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Mezi majiteli Tollerů v České republice se stále více a více rozšiřuje zájem o Tolling testy. Ať už 
prostřednictvím nácviků během setkání na prodloužených víkendech, na funny testech, kdy k 
nám zavítali rozhodčí ze Švédska a strávili s námi krásný víkend, který byl velmi obohacující 
nejen pro nás, ale i pro naše Tollery. 

Vše začalo Lm, že skupinka tří Tollerů – Erikachen Roisin, Absolut First Izolda Garonera a 
Absolut First Ida Garonera, si udělali v roce 2016 výlet na Tolling testy do Švédska. Nadšení 
majitelů ze zkoušek bylo natolik nakažlivé i pro ostatní, že to nemohlo zůstat bez odezvy. 

 
Rádi bychom se s vámi podělili 
o naší osobní zkušenost 
z letošních Tolling testů, 
pořádaných švédským Toller 
Klubem na přelomu července/
srpna letošního roku. 

M y j s m e s n a š í m ps em 
Švédsko navšLvili již v roce 
2019 a jelikož se nám podařilo 
získat první cenu ve třídě NKL 
(začátečníků), chtěli jsme moc 
vyzkoušet i pokročilejší třídu 
(OKL). Bohužel covidový rok 
kartami zamíchal a podařilo se 
nám na zkoušky jet až letost. 

Ale jak se říká, kdo si počká, 
ten se dočká ☺ 

Ještě na začátku června jsme nevěřili, že se do Švédska podíváme. Covidová cestovatelská 
mapa hrála všemi barvami včetně Švédska. Ale na začátku července se vše změnilo a Švédsko 
hlásilo zelenou. Nezaváhali jsme ani minutu, a to ani přesto, že jsme neměli na 100% 
natrénováno. Ale vzhledem k tomu, že nikdo z nás neví, jaká bude situace na podzim, brali 
jsme to jako jedinečnou příležitost. Další rok jsme již čekat nechtěli. 

Vybrali jsme si zkoušky v Ockelbo. Vzdálenost z Prahy 1600 km včetně trajektu.  



Čekala nás tedy cesta přes celé Německo do Travemunde, kde jsme se nalodili na noční 
trajekt. Ráno, po osmi hodinách na trajektu, se třemi psy, jsme se konečně ocitli ve švédském 
Trelleborgu. Byl to poloviční cíl, jelikož jsme byli teprve v půlce cesty. Přes den nás čekalo 
ještě 800 km do našeho ubytování, kam jsme dojeli v 18:00, hurá! 

Takovou dlouhou cestu je potřeba si dopředu velmi pečlivě naplánovat. Vzhledem k tomu, že 
jsme od psů očekávali výkony na zkoušce, bylo potřeba vše přizpůsobit jejich pohodlí a 
dostatečnému odpočinku, ale i tomu, aby se shhli aklimahzovat na jiné podmínky. 

Je potřeba si uvědomit, že ve Švédsku je velmi rozdílná krajina a v ČR není možné některé 
terény a nástrahy natrénovat. Volný den jsme využili k seznámení s místním terénem a 
zaměřili jsme se na rozdílný porost kolem vody (rašeliniště, lekníny ve vodě, prudký vstup do 
vody). 
 

Den 1. 

Dostali jsme hp na vhodné 
tréninkové místo v lokalitě 
b l í z ké , m í s ta z ko u š e k . 
Odbočujeme ze silnice na 
kamenitou cestu, která nás 
vede cca 10 km mimo 
c i v i l i z a c i d o l e s ů . 
Zastavujeme poblíž jezera a 
jdeme objevovat přírodu. 
Vstupujeme do lesa, který je 
komplet porostlý borůvčím a 
brusinkovým křovím.  
 

V lese sem tam narazím na tůně vody 
a rašeliniště. Směrem k vodě stromy a 
keře řídnou a břeh je porostlý 
mechem a trávou. Docela příjemně se 
po tom chodí, je to měkký koberec, 
který se hýbe. Nicméně se člověk 
nesmí probořit nohou skrz mech. Až 
na samé hraně vody zjišťujeme, že už 
stojíme několik metrů v jezeře, 
protože kde končí mech a začíná voda 
je najednou hloubka 2 metry. Jezero 
končí na hranici lesa a postupně 
zarůstá mechem a rašelinou. Mech na 
břehu je hodně plashcký a vlní se 
člověku pod nohama. Pejsci jsou z 



toho nadšení, protože všechno je měkké a nikde nejsou žádné větve ani kameny. Ideální 
prostor pro házení míčku. Voda jen chladná, jezero hluboké, na hladině plavou lekníny. 
Hodíme si zkusmo několik dummy do vody a necháváme pejsky postupně markovat a 
aportovat. Vstup do vody je dobrý, ale výstup nahoru je problém. Jezero je hluboké a 
mechový okraj je plashcký, takže psi se musí pracně drápat nahoru. Všichni si s Lm ale umí 
poradit, takže odcházíme z nácviku již bez nervozity a spokojení. Psi si s neznámým terénem 
budou umět poradit, takže se těšíme na zítřejší zkoušku.   



