Årets uppfödarträ i samarbete med Sydskånska kennelklubben och Agria djurförsäkring!
Sydskånska kennelklubben anordnar varje år en mycket populär heldagsföreläsning för våra duktiga
uppfödare.
I år har vi glädjen att kunna erbjuda er en hel helg med Anatomi och rörelselära med ingen mindre än
Gerard O´Shea.
Utbildningen kommer att hållas på vackra Bosjökloster Slott helgen den 29-30 oktober 2022.
Vad kan du förvänta dig?
Föreläsningen är i första hand en Power Point-presentation med närmare 200 visuella bilder. Varje deltagare
får också en handout med de viktigaste punkterna från föreläsningen. Genom skämt, humor och många
förklaringar kommer Gerard att förklara många av de missförstånd som nns i hundvärlden. Hur man kan
ser på hundars rörelse, inte bara utifrån deras vinklar, utan också genom de olika proportioner och
kroppstyper som nns.
Varför står vissa hundar med en bra överlinje men rör sig med en dålig överlinje? Är lösa armbågar verkligen
ett problem i armbågarna? Varför står vissa hundar med en stark och rak mellanhand, men när de rör sig är
mellanhanden lös och instabil? Varför kan en hund som verkar vara mycket välbyggd, göra dig besviken i
rörelse? Och varför hunden som du inte förväntar dig kan röra sig väl överraskar dig.
Problemen vi ser sitter sällan där de har sitt ursprung. En person med platta fötter, kan ofta få ont i knäna
och som ett följt problem med ryggen. Personen går då till doktorn för sin dåliga rygg, men problemet
började med…
Jag tror att det är bra att använda många metaforer från vardagen för att hjälpa till när något är svårt att
förstå.
Istället för att bara säga ”den här hunden rör sig bra eller rör sig inte bra”, kommer Gerard att visa och
förklara för dig varför. Många gånger genom att speci cera exakt vilket ben eller proportion som skapar
”problemet”.
Vad ingår?
I priset ingår föreläsning lörd och söndag mellan ca 09:00-15:30.
Frukost ka båda dagarna med ka e/te och fralla, varm lunch som serveras med säsongens tillbehör till stor
del från lokala producenter, vatten ka e och liten kaka.

När, var och hur?
Plats: Bosjökloster slott
Datum: 29-30 oktober, ca 09:00-15:30
Pris 1500:- för Sydskånska kennelklubbens medlemmar. Avgiften sätts in på PG 17 66 06-2
(I mån av plats tar vi emot även icke medlemmar för 2000:- per person.)
Anmälan är bindande och mailas till kansli@sydskakk.se senast den 9/10. Bifoga kvitto på betalning
när du anmäler samt ditt medlemsnummer i SKK.
Meddela även ev allergier eller om du önskar vegetarisk mat i samband med att du anmäler dig.
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VARMT VÄLKOMNA TILL BOSJÖKLOSTER SLOTT FÖR EN HELG FULL MED KUNSKAP NI INTE VILL MISSA!

