
SBK har tillsammans med rasklubbarna avelsansvar  
över våra bruksraser. För att förenkla och samordna  
utbildningen för våra medlemmar och rasklubbar,  
anordnar SBKs utskott för avel och hälsa en helg i  
utbildningens tecken den 14–15 oktober.

Tanken är att det blir tre gedigna föreläsningar under  
lördagen. Under söndagen får alla rasklubbar tillfälle  
att anordna egna möten för medlemmar/uppfödare.

Datum: 14 oktober (föreläsningar enligt program) 
 15 oktober (tillfälle för rasklubbar att hålla  
 egna möten för medlemmar/uppfödare)

Medlemmar i SBK är välkomna att delta.

AVELS- 
KONFERENS
14–15 OKTOBER 2017
SCANDIC STAR SOLLENTUNA

PROGRAM LÖRDAG

Kl 10 – 12  ERLING STRANDBERG 
 Genetik. Om inavel och avel  
 i små populationer.

Kl 12 – 13 LUNCH

Kl 13 – 15 KERSTIN BERGVALL 
 Atopi och andra hudproblem hos  
 brukshundsraserna.

KL 15 – 16  KJERSTIN PETTERSSON OCH  
 MIMMI KJÖRK GRANSTRÖM 
 Skadeprevention för den växande  
 hundens rygg samt för arbetande  
 och tävlande hundar.

KL 16 – 17  PANELDISKUSSION  
 MED ALLA FÖRELÄSARNA  
 Avel för friskare brukshundar.



S V E N S K A  B R U K S H U N D K L U B B E N

KOSTNADER

Lördag: Lördagens föreläsningar är kostnadsfria.

 För-/eftermiddagsfika/lunch 286 kr. 
 (fm fika kaffe/fralla 70 kr, lunch 156 kr, em fika 60 kr)

 Middag (kväll) 200 kr.

Söndag: Förmiddagsfika ingår. Lunch 156 kr.

Övernattning, hotell (enkelrum) 990 kr, dubbelrum 1090 kr.

Kostnader för grupprum till rasklubbarna står SBK för. Förtäring eller övriga kostnader står 
rasklubb eller medlem för.

ANMÄLAN

Anmälan till lördagens föreläsningar, senast 15 juli.

Senast den 1 juli bör vi få reda på vilka rasklubbar som planerar att hålla en rasklubbs-
träff på söndagen. Rasklubbar som anordnar egna möten för uppfödare/medlemmar 
under söndagen har förtur till platserna på lördagens föreläsningar.

Anmälan sker på SBKs hemsida: www.brukshundklubben.se/avelskonferens_2017 

*Reservation för antal platser, rasklubbar som anordnar uppfödarmöte under söndagen har förtur till före- 
läsningarna under lördagen. Max antal åhörare 100.

Vi hälsar er varmt välkomna!

/ SBK Utskottet för avel och hälsa