30.7. 2021 – Den 2. 

Otevřená třída (Marie Kinder Nielsen)  

Vstáváme brzy, abychom v 8 mohli být na místě. Cesta i les vypadají stejně jako včera, ale 
jenom co jsme dorazili k místu v lese označeném cedulkou Hundstopp jsme zpozorněli. 
Rozhodčí vysvětluje, jak zkoušku nachystala, jak jdou jednotlivé disciplíny za sebou a co 
očekává od psů a psovodů. Pěšinka v lese se klikaL mezi balvany a spadanými kmeny stromů. 
Svah jde prudce dolů k vodě a mezi stromy vidíme husté rákosí, ostrůvky lemované balvany, 
které místy ční také z jezera. Na jednom z “ostrovů” je červený stan pro pomocníky a 
nachystaná síť pro tolling.  

Zkouška byla sestavena následujícím způsobem:  

1. Přiblížení k síh okolo vody cca 15 metrů po pěšince. Pěšinka jde klikatě rákosím a 
kolem balvanů a na jejím konci je obrovský kámen, stromy a síť jako úkryt. Plížení 
kolem vody je vždy záludné. Psi by do ní rádi skočili.  



 

2. Tolling u sítě. Handler čelem k vodě a síh, rozhodčí usazena na kameni za zády 
handlera. Rozhodčí ve třídě open požadovala 3 kolečka tollingu s cca minutovými 
pauzami. Pokyn rozhodčí byl 4 doleva 4 doprava - pauza - 4 doprava 4 doleva pauza -  
4 libovolně oběma směry. Síť byla umístěna mezi stromy a balvany a svah k vodě byl 
docela prudký. Několik dummy míčků během dne bylo utopeno. 
Rádi bychom zde i rádi zmínili to, že během této disciplíny, kdy pes dělá tolling tedy je 
ve 100% akci najednou nastává 100% klid. Rozhodčí zahlásí pauzu a pes se musí 
okamžitě zklidnit a v klidu sedět/ležet před síL a klidně čekat. Pokud by nebyl klidný, 
mohl by kachny vyrušit a nic by nenalákal. Lov by tak okamžitě skončil. 



3. Po tollingu se dle pokynu handler přiblíží k síh (za síť) a pes si předsedne vedle sítě. 
Přičemž v této třídě musí být za síL vůdce schovaný. Pes si tedy nesedá k levé noze, 
jak je u nás zvykem, ale může to být i u pravé nohy. Pes zkrátka musí dobře vidět na 
marking. Následují dva výstřely z brokovnice a vhození dvou kachen na marking na 
protějším nejbližším ostrůvku. První kachna padá do vody ale mezi kameny u břehu. 
Druhá kachna padá na ostrov do vysoké trávy. Handler vysílá psa přes vodu pro 
kachny. Psi, kteří se intuihvně vydali za druhou kachnou na ostrov byli větrem a 
proudem strženi stranou, byť vzdálenost pro plavání nebyla až tak velká. Cca 15-20 
metrů. Psi přeplavali úžinu a hledali markovanou kachnu. Hodně psů nosilo kachny z 
vedlejší bažiny, ve které byly nachystané kachny na dohledávku. Podle nosu šli 
správně a nosili co našli. Nicméně přinést původně markované kachny byl pro ně 
problém. Psi, které handler vyslal nejdříve na první kachnu mezi kameny plavali na 
otevřenou vodu mimo úžinu a nebojovali tolik s proudem. Najít kachnu mezi kameny 
ale byl také zajímavý oříšek. Psi ji měli v nose, ale ne, a ne ji najít zapadlou mezi 
kamením. Chtělo to hodně vůle a chuh šplhat přes kameny tam a pak zpět s kachnou 
v mordě. Mnoho psů vůbec markované kachny nenašlo. Nosili jiné kachny z 
dohledávky, obíhali zátoku tam a zpět a vůbec se jim nechtělo na ostrov přes vodu. 
Pro mnoho psů to bylo krihcké místo celé zkoušky.  

