: På en prøve kan du ikke bruke godbit.

TIPS

DEL 2 – Bak gjemselet
Da har dere smøget dere ned til gjemselet. Her skal 
dere holde dere helt i ro til dommeren ber dere begynne 
tollingarbeidet. Ofte er plassen tilpasset sånn at du kan 
sende hunden både til høyre og venstre. Dommeren 
bestemmer til hvilken side og hvor mange arbeid dere skal 
gjøre, for eksempel tre ganger til høyre. Dommeren kan 
deretter be dere gjøre noen arbeid til, noen til den andre 
siden eller vente en stund.

Hunden får ikke forlate gjemselet uten at du kaster 
tollinggjenstanden din. Den skal være stille og holde seg 
i ro. Du skal kunne ha kontakt med dommeren og slippe 
øyekontakt med hunden uten at den forlater gjemselet 
eller blir utålmodig og begynner å bjeffe eller pipe.

Ved en tollingjakt er det jegeren som bestemmer tempoet 
og avgjør om hunden skal jobbe, eller om dere skal 
avvente og se om endene kommer nærmere. Jegeren 
spaner forsiktig for å se hvordan fuglene beveger seg, og 
hunden skal være skjult.

• Tren på passivitet i gjemselet. Begynn med å legge inn èn 
pause, som siden blir lengre og lengre, eller ta flere kortere 
pauser.

• Tren ikke alltid ”tre ganger til høyre og tre ganger til venstre”. 
Varier når det gjelder antall ganger eller send hunden til samme 
side både før og etter passivitet.

• Venne hunden til å holde seg i ro bak gjemselet selv om du ser 
på andre ting eller pusler med noe annet.

• Bruk klokken når du trener – vent 20 sekunder, 40 sekunder, 
1 minutt og så videre. 

• På prøven ber dommeren deg om å gjøre et visst antall 
tollingarbeid, men du trenger ikke nødvendigvis å gjøre dette 
helt på rappen. Med min første hund valgte jeg å gi den en 
lydløs ”sitt”-kommando når vi kom ned til gjemselet og brukte 
samme kommando etter hver tollingarbeid han gjorde. Hvis du 
vil så kan du gjøre gjøre små ”kunstpauser” på 3 – 4 sekunder 
mellom hvert arbeid.

TIPS
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DEL 3 –  TOLLINGEN
Det lyder så enkelt – du kaster tollinggjenstanden og 
hunden henter det. Gang på gang, fram og tilbake, i bra 
tempo og med lekne spretne bevegelser. Og likevel er det 
så mye som kan gå galt:

Hunden springer i vei etter tollinggjenstanden, men gir så 
blaffen i det for å gå å tisse, drikke, hilse på skytteren eller 
kasteren, sjekke en spennende lukt eller ta en svømmetur.

Hunden tar tollinggjenstanden, men vil ikke komme 
tilbake.

Hunden finner ikke tollinggjenstanden som havnet i et 
kratt, festet seg i en gren eller spratt ut i vannet.

Det finnes nesten like mange måter å jobbe på som det 
finnes tollere. Noen spretter i vei som kaniner, noen 
spinner avgårde så det blir spor i bakken, noen tasser 
rolig i vei, noen tar med seg halve skogen, noen ruser 
tilbake inn bak gjemselet, noen tar en ekstra sving innen 
de kommer tilbake, noen sleper beina etter seg, noen går 
foran gjemselet og kommer inn fra andre siden, noen 
sjonglerer med tollinggjenstanden i munnen, noen spytter 
det ut så fort de er inne bak gjemslet, andre holder fast til 
de får kommando .....

Det kommer med andre ord til å være store variasjoner 
i hvordan dommerne vil bedømme ulike måter å tolle på 
etter sine egne preferanser – for en dommer er kanskje 
farten i arbeidet det viktigste, for en annen lekenheten og 
for en tredje evnen til å jobbe helt selvstendig.

Jeg ønsker at hunden skal tolle av seg selv. Du skal ikke 
trenge å bruke kommanoder eller trenge å følge med på 
at hunden gjør jobben sin. Du skal altså, om det er en 
tollingjakt, kunne ha full konsentrasjon på hva som skjer 
ute på vannet, samtidig som du uten å se kaster i vei 
tollinggjenstanden og vet at hunden sitter tilbake hos deg 
bak gjemselet igjen etter 15 – 20 sekunder.

Tolling er ikke ”korte apporteringer ved vannet”. Når 
du kaster tollinggjenstanden får hunden starte uten 
kommando (selv om det ikke gjør noe om du bruker et 
lite ”værsågod” eller ”ja”). Og hunden skal plukke opp 
tollinggjenstanden og komme tilbake til deg, uten at du 
bruker noen kommandoer eller signaler. Tolling er et stille 
arbeide. Trenger du å gi en kommando eller fløyte på 
hunden må det være så lavt som overhodet mulig, slik at 
det ikke skremmer endene.

Personlig synes jeg at tollingen skal skje med fart, og det 
et klart pluss om hunden arbeider uanstrengt, sprettent og 
lekent (selv om jeg ikke vet hvordan man skal lære en 
hund å sprette når den toller).

• Ikke bruk en ball som spretter. Jeg har selv vært med på at 
ballen spratt tilbake til gjemselet etter å ha truffet en trerot, og 
hunden min skjønte ikke hva som hadde skjedd.

• Ikke bruk samme type dummy som du bruker i annen trening. 
Bruk en gjenstand som du bare bruker til tolling. Slik gjør du det 
enkelt for hunden å forstå hva den skal gjøre.

