
Vallningsföreläsning 23 mars kl. 18.00 - 20.00 Islanninkoirat ry erbjuder sina medlemmar en gratis 
föreläsning om vallning med isländska fårhundar. Föreläsningen hålls via team den 23.3. på kvällen.
Föreläsare är Sanna Rasimus, som har mångårig erfarenhet av vallning med den isländska 
fårhunden, egna får och hennes hund Vestanvindur Draumur Kátsson är också en av rasens 
vallningschampions. Pris: Föreningsmedlemmar 0 €, övriga 10 € Anmälan till: 
sannarasimus@gmail.com Anmälan för medlemmar från 20.2. och för övriga från 27.2. 

Vallanlagsstest i Seinäjoki 16 april Islanninkoirat ry kommer att anordna ett vallanlagstest i 
Seinäjoki, Honkakylä, söndagen den 16 april 2023. Domare: Riika Kivirinta Anmälan: Företräde till
isländska fårhundar medlemmar i Islanninkoirat deltagaravgift €55, registreringen börjar den 12.3. 
klockan 08:00. Övrig deltagaravgift €60, anmälan börjar 19.3. kl 08.00. Anmälan till 
heidi.ginfaxis@gmail.com, boka först din plats via mail och följ sedan instruktionerna som ges. 

Vallningsträningshelg i Somero 22 april  08:00 - 23 april  17:00 Islanninkoirat ry anordnar en 
vallningsträningshelg på Woollandia i Somero den 22-23 april 2023. Tränare är Tuija Vahlroos och 
Riika Kivirinta Företräde ges till isländska fårhundar från medlemmar i Islanninkoirat som är villiga
att delta båda dagarna. Därefter, om det finns platser kvar, föreningens medlemmars isländska 
fårhundar under en dag. Efter detta kan de, om det finns några platser kvar, även köpas av personer 
utanför föreningen. I första hand en hund per hushåll, för att så många som möjligt ska få möjlighet 
att delta under hela helgen. Pris: Föreningsmedlem för hela helgen: 73 €, föreningsmedlem för en 
dag: 34 €, övriga medlemmar för hela helgen: 78 € eller en dag: 39 € Anmälan: 
Föreningsmedlemmar 11.3. från, andra 1.4. från Anmälan till: riika.kivirinta@gmail.com 

Vallningstävling och vallarbetsprov (HWT) i Somero RASMÄSTERSKAP! 13 maj Islanninkoirat 
ry anordnar en vallningstävling (klass 1-3) och ett vallarbetsprov på Woollandia gård i Somero 
lördagen den 13 maj 2023. I klasserna 1-3 avgörs 2023 års vallhundsmästerskap för isländska 
hundar. Domare: Eija Kansanaho-Palonen Registrering: Isländska fårhundar från Islanninkoirats 
medlemmar 60 € från 3 april 2023 kl. 08.00, andra 70 € från 10 april 2023 kl. 08.00. till adressen: 
riika.kivirinta@gmail.com. Vänligen registrera dig via e-post först, och när platsen är bekräftad, följ
instruktionerna som du fått. 

Vallningstävling och vallarbetsprov (HWT) 14 maj Islanninkoirat ry anordnar en vallningstävling 
(klass 1-3) och ett vallarbetsprov på på Woollandia gård i Somero söndagen den 14 maj 2023. 
Domare: Eija Kansanaho-Palonen Registrering: Isländska fårhundar från Islanninkoirats 
medlemmar 60 € från 3 april 2023 kl. 08.00, andra 70 € från 10 april 2023 kl. 08.00. till adressen: 
riika.kivirinta@gmail.com. Vänligen registrera dig via e-post först, och när platsen är bekräftad, följ
instruktionerna som du fått. 

Vallanlagstest i Kerimäki 20 maj Islanninkoirat ry kommer att anordna ett vallanlagstest i Kerimäki,
Pohjolas åländska fårfarm, lördagen den 20 maj 2023. Domare: Riika Kivirinta Anmälan: 
Företrädesvis isländska fårhundar medlemmar i Islanninkoirat deltagaravgift €55, registreringen 
börjar 16.4  klockan 08:00. Övrig deltagaravgift 60€, anmälan startar 23.4. kl 08.00. Anmälan till 
llehti@gmail.com, boka först din plats via mail och följ sedan instruktionerna som ges. 

Vallningsträning på Åland 5-7 juni se separat inbjudan

Vallningstävling och vallarbetsprov (HWT) i  Kerimäki 10 juni - 11 juni Islanninkoirat ry anordnar 
Vallningstävling och vallarbetsprov i Kerimäki, Pohjolas åländska fårfarm, 10-11 juni 2023. Båda 
dagarna, både tävlingsklasser och vallarbetsprov. Domare: Nina Palmu Förtur ges medlemmarna i 
Islanninkoirat ry, deltagaravgiften är €60, anmälan startar den 7 maj. klockan 08:00. Övrigas 



deltagaravgift 70€, anmälan startar 14.5. kl 08.00. Anmälan till: sannarasimus@gmail.com, boka 
först din plats via mail och följ sedan arrangörens instruktioner. 

Vallanlagstest 4 juli 2023 kl. 16.00 - 21.00 Islanninkoirat kommer att anordna ett vallanlagstest i 
Loppi, Tuulentuva gård, tisdagen den 4 juli 2023. Provet är ett kvällsprov med start runt 16:00 
Domare: Riika Kivirinta Anmälan: Företräde ges till isländska fårhundar medlemmar av 
Islanninkoirat ry deltagaravgift €55, registreringen börjar den 29.5. klockan 08:00. Övrigas 
deltagaravgift €60, anmälan startar den 7 juni. kl 08.00. Anmälan till anne.vaskio@gmail.com, boka
först din plats via mail och följ sedan givna instruktioner. 

Vallningstävling, vallarbetsprov (HWT) och vallanlagstest på Åland 11-13 augusti 2023 11 augusti  
08:00 - 13 augusti  14:00 Islanninkoirat ry anordnar vallningstävling klass 1-3, vallarbetsprov och 
vallanlagstest under tre separata dagar på Åland, Skimra Gård, Cecilia Perssons gård. Domare: 
Riika Kivirinta Förtur ges till isländska fårhundar, deltagaravgift €60, anmälan startar den 4 juni. 
klockan 08:00. Övrig deltagaravgift €70, anmälan startar den 18 juni. på 08.00. Boka först plats via 
mail, anmäl dig sedan enligt arrangörens anvisningar. anmälningar till: llehti@gmail.com 


