Opdrætter seminar om genetisk diversitet den 9. og 10. marts 19:
Foredrag ved Pieter Oliehoek og workshop med Coen Huisman og Linda van Andel.
Spændende weekend i gendiversitetens navn for opdrættere, hanhundeejere og andre
interesserede. To forskellige arrangementer, som det er muligt at melde sig til enkeltvis, men man
kan med fordel deltage i begge dage.
Bemærk at arrangementerne skal tilmeldes og betales hver for sig. Bemærk at der er nedslag i
prisen for medlemmer af Islandsk fårehundeklub, der melder sig til workshoppen den 10.3.19, hvis
de samtidig melder sig til foredragene den 9.3.19.

Diversitet i avlen - gør en indsats for sundheden i de antalsmæssigt små
racer – lørdag den 9.3:
Arrangør: Dansk Kooiker Club i samarbejde med Dansk Kennel Klub
Tidspunkt: Den 9.3.2019 kl. 10-16
Sted:
DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand
Foredragsholdere: Pieter Oliehoek og Helle Proschowsky
Opdrættere af antalsmæssigt små hunderacer ved godt, at det er en udfordring at undgå for
meget indavl og opretholde en sund race. Men hvad kan man gøre? Hvad betyder diversiteten eller den genetiske variation - for sundheden? Og kan man øge diversiteten i en lille race? Det kan
du blive meget klogere på ved at deltage i seminaret med Pieter Oliehoek den 9. marts 2019.
På www.dogsglobal.com ligger en lille film, hvor Pieter Oliehoek fortæller om Diversity in the
Leonberger Breed, men han har også arbejdet med andre racer, f.eks. islandsk fårehund og
hollandsk kooikerhondje, der begge har internationale databaser over alle hunde i racen. Emnet er
relevant for rigtig mange af vores racer og Pieter Oliehoek er en dygtig og spændende formidler.
Program:
Kl. 10.00 - 12.00 Foredrag på engelsk af Pieter Oliehoek
Kl. 12.00 - 13.00 Frokostpause, inkl. en sandwich til deltagerne
Kl. 13.00 - 14.00 Afslutning med Pieter Oliehoek
Kl. 14.00 - 15.30 Helle Friis Proschowsky,
hvordan håndterer DKK udfordringen med de små
populationer i Danmark. Dette bliver på dansk.
Kl. 15.30 - 16.00 Afslutning med spørgerunde og tak for i dag.

Pris og tilmelding til foredragene den 9.3.19:
Pris kr. 250 via Hundeweb for medlemmer af DKK.
Pris kr. 350 via Nemtilmeld (https://kooikerhondje.nemtilmeld.dk/83/) , hvis du ikke er medlem af
DKK. Tilmeldingsfrist: 30.1.19.

Diversitet i avlen - slægtskabsprocenter i avlsarbejdet – med den islandske
fårehund som eksempel søndag den 10.3:
Arrangør: Islandsk Fårehundeklub
Tidspunkt: Den 10.3.2019 kl. 10-16
Sted:
DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand.
Workshop ved Coen Huisman og Linda van Andel, kennel Sældarlif, Holland.
Coen Huisman og Linda van Andel har gennem de seneste år opbygget deres egen database med
beregning af slægtskabsprocenter for de islandske fårehunde. Med udgangspunkt i deres arbejde
og de fremtidige muligheder for adgang til vores races slægtskabsprocenter har vi fået en lettere
adgang til at kunne bruge dette redskab i vores avlsarbejde.
Vi ønsker med denne workshop at give mulighed for at øge forståelsen for, hvordan vi håndterer
dette redskab set i forhold til de øvrige parametre i avlsarbejdet (sundhed, mentalitet, eksteriør og
arbejdsegenskaber).
Dagen vil veksle mellem oplæg og arbejde i grupper, hvor vi udover at skulle tage stilling til
principielle spørgsmål også vil få mulighed for at forsøge os med at foretage fiktive parringer
baseret på slægtskabsprocenter.
Oplæg og diskussioner i plenum vil være på engelsk, men i gruppearbejdet vil vi tage hensyn til
dem, som helst vil tale dansk.
Pris og tilmelding til workshop den 10.3.19:
Pris kr. 100 for medlemmer af Islandsk fårehundeklub, der også tilmeldes foredraget den 9.3.19
Pris kr. 200 for øvrige og de medlemmer af Islandsk fårehundeklub, der kun tilmeldes den 10.3.19.
Medlemmer af DKK tilmeldes via Hundeweb.
Hvis du ikke er medlem af DKK kan du tilmelde dig workshoppen på Islandsk Fårehundeklubs
hjemmeside (https://www.islandshunden.dk/side.asp?ID=51129)
Tilmeldingsfrist: 30.1.19.

Overnatning og yderligere information:
Hvis du ønsker at overnatte, kan vi oplyse, at flere af de danske deltagere vil bo her:
DANhostel, Ishoej Strandvej 13, 2635 Ishoej.
Du kan foretage reservation af værelse på email: Ishoj@danhostel.dk.
Evt. spørgsmål til avlsudvalget på email: avlsudvalg@islandshunden.dk .

