
NORRBOTTENS VALLHUNDSFÖRENING ANORDNAR KURS I FÅRVALLNING MED 
Ann Blomqvist, 5-6 och 8-10 juni 2021 i  Höglandsnäs 

Varmt välkommen till kurs med Ann Blomqvist! 
Vi kommer att hålla till på Höglandsnäs fårgård hos Bo Samuelsson och Bibbi 
Linell, Höglandsnäsvägen 301, 944 91 Hortlax. 
Fältet där vi kommer att hålla till ligger bortanför deras hus ca 500 meter. Ni 
kommer att se fältet på höger hand där vi riggat med 25:a och beroende på 
väder så har vi eventuellt slagit upp något tält. 
Ta med er kläder för alla väder och paraply för säkerhets skull 
Vi har delat in er deltagare i förmiddagspass och eftermiddagspass av flera 
skäl. Dels det aktuella coronaläget, långa resor för några, att vi har kurs under
arbetsdagar och att alla får en mer koncentrerad tid med sin hund. Du kan 
självklart delta under hela dagen för att följa alla deltagare under din dag. Vi 
har utökat kursen med en dag vilket innebär att vi även har kurs den 10 juni. 
Denna dag har vi en vakans på eftermiddagen. 

Ann berättar om sig själv: 
Jag bor på en gård utanför Göteborg ihop med min man Mikael Larsson. Vi har 
i dagsläget 160 tackor av lite olika raser med inriktning på köttproduktion. 
Finns en och annan border collie. Jag är född och uppvuxen på en gård med 
mjölkproduktion där vi tidigt började använda hundar för att underlätta 
arbetet. Så där började mitt intresse för att använda hund i arbete. Hundarna 
har öppnat fantastiska möjligheter, har lärt känna folk som man aldrig fått 
träffa annars hela världen runt. 
Mitt tävlingsintresse började när jag var i  Skottland och blev utkastad på en 
bana med ett antal gaseller (får) på. Gick sådär och insåg då snabbt att ska 
man bli bra får man träna. Nu har åren rullat på och vi har haft en fantastisk 
tid med många finaler och fina rundor i många olika länder. Bästa resultat 
semifinal VM i Skottland, EM fyra i Tyskland, trea och femma Swiss Open i 
Schweiz, 2:a på SM två gånger och flera gånger topp tio på SM. Landslaget har
vi varit med i många år nu. 
Det som är väldigt stimulerande i att ha kurs är att se många olika typer av 
hundar och människor och vara delaktig i utvecklingen mellan förare och hund.


