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Verksamhetsberättelse Vallhundsringen år 2021 

Styrelsen tillsamman med medlemmarna har fokuserat på frågor gällande etik och djurhållning. Vad 
innebär det för oss som Vallhunsklubb med fokus på utbildning, arrangera tävlingar och träningar. 
Det har lett fram till följande dokument som man som medlem ska förhålla sig till om man vill vara 
medlem i Vallhundsringen  

Verksamhetsinriktning och övergripande verksamhetsplan Vallhundsringen 2021-2023 

Verksamhetsinriktningen har sin grund i SVAKs verksamhetsidé och övergripande mål.                        
”Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, vård och utbildning för god 
djurhantering”.                                                                                                                                                            
”Bevara och utveckla vallhundens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk och 
utbildning av vallhunden”.                                                                                                                                               
”Skapa, samarbeta med och vidmakthålla goda relationer i omvärlden men andra organisationer som 
har den arbetande vallhunden i fokus”.                                                                                                                           
”Bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare av 
jordbrukets produktionsdjur”.  

Prioriterade områden för 2021-2023 Kommunikation                                                                                                   
• Stödja och sprida information om Vallhundsringens verksamhet.                                                                                 
• Utveckla och modernisera Vallhundsringens sajt.                                                                                                          
• Utbilda ideella inom ramen för kommunikation. Öka medlemmars engagemang och närvaro samt 
stärka utbildningsnivån hos medlemmar                                                                                                                                     
• Arrangera tränings- och tävlingstillfällen för medlemmar på olika nivå samt anordna andra 
aktiviteter för att stärka föreningsgemenskapen i Vallhundsringen.                                                                                         
• Starta upp Vallhundsringens Akademi med utbildning inom vallning, sjukdomslära hos hund och får, 
rehab och skadeförebyggande träning samt fårskötsel.                                                                                                      
• Verka för att god djurhållning skall genomsyra all träning samt bidra med centralt stödmaterial till 
instruktörer samt till lokala tränings-och tävlingstillfällen.                                                                                                   
• Inventera antalet instruktörer, tävlingsledare och domare i föreningen och aktivt arbeta för att 
fortsätta utbilda fler. • Fortsätta arbetet med samverkan och aktiviteter över gränser mellan 
lokalklubbar. Öka andelen medlemmar i Vallhundsringen med medelstora och stora fårbesättningar. 
• Inventera får beståndet i regionen.                                                                                                                                    
• Skapa kontakt med fårägare och kartlägga vad som skapar en win-win situation  

 

Vallhundringens Värdegrundsarbete 

I Vallhundsringen strävar vi efter ett inkluderande klimat där vi hjälper varandra i vallningen. Vi 
uppmuntrar och stöttar varandra och vi hjälps åt att utveckla både hund och förare samt att vi alltid 
har de vallade djuren i fokus. 

• Vi vallar enbart på djur i god kondition som är friska och är i normalhull. Det är en förutsättning för 
att vallningen inte skall fresta på dem.                                                                                                                    
• Vi vallar enbart på djur som är invallade och vana vid hund.                                                                                  
• All vallningsträning skall ske med respekt för de vallade djuren men även för hunden.                                      
• Vi tränar i korta träningspass för djurens välbefinnande och erbjuder djuren vila, vatten och skugga 
under träningen.                                                                                                                                                                   
• Vi vallar med försiktighet vid temperaturer över 25 C och vallar inte alls vid temperaturer över 28 C. 
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• Djuren vallas i naturlig rytm (dvs skritt eller lätt trav) och vi strävar efter en lugn och stressfri 
vallning.                                                                                                                                                                                        
• Vi tränar alltid med hunden i lina innan vi har ett säkert stopp och hunden har erhållit full respekt 
för de vallade djuren. • All träning sker för certifierad instruktör, domare eller tävlingsledare innan 
förare har erhållit ”grönt kort”.                                                                                                                                            
• De vallade djuren skall kunna förflytta sig med enkelhet i hagen så att risken för skador minimeras 
dvs vi vallar inte där det är djup snö, skare, gropig terräng etc. 

