Inbjudan till föreläsning den 4 april 2020
i Södertälje.
Svenska Chodsky pes klubben inbjuder klubbens
uppfödare/medlemmar och även deltagare från SBK.s
övriga rasklubbar i mån av plats, till två intressanta föreläsningar.

Samling 09.15 - 09.45 kaffe/fralla
10.00 – 12.00 Mentalitet
Föreläsare Inga-Lill Larsson (se presentation)
➢
➢
➢
➢

Rädslor/Aggression hos våra bruksraser – Vilka problem kan uppstå i vardagslivet?
Dominanta hundar
Stress
Om tid finns ges information om valpbeskrivning.

12.00 -13.00 Lunch, hundrastning.

Det här fotot av Okänd författare

13.00 -16.00 Fertilitet
Föreläsare: Helen Alm Bagarmossens djursjukhus. (se presentation)
➢
➢
➢
➢

Reproduktion
Parningsproblem
Små kullar
Döfödda individer i del av kull eller hela kullar

Kostnad för föreläsningar och morgonfika med fralla 150:- + Lunch 65:- för den som
önskar. S:a 215:-.
Lunchen ordnas av Södertälje BK och är Fläskytterfilé med potatisgratäng och sallad.

Anmälan senast 20 mars till hakansjodin1@gmail.com
Frågor? Använd ovanstående mail eller också skickar du till yvonne.brink@telia.com
Ange om du skall ha lunch. Avgiften skall erläggas när du har fått bekräftelse på att du
kommer med.
Avgiften är följande: Föreläsningarna + lunch = 215:- utan lunch 150:-. Ange ditt namn

Insättes på BG: 189-2140 Svenska Chodsky pes klubben
Välkomna

Presentation av föreläsarna
Helene Alm:
Jag tog veterinärexamen 1988. Specialist i hundens och kattens sjukdomar 1995. AIkompetens fick jag 1997. Just nu är jag i slutfasen av en utbildning till specialist i
hundens och kattens reproduktion.
Jag har haft några valpkullar själv och har ägd lite olika hundar- japansk spets,
irländsk setter, saluki, papillon. Just nu delar jag hus med en Welsh corgi pembroke.
Jag arbetar på AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen med mödravård, ett
projekt där vi försöker förbättra vården av dräktiga tikar och kattor och deras ungar.

Inga-Lill Larsson:
Jag har alltid haft hund av olika raser inom bruks, sällskap, vall och jakt.
Började i SBK i början av 1970 och har varit aktiv som instruktör, tävlingsledare, haft
sök- o spårgrupper, eftersök och provat på lite av varje inom hunderiet.
Mentalbeskrivare och Mentaldomare.
Svarat för mentalutbildningarna i ett antal allmänlydnadsinstruktör och
instruktörutbildningar.
Sen mitten av 90-talet varit behjälplig med hundproblem i kursverksamhet och
enskilt.
Jag är i grunden beteendevetare och har studerat pedagogik vilket jag haft stor nytta
av i mitt möte med hundägare.

