Välkommen till

En inspirerande helg för nya, gamla och blivande
uppfödare och hanhundsägare samt för dig som
brinner av intresse för vår ras.
PROGRAM LÖRDAG 12/11
Kl. 10.00

Färggenetik
Barbro Teglöf, Avelskommittén
Barbro förklarar färggenetiken bakom pudlarnas olika färger.

11.30

Genetik
Nicolette Salmon-Hillbertz, SLU
Pudelns historia och genetiken bakom sjukdomar förklaras
på ett lättförståeligt sätt. Nicolette introducerar DNA och
hundforskning med exempel från egen forskning.

13.00

Lunch

14.00

Genetik forts.
Information om sjukdomar som identifierats för pudel samt
vilka DNA-tester som finns tillgängliga för pudel.
Kaffe

15.30
16.00

Anatomi/Rörelseprojektet
Anna Törnlov, kennel Rusch samt exteriördomare
Anna ger en anatomiföreläsning med särkild koppling till
rörelser och det pågående Rörelseprojektet.

17.00

Uppfödarpanel
Tre välkända uppfödare svarar på frågor och delar med sig
av sina erfarenheter för att hjälpa till att föra vidare
traditioner och kunskap inom pudeluppfödning.
Paneldebatten leds av en moderator.

19.30

Middag

PROGRAM SÖNDAG 13/11
Kl. 09.30

”Lystra”
Memea Mohlin
En inspirerande föreläsning om hur man bygger en
god relation med sin hund, med fokus på pudel.

11.00

”Lystra” forts

12.00

Lunch

13.00

Ledhälsa hos hund
Tobias Digreus, veterinär
En föreläsning om hundar ledhälsa, där både friskvård och rehab
tas upp.

14.15

Workshop: Klippmaskiner och saxar
Michael Rudkrantz, Brattpets
Michael finns även på plats under hela helgen med försäljning av
produkter från Brattpets.

15.00

Avslutning med eftermiddagskaffe

Varmt välkomna till en inspirerande helg!
Tid: 12-13 november 2016
Plats: Scandic Hotel, Hotellvägen 1, Upplands Väsby.
Pris: Konferens och logi: 1400 kr/person i dubbelrum. Tillägg för
enkelrum 350 kr. Konferens Dagpaket: 900 kr för båda dagarna, 500 kr
för 1 dag (ange dag).
I priset ingår logi, lunch, middag, kaffe och kostnad för seminariet. Vid
Dagpaket ingår endast lunch, kaffe och kostnad för seminariet.
Meddela om ni behöver hundrum (finns ett begränsat antal) eller om ni
har särskilda önskemål när det gäller mat (allergi eller dylikt).
Anmälan till: Barbro Bergström helst via mail: sekr.cs@pudelklubben.se
alt tel 0923-520 23 eller 070-548 2023. Ange medlemsnr samt vem du vill
dela rum med. Övrig info och frågor: Lotta Gauffin
ordf.cs@pudelklubben.se alt. tel 070-521 8393.
Anmälan senast: 31 oktober 2016, då även anmälningsavgiften ska vara
inbetald på SPK:s bankgiro nr 5757-9120. Anmälan är bindande.
Med reservation för eventuella ändringar

