
	  	  

Informationsblad	  2	  

Nästa	  studiebesök	  blir	  den	  5:e	  februari	  på	  Näsbyholm	  

Söndagen	  den	  5	  februari	  kl	  13.00	  besöker	  vi	  Jonas	  Gustafsson	  på	  Näsbyholm	  utanför	  Skurup.	  På	  gården	  finns	  en	  
stor	  fårbesättning	  och	  du	  kommer	  att	  få	  se	  vilken	  nytta	  de	  har	  av	  en	  arbetande	  vallhund	  i	  sin	  vardag.	  Vi	  kommer	  
också	  att	  informera	  om	  utbildningens	  innehåll	  och	  syfte.	  	  
Vi	  inleder	  kl	  13.00	  och	  beräknas	  vara	  klara	  ca	  16.00.	  	  
Gå	  inte	  miste	  om	  denna	  unika	  möjlighet	  att	  se	  Jonas	  arbeta	  med	  sina	  hundar	  under	  flera	  olika	  moment,	  de	  flesta	  
inomhus.	  	  

Anmäl	  dig	  till	  marianne@time2learn.se	  senast	  den	  3:e	  februari	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  vara	  med.	  	  
Studiebesöket	  är	  kostnadsfritt.	  Vid	  anmälan	  återkommer	  vi	  med	  vägbeskrivning	  mm.	  
	  

I	  början	  av	  mars	  är	  ni	  välkomna	  till	  vårt	  första	  utbildningstillfälle.	  Då	  kommer	  vi	  att	  visa	  filmer	  från	  våra	  
studiebesök,	  prata	  om	  vilka	  raser	  som	  passar	  bäst	  till	  vallhundsarbete,	  presentera	  fackuttryck	  som	  används	  och	  
diskutera	  fördelar	  med	  att	  köpa	  valp	  respektive	  tränad	  hund	  till	  sin	  verksamhet.	  Vi	  kommer	  också	  att	  ta	  upp	  vad	  
en	  valp	  respektive	  tränad	  hund	  kostar.	  	  
Plats	  och	  tid	  återkommer	  vi	  till	  efter	  den	  5:e	  februari.	  
	  

Känner	  du	  någon	  som	  skulle	  kunna	  ha	  nytta	  av	  denna	  utbildning?	  
Skicka	  brevet	  vidare	  och	  sprid	  budskapet.	  
Mer	  information	  och	  anmälan	  finns	  på	  www.svak.se	  under	  utbildning.	  
	  
Kontakter:	  
Marianne	  Klima	  0705	  08	  65	  77	   Åsa	  Ramberg	  0733	  97	  97	  40	  
Karin	  Söderberg	  0704	  04	  30	  34	   Tomas	  Westman	  0707	  13	  39	  14	  
	  

Den	  arbetande	  vallhunden	  	  
-‐en	  tillgång	  för	  nöt-‐	  och	  fårnäringen	  i	  Skåne	  

-‐	  e	  

Lyckat	  studiebesök	  hos	  Christer	  
Blomsterberg.	  	  

Den	  16:e	  januari	  gjorde	  vi	  ett	  studiebesök	  hos	  
Christer	  Blomsterberg	  på	  Östergård	  då	  vi	  fick	  se	  

hur	  effektivt	  de	  arbetar	  med	  sina	  hundar.	  
Mariette	  Östberg	  visade	  alla	  moment	  och	  
berättade	  om	  hur	  hon	  vallar	  in	  nya	  djur,	  
hanterar	  mjölkningen	  med	  mera.	  Filmer	  

kommer	  inom	  kort.	  



	   Lorem	  Ipsum	  

	  
Kalendarium	  
5	  februari	  
Studiebesök	  hos	  Jonas	  Gustafsson	  
på	  Näsbyholm,	  Skånes	  största	  
fårbesättning.	  Under	  besöket	  
kommer	  du	  att	  få	  se	  vilken	  nytta	  
Jonas	  har	  av	  sina	  hundar	  och	  till	  vilka	  
moment	  han	  använder	  dem	  under	  
en	  vanlig	  arbetsdag.	  

