NSKs OPPDRETTERSEMINAR FOR SHIBA
19. – 20. januar 2013
Sted: Best Western Oslo Airport Hotell.
”Til tross for sin størrelse, har den minste av de innfødte Japanske raser
bevart sine forfedres sjel.
De som kun beundrer den iøynefallende hellning av dens hode og vippende
hale, undervurderer denne rasen alvorlig.
Det ideelle er funksjon av sinn og kropp, begge deler må være korrekte.
Som oppdrettere må vi respektere opprinnelsen og formålet med denne
rase fra gammel tid.
Etter som Shibaen fortsetter å øke i popularitet som familiehund, er vi nødt
til å huske, som den avdøde Mr. Watanabe skrev; Godmodighet må avles
inn i våre Shibaer sammen med dens verdsatte livlige dristighet.”
Fra et shibaseminar laget av The National Shiba Club of America

Er du opptatt av fremtiden til rasen shiba?
Vil du lære om avl og oppdrett?
Er du hannhundeier, oppdretter eller et engasjert medlem?
Sunnhetsutvalget i NSK inviterer til Oppdretterseminar for shiba!
Program:
Lørdag 10 - 17
ved veterinær Kristin Aukrust, NKKs avlskonsulent
Generelt om genetikk og avl
Avl i små populasjoner
Atferd og avl
Hudproblemer/kløe
RAS- rasespesifikke dommeranvisninger
Eventuelt, spørsmål og diskusjoner

Søndag 10 - 16
ved Sunnhetsutvalget
Gjennomgang av rasekompendiet
(Mini dommerkonferanse)
Helseundersøkelsen
Fødsel og fødselsproblemer
Erfaringsutveksling
Avlsmål for rasen?
Veien mot RAS
Oppsummering og spørsmål

KURSAVGIFT ”DAGDELTAKER”: 700,- (Ikke-medlem 1200,-)
Inkludert; Seminar begge dager, lunsj begge dager og servering i pauser.
KURSAVGIFT ”HOTELLPAKKE”: 1 400,- (Ikke-medlem 1900,-)
Inkludert; Overnatting i enkeltrom, 3-retters felles middag lørdag, seminar begge dager, lunsj begge dager
og servering i pauser.
(Hvis du ønsker å ha hund på rommet, må dette fremkomme i påmeldingen, og det påløper en avgift på
150,- til hotellet. Antallet hunderom er begrenset, først til mølla gjelder!)

HOTELLROM BESTILLES AV KLUBBEN, ikke den enkelte deltaker!
PÅMELDING SKJER TIL LISBETH HØYEM, lisbeth@akinuba.no snarest! (Siste frist 1.1.13)
Påmeldingen må bekreftes med innbetaling av avgift senest 1. januar 2013
til klubbens konto 9486.05.45343

