Inbjudan till avelskonferens lördagen den 22 oktober år 2022
SGVK arrangerar en avelskonferens för avelsfunktionärer, uppfödare samt hanhundsägare
i SGVK:s rasklubbar.
Föreläsare och ämnen för dagen är:
➢ Patric Ragnarsson - Löpning, parning, inseminering, dräktighet och valpning.
➢ Hilde Nybom - Genetisk variation – tradition och/eller framsteg:
En genetikers perspektiv på 100-åriga rasstandarder och moderna avelsmål”.
➢ Catharina Brandsten - SKKs Mentalpool - ”Avel för mentalitet”
Konferensen kommer att gå av stapeln på Scandic Elmia i Jönköping.
(Adress: Elmiavägen 8 Jönköping)
Vi börjar konferensen kl. 09.30 med fika. Föreläsningen startar sedan klockan 10.00.
(se program nedan.)
Rasklubben betalar för resor. I övrigt betalar SGVK för avelsfunktionärerna i rasklubbarna.
(Även ev uppehälle.) (max 2 deltagare/rasklubb)
Uppfödare och hanhundsägare får delta för 350kr/person och då ingår två fika och en lunch.

Välkommen med din anmälan senast lördagen den 1 oktober.
Anmälan skickas till Annelie Karlsson Karjalainen på e-post sgvk@sgvk.se
Vänligen meddela eventuell specialkost vid anmälan.
/Styrelsen för Svenska Gårds och Vallhundsklubben
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Preliminärt program
Alla tider är ca tider.
9.30

Samling med fika

10.00 Föreläsning av Patric Ragnarson
Tema: Löpning, parning, inseminering, dräktighet och valpning.
Inkl. bensträckare och frågestund.
13.00

Lunch

14.00 Föreläsning av Hilde Nybom
Tema: ”Genetisk variation – tradition och/eller framsteg: En genetikers perspektiv på 100-åriga
rasstandarder och moderna avelsmål”.
15.15

Eftermiddagsfika (Inkl. frågestund)

15.30 Föreläsning av Catharina Brandsten, SKKs Mentalpool
Tema: ”Avel för mentalitet”
Inkl. frågestund
16.45 Avslutande diskussioner under ledning av ordförande SGVK.
17.15 Avslut

Varmt Välkomna!
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Presentation av Patric Ragnarson
Jag heter Patric Ragnarson och föder upp hundar och katter under
kennel-& katterinamn Mavibos. Jag har drygt 30 års yrkeserfarenhet i djursjukvården,
och har bl a varit klinikchef vid Universitetsdjursjukhusets smådjursavdelning i
Uppsala. Jag har även arbetat på lite olika mindre kliniker och för närvarande arbetar
jag vid Distriktsveterinärerna Jämtland. Jag har alltid haft ett stort specialintresse för
reproduktion hos hund & katt och har föreläst på flera håll i Skandinavien.
Jag är också exteriördomare sedan 1999, dömer drygt 60 raser och har dömt på flera
olika håll i världen.
Föreläsningen tar upp det som kan anses normalt vid löpning, parning och dräktighet,
samt när det inte fungerar som det ska. Jag känner mig glad och hedrad att bli
inbjuden till Er avelskonferens så väl mött!

Presentation av Hilde Nybom
Jag heter Hilde Nybom, och är ganska nybliven pensionär. Under mitt yrkesliv var jag
professor i genetik och växtförädling på Sveriges Lantbruksuniversitet på Balsgård
utanför Kristianstad med ansvar bland annat för vårt DNA-laboratorium och för att ta
fram nya äpplesorter. Genetik kan man även ha nytta av i hundavel, och jag har fött
upp Irish softcoated wheaten terrier sedan 1987 (kennelnamn Lakkas) vilket bland
annat resulterat i Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj samt Hamiltonplaketten.
Dessutom är jag sedan många år aktiv i vår rasklubb, SWTK, där jag bland annat ingår
i redaktörsgruppen för vår klubbtidning. Jag har även hand om uppfödarutbildningen
hos min länsklubb (Nordskånska kennelklubben). Dessutom håller jag ofta föredrag
om genetik och avelsplanering samt om pälsfärgernas nedärvning för olika rasklubbar
– ett bra sätt att hålla sig aktiv och få anledning att lära sig en massa nytt!

Presentation av Catharina Brandsten
Catharina Brandsten är BPH beskrivare sedan 2014, och har varit med i Mentalpoolen
sedan den startades upp. Att arbeta för trygga och sunda hundar ligger mig mycket
varmt om hjärtat. Det känns därför som en ynnest att få interagera med special- och
rasklubbar på temat mentalitet och avel, så jag ser fram emot att få träffa er i oktober
och göra en djupdykning i era raser.
Hemma i Tumlehed (utanför Göteborg) så har familjen svenska lapphundar samt en
papillon.
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