Vallhundsringen verksamhetsberättelse 2020
Under detta underliga år med Coron har vi haft ett konstituera möte och 4 st. protokollförda
styrelsemöten men ännu inget årsmöte. Vi har i styrelsen beslutat att försöka ha fysiskt årsmöte så
snart som möjligt under våren 2021.
Vi har haft ”arbetsmöten” i små grupper. Vi har bl.a. jobbat med att hitta aktiviteter som varit Corona
säkra (vilket gjorde att det inte blev så många….) Vi har jobbat med att ta fram Vallhundsringens
värdegrund, vallningspolicy, ”grönt kort” och en kursverksamhetsbeskrivning. Detta är planerat att
presenteras i samband med årsmötet.
Vi har beslutat att utbilda nya instruktörer och tävlingsledare. Vi ska även uppdatera de
tävlingsledare som redan är utbildade.
Medlemsantalet var under 2020 58 st.
Klubben representant till SVaK´s fullmäktige 2020 var ordförande Christina Nielsen.
Kursverksamheten har, trots Corona, kunnat genomföras hos våra instruktörer både vad det gäller
får och nöt.
Vi har haft en heldag hos Ann, Mikael. Lotta och Fredrik i Ryk. Uppdelade i tre hagar med två
instruktörer i varje hage hade vi ”stationsträning”. Vi gick igenom olika moment i varje hage där man
kunde träna på ekipagets nivåer. Mycket uppskattat av medlemmarna. Vi hade även en halvdag
arrangerad av Diana där det var banträning som gällde. Även denna aktivitet var mycket uppskattad.
Klubben arrangerade VP i Ryk, hos Ann o Mikael.
Vallhundsringen´s godkända vallhundar under 2020.
Ann Blomqvist & Dollar och Jess, Fredric Borgede & Mandy, Carina Johansson & Doris, Anna Järvholm
& Ferry, Mikael Larsson & Stina, Kent Rydin & Crozz, Anders Andersson & Firmino och Salah, Jennie
Lindhagen & Marit, Caroline Stenhede & Salix och Pernilla Esping & Lycke
Stort GRATTIS till er alla!
Vallhundsringens ”VP Mugg” kommer att delas ut vid årsmötet som vanligt!
Klubben har inte gjort några större investeringar under året och revisorerna hade inte något att
anmärka på.

Låt oss nu hoppas på att 2021 blir ett aktivare år och att vi kan plansätta vårt
arbete med våra ”styrdokument”.
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