JUBILEUMS- OCH
AVELSKONFERENS 17 JUNI
Välkomna till en innehållsrik dag för både nya och gamla medlemmar. En konferens för
enskilda hundägare och uppfödare av SVKs raser. Ta tillfället i akt för att få mer kunskap,
information, knyta kontakter och ställa frågor vid vår paneldebatt. Deltagare från våra
nordiska grannländer hälsas varmt välkomna att delta!
Plats: Teatern, Storgatan 9
Start: kl. 8.30 – avslutning kl 17.00
PROGRAM
Ulla Eckerberg hälsar välkommen, huvudstyrelsens
ordförande, samt presentation av AK
SKK:s grundregler – Ulla Eckerberg, SKK/UKK
Utfodring av jakt- och avelshunden – Marie Sallander
Agria Breed Profile, skadestatistik SVKs raser
– Anki Thulin, Regionchef Agria Norrland
Jaktproven som avelsverktyg – Britt-Marie Dornell,
SKK/JhK
Erfarenheter från Norge, HD utveckling, bedömning
och åtgärder i Norge – Kai-Rune Johannessen, Norsk
Vorstehhundklubb
Nulägesbeskrivning av egenskapsvärdena för våra
raser. Närmare hälften av startande hundar blir
underkända – Malin Nyström, Avelskommittén

DEBATT
Vad vill vi med våra hundar? Vad är
en allroundhund? Bristande dressyr?
Målsättning, Egenskapsvärden och skalor.
Hur förvaltar vi våra raser? Hur jagar vi i
framtiden? Vilka hundar behöver vi? Hur
ska aveln bedrivas?
PANEL
Lathundsgruppen (Kenneth Sundvall),
Domarkommittén (Anna Berg),
Exteriörkommittén (Ann Carlström), SKK/
JhK (Britt-Marie Dornell), Jägareförbundet
(Hans Geibrink), domare fullbruksprov
(Ingemar Roselin), Klövviltgruppen (Mikael
Grennard)

BOKRELEASE, MINGEL,
JUBILEUMS-MIDDAG OCH
PRISUTDELNING 17 JUNI
Plats: Sank Petri Logen, Brunnshusgatan 1
Tid: Start kl 19.00
BOKRELEASE OCH MINGEL
Jubileumsboken släpps under festliga former
och vi minglar före middagen!
MIDDAG
Varmrätt: Helstekt kalvrygg med försommarprimörer, potatiskaka med brynt smör
samt vispat örtsmör och ljus skysås.
Efterrätt: svenska jordgubbar med glass på
citronverbena och varm chokladsås med
chili.
Dryck som ingår: välkomstdrink,
lättöl/vatten, kaffe.
Kuvertavgift: 395 kr
Uppgift om specialkost, barnmatsedel
kommer senare. Se www.vorsteh.se, 		
FB-sidan ”SVK 100 år” och SVK/JämtlandVästernorrlands hemsida www.jvvk.se

Anmälan till middag
För att anmäla till jubileumsmiddagen
skickas ett mail (inget innehåll behövs)
till jubileumsmiddag@gmail.com.
Ett autosvar skickas därefter med länk
till ett anmälningsformulär som ska
fyllas i och skickas in.
Betalning sker därefter till SVK/
Jämtland-Västernorrlands PG 613908-3.
När betalning är registerad är bokningen
klar och bekräftelsemail skickas ut.
Sista anmälningsdag 2 juni.
Obs! anmälan är bindande.
Under middagen kommer även prisutdelning till ”Årets Hundar” att ske liksom
prisutdelning till ”Viltspårmästaren”.

Anmälan senast 21 maj till: jubileumskonferensen@gmail.com, Ange namn, tele.nr samt e-post.
Konferensavgift: 400 kr per person. Sätts in på SVK BG: 856-4056 senast 21 maj. I avgiften ingår
konferensavgift, fm fika, lunch och em fika. Märk betalningen med Namn + Avel17
Frågor om konferensen: jubileumskonferensen@gmail.com
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