
  
1-3 augusti i Klämmestorp 

Under denna tävlings- och kurshelg ligger fokus på den arbetande aussien och dess förmåga 

och kapacitet att hjälpa till på gården. Vi hoppas att fler aussieägare kommer att arbeta med 

sina hundar i framtiden och att detta kan vara ett steg till att hjälpa rasen att bevaras som 

vallhund. 

Under hela helgen följer vi SKK policy för djurhantering vid vallningsträning av hund. Det 

innebär bland annat att samtliga instruktörer/tränare som leder träning i Sverige ska ha 

genomgått lämplig grundutbildning i djurskydd.  

Under tävlingsdagen har vi enligt Jordbruksverkets krav en veterinär på plats. Veterinären 

ska ha kunskap om tävlingsformen och djurslaget. 

Under helgen kommer det finnas en mängd olika aktiviteter att delta på: 

 

Fredagen den 1 augusti 

 

Instruktörer – Ann och Isi Awes 

 

Nybörjarkurs – max 6 deltagare 

Denna kurs kommer att individanpassas men tänkbara moment kan vara mindre fålla, 

drivning och fösning. Dagen läggs upp efter Ert intresse och Era behov. Under hela dagen 

kommer vi jobba med en fin attityd och ett gott samarbete mellan hund och förare.  

Använda sin hund praktiskt – max 6 deltagare 

Under denna kurs kommer vi jobba med många olika delar som är användbara när vi 

använder våra hundar praktiskt. Hundarna kommer bland annat att jobba i ladugården, 

jobba nära djuren och hjälpa till i trånga fållor och gångar. Vi tittar till exempel på sorteringar 

och hur vi kan ta hjälp av hunden när vi lastar djur.  

Kurspris: 500 kronor - Åhörare: 125 kronor 

Vid för få anmälningar kommer kurserna slås ihop och det blir då endast en instruktör under 

dagen. Dock max 6 deltagare.  

 

Lördagen den 2 augusti 



Domare – Isi Awes 

Tävlingen kommer gå av stapeln under lördagen och vid dagens slut kommer vi kora årets 

vinnare av GULDTACKAN som självklart belönas med många fina priser från våra sponsorer. 

Domaren kommer även dela ut ett hederspris, domarens favorit.  

Guldkampen är en tävling som innehåller moment som för vallhunden är viktiga delar för att 

klara av ett gårdsarbete. Att hämta, samla och förflytta djur, oavsett om det är på öppna 

ytor, i inhägnader eller i trånga utrymmen, är det alla inslag i vallhundens vardag. 

Momenten för tävlingen kommer att publiceras i god tid innan tävlingen.  

Det kommer att finnas ett lotteri med fina priser från våra sponsorer. 

Det kommer att finnas fika, grillad korv och dryck till försäljning under tävlingsdagen. 

Vi avslutar tävlingsdagen med en gemensam grillfest, ett knytkalas för tävlande, kursare, 

åhörare och publik! 

Tävlingspris: 150 kronor 

 

Söndagen den 3 augusti 

Instruktörer – Ann och Isi Awes  

 

Nybörjarkurs – max 6 deltagare 

Denna kurs kommer att individanpassas men tänkbara moment kan vara mindre fålla, 

drivning och fösning. Dagen läggs upp efter Ert intresse och Era behov. Under hela dagen 

kommer vi jobba med en fin attityd och ett gott samarbete mellan hund och förare.  

Avancerad kurs - max 6 deltagare 

Den avancerade kursen kommer att rikta sig till ekipage som kommit lite länger i sin träning 

och som t.ex. har som ambition att komma ut och tävla. Tänkbara moment i denna kurs kan 

vara hämt, in- och utfållning, tratt, delning samt fösning och drivning i drag. 

Kurspris: 500 kronor - Åhörare: 125 kronor 

Vid för få anmälningar kommer kurserna slås ihop och det blir då endast en instruktör under 

dagen. Dock max 6 deltagare.   



Information 

Vart på kartan? 

Klämmestorp, Sandhem ligger mitt emellan Falköping och Jönköping. Kör väg 47/26 

beroende på håll. Sväng av vid skylt Klämmestrop. Kör circka 4 km och du ser ladugården på 

höger sida. 

 

Matpaket finns att köpa till kursdagarna (betalas på plats men måste bokas) 

Fredag - frukost, fm fika, lunch, em fika och middag (200kr/person) 

Söndag - frukost, fm fika och lunch (125kr/person) 

 

Tävlingsdagen 

Det kommer att finnas ett lotteri med fina priser från våra sponsorer.  

 

Det kommer att finnas fika, grillad korv och dryck till försäljning under tävlingsdagen. 

