
 

 

Svenska Australian Shepherdklubben anordnar klubbens första officiella 
HWT (Vallarbetsprov) söndag 22 maj på Fäboda Gård, Mariefred, lördag 

21 maj Clinic för både nybörjare och dom som kommit lite längre. 

Lördag 21 maj träningsdag/Clinic för både nybörjare och dig som kommit lite längre, 

möjlighet för dig som vill gå provet 22 maj att få prova att gå bana kommer att 

erbjudas. Skulle det vara så att du är med på träningen lördag, inte anmält till HWT 

på söndagen för att du är osäker om du kommer att klara det eller ej så kommer vi att 

ta efteranmälningar fram till söndag morgon. 

Om man vill gå HWT på söndagen och ännu inte gjort NHAT (ett måste för att starta 

HWT) så ges möjlighet till detta på lördag eftermiddag/kväll. 

Kostnad:  Clinic lördag 800 kr/ekipage (max 8 deltagare), åhörare 200 kr 

Banträning lördag 200 kr (vill du gå 2 ggr = 400 kr) 

 Start NHAT 750 kr 

 Startavgift HWT 750 kr 

Instruktör och domare Anki Hermansson 

Beskrivare NHAT lördag Anna Brinning 

Ansvarig banträning lördag Anna Brinning 

Tävlingsledare söndag, Anna Brinning samt aspirant Björn Forkman 

Ett begränsat antal rum finns på gården att hyra samt möjlighet att ställa upp 

husvagn/husbil. På lördagskvällen har vi lite trevlig samvaro. Vill du boka boende så 

gör du det direkt till Anki på Fäboda Gård tel: 070-895 04 16 

Alla anmälningar skickas till anna.brinning@telia.com senast 13 maj och det är 

blanketterna nedan som gäller vid anmälan. Vi vill inte ha några handskrivna PDF 

filer utan spara ner dokumentet, fyll i det och mejla, allt för att undvika fel när 

resultatlistorna skickas in till SKK. 

Anmälningsblankett NHAT https://www.kroppsvallarna.se/wordpress/wp-

content/uploads/2021/11/Anm%C3%A4lan-vallanlagstest-privatperson-web-1.pdf  

Anmälningsblankett HWT https://www.kroppsvallarna.se/wordpress/wp-

content/uploads/2021/11/WEB-Anm%C3%A4lan-privatperson-HWT-1.pdf  
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Om du bara vill vara med på clinicen eller banträningen på lördagen eller vill vara 

åhörare så räcker det med ett mejl.  

Vill du läsa mer om HWT kan du göra det på Kroppsvallarnas hemsida  

https://www.kroppsvallarna.se/vallarbetsprov-hwt/vallarbetsprov/  

Vid frågor, kontakta Anna Brinning 070 516 65 80 anna.brinning@telia.com  

Hjärtligt välkomna både som tävlande och som 
publik! 
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