Kurser 2022
X-läns vallhundsklubb
Se SVAKs och SKKs dokument ang. djurhantering.
God djurhantering är grunden till alla delar av vår verksamhet!

MARS
:: Förberedandekurs SÖDER
Instruktör: Maria Nyberg och Linnea Rygaard
Var: Hos Anna Andersson i Gävle. Vi är utomhus så ta gärna med egen stol och fika.
När: SÖNDAG den 3 april 10-15.
Hur: En kurs där vi blandar teori och praktik med utgångspunkt i vardagen och det
praktiska arbetet hemma på gården. Vi går igenom vilka delar som bör vara på plats
innan vi börjar träna vår framtida arbetskollega.
-Samarbete och kontakt med förare.
-Vallhundens egenskaper
-God djurhantering
Alla är intresserade är välkomna (även valpar)!
Kursavgift: Pris 500:- Kursavgift betalas till X-läns BG 5409-4800 (märk inbetalningen
med ”Förberedande Söder” samt ditt namn)
Anm äl till: linnearygaard@gmail.com Ring vid frågor: tel 070447314

APRIL
:: Förberedandekurs NORR
Instruktör: Linnea Rygaard och Maria Nyberg
Var: Hos Stenspersgård i Tallåsen. Vi är utomhus så ta gärna med egen stol och fika
När: SÖNDAG den 24 april 10-15.
Hur: En kurs där vi blandar teori och praktik med utgångspunkt i det praktiska arbetet
hemma på gården. Vi går igenom de delar i som bör vara på plats innan vi börjar träna
vår framtida arbetskollega:
-Samarbete med förare
-Vallhundens egenskaper
-God djurhantering
Alla är intresserade är välkomna (även valpar)!
Kursavgift: Pris 500:- Kursavgift betalas till X-läns BG 5409-4800 (märk inbetalningen
med ”Förberedande NORR” samt ditt namn)
Anm äl till: linnearygaard@gmail.com Ring vid frågor: tel 070447314

MAJ
:: Grundkurs á 5 tillfällen
Instruktör: Eva Hallberg
Var: Hos Eva Hallberg i Undersvik
När: Start: 17/5 kl. 18-21
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)
Anm äl: till Eva, sms 070-676 33 70, eller via mail eva.hallberg54@gmail.com

:: Fortsättningskurs á 4 heldagar
(varav sista gången med banträning och instruktion)
När:
Gång 1 Datum : Söndag 15 maj hos Ann-Sofie
Gång 2 datum : Söndag 19 juni hos Lisbeth
Gång 3 datum : Måndag 18 juli hos Ann-Sofie
Gång 4 banträning datum : Bestäms senare ( Viss reservation att något datum
ändras i samråd med deltagarna)
Instruktörer: Lisbeth Iller Jonsson, Kilafors och Ann-Sofie Englund, HögsFors Hudiksvall
Var : Varierat hos Lisbeth och hos Ann-Sofie
Hur: Vi ville göra en kurs lite i enlighet med önskemål från medlemsdagen.
En lång kurs med två instruktörer som samarbetar. I stället för 10 gånger slår
vi ihop det till 3 heldagar á 6 timmar/dag och en avslutningsdag med
banträning. Kursen riktar sig till de som med sin hund kan hantera en fri flock
på öppet fält och siktar på både att kunna hantera djur på ett bra sätt under
längre tid och längre avstånd och även tänkt sig att gå VP och tävla IK1/IK2
med sin hund. Förutom bra kontakt och god djurhantering kommer vi att
arbeta med både finlir av närmoment och arbete ( hämt – fråndrivningar ) på
långt håll
Antal deltagare: 6 st varje kursdag
Kursen avslutas med en fristående dag med banträning med instruktioner/
bedömning
Kursavgift: 3120,- för 3 dagar ( 120,- till klubben). Priset är inkl moms och
faktureras deltagarna
Banträningsdagen betalas en startavgift/ ekipage
Anmäl : till Lisbeth via mail, lisbeth.iller@gmail.com senast 1 maj

JUNI
:: Grundkurs 2 dagars
Instruktör: Peter Nilsson
Var: Hos Eva Hallberg i Undersvik
När: 20-21 juni
Hur: Erfarna Peter Nilsson kommer och håller sin årliga grundkurs, en riktig klassiker!
Hunden bör vara tänd på får.
Kursavgift : 2300,- ( 2 dagar ) fika ingår.
Anm äl: 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)

Läger (2 dagar grundkurs)
När:16-17juni, kl 10-19
Instuktör: Linnea Rygaard
Var: Älgparken Ockelbo, (Emilia Sundström)

