
Kurser 2023 
X-läns vallhundsklubb 

 
Se SVAKs och SKKs dokument ang. djurhantering. 

God djurhantering är grunden till alla delar av vår verksamhet! 
 

 
APRIL 

 
:: Förberedandekurs  
Instruktör: Maria Nyberg och Linnea Rygaard  
Var: Hos Sofie Björn i Valbo. Vi är utomhus så ta gärna med egen stol och lunch/fika. 
När: SÖNDAG den 16 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:- Swisha till X-län: 1230107953 alt. betala till X-läns BG 5409-4800.  
 (märk inbetalningen med ”Förberedande kurs” samt ditt namn)  
Anmäl till: linnearygaard@gmail.com  Ring vid frågor: tel 0704417314  
 
 

MAJ 
 
 
:: Grundkurs á 3 tillfälllen 
När: varannan onsdag i maj. (3/5,17/5,31/5) kl 17-21  
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: 1100;- inkl. moms (varav 120:- går direkt till klubben i administrativ avgift).  
Priset är inkl moms och faktureras deltagarna 
Anmäl till:, linnearygaard@gmail.com  tel:0704417314 
 
 
:: Grundkurs á 5 tillfällen 
Instruktör: Eva Hallberg 
Var: Hos Eva Hallberg i Undersvik 
När: Start: 23/5 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)  
Anmäl: till Eva, sms 070-676 33 70, eller via mail eva.hallberg54@gmail.com 



 
 

JUNI 
 
 
Läger (2 dagar grundkurs) 
När: 15-16 juni 
Instuktör: Linnea Rygaard 
Var: Älgparken Ockelbo hos Emilia Sundström) 
Hur: En grundkurs i lägerformat, övernattning i stuga, samt middag och 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.  
Anmäl: till Emilia, 0706278108 
Pris: 2800:- inklusive boende, middag och lunch.  
 
 
 
:: 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.  
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)  
 
 
 
::Karin Söderberg- SÖDER 
Instruktör: Karin Söderberg 
Var: Hos Anna Andersson i Gävle 
När: 26-27 juni 9-17 
Hur: Superinstruktören Karin Söderberg kommer och håller kurs i klubben både i söder och 
norr. Karin Söderberg driver sedan över 20 år tillbaka kennel Vallhunden. På gården utanför 
Gränna föder hon upp cirka två Border Collie kullar per år. Förutom det håller Karin 
vallhundskurser och privatlektioner året runt och har arbetat som herde för kungens får i på 
Djurgården i Stockholm några veckor varje sommar. Karin skaffade sin min första Border 
collie för 30 år sedan (efter hopplösa försök att flytta mina får utan hund) och har sedan dess 
tävlat SM i 25 år i rad, vunnit EM 2007, SM 2015 och varit med i landslaget i minst 18 år.” 
Kursen i söder kommer rikta sig till alla nivåer men det är en fördel om hunden kan vara lös 
på en större yta. 
Kursavgift : 1300:-/dag ( 2600:- 2 dagar )  
Anmäl: Swisha till X-län: 1230107953 alt. betala till X-läns BG 5409-4800.  
(OBS! märk inbetalningen med ”Karin Söderberg kurs, Söder” samt ditt namn)  
 
 
 



JUNI forts. 
 

 
::Karin Söderberg-Clinic 
Instruktör: Karin Söderberg 
Var: Hos Anna Andersson i Gävle 
När: 28 juni kl 10-15 
Hur: Den 28 juni bjuder klubben alla medlemmar på en gratis clinic för Karin Söderberg i 
Kjessmansbo utanför Gävle. Hon visar upp hur hon tränar unghundar i olika 
utvecklingsstadier.  
Karin Söderberg driver sedan över 20 år tillbaka kennel Vallhunden. På gården utanför 
Gränna föder hon upp cirka två border collie kullar per år. Förutom det håller Karin 
vallhundskurser och privatlektioner året runt och har arbetat som herde för kungens får i på 
Djurgården i Stockholm några veckor varje sommar. Karin skaffade sin min första border 
collie för 30 år sedan (efter hopplösa försök att flytta mina får utan hund) och har sedan dess 
tävlat SM i 25 år i rad, vunnit EM 2007, SM 2015 och varit med i landslaget i minst 18 år.” 
Kursavgift : GRATIS för x-läns medlemmar! (250;- för icke xläns medlemmar)  
Anmäl: till linnea.rygaard@gmail.com  
 
 
 
::Karin Söderberg- NORR 
Instruktör: Karin Söderberg 
Var: Hos Ann-sofie Englund i Hudiksvall 
När: 29-30 juni 9-17 
Hur: Superinstruktören Karin Söderberg kommer och håller kurs i klubben både i söder och 
norr! Karin Söderberg driver sedan över 20 år tillbaka kennel Vallhunden. På gården utanför 
Gränna föder hon upp cirka två border collie kullar per år. Förutom det håller Karin 
vallhundskurser och privatlektioner året runt och har arbetat som herde för kungens får i på 
Djurgården i Stockholm några veckor varje sommar. Karin skaffade sin min första border 
collie för 30 år sedan (efter hopplösa försök att flytta mina får utan hund) och har sedan dess 
tävlat SM i 25 år i rad, vunnit EM 2007, SM 2015 och varit med i landslaget i minst 18 år.” 
Kursen i norr kommer rikta sig till dom som kommit lite längre med sin träning. Stora marker 
och möjlighet till långa hämt osv finns. 
Kursavgift : 1300:-/dag ( 2 dagar 2600;- ) fika ingår.  
Anmäl: Swisha till X-län: 1230107953 alt. betala till X-läns BG 5409-4800.  
(OBS! märk inbetalningen med ”Karin Söderberg kurs, Norr” samt ditt namn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JULI 
 
Banträning med poäng och instruktion 
 Om intresse finns ordnar vi en dag med banträning där varje deltagare får gå en 
bana och bedöms både med poäng och råd/instruktion. 
Efter första ”åket” får var och en träna på det som behöver förbättras. Om vi sen 
hinner/ni vill kör ni ett andra ”åk”. 
Alla får dessutom träna på att ställa ut djur och att ta bort djur. 
Antal deltagare: 7 st 
Plats: Hög Hudiksvall eller Innantjära Kilafors 
Tid: Någon dag i mitten /slutet juli – början av augusti efter ök med deltagarna 
Pris: 1300,-/ deltagare 
Instruktörer: Ann-Sofie Englund och Lisbeth Iller Jonsson 
Anmälan till Lisbeth: lisbeth.iller@gmail.com tel: 070-2108542 
 

 
 

AUGUSTI 
 
 
:: Grundkurs 2 dagar 
När: 7-8 augusti (Heldagar) 
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) 
Anmäl: till Eva, sms 070-676 33 70 eller via mail eva.hallberg54@gmail.com 
 
 
:: Grundkurs/Fortsättning á 5 tillfälllen 
När: TISDAGAR med start 15/8  kl 17:30-20 
Instruktör: Kerstin Hall 
Var: Hos Kerstin Hall 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) ). 
Priset är inkl moms och faktureras deltagarna 
Anmäl till: 070-257 31 28 
E-mail: kerstinhall@gmail.com 
Ring om ni har frågor. Välkomna! 
 
  
 



AKTIVA INSTRUKTÖRER 2023 
 
 
 
 
Ta gärna kontakt med någon av våra eminenta instruktörer om du behöver hjälp i din 
träning. Privatlektioner eller kurser 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
**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 