4. Po přinesení obou markovaných kachen následovala dohledávka, kdy handler vysílal 
psa o několik metrů vedle do bažinatého rákosiště a pes měl postupně přinést 
alespoň 5 kachen. Pokud už několik přinesl při markingu, tak mu byly uznány. 
Dohledávka byla poměrně rychlá, jediný zádrhel bylo umístění. Takže psi, kteří při 



markingu nechtěli původně na ostrov se nyní po vyčerpání možnosL na ostrov 
vydávali, ale samozřejmě tam už nic nenašli.  

5. V okamžiku, kdy pes nesl poslední kus, dala rozhodčí rukou znamení a u sítě (cca 10 
metrů) od místa, kde stál handler, se ozval výstřel na druhou stranu na otevřenou 
vodu. Handler se psem přešli k síh a rozhodčí jim ukazovala přes vodu místo, kde byl 
žlutou stuhou označen blind na samotném okraji jezera a lesa. Vzdálenost to byla 
úctyhodná. Dobrých 50 - 60 metrů přes vodu. U této disciplíny nám padala brada z 
úrovně handlingu a poslušnosh psů. Většina psů byla snadno ovladatelná. Psi plavali 
daleko na jezero a po direkci handlera přes povely nebo píšťalku úspěšně doplavali 
k místu, kde na ně čekala kachna. Méně zkušení psi měli tendenci plavat ke kamenům 
nebo leknínům nebo v půlce vzdálenosh ztrahli odvahu a plavali zpět. Tato disciplína 
byla pro cca 50% psů nesplnitelná. Vraceli se unavení a zničení bez kachny, ale 
rozhodčí hodnohla a ocenila i ovladatelnost a handling i pokud doplavali na místo, ale 
kachnu nenašli.  Již samotná vzdálenost plavání pro nás byla velkým oříškem. Jacy byl 
cca 5 metrů od břehu a 10 metrů od samotné kachny, kdy svůj boj vzdal a otočil se a 
plaval zpátky. Rozhodčí nám disciplínu uznala, jelikož během této disciplíny se hodnoL 
samotná ovladatelnost psa. Samotný aport nemusí být přinesen. 



6. Po blindu následoval opět dvojitý marking z protějšího břehu, trochu blíž od blindu. 
První marking padl do lesa, druhý do vody. Když pes zvládl i poslední disciplínu měl 
úspěšně po zkoušce.  







Většinou celá zkouška trvala mezi 30 - 40 minutami, ale někteří psi se u ní namáhali až 
hodinu. Rozdíl mezi českými loveckými zkouškami je i zde značný. Pes pracuje po celou bez 
přestávky a musí být ve velmi dobré kondici, aby mu během zkoušky nedocházela síla. 

V první ceně zkoušku prošli dva psi z 12. Dále byly dvě druhé ceny a jedna třeL. Zbytek bez 
ceny nebo nedokončil.  

Pro nás to byla obrovská škola a zároveň jsme opět znejistěli, zda jsme na otevřenou třídu 
vůbec připraveni. Při pozorování práce ostatních jsme si povídali s psovody a sbírali od nich 
rady co a jak cvičit. Nejvíce nás poděsil blind a celkově vzdálenosh a délka zkoušky. Oproh 
třídě začátečníků to byl výrazný skok.  

Ačkoliv jsme si mysleli, že disciplínu blind jsme nedokončili, rozhodčí nás velmi mile 
překvapila udělením 3.ceny a velkou pochvalou tollingu. 

Třída začátečníků (Sverker Haraldsson)  

Tentokrát vede pěšina k hundstopp dobrých 500 metrů lesem. Cesta k jezeru vede podél 
kopce a na jezeře je pouze jedna zátoka. Zato v místě pro vyhledávání jsou rašelinové tůně a 
bažiny. Plížení k síh začíná v lese a pěšinka vede mezi kameny a borůvčím. Rozhodčí stojí a má 
v ruce dlouhou hůl. Tolling jde v posloupnosh 3 na jednu stranu 3 na druhou stranu, pauza a 
4 libovolně. Po tollingu si vůdce může psa posadit a povystrčit od sítě k vodě. Následuje 