Vi avslutar tävlingsdagen med en gemensam grillfest, ett knytkalas för tävlande, kursare, 

åhörare och publik! 

 

Boende (betalas på plats men måste bokas) 

Övernattning vid kurs- och tävlingsplatsen i flerbäddsrum (150 kr/person/natt) alternativt 

tält/husvagn (50 kr/husvagn och natt). 

Mullsjö Camping ligger också i närheten, bokas på egen hand.  

 
Anmälan 
Anmälan och betalning ska vara oss tillhanda SENAST söndagen den 15 juni. Anmälan är 
bindande! Vid för få anmälningar kommer kurserna slås ihop och det blir då endast en 
instruktör under dagen. Dock max 6 deltagare.  
 
Efter att anmälningsformuläret skickats in kommer en bekräftelse med 
betalningsinstruktioner. Formuläret hittar Ni på www.guldtackan.eu 
 
 

 



Instruktörer 

Ann Awes 
Min första hund var tänkt bara som en medhjälpare hemma på gården men det dröjde inte 
länge förrän jag var helt såld på vallning och vallhundar och detta har efterhand utvecklats 
till en mycket stor del av mitt liv. En del som gjort att jag fått förmånen att träffa massor av 
trevliga människor både inom och utom Sveriges gränser.  
  
Min vallhundskarriär började 1979 och sedan dess har jag hunnit med en hel del 
funktionärsuppdrag inom Svenska vallhundsklubben, både på lokalnivå och på central nivå. 
Jag sitter just nu som ordförande i  
Skaraborgs Aktiva Vallare och har också kurser och träningar på olika nivåer. 
  
Utbildning och träning av hundar - och förare - är något som jag tycker är VÄLDIGT 
spännande och roligt. Att tävla är också väldigt roligt och utvecklande och ambitionen är ju 
alltid att ligga i topp! Min SM-premiär gjorde jag 1984 med min första hund, Pricken, och 
sedan har det blivit några gånger till med olika hundar. Bästa resultatet hittills är en 
finalplats 1997 med Buff. 
 
Isi Awes 
I hela mitt vuxna liv har jag ägnat mig åt djurhantering med bordercollies och de första tre 
vallhundar jag har haft förmånen att jobba med hette Park, Tessan och Rita. De ägdes av 
Stockholms stad som dessutom hade en fårbesättning som omfattade ca 250 tackor, i 
folkmun kallades de ”Kungens Får” och marschen från vinterförläggningen i Åkeshov till 
Gärdet blev en populär begivenhet och faktiskt omskriven internationellt. 
 
För mig har arbetet med djuren alltid varit det primära och hundarna har alltid varit medlet 
för att göra hanteringen uthärdlig. Så var det 1964 när jag började arbeta som herde på 
Gärdet och så är det idag när jag jobbar med vår egen besättning här på Källebacken. 
  
Jag har också haft förmånen att ha fått någon form av talang, vad gäller hantering av får med 
hund, samt haft lyckan och uppenbarligen förmågan att uppfostra och utveckla bra 
vallhundar. Några av dem blev de bästa vi hade i landet faktiskt. Och på den vägen är det, vi 
tränar, tävlar och föder upp vallhundar och endast det bästa satsar vi på. Vi, det är väl som 
de flesta vet min fru Ann och sonen Nils (den enda av våra totalt fem ungar som tycker att 
får och vallhundar är kul). 
 
Som domare och instruktör har jag verkat sedan tidigt sjuttiotal och jag tycker fortfarande 
att bland det roligaste är just att döma LP-ÖK och få se alla nya hundar och ingenting gläder 
mig så mycket som att se våra elever lyckas på tävlingar. Det är ett bra kvitto på våra 
ansträngningar. En för mig viktig bit är den internationella jämförelsen. Sedan mitten av 70-
talet har jag regelbundet besökt Skottland för att få inspiration, lära mig saker, hålla koll på 
vallhundsutvecklingen 
Mitt liv i vallhunds- och fårvärlden har gett mig ett antal upplevelser, erfarenheter, vänner 
(och för all del en och annan ovän). Det vill jag tacka mina fyrfota jobbarkompisar för. För 
mig är vallhundstävlingarna fest, då träffas vi, snackar, jämför, retas, tröstar och berömmer. 
Det gäller att ha kul, även om det blir motigt på banan ibland.  



Sponsorer 
 
Arbetet med att hitta användbara och sporrande priser har varit av stor vikt under 
arragemangets planering och vi har fått ett otrolig possitivt gensvar från personer och 
företag över hela Sverige. 
 
Under lördagen kommer det finnas ett superfint prisbord både till de tävlande och till 
lotteriet! 
 

       

     

      

      

      
 


