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SKEPPLANDA. På 
fredag går SM i får-
vallning av stapeln i 
Koberg. 

Arrangörer är fören-
ingen Vallhundsringen, 
som håller till i norra 
Ale. 

Lotta Oredsson och 
Henrik Nilsson har 
siktet inställt på seger 
för arrangörsklubben.

De har båda varit aktiva i 
Vallhundsringen, som är 
en underklubb till Svenska 
Vallhundsklubben, sedan 
80-talet. När de nu åker på 
SM har de mycket erfarenhet 
med sig i bagaget. 

Fredag och lördag är kval-

dagar inför finalen som går 
under söndagen. Samman-
lagt ställer 60 ekipage upp, 
varav sex från arrangörsklub-
ben.

Tävlingen går ut på att 
hundarna ska hämta fåren 
och driva dem så jämt som 
möjligt i samma hastighet. 
Ägaren talar om för hunden 
vilket håll den ska gå och i 
vilket tempo genom att ge 
olika kommandon med en 
visselpipa.

Antalet får börjar på fyra 
stycken för att sedan öka till 
fem och i finalen är det två 
flockar med sju vardera som 
vallas.

– Det svåraste är att träna 
fram hunden på rätt sätt så 

att man jobbar bra ihop med 
den, säger Henrik Nilsson. 

Lokaltidningen träffar 
dem på Lotta Oredssons 
gård i Skepplanda, där trä-
ningen pågår för fullt inför 
helgen. 

Förutom att ställa upp på 
tävlingar arrangerar Vall-
hundsringen även kurser för 
djurägare som vill lära sig 
mer om fårvallning.

I Koberg, mellan Sol-
lebrunn och Trollhättan, 
kommer sammanlagt 250 får 
att finnas på plats inför SM 
och förväntningarna är höga.

– Vi hoppas så klart på att 
vinna, det gör man alltid, 
säger Lotta Oredsson.

JOHANNA ROOS

Ale-förening arrangerar SM i fårvallning
Tävlar. Lotta Oredsson och Henrik Nilsson hoppas på seger i helgens SM i fårvallning.
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PRISER 
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NYCKELTILLVERKNING

PASSA PÅ!

50 öre sänkt pris per liter
på alla våra drivmedel

Gäller 1 oktober 10.00–15.00 på Statoil Älvängen.
Göteborgsvägen 92, tel: 0303-74 60 61
Öppet till 24 alla dagar.

100 kr
rabatt på 

Diamanttvätt.
Ord. pris 299 kr.

BALLONGLÖRDAG
PÅ STATOIL ÄLVÄNGEN 1 OKTOBER

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Öppet: Vardag 9.30–19.00 • Lördag 9.30–15.00 • Söndag 11.00–15.00

129:-/st

Orkidéer 

Olika sorter. 3-stänglad

Gäller t o m söndag 2 oktober med 
reservation för slutförsäljning.


