Central avelskonferens – SKK arrangerar en avelskonferens med rubriken:
”Avel för exteriör- då, nu och i framtiden”
Tid

Den 10-11 november 2018 – börjar lunch lördag och slutar med lunch söndag

Plats

Scandic Star, Sollentuna

Mål

Ge deltagarna kunskap om hur avel för exteriör kan bedrivas på ett
funktionellt och hållbart sätt.

Avsedd för

Avelsfunktionärer samt styrelsemedlemmar i special- och rasklubbar.

Konferensinnehåll

Avel för exteriör har av tradition stor betydelse inom hunduppfödning i de
flesta raser. Idag vet vi att alltför ensidig prioritering av avelsmålen kan leda
till överdrifter och problem med hälsa och genetisk variation.
Under årets avelskonferens kommer deltagarna att få inblick i varför exteriör
är viktigt för funktion och prestation. För- och nackdelar med olika vägar mot
målet kommer att belysas och exempel på hur exteriöravel påverkar rasers
utveckling kommer att visas.
Representanter för SKK:s uppfödarkommitté (UKK) kommer finnas på plats
och informera om sitt arbete.

Medverkande

SKKs avelskommitté (AK), personal från SKKs avdelning för avel och
hälsa, rasklubbar. Inbjudna externa föreläsare presenteras längre
fram, håll utkik på www.skk.se.

Kontaktperson SKK

För frågor om konferensen, Helena Skarp, 08-7953059, hesk@skk.se.
För frågor om anmälan, Margareta Hultman, 08-7953310, mahu@skk.se.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 1800: - (inkl. logi lördag samt middag) eller 1200: (exkl. logi samt middag). Dessa avgifter är för en person per klubb,
enligt beslut om maximala kursavgifter av SKK/CS. För klubbar med
150 eller färre medlemmar är avgiften endast 1200: - (inkl. logi lördag
samt middag). Om ni anmäler fler personer från en klubb så blir
deltagaravgiften 2100: - (inkl. logi lördag samt middag) eller 1300: (exkl. logi + middag). Önskar ni ej sova över måste ni meddela detta
vid anmälan. Dubbelrum (logi) kan endast delas med övriga deltagare.
Klubben faktureras i efterhand.

Deltagarantal

Ca 100 personer. Deltagarantalet är begränsat till 1 person per klubb.
I mån av plats kan flera personer från samma klubb få delta.

Anmälan

Sker via länken nedan senast den 5 oktober 2018.
Anmälningsformulär. Anmälan är bindande!

