
 

 

Inbjudan till  

Träningsdag samt NHAT den 3 september 

Rasmästerskap (RM) i Vallning söndag 4 september  

Plats: Fäboda Gård, Mariefred. 

 

FÖR RM söndag 4 september gäller:  

 

RM genomförs i form av en HWT-bana men med ca 6-8 får och kortare tid än officiellt. Vill du 

veta mer om HWT så hittar du all information på Svenska Kroppsvallarnas 

hemsida:https://www.kroppsvallarna.se/vallarbetsp.../vallarbetsprov/ 

 

Krav för att delta på RM: Medlem i Svenska Australian Shepherdklubben samt att din hund 

ska klara kortare hämt, ha en bra lydnad tillsammans med får och ett ovillkorligt 

stoppkommando. 

 

Direkt före lottning kommer domaren att vilja titta på okända hundar/ekipage ihop med får. 

Allt för att främja djurskyddet och för att säkerställa att förarna har kontroll på sina hundar. 

 

Anmälan senast 15 augusti via mail till lena.stangvik@gmail.com .  

Uppge ditt namn, hundens fullständiga namn samt registreringsnummer. 

 

Avgift: 250 kr. Betalas när du får PM efter den 15/8.  

Domare: Ankie Hermansson 

Publik är tillåten, vi följer gällande Coronarestriktioner. OBS att dessa kan förändras med 

kort varsel.  

OBS Ingen servering så tag med det du vill ha under dagen.  

 

https://www.kroppsvallarna.se/vallarbetsprov-hwt/vallarbetsprov/?fbclid=IwAR3rKa8RH0x1dgGWbMrSD7IOK-X0yNEcGJo-SGDzb58nnowk42Q2EWP3sRc
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För Lördag 3 september gäller: 

Du kan anmäla dig till HWT träning/genomgång av regler mm, samt prova en kortare bana. 

Max 8 ekipage. Det går också bra att anmäla sig som åhörare utan hund.  

Anmälan senast 15 september via mail till lena.stangvik@gmail.com 

 

Avgift: 500 kr/ekipage, åskådare 200 kr. Betalas när du får PM efter den 15/8 

 

Instruktör: Ankie Hermansson 

 

Klubben arrangerar även ett officiellt NHAT under eftermiddagen/kvällen.  

Beskrivare: Anna Brinning 

 

Anmälan NHAT via mail till Anna Brinning anna.brinning@telia.com ,  

Använd detta formulär https://www.kroppsvallarna.se/wordpress/wp-

content/uploads/2021/05/Anm%C3%A4lan-vallanlagstest-privatperson-2.2-web-1.pdf  

 

OBS Ingen servering så tag med det du vill ha under dagen.  

 

På lördag kväll samlas vi i Ankie och Micks lada för en gemensam middag. Grillen tänds och 

du tar med dig vad du vill äta och dricka. Självklart tänker vi på Coronaavstånd m.m.  

Enklare boende finns att hyra på Fäboda till en låg kostnad. Mobila enheten 2 bäddar, 

kontoret 1 säng, sadelkammaren 1 säng, butiken 1 säng, box 1 säng. För er som vill hyra rum 

finns tillgång till kök, kylskåp mm. för att kunna fixa sin egen frukost och mat. Möjlighet finns 

även att ställa upp husvagn/husbil. 

 För hyra av rum /uppställningsplats kontakta Ankie tel 070-895 04 16 

 

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

 

Hjärtligt välkomna till en helg i vallningens tecken! 
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