Datum/Date
2018-12-20

Till sekreterare i specialklubbar
samt de som har genomfört
distanskursen i avel och genetik

Välkommen till SKKs utbildning för avelsfunktionärer
den 9-10 mars 2019
Vi vill gratulera alla som har genomfört distanskursen i avel och genetik och välkomna
er till vår uppföljande helgkurs lördag-söndag 9-10 mars 2019.
Kursinnehåll: Under helgen fördjupar vi oss i avelsfunktionärens roll och
arbetsuppgifter. Genom föreläsningar, grupparbeten och diskussioner ser vi närmare
på allt från föreningsteknik och GDPR till arbetet med RAS, hälsoprogram och DNAtester samt olika möjligheter att förebygga respektive åtgärda risker och fallgropar i
avelsarbetet.
Som föreläsare under helgen kommer ni att få träffa och ställa frågor till
representanter för SKKs avelskommitté, föreningskommitté, uppfödar- och
kennelkonsulentkommitté samt arbetsgruppen för exteriör sundhet. Från SKKs kansli
kommer även vår avelskonsulent, vår genetiskt sakkunniga och chefen för avdelningen
för avel och hälsa att medverka.
Tid: Lördag kl 10-18, med gemensam middag kl 19.30. Söndag kl 9-16.
Plats: SKKs kansli på Rotebergsvägen 3, Sollentuna.
Boende: Scandic Hotel, Upplands Väsby
Subventionerat pris: För alla som fullföljt distansutbildningen i avel och genetik står
SKK för halva kursavgiften för helgkursen! För att få det lägre priset behöver du ange i
anmälan att du slutfört och blivit godkänd på distanskursen.
Antal platser: Vi har plats för 30 deltagare och prioriterar i första hand de som gått
distanskursen i avel och genetik under hösten 2018 men i mån av plats välkomnar vi
även andra som kan visa upp motsvarande kunskaper!
Anmälan:
Anmälan hålls öppen fram till 2019-02-18. Först till kvarn gäller!
Kontaktpersoner:
För alla praktiska frågor om anmälan, betalning, hotell o.s.v.- kontakta Margareta
Hultman via margareta.hultman@skk.se eller 08-7953310
Vid frågor om kursinnehåll kontakta Anne Bucksch via avelskonsulent@skk.se eller
08-7953307
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Nästa chans: För er som inte hann med distansutbildningen denna gång kommer snart
en ny chans! Den 13 februari 2019 startar nästa omgång. Anmälan är öppen till 3
februari och först till kvarn gäller! För information och anmälan, se
https://www.skk.se/sv/om-skk/utbildning/distansutbildningar/distansutbildninghundavel-och-genetik---en-fordjupningskurs/ men OBS att det för avelsfunktionärer är
senarelagd kursstart! För att hamna i rätt grupp - ange “avelsfunktionär”
klubbtillhörighet vid anmälan.

Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben
Tävlingsavdelningen

Margareta Hultman

Bilagor
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