Tollarspecialen 2018!
Ruotsin Tollarspecialen järjestettiin elokuun alussa Muskössä. Muskö on Itämeressä sijaitseva saari hieman
Tukholmasta etelään. Saarella sijaitsee myös Ruotsin laivaston maanalainen tukikohta.
Tapahtuma on varmasti maailman suurimpia tolleritapahtumia, ja tänäkin vuonna sinne oli ilmoitettu
yhteensä yli 400 tolleria. Suomesta tapahtumaan lähti pieni, mutta tehokas iskujoukko.
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Sää tapahtuman aikaan oli helteinen ja kuivuus oli vaivannut myös lahden länsipuolella.
Tollauskokeita oli kolmena päivänä, torstaista lauantaihin. Kokeisiin oli harmillisesti tullut aika paljon
peruutuksia. Johtuiko poisjäännit sitten sinilevän pelosta, kun koe järjestettiin Itämeren saaristossa vai oliko
helle hyydyttänyt koirat ja ohjaajat. Perjantaina järjestettiin myös epävirallinen WT-koe ja illalla agilityä.
Lauantaina oli virallinen toko-koe. Sunnuntaina oli sitten näyttelyn vuoro. Ruotsin tollereiden
erikoisnäyttely on epävirallinen näyttely, mutta varmasti suurin ja tollereita oli ilmoitettu tänäkin vuonna
huimat 280.
Joukostamme tollauskokeisiin osallistui Annina Nurmikivi ja Welho (Wizard Vom Lech-Toller Nest) ja
Marianna Turunen ja Myy (Höpöhännän Hulvattoman Hehkuva).
Welho ja Annina tekivät alokasluokassa hienoa työtä ja saivat ALO1 tuloksen. Alokasluokan tehtävinä oli
alun tollauksen lisäksi kaksi ykkösmarkkeerausta veteen, haku maalla ja rantaviivassa ja lopuksi
ykkösmarkkeeraus maalle. Järjestäjät olivat joutuneet sinilevä vaaran vuoksi tekemään muutoksia
koealueisiin ja ne olivat todella lähellä toisiaan. Tämä vaikutti myös Anninan ja Welhon rastin
hakualueeseen, mikä oli pieni ja koiraa ei voinut päästää etenemään kovin pitkälle. Myös Annina joutui
kutsumaan Welhoa muutaman kerran takaisin päin. Annina myös kertoi, että tollauksen jälkeen Welholla
oli hieman vaikeuksia pysyä paikoillaan markkeerauksissa.
ALO1 tuloksen myötä Welho jatkoi kisaamista Junioritollerimestaruudesta. Siihen osallistuvat kaikki alle
kaksi vuotiaat tollauskokesta ykköstuloksen saaneet. Sunnuntaina mestaruuteen osallistuvat koirat
pistettiin kauneusjärjestykseen ja yhteistuloksen perusteella valittiin juniorimestari.
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Myy ja Marianna starttasivat ensimmäistä kertaa avoimessa luokassa. Marianna kertoo kokeesta
seuraavaa:
”Koepaikka oli avoin ja helteinen kalliosaaristo, hakuun oli varattu korkeaa kaislikkoa. Kokelaiden hiivittyä
verkon taakse tuomari ohjeisti tollauksen: kolme oikealle, kolme vasemmalle ja tauko, jonka aikana koira
rauhoittuu hetkeksi. Nämä sarjat toistuivat vielä pariin kertaan eli taukoja oli kaksi tollauksen aikana ja
tollauksia tuli yhteensä 20kpl.
Koska tollausalueella ei aluskasvillisuutta ollut, tuomari kertoi palautteessa, että Myyn tollaus olisi voinut
olla leikkisämpää. Siihen tuomari antoi hyviä ohjeita, mm. tollausesinettä voi heittää hieman korkeammilla
heitoilla, joita koira koettaa napata ilmasta, pomppivammilla tollausesineillä, sekä ensin ollaan
heittävinään esinettä niin, että saadaan koiraa vähän huijattua kauemmas.