výstřel a kachna padá (marking) do vody u protějšího 
břehu zátoky. Marking se opakuje dvakrát. Pes plave 
dvakrát tam a zpět cca 15 metrů v hluboké vodě. Po 
přinesení obou kusů se vůdce s rozhodčím přesunují 
od břehu do lesa a rozhodčí ukazuje území pro 
dohledávku. Je to bažina pod kopcem kolem potůčku 
a zátoky. V místech se nachází několik tůní (cca 1,5 
metru průměr) a onen plashcký mech a rašelina. 
Jedna kachna plave v tůni, jedna je v jezeře a tři jsou 
na břehu. Psi jsou vysílání a rozhodčí požaduje 
přinesení alespoň 3 kusů, pokud pes pracuje 
systemahcky a svižně. Někteří psi bojují s tůní, 
protože se jim nechce do ní skočit. Packují a obíhají, 
než do tůně spadnou nebo se odváží. Po dohledávce 
následuje poslední disciplína marking v lese mezi 
borůvčí. Po výstřelu je kachna hozená do lesa pod 
kopec, na kterém stálo publikum.  

U začátečníků rozhodčí vždy před střelbou upozornil, 
aby si mohl vůdce psa připravit. 
Rozhodčí zadal 4 první ceny a 1 druhou cenu. Celkem 
startovalo 14 psů.  



31.7.2021 – Den 3. 

Elitní třída (Marie Kinder Nielsen)  

Další den jsme měli volno a jeli jsme se podívat na zkoušku elitní třídy. Místo bylo stejné jako 
předchozí den ve třídě otevřené, ale stanoviště byly přesunuty a byla zvýšena obLžnost.  

Přiblížení k síh bylo na pěšince mezi rákosím. Síť byla u první zátoky. Množství tollingů bylo 
vyšší a pauzy delší. Následoval trojitý marking, kdy první výstřel zazněl ještě během tollingu. 
Dva markingy spadly do vody a jeden na ostrov. Dvě kachny vpravo a daleko přes vodu. TřeL 
vlevo na ostrůvek a byla to husa.  
Po markingu následoval blind přes dvě zátoky a ostrov až na vzdálený třeL ostrov. To 
vyžadovalo precizní handling a vysoký morál psů. Většina se dostala přes první zátoku na 
ostrov, ale jakmile ztrahli vizuální kontakt s psovodem, byli ztraceni a zmateně pobíhali a 
hledali. Opět se osvědčila takhka vyslat psa na vodu a nechat ho plavat daleko do středu 
jezera a až tam ho začít navádět k místu, kde byl blind. Tuto disciplínu prošli pouze 3 psi z 8.  

Po bl indu následovala 
dohledávka nejméně 6 kusů 
v poměrně rozsáhlé bažině.  

A na závěr další marking, 
tentokrát na opačné straně 
do rákosí.  

V první třídě neprošel 
žádný ze zkoušejících psů. 
Rozhodčí udělila jednu 
druhou a jednu třeL cenu.  

Psi v elitní třídě by dle ní 
měli být samostatní a 
efekhvní a pouze v případě 
nutnosh je má handler 
korigovat a handlovat, a to 
pouze minimalishcky za 
pomocí gest, píšťalky a 
hchých pokynů. Jakákoliv 
n e p o s l u š n o s t n e b o 
odchylka od korektního 
provedení znamená snížení 
známky.  

Během dne jsme viděli několik úžasně pracujících psů, ale také psy, kteří zkrátka neměli svůj 
den.  



Vidět psa z elitní třídy něco pokazit je svým způsobem velmi obohacující zážitek. Člověk se 
vráL nohama na zem a uvědomí si, že je to stále práce s živým tvorem a nikoliv robotem.  
Každý chybuje a z chyb se poučí a jde dál. Poznatek, který jsme si odnesli je ten, že je 
neustále potřeba vracet se při výcviku na začátek a trénovat se psem i jednoduché věci a 
malé vzdálenosh. Zkušení psi tohž mají někdy tendenci podcenit jednoduchý úkol anebo ho 
zkrátka úplně vypusht.  

