
 

 

 

Sveriges Hundungdom och Svenska Kroppsvallarklubben inbjuder till 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal platser: Begränsat antal 

platser, först till kvarn gäller! 

 

Avgift: 750 kr för dig med hund 

och åhörare 300 kr. I avgiften 

ingår en träningsdag, lunch och 

fika.  

 

Boende: Inget boende ingår i 

anmälningsavgiften men det 

finns möjlighet att övernatta på 

gården för 150 kr/natt. 

 

Övrigt: Max en hund per förare. 

Ca 14 dagar innan skickas mer 

information om kursen ut via e-

post. Ev. återbud meddelas 

kansliet så snart som möjligt så att 

reserver kan beredas plats! 

 

 

 
Alla Sveriges Hundungdoms 

 aktiviteter är 

 alkohol- och drogfria 
och genomförs i samarbete med 

 
 

 

Datum: Lördag 31 augusti 2019 

Plats: Fäboda gård, Mariefred.                                 

Vallhundsinstruktör: Ankie 

Hermansson, SvKV. 

Förkunskapskrav: Du och din hund 

kan vara rena nybörjare eller börjat 

tävla. Även hundar som inte tänt är 

välkomna. 

 

Information: Kursen vänder sig till dig  

som är mellan 6 och 25 år och är 

medlem i Sveriges Hundungdom eller i 

Svenska Kroppsvallarklubben och som 

har en kroppsvallande hundras. Det 

kommer även finnas möjlighet att gå 

som åhörare. 

VIKTIGT! Lägret följer SKKs policy för 

vallning. Läs den! 

 
 

 

 

Anmälan/betalning:  

Anmäl dig genom att fylla i 

anmälan HÄR.  

 

Avgiften betalas sedan in till 

Sveriges Hundungdoms  

BG 5961-3893, märk 

betalningen med ditt namn 

och Vallkurs. 

 

Anmälan är giltig först då 

både anmälan OCH 

anmälningsavgift är oss 

tillhanda. 

 

Anmälan är bindande, vilket 

innebär att anmälningsavgift 

enbart återbetalas mot 

uppvisande av veterinär- eller 

läkarintyg. Detta ska vara 

kansliet tillhanda senast 10 

dagar efter lägret.  

 

Vid många anmälningar, 

förbehåller vi oss rätten att 

prioritera enligt följande: 

- giltigt medlemskap vid tiden 

för anmälan  

- datum då anmälan och 

anmälningsavgift var oss 

tillhanda 

 

 

 

 

Sista anmälnings-  

och betalningsdag:  
 

2019-07-29 

 

     Frågor? Kontakta Sveriges Hundungdoms kansli 08-795 30 85 eller e-post: info@shu.se 
 

Välkommen på kurs för dig som är ung och 

vill testa vallning med din kroppsvallare 

Sveriges Hundungdom sponsras av: 
 

     

https://goo.gl/maps/rRStqYKDs4qkNfcN7
https://www.kroppsvallarna.se/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/Vallanlagsprov-bilaga-1-raslista.pdf
http://www.svak.se/wp-content/uploads/2013/12/SKK_policy_vallningstraning_A4.pdf
http://www.svak.se/wp-content/uploads/2013/12/SKK_policy_vallningstraning_A4.pdf
https://forms.gle/drAMd96cfRsbkRah7

