Vallhundsringens styrelse har påbörjat ett strategiskt arbete för att erbjuda medlemmar i
klubben ökad möjlighet till utbildning.
”Vallhundsringens Akademi” är under uppstart och där kommer vi att presentera kurser
inom vallning men också föreläsningar i rehab/prehab, hundsjukdomar, fårkunskap,
fårskötsel mm – allt utifrån vilka önskemål som kommer från medlemmarna. Som ny inom
vallning kan det vara svårt att hitta kunskap om allt som rör vallning men vi hoppas och tror
att även du som är erfaren kommer att få nytta och nöje av vad som erbjuds. Kanske
kommer du att vara en av föreläsarna?
Djurvälfärd för såväl hunden som för de vallade djuren är centralt och vi önskar säkerställa
att vi hela tiden har den goda djurhanteringen i fokus. Som ett led i detta arbete kommer vi
att införa ett så kallat ”Grönt kort” för hundförare. Du kan läsa mer om det nedan.

Grönt kort-FAQ
Vad är grönt kort?
Ett grönt kort visar att du som förare uppnått vissa färdigheter inom vallningen. Det handlar
om att kunna läsa djur, ha kunskap om SKKs vallningspolicy och ha en god förståelse för vad
det innebär att ha ”respekt för de vallade djuren”. Det innebär också att du har
grundläggande djurkunskap samt att du har en förmåga att kunna förutse risker i samband
med vallning.
Hur gör jag för att lära mig det som behövs för att erhålla ett grönt kort?
Det lättaste, om du är nybörjare, är att du går på kurser i klubbens regi. Har du en unghund
börjar du med prova på tillfälle och om din hund är mogen för fortsatt träning går du vidare
till en förberedande vallhundskurs och sedan grundkurs. Din instruktör hjälper dig sedan
vidare. De flesta av klubbens nuvarande medlemmar har idag (vid införandet av grönt kort)
kunskaper motsvarande grönt kort.
Vem delar ut grönt kort?
Vallhundsringens styrelse har bestämt vilka i klubben som kan dela ut grönt kort. Det är
klubbens instruktörer, domare, tävlingsledare och du hittar deras namn på hemsidan.
Om jag som djurägare får en fråga från en medlem om de får valla på mina djur- kan jag då
kontrollera om hundägaren har ett grönt kort?
För de medlemmar som godkänt att det visas på Vallhundsringens hemsida kan du läsa där.
Annars har styrelsen en uppdaterad lista och den enskilde medlemmen erhåller dessutom
ett fysiskt kort att kunna visa upp. På så sätt kan du som djurägare känna dig trygg att
föraren har kunskap och ett gott omdöme i samband med vallning på dina djur.

Vad gäller för träningstillfällen i klubbens regi?
Du som ännu inte erhållit grönt kort kan alltid vara med på träningar i klubbens regi så länge
det finns certifierad instruktör, domare eller tävlingsledare på plats.
Du kan däremot inte åka med på egenträningar i klubbens regi (ex resa till Klämmenstorp)
innan du erhållit ett grönt kort.
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