
 

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening som 
syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett 
avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför 
allt uppfödare emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan klubbens alla 
medlemmar. Mer info finns på www.sask.nu 
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VALLNINGSHELG FÖR NYBÖRJARE OCH MER ERFARNA  
Efterfrågan har varit stor, och SASK anordnar därför ytterligare en vallningshelg i 
Skåne under hösten. Kursen omfattar både teori och praktik - och vill du komma som 
åhörare är det också mycket lärorikt. Instruktör är Peter Bengtsson som förutom att 
han har tävlat ASCA-trials är aktiv SVAK- instruktör och domare samt tävlar och dömer 
internationellt. Han har lång- och bred erfarenhet av olika vallhundsraser. 
 
Datum 14 – 15 november på Western Ranch, Askeröd (Särsvik) utanför Löberöd  
Obs! Övernattning på gården kan ej erbjudas, så ev. boende måste du ordna själv. 
 
Anmälan skickas till ”ordforande@sask.nu” och följande måste finnas med: 
1) Hundens ålder och nivå och din egen erfarenhet. Har du två hundar så kan vi 
INLEDNINGSVIS endast erbjuda en tid som hundarna får dela på eftersom vi räknar 
med stort intresse - men skriv om du önskar 2 tider till en extra kostnad av 500 kr. 
2) Ditt namn + din mailadress + medlemsnummer (= hittar du på sbks ”Mina sidor”) 
Pris; 1.350 kr/ekipage för helgen inkl. frukost, lunch och fika (invänta bekräftelse innan 
du betalar) 
Åhörare anmäler sig genom att skriva: Åhörare + ditt namn + mailadress.  
Pris; 180 kr/dag inkl. frukost, lunch och fika (invänta bekräftelse innan du betalar) 
 
VI BEHÖVER DIN ANMÄLAN SENAST 30 SEPTEMBER 
Max 8 deltagare. SASK medlemmar har förtur! Besked om du har kommit med får du 
senast 2 okt. Inbetalning sker därefter till: SASK pg: 25 08 71 – 1. OBS! Uppge: ”ditt 
namn+vallhelg” – så att kassören kan bocka av dig  
 
TIDER SOM GÄLLER: 
08:00  Vi börjar både lördag och söndag med frukost och teori. Vi bryter för lunch och 

eftermiddagsfika och avslutar ca kl. 17:00. 
Plats: Western Ranch, Askeröd (utanför Löberöd). För vägbeskrivning titta in på: 
http://www.westernranch.se/ 

 
BRA ATT TA MED 
 Vid vallhagen är det bra med en stol att sitta på, vattenskål till 4-ben, 

anteckningspenna + block Beroende på vädret, så ta med dig ombyte + ev. 
liggunderlag, då du och hunden är ute stora delar av dagen.  
Hjälp oss också att hålla rent och snyggt på plats. 

 
VARMT VÄLKOMNA! 
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