Mars	  
Första	  utbildningstillfället.	  Vi	  ses	  på	  
Församlingshemmet	  i	  Andrarum	  och	  
tittar	  på	  filmer	  från	  studiebesöken,	  
presenterar	  fackuttryck	  och	  går	  
igenom	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  valp	  
respektive	  tränad	  hund.	  	  

April	  
Andra	  utbildningstillfället.	  Ni	  får	  se	  
hundar	  i	  olika	  stadier	  av	  utbildning	  
och	  vi	  går	  igenom	  olika	  perspektiv	  på	  
hundar	  i	  olika	  åldrar.	  

Maj	  
Hur	  ska	  hunden	  hanteras?	  Vi	  går	  
igenom	  den	  praktiska	  hanteringen	  
av	  en	  hund	  på	  gården.	  

Juni	  
Träning	  med	  en	  erfaren	  hund.	  
Deltagarna	  får	  möjlighet	  att	  själva	  
känna	  på	  de	  praktiska	  fördelarna	  
med	  att	  använda	  en	  hund.	  Vi	  går	  
också	  igenom	  hur	  invallning	  av	  djur	  
ska	  gå	  till.	  

• Studiebesök,	  vad	  kan	  man	  använda	  en	  vallhund	  till	  på	  får-‐	  
respektive	  nötgården?	  	  	  

• Teoretisk	  genomgång	  av	  grunderna	  i	  vallning.	  Vilka	  egenskaper	  
har	  hunden	  med	  sig	  och	  vad	  lär	  vi	  hunden?	  	  
Utbildad	  hund	  eller	  valp?	  Vad	  är	  skillnaden?	  	  

• Hur	  ska	  vallhunden	  hanteras?	  Hur	  hanteras	  en	  unghund	  innan	  
den	  sätts	  i	  arbete?	  Olater	  som	  kan	  uppkomma	  på	  gården	  om	  
man	  inte	  ser	  upp.	  

• Praktisk	  genomgång	  av	  vallning	  och	  deltagarna	  får	  träna	  med	  
erfaren	  hund.	  

• Vad	  ska	  en	  arbetande	  hund	  äta?	  Olika	  utfordring	  vid	  hårt	  
arbete	  och	  lägre	  arbetsbelastning.	  

• Sjukdomar,	  skador	  och	  genomgång	  av	  försäkringar.	  
• Träning	  av	  egen	  hund.	  
• Träning	  på	  den	  egna	  gården.	  Problem	  som	  uppstått,	  individuell	  

träning.	  
	  
Utbildningens	  innehåll	  är	  flexibelt	  och	  kommer	  att	  anpassas	  till	  
deltagarnas	  behov.	  	  
	  
Mellan	  utbildningstillfällena	  kommer	  det	  att	  finnas	  tid	  att	  besöka	  
deltagarnas	  gårdar	  för	  att	  se	  på	  vilka	  speciella	  behov	  som	  finns.	  	  	  
	  
Utbildningen	  ”Den	  arbetande	  vallhunden”	  syftar	  till	  att	  visa	  på	  nyttan	  
med	  en	  vallhund	  i	  får-‐	  och	  nötbesättningar	  i	  Skåne	  med	  omnejd.	  	  
Utbildningen	  inleds	  med	  2	  studiebesök	  under	  januari	  månad	  och	  sedan	  
med	  ytterligare	  8	  tillfällen	  som	  innehåller	  grundläggande	  teori,	  praktiska	  
genomgångar,	  hjälp	  att	  hitta	  rätt	  hund	  till	  rätt	  person,	  studiebesök	  
hemma	  hos	  deltagarna	  och	  träning	  med	  den	  egna	  hunden.	  Innehållet	  
kommer	  att	  vara	  flexibelt	  och	  anpassas	  till	  gruppen.	  	  

Utbildningen	  sker	  i	  Svenska	  Vallhundsklubbens	  regi	  och	  utförs	  av	  
etablerade	  och	  välutbildade	  instruktörer	  med	  lång	  erfarenhet	  av	  både	  
får-‐	  och	  nötvallning.	  Att	  delta	  i	  hela	  utbildningen	  kostar	  totalt	  800:-‐	  exkl	  
moms.	  

	  	  

Innehåll	  i	  utbildningen	  


