
VARMT VÄLKOMMEN TILL FÖLJANDE 
DATUM OCH ORT:
30–31/5 på Western Ranch, Askeröd (Särsvik)
utanför Löberöd

Vi förväntar oss att det blir fullt – så först till
kvarn …
OBS! SASK-medlemmar har förtur till kursen.

Anmälan mailas till ordforande@sask.nu och föl-
jande måste finnas med:
1) Hundens ålder och nivå (ex. ny själv, provat ti-
digare men ny hund). Vill du medverka med mer
än en hund, måste detta framgå.
2) Uppge ”ja” eller ”nej” om du önskar övernatt-
ning (del i rum + medtag sängkläder) – så att vi
kan reservera rum (begränsat antal)
3) Ditt namn + din mailadress

Åhörare uppger det + namn + ort (behöver ej in-
vänta bekräftelse. Observera dock sista betalnings-
dag nedan). Meddela om övernattning önskas.

VI BEHÖVER DIN ANMÄLAN SNARAST! In-
betalning sker först efter att du har fått bekräftelse
om plats. 

Det kostar 1.350 kr för helgen (har du en extra
hund betalar du 1.650 kr). Betalas senast 30
april, så vi hinner kontakta ev. reserver! I priset
ingår mat och fika. 

SASKs pg: 25 08 71-1 uppge: ”30-31 maj + ditt
namn” – så att kassören kan bocka av dig. I priset
ingår förutom teori och praktik även frukost,
lunch och fika. (Boende kostar 150 kr/natt och
person, men detta betalas på plats!)

Åhörare betalar 300 kr/dag alt. 500 kr för båda
dagarna. I priset ingår mat och fika. Uppge föl-
jande: ”datum + åhörare + ditt namn”. Se SASKs
pg ovan!

TIDER SOM GÄLLER:
08:00 Börjar vi båda dagarna med frukost och
teori. Vi bryter för lunch och eftermiddagsfika och
avslutar ca kl. 17:00.
Plats: Hos Peter Bengtsson, Western Ranch, As-
keröd (utanför Löberöd). För vägbeskrivning titta
in på: www.westernranch.se

Middag första kvällen ingår inte för er som bokar
övernattning. Hämtpizza brukar vanligen gälla i
Askeröd.

BRA ATT TA MED
Om du bokat boende så medtag sänglinne och
handduk. Vid vallhagen är det bra med en stol att
sitta på, vattenskål till 4-ben, anteckningspenna +
block. Beroende på vädret, ta med dig
ombyte/liggunderlag/solskydd, så att du och hun-
den kan vara ute stora delar av dagen. Och glöm
inte vattenflaska till dig själv!

NYFIKEN PÅ VALLNING? 
Vi erbjuder dig som är intresserad, ny eller har erfarenhet att komma och lära dig mer om vallning
på får. Det blir ytterligare en kurs i Skåne, med både teori och praktik. Vill du komma som åhörare
är det också möjligt. Instruktör blir Peter Bengtsson som själv har tävlat ASCA. Han är aktiv SVAK-
instruktör och domare – och tävlar och dömer internationellt. Han har lång och bred erfarenhet av
olika vallhundsraser.
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