DIGITAL AVELSKONFERENS
3 april kl 16.00 till ca kl 19.00

•

Avelskonferensen vänder sig till dig som ny uppfödare såväl som till erfarna uppfödare,
hanhundsägare och andra intresserade medlemmar.
Program
• Kort genomgång av nyheter och förändringar i det nu fastställda RAS
Föredrag av Mikaela Sandbacka SKK:s avelskommitté - Hundavel idag, vilka utmaningar står vi inför?
Så här säger Mikaela
Här vill jag föreläsa till alla er uppfödare och avelsintresserade, vare sig du är gammal
i gamet eller helt ny och nyfiken. Här kommer jag belysa flera olika frågeställningar och
försöka väcka er nyfikenhet, kreativitet och problemlösningsförmåga. Jag kommer prata
om ämnen som: Vem är en seriös uppfödare? Varför är det viktigt att hålla koll på inavel?
RAS? Exteriöra överdrifter? Men främst av allt kommer jag belysa målet och kärleken till
våra härliga hundar, hur föder upp den där perfekta hunden?
• Presentation samt diskussion kring avelsstatistik
• Vikten av att använda SKK:s avtal
• Frågestund
Digitalt konferens via Zoom med anmälan till tommy.tax.jacobsen@telia.com senast 28 mars 2022
Begränsat antal, först till kvarn... kostnadsfritt för medlemmar
Du kommer då få en länk skickad till konferensen senast 1 april
Har du frågor ring Liselott Ringman 0706 - 27 00 64
foto Tommy Jacobsen och Liselott Ringman

Viltspårskonferenser våren 2022
Under våren kommer det att hållas ett antal digitala konferenser med de reviderade viltspårsreglerna för att
uppnå samsyn kring hur vi dömer.
Samtliga intresserade domare kommer beredas möjlighet att delta.
Håll utskick på Facebook och hemsidan. Information kommer även att skickas till lokalklubbarna.
Noterbara nyheter
Skottprövning
Endast för hund som sedan tidigare inte har godkänd skottprövning på viltspårprov i Sverige. Om hunden tidigare genomgått godkänd skottprövning i öppen
klass i Sverige, ska fler skottprövningar inte genomföras.
Vid behov ska godkänd skottprövning kunna styrkas av hundägaren.
HP - hederpris
utdelas inte längre
foto Anneke Krooner

26

