OPDRÆT MED HJERNE & HJERTE
Fredag den 10. august kl. 17.00 for tæve- og hanhundeejere

FOREDRAG
ved Katrine Lawaetz,
dyrlæge og passioneret
opdrætter af to racer.

Drømmer du om at blive opdrætter?
Du har måske allerede lavet et kuld
hvalpe og er blevet “bidt” af det, så
er dette foredrag lige noget for dig!
Foredraget er for ALLE
STAMBOGSFØRTE HUNDERACER
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I samarbejde med Katrine Lawaetz har Tiklo Hundeskole
arrangeret et foredrag for dig, der er ny i den forunderlige
verden med opdræt. Foredraget er tænkt som en form for
“opstartspakke”, så du kommer godt fra start.

Spisning, nørderi og dialog
Vi håber dialogen vil få frit spil over middagen, og Katrine
vil også svare på alle de spørgsmål, der måtte dukke op
under spisningen.

Vi kommer omkring alt, helt fra tankerne om den rigtige
kombination, genetik, matadoravl til tævens første bloddråbe, og arbejder os gennem hele processen med de
udfordringer der kan opstå bl.a. ved parring.
Vi skal høre om herpesvaccine, scanning, røntgen,
ormekur, vaccinationer, titertest og alle forberedelserne,
der følger med at lave et kuld hvalpe samt de meget
vigtige første 8 uger af hvalpenes liv....

Menu
Helstegt pattegris med lækkert tilbehør. Der serveres
sodavand, øl og vin til middagen samt kaffe efterfølgende.

				
				Alle deltagere vil få
				udleveret en mappe
				
med kopier af bogen
				“Hvalpe på vej”, 		
				skrevet af dyrlæge
				Birgitte Schjøth og
				en huskeliste fra 		
				første bloddråbe til
				hvalpene er født.

Pris pr. person alt inkl. kun kr. 325,Deadline for tilmelding: Søndag den 29/7 2018.
Tilmelding på tikloshop.dk under: Kurser & Foredrag
Tilmelding er bindende.

Kommer du/I langvejs fra, er der mulighed for gratis
camping i medbragt telt eller campingvogn på Tiklo
Hundeskoles arealer.

Foredraget er ca. 2 timer fra 17.00 - 19.00. Derefter
Foredraget finder sted på Tiklo Hundeskole . Sdr. Greenvej 16 . Arnborg . 7400 Herning
Spørgsmål, kontakt Tine Kloster på 2843 9889 eller tine@tiklo-hundeskole.dk

