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SLEDDOG VET SEMINAR 6 OKT 2017

Kiruna Slädhundklubb arrangerar varannat år ett symposium om 
arbetande hundar och i samband med det en utrustningsmässa. 
Nästa symposium äger rum helgen den 7-8 oktober 2017. För 
tredje gången någonsin bjuder Kiruna Slädhundklubb och Royal 
Canin, i samband med symposiet, in till ett veterinärseminarium 
om hårt arbetande hundar. 

På årets veterinärseminarium får ni chans att ta del av kunskaper 
och erfarenheter från två mycket kunniga föreläsare:

Prof. Dominique Grandjean, Frankrike
Dominique Grandjean är veterinär och professor på 
Veterinärhögskolan Maisons Alfort i Paris där han förestår 
institutionen för Canine Sports Medicine, UMES (Unite de 
Medicine de l’Elevage et du Sport uni). Arbetet har fokuserat på 
högpresterande hundar med aspekter på såväl nutrition, fysiologi 
och fysioterapi. Dominique har samma gedigna bakgrund som 
tävlingsveterinär på en lång rad slädhundstävlingar runt om i 
världen och är en av grundarna av ISDVMA, International Sleddog 
Veterinary Medical Association.

Dr. Jerry Vanek, MS, DVM, från Minnesota, USA
Jerry Vanek är veterinär men även utbildad i fysioterapi och 
rehabilitering och har lång erfarenhet av slädhundar och dessas 
medicinska problem. Jerry har satt fokus på slädhundarnas 
viktigaste verktyg, selen. Han har deltagit som veterinär på 
otaliga slädhundstävlingar i både USA och andra delar av världen 
och håller föreläsningar och workshops för slädhundsförare över 
hela världen. Även Jerry var med och grundade ISDVMA.

Seminariets innehåll
• Ortopediska problem
• Diarré och andra stressrelaterade problem
• Profylax
• Strategier för bättre djurskydd på tävlingar

Varmt välkommen!

NÄR

Fredag 6 oktober
09.30 – ca.17.00

VAR

Kiruna Slädhundklubb klubbstugan

MÅLGRUPP

Veterinärer med slädhunds praktik, 
tävlings veterinärer på draghunds-
tävlingar, andra intresserade

KURSAVGIFT

1 500 kr (inkl. moms)
I kursavgiften ingår fika 
och lunch samt inträde till 
Slädhundssymposiet 7-8 oktober.

INFORMATION

Anette Johansson
070-342 47 89, 070- 302 47 89
anette.johansson@dv.sjv.se

ANMÄLAN

Senast 15 sept 2017
KLICKA HÄR

https://www.royalcanin.se/sleddog-vet-seminar/