Som ett led i värdegrundsarbetet har Vallhundsringen tagit fram, Grönt kort: 

Som medlem i Vallhundringen kan du få ett Grönt kort utskrivet av din instruktör. Grönt kort står för: 

All träning av våra hundar bygger på att djuren ska hanteras med lugn och respekt. Vi satsar extra på 
att våra medlemmar ska ha kunskap om hur djuren bör hanteras och har därför inför ett sk Grönt 
kort det handlar om att kunna läsa av djur, ha kunskap om SKKs vallningspolicy.  – se länk nedan.   
Det innebär att du har en grundläggande djurkunskap samt att du har en förmåga att kunna förutse 
risker i samband med vallning. Du kan läsa mer om vårt Gröna kort på Vallhundsringens hemsida                       
Dokument (vallhundsringen.se) 

SKKs policy för djurhantering vid vallningsträning av hund | Svenska Kennelklubben 

 

 

Tävlingar i Vallhundsringens regi: 

Juli:  

3-4 juli IK 2 - Väröbacka 

31 juli IK 1 – Jörlanda 

Augusti: 

1 augusti IK1 – Jörlanda 

 

September: 

11-12 september SM får – ett samarrangemang med Sjuhäradsvallarna och Bohusläns Dals VK 

 

Oktober: 

18-19 oktober IK2 – Väröbacka 

23-24 oktober IK1 Jörlanda 

30-31 oktober IK2 Ryk 

November: 

1 november IK2 - Väröbacka 
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Träningstillfälle för klubbens medlemmar: 

Vallhundsringen har erbjudit sina medlemmar träning på Klämmestorp, Sandhem vid 16 tillfällen 
under året. De flesta gånger har det även funnits en instruktör på plats för att bistå vägledning. 

Träningstillfälle för funktionärer som medverkade vid tävlingarna i juli hos Diana Nordlander 

 

Samkvämsdag för funktionärerna från får SM.                                                                                                  
Återträff för funktionärerna från SM. Det blev en solig dag med rolig träning, god mat och ett glatt 
återseende av många som slitit hårt för att få till årets SM. Träffen genomfördes tillsammans med 
Bohusläns Dals VK och Sjuhäradsvallarna. 

 

 

Vallhundsringens Akademi erbjöd följande aktiviteter under år 2021: 

Augusti:                                                                                                                                                      
Visselkurs. Kursen erbjöds först fysiskt och sedan även digitalt.         Kursledare: Ann Blomquist 

 

Oktober:                                                                                                                                                                            
Kurs om tikens dräktighet och valpning. Kursen erbjöds först fysiskt och sedan även digitalt.                         
Kursledare:  Anna-Carin af Klinteberg 

Kurs gällande: Vad ska du tänka på inför ett Vallhundsprov/IK1. Kursledare: Ann Blomquist 

 

December:                                                                                                                                                                              
Nybörjar kurs i vallning  Kursansvarig: Ann Blomquist 

 

Vallhundskurser:  Kursledare: Ann Blom                                                                                                                 
3 st prova på tillfällen                                                                                                                                                          
2 st förberedande vallhundskurser                                                                                                                                        
4 st grundläggande vallhundskurser                                                                                                                                              
1 st tävlingskurs för IK1 nivå                                                                                                                                                  
2 st Vallhundsprovs kurser 

 

SM får 11-12 september 

Får SM gick av stapeln med dunder och brak. Det blev ett superlyckat arrangemang som 
Vallhundsringen genomförde tillsamman med Sjuhärdsvallarna och Bohusläns Dals VK. Vädret var 
inte alltid med oss men vad gjorde det. Fast att det var pandemi eller om man tyckte det var långt att 
åka till Kilanda Säteri, Ryk, Ale kommun så kunde vallhundssverige följa tävlingarna digitalt. Vi hade 
förmånen att kunna streama arrangemanget. 
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Ett stor tack till alla funktionärer. Utan er hade vi inte kunnat genomföra en som stor tävling. Mer 
info går att läsa på vår hemsida  Aktuellt (vallhundsringen.se) 

 

Styrelsemöten:                                                                                                                                                          
Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under året. De har varit digitala och fysiska. 

 

Medlemsantal:                                                                                                                                                
Vallhundsringen har haft 69 medlemmar år 2021 

 

Våra tävlingsledarna: De har gått en uppdateringkurs                                                                                    
Carl Nilsen                                                                                                                                                                   
Christina Nielsen                                                                                                                                                             
Mikael Larsson 

 

SVaKs fullmäktigemöte 2021:                                                                                                                                              
Vallhundsringens ordförande Christina Nielsen representerade klubben. Mötet genomfördes digitalt 

 

Följande medlemmar har klarat vallhundsprovet, 2021 GRATTIS. Ni kommer att uppmärksammas på 
årsmötet.                                                                                                                                                                  
Monica Larsson – Tyh Drift                                                                                                                               
Sabine von der Heiden – Scoriochre Nyingan  & Morten                                                                                          
Jenny Berndtsson - Blinka                                                        
Diana Norlander – Midderry Ryan                               
Anna Forsen – Gizmo                                
Sandra Andersson – Kip                        
Jonna Kjellen – Aqui                              
Therese Werner- Saga                                      
Pernilla Esping – Mira                                           
Linda Berglund – Trefynor Tesla                              
Elisabeth Bademo – Valanza Zin                                                 
Josefin Arvidsson - Quintus 

 

 

// Vallhundsringens styrelse 

 

 


