SBK:s Utskott för Avel och Hälsa/UGE bjuder in till

Grundkurs i anatomi inför utbildning av
exteriörbeskrivare för korning
I första hand vänder vi oss till blivande exteriörbeskrivare, men är du enbart intresserad av att
lära dig mer om anatomi är du välkommen till anatomikursen i mån av plats.
De rasklubbar som vid förra årets inventering meddelade behov av att utbilda exteriörbeskrivare
kommer att prioriteras.

Grundkurs i anatomi
Plats:

Södertälje Brukshundklubb

Datum:

Lördag 25 april, kl. 09.30 – 17.00
Söndag 26 april, kl. 09.00 – 15.30
Samtliga tider är cirkatider

Teori varvas med praktiska övningar. Tyngdpunkten kommer att ligga på hundars anatomi.
Dag två ingår ett skriftligt prov för de som tänker sig fortsatt utbildning till exteriörbeskrivare.

Deltagarna förväntas att före kursens start ha läst följande:
Anatomiboken (SKK – ISBN 91-7055-245-2)
• Hundens anatomi och skelettet, sidorna 14–19
• Tänder och bett, sidorna 24–32
• Huvudformer och nosparti, sidorna 33–39
• Ögon och uttryck samt öron, sidorna 41–47
• Halsen, överlinje samt kors, sidorna 50–56
• Bröstkorgen, sidorna 57, 59–60
• Underlinjen, sidan 61
• Fronten, sidorna 62–73
• Bakbenen samt svansen, sidorna 74–82
• Rörelser, sidorna 83–86 och 90–104
Utställnings- och championatregler
• Sidorna 17–27 (efter Supplement)

Kursavgift
Avgiften för Grundkurs i anatomi är 500 kr per deltagare, vilket inkluderar lunch och fika båda
dagarna. Resor och logi ingår ej i avgiften.
Kursavgiften inbetalas av rasklubb/enskild deltagare beroende på vad man kommit överens om
med sin rasklubb.

Anmälan
Länk till anmälningsformulär kommer under februari.
Postadress: Box 4, 123 21 Farsta | Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta | Telefon 08-505 875 00
Svenska Brukshundklubben: 802000–4605 | Brukshundservice Sverige AB: 556448–6453
info@brukshundklubben.se | www.brukshundklubben.se

Exteriörbeskrivarutbildning
Plats:
Datum:

Södertälje Brukshundklubb
23–24 maj 2020 – Exteriörbeskrivarutbildning, del I
13–14 juni 2020 – Exteriörbeskrivarutbildning, del II
22–23 augusti 2020 – Exteriörbeskrivarutbildning, del III (examination)

För att kunna anmälas till utbildningen ska deltagaren ha:
• Genomgått grundkurs i anatomi arrangerad av SKK eller SBK med godkänt skriftligt prov
samt bedömts lämplig för fortsatt utbildning till exteriörbeskrivare.
• Mycket god kännedom om rasen (exteriör, mentalitet och rasstandard).
• Dokumenterat intresse för rasen, visat genom regelbundet aktivt deltagande i rasklubbens
verksamhet.
Deltagare till exteriörbeskrivarutbildning anmäls av rasklubbens styrelse och/eller kommitté med
delegerat ansvar för exteriörbeskrivning, alt. CV tillsammans med referenser som skickas med
ansökan (kontakt tas med aktuell rasklubb). Deltagare skall vara medlem i aktuell rasklubb.
Antal deltagare: Max 20 deltagare
Utbildningsavgift
Avgiften för exteriörbeskrivarutbildningen (3 helger, lördag–söndag) är 1 600 kr per deltagare,
vilket inkluderar lunch och fika. Resor och logi ingår ej i kursavgiften.
Avgiften inbetalas av rasklubb/enskild deltagare beroende på vad man kommit överens om med
sin rasklubb.
Vänliga hälsningar,
Eu

Agneta Olsson
Handläggare
Utskottet för avel och hälsa