Zbytek odpoledne jsme se zaměřili na natrénování handlingu pro vyhledávání blindu. Snažili 
jsme se posílat psa na vodu tak, aby plaval stále vpřed a až ve větší vzdálenosh ho dirigovat 
ke břehu. Doma jsme takto nikdy netrénovali, protože nemáme tak rozsáhlé rybníky natož 
jezera. Kupodivu se nám tento rychlokurz zdařil, protože psi za chvíli pochopili, o co nám jde. 
Navigování dopředu a až po 30 metrech směr vlevo nebo vpravo přijali za své. Co nás 
odzbrojilo byl okamžik, kdy Jacy Lmto navigováním doplaval k ostrovu, vylezl na břeh a hledal 
tam dummy. Když si po 2 minutách nevěděl rady, tak vylezl na trčící skálu a v pozici, jak z 
filmu Lví král se na nás díval a čekal co mu poradíme. Když mu Aneta řekla hledej a ukázala na 
vodu a on skutečně seběhl ze břehu do vody a mezi kamením vytáhl dummy, tak jsme se na 
sebe jenom podívali s pokleslou bradou. Zřejmě má ta rašelinová voda blahodárné účinky 
nejenom na srst ☺ 

1.8. 2021- Den 4. 
Otevřená třída (Sverker Haraldsson)  

Druhá zkouška v otevřené třídě. Pro nás jiný rozhodčí a jiná lokalita. Jedná se o stejnou 
lokalitu, jaká byla určena první den pro začátečníky.  



Tentokrát vede pěšina k hundstopp dobrých 500 metrů lesem. Cesta k jezeru vede podél 
kopce a na jezeře je pouze jedna zátoka. Zato v místě pro vyhledávání jsou rašelinové tůně a 
bažiny a také jsou nachystány husy.  

Plížení k síh začíná v lese a pěšinka vede mezi kameny a borůvčím. Rozhodčí stojí a má v ruce 

dlouho hůl (pro vyprošťování pomocníků uvízlých v bažině ). 

Tolling jde v posloupnosh 5+5 na obě strany - pauza 3+3 na obě strany - pauza a 4 napravo, 
kde už stojí u břehu střelec.  

Po tollingu si vůdce může psa posadit a povystrčit od sítě k vodě. Následují dva výstřely a dvě 
kachny padají (marking) do vody u protějšího břehu zátoky. Pes plave dvakrát tam a zpět cca 
15 metrů v hluboké vodě. Někteří psi se cestou zpět vraceli po břehu (zacházka cca 100 
metrů), což by nebylo bráno za chybu, pokud by cesta přes souš byla rychlejší a efekhvnější.  

Po přinesení obou kusů se vůdce s rozhodčím přesunují od břehu do lesa a rozhodčí ukazuje 
území pro dohledávku. Je to bažina pod kopcem kolem potůčku a zátoky. V místech se 
nachází několik tůní (cca 1,5 metru průměr) a plashcký mech a rašelina. Jedna kachna plave v 
tůni a vedle tůně je pohozena také husa (odhadem cca 6 kg). Psi jsou vysílání a rozhodčí 
požaduje svižnou a efekhvní práci a přinesení alespoň 5 kusů (z 6). Někteří psi bojují s tůní 
stejně, jako psi ve třídě začátečníků během páteční zkoušky. Nechtějí do ní skočit kvůli 
malému prostoru. Packují a obíhají, než do tůně spadnou nebo se odváží.  



Výzvou je i samotná husa. Její váha není ten 
největší problém. Tím je spíš rozměrnost 
kusu a šíře křídel, pokud ji pes vzal za hřbet, 
tak se křídla roztahují a všude zadrhávají o 
křoví a větve.  

Při přinášení pátého kusu se od sítě ozývá 
výstřel a na protějším břehu zátoky těsně u 
vody vlaje žlutá stuha, která označuje blind. 
Vůdce se přesouvá k síh a posílá psa přes 
zátoku na hlubokou vodu a pes musí uplavat 
cca 30 metrů vystoupit na břeh, dohledat a s 
kachnou plavat 30 metrů zpět k síh.  

Těsně u břehu, než stačí předat kachnu se 
ozývá z lesa další výstřel a pes je vyslán na 
druhý blind do lesa do kopce mezi kameny a 
borůvčí. Poslední disciplína leč zdánlivě 
snadná, tak pro některé psi neřešitelná. 
Kachna umístěná v těsné blízkosh publika 
(cca 3 metry od pásky) a terén do svahu přes 
borůvčí a kamení byl opravdu výzvou.  

Druhý den otevřené třídy zadal rozhodčí 3 první ceny 5 druhých cen. Celkem startovalo 11 
psů.  