Koe jatkui kakkosmarkkeerauksella veteen. Koira asetettiin istumaan verkon viereen, että se näkee
markkeeraukset, kun itse vielä kyykittiin verkon takana. Tämän jälkeen hakua tehtiin kaislikkoon ja sen
taakse olevalle kalliolle kahdessa osassa. Ensin haettiin kolme lintua ja toisessa erässä kaksi. Osioiden
välissä oli pitkä vesiohjaus markkeerausten suuntaan vastarannalle. Ohjaukselle tuli laukaus koiran ollessa
palauttamassa haussa. Haussa oli yhtenä riistana hanhi. Lopuksi tehtiin vielä haun lähetyspaikalta
ykkösmarkkeeraus veteen.
Tuomari oli mukava ja ohjeisti tehtävät hyvin. Kokeen tehtävät olivat sopivan haastavia, pitkään jatkuneen
lämpimän sään antaessa oman osansa koirakon kestävyyden testaukseen.
Suoritimme kokeessa tollauksen, kaksoismarkkeerauksen ja Myy toi kaksi sorsaa hausta. Omaksi
kompastuskiveksemme koitui kolmantena riistana eteen osunut iso hanhi, jota Myy jäi ihmettelemään.
Hanhi palautui toisella lähetyksellä, mutta koe valitettavasti päättyi siihen. Myy on aiemmin metsällä
hakenut hanhen, mutta tämä ruotsalainen serkku oli huomattavasti suurempi. Kokeen olisi saanut tehdä
loppuun, mutta teimme lopuksi vain pari vesimarkkeerausta.
Myy oli kokeessa innoissaan varsinkin vesitehtävistä ja laukauksissa paikalla pysyminen oli hieman
haastavaa. Myös toinen markkeeraus tarvitsi ohjaamista, että se saatiin talteen. Muutoin koira osoitti sille
ominaista iloista työintoa ja kuuliaisuutta ja tuomari totesi haluavansa nähdä Myyn uudelleen kokeessa eli
revanssille on tilausta.”
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Sunnuntaina näyttelyyn suuntasi Welho, Karma (Inlicios Night And Day) ja Sumu (Höpöhännän American
Beauty). Ruotsissa tollereiden erikoisnäyttely pyörii hieman eri tavalla. Yksilöarvostelussa jatkoon päässeille
annetaan HP (kunniapalkinto) ja HP:n saaneet kilpailevat luokkasijoituksista. Luokkavoittajat jatkavat paras
uros ja narttu kisaan.
Welho nappasi urosten käyttöluokassa HP:n ja tuli luokassaan toiseksi. Karma ei tällä kertaa saanut HP:tä.
Sumu oli narttujen valioluokassa ja sai HP:n. Kehäsihteerin sähläyksen vuoksi Sumua ei ensin meinattu
huolia kilpailuluokkaan, mutta onneksi team Suomi oli tarkkana! Niinpä Sumu viiletti valioluokan voittoon.
Paras narttu kehää jouduttiinkin odottelemaan melko pitkään. Rajuilma uhitteli koko ajan taustalla,

ukkonen paukkui ja vettäkin satoi. Meillä oli onneksi mukana kunnon kenneltyttö Tuula, joka oli matkassa
ilman koiria, ja kunnon ketyn tavoin lahjoitti oman takkinsa Sumulle, että prinsessa pysyy kuivana :D
Sumun tie vei lopulta parhaasta nartusta BIS voittoon! Huimaa! Sen jälkeen taivas repesi ja juostiin suoraan
autolle.
Annina ja Welho jäi vielä odottelemaan junioritollerimestaruuden tuloksia ja siinä Welho sijoittui hienosti
viidenneksi. Näyttelyosuudessa Welho oli kaunein ja tollauskokeessa kuudes.

Sumu ja Niina odottelee paras narttu kehää vesisateessa.
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BIS/ROP Höpöhännän American Beauty ja VSP Agildes Smashing Lexid
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Hienoja kokemuksia taas saatiin roppakaupalla. Kiitos reissukavereille! Ensi vuonna sitten Säleniin!
Niina Roivainen

