
                                               

SLK-RUK PROUDLY PRESENTS

RASSYMPOSIUM 2015
HELGEN DEN 17-18 OKTOBER 2015 BJUDER RUK IN TILL 
RASSYMPOSIUM
PLATS: HOTELL SCANDIC LINKÖPING VÄST

Vi hoppas att få se många av våra medlemmar där, vanliga hundägare, blivande och etablerade uppfödare samt 

klubbens alla aktiva!

Rassymposiet innehåller följande hållpunkter (med reservation för ändringar)

Lördagen den 17 oktober (09:30-18:00)

Mentalitet och avel-hur hänger det ihop? Curt Blixt
Rykande färsk forskningsinformation om hälsa och ohälsa 
hos våra hundar

Jeanette Hansson & Marika Nilsson (SLU)

Crash course i hundavel - Vad är viktigt att tänka på när man
planerar sin avel – nyttig info för både tik och 
hanhundsägare

Namn ej spikat

Lapphunden i dåtid & nutid Hans Balstedt (SLK PR)

Söndagen den 18 oktober (09:30-14:00)

Vallning- en medfödd egenskap hos lapphunden Marie Bankhed (SLK) 
Hundar förstår mer än vad vi tror (prel. titel) Per Jensen (Linköpings universitet)

Anmäl er genom att skicka ett mejl till ruk@slk.nu. Meddela också om ni önskar delta i middagen på lördagskvällen. 
Deltagaravgiften för rassymposiet är endast 280 kr – då ingår även fika x 2 samt lunch på lördagen plus fika med enkel fralla 
på söndagen. Vill ni fortsätta att prata hund i trevligt sällskap under lördagen så föreslår vi att ni också deltar i middagen på 
lördagskvällen (två-rätters middag med kaffe/te) – den kostar 232 kr (exkl. måltidsdryck).  Vi behöver er anmälan senast den 
18 september 2015 och då måste också pengarna ha betalts in till klubbens Plusgirokonto 70 17 56-9. Märk inbetalningen med 
Rassymposium 2015 och deltagarens namn.

Vi har reserverat ett gäng rum på Scandic hotell för våra medlemmar.  Enkelrum kostar 790 kr/natt och dubbelrum kostar 890 
kr/natt. Bokningskod: LAP161015. Telefon 013-495 50 10 alternativt E-mail: linkoping@scandic.com. Hundtillåtna rum finns 
(extra kostnad om 100 kr). För er som gärna vill lyssna på rassymposiet men har familjemedlemmar som kanske hellre vill göra 

annat så tipsar vi om följande aktiviteter i Linköping med omnejd: http://www.visitlinkoping.se/node/80678/kul-barn-och-

ungdomar

Varmt välkomna till en helg i hundens och kunskapens tecken!

Beate (AK Lapsk), Catharina (AK Svensk), Pia (AK Finsk) och Teresa (CS)
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