Uppdaterad version
Kurser 2021
X-läns vallhundsklubb
Alla kurser hålls utomhus och följer givetvis Folkhälsomyndighetens restriktioner. Se
även SVAKs och SKKs dokument ang. djurhantering.
God djurhantering är grunden till alla delar av vår verksamhet!

APRIL/MAJ
:: Förberedandekurs
Instruktör: Eva Hallberg
Var: Hos Eva i Undersvik
När: LÖRDAG den 24 april samt LÖRDAG 8 maj kl.11. OBS! Ändrat datum.
Hur: Två tillfällen, kom på båda eller bara en av dem.
För valpar från 4 mån och du som har hund som du vill gå grundkurs med i
år. Vi tränar grundlydnad och pratar om hundhållning hemma, vi tar även
upp det som handlar om de vallade djurens väl och ve. Vi är bara utomhus
och tar med egen stol och fika. Pris 150:-/gång (plus 40:- i klubbavgift)
Anmäl: till Eva Hallberg, sms 070-6763370 eller
eva.hallberg54@gmail.com Ring om ni har frågor.
Välkomna!

MAJ
:: Fortsättningskurs á 5 tillfällen
Instruktör: Lisbeth Iller, (hjälpinstruktör Linnea Rygaard)
När: tisdagar med start den 11maj, kl. 18.00 – 20.30
(11 maj,18 maj, 25 maj, 15 juni och 22 juni)
Var: Hos Lisbeth i Innantjära, Kilafors
Hur: Hunden ska vara tänd och minst något grundtränad. Kursen syftar till
att ge hund och förare bra grundning i god djurhantering. Vi kommer mest att
fokusera på att hund och förare ska kunna hantera fåren på ett skonsamt men
effektivt sätt. Det är det allra viktigaste i hundens utbildning. En hund som
kan hantera djur fint ger trygga djur. Per automatik blir det då mycket prat
om fårens beteende. Max 5 deltagare
Kursavgift: 1700,- (Faktura i början av kursen)
(varav 200:- i administrativ avgift, som går direkt till klubben)
Anmäl: via mail till Lisbeth, lisbeth.iller@gmail.com

:: Grundkurs á 5 tillfällen
Instruktör: Eva Hallberg
Var: Hos Eva Hallberg i Undersvik
När: Start torsdag den 27 maj kl.18
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: 1700;- ink moms (varav 200:- i administrativ avgift, som går
direkt till klubben)
Anmäl: till Eva, sms 070-676 33 70, eller via mail eva.hallberg54@gmail.com

JUNI
:: Grundkurs 2dagars
Instruktör: Peter Nilsson
Var: Hos Eva Hallberg i Undersvik
När: 21-22 juni
Hur: Erfarna Peter Nilsson kommer och håller sin årliga grundkurs, en riktig
klassiker! Hunden bör vara tänd på får.
Kursavgift : 1000,-/dag, fika ingår.
Anmäl: till Eva, 070-676 33 70
Anmälan till båda kursdagarna har förtur. Betalas till X-läns BG 5409-4800
(märk inbetalningen med ”Peterkurs juni” samt ditt namn)

:: Nötkurs 2 dagars
Instruktör: Viktoria Fornander
Var: Hos Natalie Borgman i Åshammar
När: 16-17 juni
Hur: Erfarna Viktoria Fornander kommer och håller i årets Nötkurs.
Max 6 deltagare. Plats för husvagn finns.
Kursavgift : 1300,-/dag
Anmäl: görs genom att betala till X-läns BG 5409-4800 (märk inbetalningen
med ”viktoriakurs” samt ditt namn)
Vi frågor om kursen kontakta Nathalie, 0738284990.

JULI
:: 2 dagars dubbelkurs med Mosse och Lotta Magnusson
Datum : Onsdag 7 juli – torsdag 8 juli 2021
Plats: Hos Lisbeth Iller i Innantjära, Kilafors
Kursavgift: 1450,-/ deltagare/dag = 2900,- för båda dagarna (Anmälan till
båda dagarna har förtur). Max 6 deltagare / instruktör/ dag
Hur: En grupp med Mosse och en med Lotta á 6st deltagare i vardera grupp
och fält. Varje grupp kommer ha tillgång till en mindre träningsfålla var, samt
öppet fält med uppställd tävlingsbana. Kursen kommer att ge tillfälle till
främst bra grundträning i hundens djurhantering och förarens handling av
hunden och dessutom chans till banträning. Om tid och möjlighet finns så
kanske vi hinner med banträning med instruktion i typ IK1/IK2.
Det innebär att hundarna ska vara tända samt grundtränade och kunna valla
fritt på öppen åker.
Anmäl: Via mail till Lisbeth, lisbeth.iller@gmail.com (Skriv lite om dig och
hund, så försöker vi göra så jämna grupper som möjligt.)
Betala in till X-läns BG 5409-4800, märk med namn och ”mossekurs."
Presentation av instruktörerna:
Så kul att vi nu kan erbjuda våra medlemmar kurs för nyss hemflyttade Mosse
och Lotta!
Mosse Magnusson hade under flera år mjölkkor och verkade uppe i Vännäs.
Flyttlasset gick sen ner till Breviksnäs med stora ytor och mycket får, flera år
med dagligt arbete med alla får och lamm och massor av vallhundskurser och
tävlingar. Runt 2010 flyttade Mosse och Lotta till Skottland för att stanna i 10
år. Mosse är flerfaldig SM; EM vinnare, final i WT (VM) och en massa opens i
Skottland. Flertalet gånger medverkat i både svenska och skotska landslaget.
Domare både i Sverige och internationellt.
Även Lotta har haft stora framgångar inom vallningen främst i Skottland och
har även medverkat i skotska landslaget. Båda har tränat massor av hundar
genom åren och har enorm erfarenhet

:: Grundkurs á 5 tillfälllen
När: Start 27 juli kl 18
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: 1700;- inkl. moms (varav 200:- går direkt till klubben i
administrativ avgift)
Anmäl: till Kerstin via mail, kerstinhall@gmail.com, 070-2573128 f.r.om 6 juli

AUGUSTI
:: Grundkurs 2dagar
När: 23-24 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, sms 070-676 33 70 eller via mail eva.hallberg54@gmail.com
Tävlingskurs med Zonja Ottoson
När: 23-24/8
Instuktör: Zonja Ottoson
Var: Carina Björkmans besättning i Västerrå, Hudiksvall
Hur: Så kul att Zonja Ottoson kunde komma till Hälsingland även i år. Zonja
har en mycket lång meritlista, tävlar aktivt på sm nivå, och är dessutom en
fantastik pedagog!
IK2 bana med hantering kommer finnas uppställd. För att få ut maximalt av
kursen ska hunden kommit en bit på vägen och kunna samarbeta med sin
förare på öppet fält.
Kursavgift: 1450,-/ deltagare/dag = 2900,- för båda dagarna (Anmälan till
båda dagarna har förtur). Max 6 deltagare
Betalas till X-läns BG 5409-4800 . (märk inbetalningen med ”Zonjakurs” samt
ditt namn)
Anmäl: Skriv ett mail till linnea.rygaard@gmail.com

