
	  
APRIL	  	  
Förberedande kurs 
5	  april	  kl	  10-‐14	  
Instruktör:	  Maria	  Nyberg	  
Var:	  Hos	  Emilia	  Sundström	  i	  Ockelbo.	  	  	  
Hur:	  Genom	  att	  gå	  en	  förberedande	  kurs	  ger	  du	  dig	  och	  din	  hund	  betydligt	  bättre	  
och	  rättvisare	  förutsättningar	  för	  att	  träna	  upp	  en	  riktigt	  bra	  arbetshund!	  Kursen	  
kräver	  inga	  förkunskaper	  men	  ta	  med	  egen	  matsäck,	  grillkåta	  finns	  på	  plats!	  	  
Kursavgift	  :	  200,-‐	  Betalas	  till	  X-‐läns	  BG	  5409-‐4800.	  (märk	  inbetalningen	  med	  
”föreberedandekurs”	  samt	  ditt	  namn)	  Vid	  frågor	  kontakta	  Emilia:	  070-‐6278108	  
	  
KICKOFF! ! säsong 2020 
13	  april	  kl	  13:00	  
Var:	  Hos	  Eva	  Hallberg	  i	  Undersvik.	  	  
Hur:	  Detta	  är	  en	  träff	  för	  ALLA!	  Både	  ny	  som	  erfaren,	  medlem	  eller	  inte.	  För	  dig	  
som	  funderar	  på	  att	  skaffa	  en	  vallhund,	  eller	  som	  redan	  har	  en	  blivande	  stjärna	  
där	  hemma.	  Vi	  träffas	  och	  umgås,	  så	  ta	  med	  fikakorgen/grillkorv	  och	  berätta	  
vilka	  ni	  är	  och	  på	  vilket	  sätt	  klubben	  kan	  vara	  till	  behjälplighet.	  Vi	  tänder	  grillen	  
vid	  14	  tiden,	  hoppas	  vi	  ses!	  VÄLKOMNA!	  Anmälan	  till	  Eva:	  070-676 33 70	  
	  
MAJ	  
 
CLINIC 
(GRATIS	  för	  X-‐län	  medlemmar!)	  
21	  maj	  9-‐16	  
Instuktör:	  Zonja	  Ottoson	  
Var:	  Hos	  Ann-‐Sofie	  Englund	  i	  Hög	  	  
Hur:	  Otroliga	  Zonja	  Ottoson	  kommer	  till	  Hälsingland	  och	  håller	  både	  kurs	  och	  
Clinic	  under	  dagarna	  tre.	  Zonja	  har	  en	  mycket	  lång	  meritlista,	  där	  VM	  2020	  kan	  
nämnas	  som	  exempel.	  Ta	  med	  egen	  lunch	  och	  fika!	  VARMT	  VÄLKOMMA!	  Kostnad	  
för	  ickemedlem:	  200;-‐	  Betalas	  till	  X-‐läns	  BG	  5409-‐4800.	  (märk	  inbetalningen	  med	  
”Clinic”	  samt	  ditt	  namn) 	  
Anmälan	  till: ann-sofie.englund@telia.com 

 
Se fortsättning. 
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Fortsättningskurs  
22-‐23	  maj	  kl.	  9-‐17	  
Instruktör:	  Zonja	  Ottoson.	  	  
Var:	  Hos	  Ann-‐sofie	  Englund	  i	  Hög	  
Hur:	  Otroliga	  Zonja	  Ottoson	  kommer	  till	  Hälsingland	  och	  håller	  både	  kurs	  och	  
Clinic	  under	  dagarna	  tre.	  Zonja	  har	  en	  mycket	  lång	  meritlista,	  där	  VM	  2020	  kan	  
nämnas	  som	  exempel.	  Kursen	  rekommenderas	  för	  ekipage	  som	  kommit	  en	  bit	  på	  
vägen,	  då	  kursen	  kommer	  hållas	  på	  öppet	  fält.	  Max	  6	  deltagare	  per	  dag.	  De	  som	  
anmäler	  till	  båda	  kursdagarna	  har	  förtur.	  Fika	  och	  lunch	  ingår.	  	  
Kursavgift:	  1800,-‐/dag.	  3600,-‐	  för	  båda	  dagarna.	  Betalas	  till	  X-‐läns	  BG	  5409-‐4800.	  
(märk	  inbetalningen	  med	  ”Zonjakurs”	  samt	  ditt	  namn)	  
Vid frågor kontakta: ann-sofie.englund@telia.com	  
 

 
Grundkurs á 5 tillfällen 
26	  maj	  -‐-‐>	  30	  juni	  (tisdagar)	  kl:	  18-‐21	  	  
Instruktör:	  Eva	  Hallberg	  
Var:	  Hos	  Eva	  Hallberg	  i	  Undersvik	  
Hur:	  Grundkursen	  syftar	  till	  att	  ge	  föraren	  nyttiga	  verktyg	  och	  tränings	  strategier	  
för	  att	  kunna	  träna	  sin	  hund	  så	  effektivt	  och	  djurvänligt	  som	  möjligt!	  
Grundkursen	  har	  inga	  förkunskapskrav,	  men	  hunden	  bör	  vara	  tänd	  på	  får.	  	  
Kursavgift:	  1500;-‐	  ink	  moms,	  Anmäl till Eva: 070-676 33 70 	  
	  