Hur: En grundkurs i lägerformat, övernattning i stuga, samt middag samt lunch ingår i
priset. Kursen syftar till att ge föraren nyttiga verktyg och tränings strategier för att kunna
träna sin hund så effektivt och djurvänligt som möjligt, både genom teori och praktik.
Kursen har inga förkunskapskrav, men hunden bör vara tänd på får.
Anm äl: till Emilia, 0706278108
Pris: 2800:- med boende, middag och lunch (2400:- utan boende och mat)

:: Clinic med Barbro Klingborg
Gratis för X-läns medlemmar
När: Tisdag den 28 juni 2022, kl 9 – 16
Instruktör: Barbro Klingborg
Var: Hos Ann-Sofie Englund, Högs-Fors, Hudiksvall
Hur: Erfarna och framgångsrika Barbro Klingborg kommer till X-län och håller både
clinic och kurs under dagarna tre. Barbro har en jättelång meritlista och stor
erfarenhet både av praktiskt arbete , tävling på hög nivå med vallhund, och som
domare och instruktör. Hon köpte sin första vallhund 1984 och har sen dess hunnit
både träna och tävla många hundar och det på hög nivå. Barbro har med någon av
sina hundar varit med i SM Får varje år sedan år 2000 och har de flesta år också varit
med i landslaget. Vinst i både SM och Nordiska Mästerskapen och höga placeringar
i EM och World Trial ingår också i meritlistan.
Barbro har hundar i olika åldrar och stadier och kommer att visa oss hur hon tränar
och vad hon tycker är viktigt att tänka på.
Ta med egen lunch och fika
Även icke-medlemmar är välkomna men då till ett pris av 250,- som betalas in på Xläns BG 5409-4800. Märk då inbetalningen med ditt namn och clinic.
Anmäl till: ann-sofie.englund@telia.com

:: Tävlingskurs med Barbro Klingborg
( ”finlir” och svårare moment)
När: Onsdag 29 juni – torsdag 30 juni. Kl 9 – 16
Instruktör: Barbro Klingborg
Var: Hos Ann-Sofie Englund, Högs-Fors, Hudiksvall
Hur: Kursen är tänkt för de som redan tävlar och vill förbättra sitt eget och sin
hunds prestationer på tävlingsbanan. Exempel : Hur kan jag hantera hundens
utgångar ?.....Hur kan mina delningar bli bättre?.......Hur kan jag och hunden
hantera svåra drag på banan?......Hur får jag till bättre fösningar/fråndrivningar
?....Hur tränar man in sortering?....dubbelhämt? mm. Listan kan göras lång på vad
man kan förbättra och Barbro kan hjälpa oss var och en på sin nivå, IK1 / IK2.
Antal deltagare: 6 st varje dag
Kursavgift: 3000,- ( 2 dagar )
Betalas in på klubbens BG 5409-4800 senast 12 juni
Anmäl till: Lisbeth via mail, lisbeth.iller@gmail.com senast 12 juni
( OBS ! Inga åskådare på den här kursen )

JULI

:: Grundkurs á 5 tillfälllen
När: TISDAGAR med start 6/7 kl 17-20
Instruktör: Linnea Rygaard
Var: Hos Linnea i Tallåsen
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) ).

Priset är inkl moms och faktureras deltagarna

Anm äl till: , linnearygaard@gmail.com tel:0704417314
Ring om ni har frågor. Välkomna!

AUGUSTI
:: Grundkurs 2 dagar
När: 15-16 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 : 2300,- ( 2 dagar) fika ingår. Anmälan till båda kursdagarna har förtur. Betalas
till X-läns BG 5409-4800 . (märk inbetalningen med ”Peterkurs aug” samt ditt namn)
Anm äl: till Eva, sms 070-676 33 70 eller via mail eva.hallberg54@gmail.com

**OBS!! Det kommer förhoppningsvis även i år arrangeras nötkurser, vi jobbar på att alla
detaljer ska komma på plats! Vid funderingar kring nötkurser, kontakta gärna Yvonne
Karlberg 070-3732707.

AKTIVA INSTRUKTÖ RER 2022

Ta gärna kontakt med någon av våra eminenta instruktörer om du behöver hjälp i
din träning. Privatlektioner går att boka direkt med den instruktör man vill gå hos.

Maria Nyberg, Gävle
070-256 06 55
E-mail: maria.nyberg@vxa.se
Lisbeth Iller-Jonsson, Kilafors
070-210 85 42
E-mail: lisbeth.iller@gmail.com
Kerstin Hall, Arbrå
070-257 31 28
E-mail: kerstinhall@gmail.com
Eva Hallberg, Undersvik
070-676 33 70
E-mail: eva.hallberg54@gmail.com
Ann-Sofie Englund, Hudiksvall
070-375 29 33
E-mail: ann-sofie.englund@telia.com
Linnea Rygaard, Ljusdal
070-441 73 14
E-mail: linnea.rygaard@gamil.com
Anna-Sara Bodén, Svartnoranäset
070-207 12 31
E-mail: annasara.asb@gmail.com