• Ha alltid med to tollinggjenstander bak gjemselet. Dette er 
spesielt viktig på en prøve. Skulle den første tollinggjenstanden 
feste seg i et kratt eller en gren (det har hendt meg mer enn èn 
gang...), så har du en annen gjenstand å jobbe med.

• Legg tollinggjenstanden på bakken i gjemselet, spesielt om 
dere skal vente en stund - da vet hunden at det er pause. Sitter 
du med tollinggjenstanden i hånden og beveger armen, så er 
det alltid en risiko for at hunden plutselig tror at du kastet den.

TIPS
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Etter min mening er det ikke rimelig at hunden først skal 
fullføre tollingarbeidet (og dermed miste fokus på hvor 
fuglen falt) innen den sendes på apportering. Det er 
heller ikke riktig at hunden på eget initiativ gir blaffen i 
tollingen, kaster seg ut i vannet og begynner å svømme 
ut mot nedslagsplassen (og dermed forhindre jegeren fra 
å skyte skudd nummer to). Riktig måte å løse situasjonen 
på bør være for hunden å stoppe opp, markere hvor viltet 
faller og så rolig avvente klarsignal fra føreren.

DEL 4 – Skuddet og vannarbeidet
Siste biten, og her skal hunden igjen veksle fra det lekne 
og frie arbeidet i tollingen, til å gjennomføre en enkel 
eller dobbel vannmarkering på samme kontrollerte måte 
som på en ”vanlig” jaktprøve. Hunden må altså sitte helt 
rolig, være tyst og skuddfast. Den skal markere og huske 
hvor anden eller endene faller. Den skal avvente din 
kommando, deretter gå i vannet og med god fart hente 
inn og avlevere fuglen eller fuglene til deg.

På en tollingjaktprøve skjer omstillingen fra ”lek til alvor” 
ved at dommeren sier til deg at du og hunden skal 
forberede dere på skuddet som straks kommer, og ofte får 
du tid til å komme frem fra gjemselet og gjøre dere klare.

På en reell tollingjakt skjer omtillingen direkte – jegeren 
ser fuglene lette fra vannet og da må han eller hun skyte 
direkte, uansett om hunden venter bak gjemselet eller er 
på vei ut eller inn fra et tollingarbeid. Hunden kan altså i 
enkelte tilfeller tvinges til å forsøke å markere hvor fuglen 
faller til tross for at den var midt i et annet arbeide eller 
ikke så fuglene før skuddet gikk av. Man kan jo ikke vente 
til hunden har kommet inn med tollinggjenstanden og blitt 
klar.

Jeg tror at vi om noen år kommer til å se en utvikling der 
overgangen mellom tollingarbeidet og vannarbeidet på 
tollingjaktprøven blir mer som i den reelle jaktsituasjonen 
- kanskje med en langt raskere overgang mellom tolling 
og skudd/kast, eller med at hunden i de høyere klassene 
skal kunne løse oppgaven selv om den ikke så alt eller om 
skuddet falt midt i en tolling. Her blir i såfall spørsmålet 
hva man ønsker at hunden skal gjøre når skuddet faller, 
dersom den er på full fart ut etter tollinggjenstanden eller 
på vei inn med det.

Når alle momentene begynner å sitte som de skal, og du og hunden sammen kan utføre et bra tollingarbeid – da er 
dere klare for å starte på en tollingjaktprøve.

Det finnes ikke mange som ikke er nervøse første gangen de starter på en jaktprøve – mange er forøvrig like nervøse 
når de starter for 20. gang med sin tredje hund, men det er en annen sak.

Når du er nervøs pleier det å skje en del ting. Stemmen din høres ikke lik ut som når du trener hjemme – du merker 
selv kanskje ingen forskjell, men vær sikker på at det gjør hunden din! Du beveger deg antageligvis på en annen måte, 
kanskje fordi det føles som om alle ser på deg og hunden din (noe de faktisk gjør også!), og selv dette merker hunden. 
Og begynner det først å tulle seg til under prøven så er det lett å blande sammen kommandoene eller til og med finne 
på nye kommandoer (jeg vet, jeg har selv gjort det)...

Når det gjelder nervøsitet og anspenning er det egentlig bare to sannheter å gå ut fra:

1. Trening gir ferdighet. Det lønner seg å trene på prøvesituasjoner og å arrangere treningsprøver sammen med venner. Og da 
mener jeg komplette prøver hvor dere begynner med å hilse på dommeren og siden går igjennom prøven steg for steg. For hver 
start man gjør blir de fleste av oss tryggere og roligere gang for gang.

2. Innse at dommeren under en jaktprøve er akkurat like interessert i å finne det som er bra hos hunden din som han er i å finne feil 
og brister for dagen. Dessverre er det en del tilskuere på en jaktprøve som bare noterer seg feilene og som aller helst også påpeker 
disse – spesielt om hunden er av en annen rase enn den de selv har. Min egen erfaring er forøvrig at de største ”ekspertene” blandt 
tilskuerne ofte er de som selv ikke har kommet spesielt langt med hunden sin.

Lykke til med treningen, så ses vi på tollingjaktprøve!  

• Egentlig er det ingen forskjell på hvordan du trener 
vannmarkeringer for en retrieverprøve og vannmomentet som 
avslutter tollingmomentet. Hunden skal løse samme oppgave på 
samme måte, men dersom du har kommet langt i treningen så 
prøv gjerne å kaste apporten mens hunden sitter bak gjemselet 
eller er på vei inn med tollinggjenstanden.

TIPS

Til slutt.
..