	  
Juni	  
 
 

Grundkurs  
8-‐9	  juni	  	  
Instruktör:	  Peter	  Nilsson	  	  
Var:	  Hos	  Eva	  Hallberg	  i	  Undersvik	  
Hur:	  Erfarna	  Peter	  Nilsson	  kommer	  och	  håller	  sin	  årliga	  grundkurs,	  en	  riktig	  
klassiker!	  Hunden	  bör	  vara	  tänd	  på	  får.	  	  
Kursavgift	  :	  1000,-‐/dag,	  fika	  ingår.	  Anmälan	  till	  båda	  kursdagarna	  har	  förtur. Betalas	  
till	  X-‐läns	  BG	  5409-‐4800 (märk	  inbetalningen	  med	  ”Peterkurs	  juni”	  samt	  ditt	  namn) 
Anmäl till Eva: 070-676 33 70  
 

 
 

 
 

Se fortsättning.  



Tävlingskurs 

24-‐25	  juni	  	  
Instruktör:	  Karin	  Mattson	  	  	  
Var:	  Hos	  Lisbeth	  Iller	  i	  Kilafors	  
Hur:	  Detta	  är	  kursen	  för	  dig	  med	  riktigt	  höga	  ambitioner,	  Karin	  är	  en	  instruktör	  
utöver	  det	  vanliga!	  Med	  flertalet	  hundar	  i	  Norges	  landslag	  är	  hon	  en	  av	  topp	  
förarna	  i	  både	  norden	  och	  utanför.	  Kursen	  riktar	  sig	  främst	  till	  dig	  som	  vill	  få	  ut	  det	  
mesta	  möjliga	  i	  samarbetet	  med	  din	  hund,	  både	  i	  arbete	  och	  i	  tävling.	  
Du	  och	  din	  hund	  måste	  kunna	  jobba	  tillsammans	  på	  öppet	  fält,	  men	  stor	  50:a	  finns	  
också	  för	  specialträning.	  Tävlingsbana	  kommer	  finnas	  uppställd. 	  
Max	  6	  deltagare	  per	  dag.	  De	  som	  anmäler	  till	  båda	  dagarna	  har	  förtur.	  Fika	  och	  lunch	  
ingår.	  Kursavgift:	  1800,-‐/dag.	  3.600,-‐	  för	  båda	  dagarna.	  Anmäl	  genom	  att	  betala	  till	  
X-‐läns	  BG	  5409-‐4800.	  (märk	  inbetalningen	  med	  ”Karinkurs”	  samt	  ditt	  namn)	  Hör	  av	  
dig	  till	  Lisbeth	  för	  ev	  frågor!	  lisbeth.iller@gmail.com	  
  
 
 

Grundkurs á 5 tillfällen  
Juli	  28	  -‐-‐>	  25	  aug	  (tisdagar)	  
Instruktör:	  Kerstin	  Hall	  
Var:	  Hos	  Kerstin	  i	  Arbrå	  
Hur:	  Grundkursen	  syftar	  till	  att	  ge	  föraren	  nyttiga	  verktyg	  och	  tränings	  strategier	  
för	  att	  kunna	  träna	  sin	  hund	  så	  effektivt	  och	  djurvänligt	  som	  möjligt!	  
Grundkursen	  har	  inga	  förkunskapskrav,	  men	  hunden	  bör	  vara	  tänd	  på	  får.	  
Kursavgift:	  1500;-‐	  inkl.	  moms.	  Anmäl	  till	  Kerstin:	  070-‐2573128	  	  
	  
Augusti	  	  
 
Grundkurs 

19-‐20	  augusti	  	  
Instruktör:	  Peter	  Nilsson	  	  
Var:	  Hos	  Eva	  Hallberg	  i	  Undersvik	  
Hur:	  Erfarna	  Peter	  Nilsson	  kommer	  och	  håller	  sin	  årliga	  grundkurs,	  en	  riktig	  
klassiker!	  Hunden	  bör	  vara	  tänd	  på	  får.	  	  
Kursavgift	  :	  1000,-‐/dag,	  fika	  ingår.	  Anmälan	  till	  båda	  kursdagarna	  har	  förtur. Betalas	  
till	  X-‐läns	  BG	  5409-‐4800 . (märk	  inbetalningen	  med	  ”Peterkurs	  aug”	  samt	  ditt	  namn) 
Anmäl till Eva: 070-676 33 70  
	  
	  
	  
	  
	  
***OBS!!	  Det	  kommer	  förhoppningsvis	  även	  arrangeras	  Nötkurser	  i	  år,	  vi	  jobbar	  
på	  att	  alla	  detaljer	  ska	  komma	  på	  plats!	  Vid	  funderingar	  kring	  nötkurser,	  
kontakta	  gärna	  Yvonne	  Karlberg	  070-‐3732707.	   
	  
	  