Do druhé zkoušky jsme chtěli dát úplné 
maximum a hlavně využít nové poznatky 
z předešlých dnů. Tento terén, který byl více 
podobný na naší českou krajinu Jacymu 
výborně sedl. Byl 100% soustředěný po celou 
dobu zkoušky, pracoval pečlivě a přesně. Do 
poslední disciplíny jsme ani nedutali. S každou 
skvěle odpracovanou disciplínou jsme se 
posouvali dál a dál. Přišel poslední blind. Jacy 
na povel vyběhl určeným směrem. Doběhl ke 
stromu, popadnul kachnu a korektně ji předal. 
Mezi publikem se ozval aplaus. Máme velikou 
radost! Zkoušku jsme úspěšně složili bez jediné 
chybičky a rozhodčí nám udělil nádhernou 
první cenu!  



Třída začátečníků (Marie Kinder Nielsen) 

Úplně nová lokalita a jiný terén. Od aut zaparkovaných na cestě vede pěšina do lesa a po cca 
50 metrech stojí publikum a ze svahu sleduje síť přímo pod sebou cca 10 metrů. Plížení k síh 
je z okraje lesa prudkým bahnitým svahem, ale zároveň velmi krátké, cca. 5 metrů. Psi měli 
tendenci vybíhat k síh. Dole u sítě sedí rozhodčí a dva pomocníci. Prostor mezi břehem jezera 
a svahem za zády je sLsněný. Pomocník se zbraní i házeč stáli na poloostrově cca 15 metrů od 
sítě. Pro tolling je na každé straně sítě jenom několik metrů. Okraj jezera je kamenitý a vstup 

do vody je pozvolný. Rozhodčí požaduje 4 tollingy na jednu stranu, 4 na druhou, pauza cca 20 
vteřin a pak 4 tollingy libovolně. Po tollingu si schovaný vůdce za síL připravil psa vedle sítě a 
následoval výstřel a vhozený marking na vodu cca 10 metrů přímo před síL. Po přinesení 
kachny následoval druhý výstřel a stejný marking na vodu. Po markingu následovala 
dohledávka vlevo od sítě, kde na několika metrech přecházel les v travnatou louku a rákosím 
zarostlé jezero. Kachny byly jak v louce tak v rákosí. Při dohledávce se stalo, že pes přešel 
první kachnu, zastavil se u ní, ale nosil jiné kachny z vody a rákosí. Když šel takto po třeL 
rozhodčí požádala vůdce, aby si psa zavolal a aby mu dal povel k přinesení i první kachny, 
která byla nejblíž. Pes by dle rozhodčí měl přinést každou kachnu, kterou najde a neměl by si 
mezi nimi vybírat a zaměňovat je. Po dohledávce následovala poslední disciplína a tou byl 
marking na břehu. Vzdálenost byla malá ale kachnu házeli do výšky a padala do křoví. Navíc v 
cestě mezi psem a kachnou byla postavena pikniková taška. Zpětně vzato byla tato zkouška 



pro začátečníky opravdu těžká. Prudký sestup z lesa k síh. Publikum těsně za zády. U sítě tři 
osoby a další dvě v dohledu. Pro veškeré disciplíny byl malý prostor a vzdálenosh byly krátké. 
Pro některé psi byly takto krátké vzdálenosh výzvou. Protože kachnu padlou 5-10 metrů od 
sítě si může vůdce přinést sám. Úplným nováčkům mohli překážet pomocníci a publikum za 
zády a pro zkušenější psi byly krátké vzdálenosh příliš lehké a Lm pádem neudrželi 
koncentraci na práci.  
Ve zkoušce startovalo 11 psů. Rozhodčí zadala 2 první ceny a 1 třeL cenu. 

Ještě ten stejný den, po zkoušce začátečníků jsme se museli vydat zpět k trajektu. Trochu nás 
to mrzelo, jelikož jsme přišli o předávání cen. Ale i tak jsme odjížděli nadšeni, že jsme výlet 
uskutečnili, a že si domů přivezeme ceny, a hlavně nové poznatky, které budeme moct 
uplatnit jak při výcviku našich psů, ale především je předat i dalším majitelům a třeba je náš 
příběh natolik osloví, že příště pojedou do Švédska na zkoušky s námi! :-) 



Naše česká výprava Tollerů na zkouškách: 
Evening Land of Indians Jacy – (2x třída otevřená – 3. a 1. cena) 
Absolut First Ida Garonera – (2x třída otevřená – 2. cena) 
Armína z Váhy – (2x třída začátečníků – zkouška úspěšně složena, bez zadání ceny) 

 

Video z třídy otevřené z 1.8.2021 - pes Evening Land of Indians Jacy 
Domek za Miastem (1.cena) 


