TILL ALLA UPPFÖDARE, BLIVANDE UPPFÖDARE, HANHUNDSÄGARE OCH ÄGARE AV RASEN:

SASK bjuder in alla aussieintresserade
till en avels- och utbildningskonferens!
DATUM: 12–13 NOVEMBER
PLATS: ESKILSTUNA BRUKSHUNDKLUBB

SÖNDAG den 13 november
Kl. 09:00 Ankan inleder dagens program med lite
bakgrund och historik om rasen, resonemang kring
DNA-tester, spindeldiagram: hur läser man, vad
visar de, för att sedan ge praktiska tips och råd om
vad man bör tänka på som tik- och hanhundsägare
inför en planerad kull/parning
Kl. 12:30–13:15 Lunch
Kl. 13:15–14:30 Programmet fortsätter inkl. frågestund. Därefter fika och hemresa.

VÄLKOMNA TILL EN spännande helg för alla er som

vill lära er mer om rasen och vad man bör tänka på
inför en planerad kull, både som tik- och hanhundsägare – och inte minst hur man kan läsa en hunds
mentalitet genom att ställa några enkla frågor till
hunden.
DET BLIR EN DAG där du får med dig praktiska och

Pris: 495 kr för SASK-medlemmar, 695 kr för
icke medlemmar.* I priset ingår lunch och fika
båda dagarna samt gemensam middag på lördagen
(helgen är kostnadsfri för de uppfödare som blivit
godkända på SASK avelsutbildning).

teoretiska kunskaper, som du kommer ha glädje av i
ditt dagliga hundliv men även vid val av en eventuell
avelspartner eller framtida valp.
VI ÄR STOLTA ATT kunna presentera två välrenom-

merade profiler i hundsverige som föreläsare:
AnneChatrine ”Ankan” Edoﬀ och Jörgen Karlsson.

Boende: Vi har reserverat boende på Vilsta Sporthotell samt deras ”Lilla hotell” till självkostnadspris
från 600 kr/natt. Du kontaktar själv hotellet och
uppger ”SASK” för att boka de rum vi har förreserverat. Mer om detta på hemsidan.

LITE OM ANKAN

Hon är utbildad i anatomi, exteriör och som specialdomare inom schäferhundsklubben. Utbildad som
lärare-mentaltestdomare-beskrivare i Svenska
brukshundklubben, auktoriserad exteriördomare,
BPH-beskrivare m.m.

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

Du anmäler dig via hemsidan: sask.nu/aktiviteter/
avelskonferens. Glöm inte att uppge om du har
matallergi/specialdiet. Observera att delar av lördagen spenderas utomhus.

LITE OM JÖRGEN

Är mentalbeskrivare, bruks- och lydnadsdomare och
arbetar på Försvarsmakten sedan 1990 som bl.a.
behörighetsprovkontrollant, besiktningsman, lärare.
Har även själv tävlat och vunnit flera SM i skydd.

Vi uppskattar om du skickar in din anmälan snarast,
dock senast den 25 oktober. Din anmälan blir bindande först då du har betalt din plats, vilket du gör
senast den 25 oktober till SASKs pg 25 08 71-1.
Uppge ”Avelsdag + namn” (så kassören kan boka av
dig). Eventuellt boendet betalas på plats till respektive hotell.

OBS! PROGRAMMET ÄR PRELIMINÄRT

LÖRDAG den 12 november
Kl. 12:00 inleds lördagen med enkel lunch
Kl. 13:30 presenterar Jörgen Karlsson dagens
praktiska del
Kl. 14:00 Vi är ute och tittar på några hundar
Kl. 15:30 Fika och diskussioner om vad vi har sett
Kl. 18:00 Gemensam middag på klubben

Sprid gärna informationen! Har du frågor mailar du
dem till konferens@sask.nu
VARMT VÄLKOMMEN OCH VI SES!

* SASK subventionerar priserna.
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