Avelsseminarium 2018
Välkommen till någon av våra tre heldagar med spännande föreläsningar och nyttig information om
avel och kallblodstravare!

UMEÅ söndag 18 mars Lokal: Big Spender, Umåkers travbana
SUNDSVALL söndag 25 mars Lokal: Zoogin, Bergsåkers travbana
SALA lördag 7 april Lokal: Aulan, Ösby Naturbruksgymnasium

DAGENS INNEHÅLL 9.00 – 16.00
Från betäckning till det unga fölet
Legitimerad Veterinär föreläser om betäckning, dräktighet, fölning och det unga fölet. Du får möjlighet
att lära dig mer om hur en normal fölning går till, vad som kan gå snett, vilka vanliga sjukdomar fölen
kan drabbas av, samt hur du ska göra för att förebygga dessa.
Genetik och forskning kring kallblodstravaren
Kim Jäderkvist Fegraeus, doktor inom husdjursvetenskap och forskningsinjengör SLU, föreläser om
grundläggande genetik och aktuell forskning kring kallblodstravarens rörelser och prestation. Hon
presenterar kallblodstravarens karriär och går igenom ”travargenen” DMRT3 och vad den innebär för
kallblodstravaren. (Tyvärr är det för tidigt att nämna något om den pågående inavelsstudien).
Kallblodstravarens exteriör
Anders Järnerot håller en föreläsning om kallblodstravarens exteriör. Hur ska en kallblodstravare se ut
och hur påverkar de olika exteriöra egenskaperna hästens rörelser?
Uppfödarpanel
Kallblodsuppfödare svarar på avelsfrågor om uppfödning, hästhållning, val av sto och hingst,

avskiljning och mycket mer.

PRIS inklusive fika och lunch.
350:- för Sleipners medlemmar
600:- för icke medlemmar, då ingår medlemskap för 2018
250:- för medlemmar upp till 25 år
500:- för ungdomar upp till 25 år som inte är medlemmar, då ingår medlemskap för 2018

ANMÄLAN
Du anmäler dig genom att betala anmälningsavgiften via Swish.
OBS! I meddelandefältet måste du skriva namn och vilken ort du anmäler dig till.
Swishnummer 070 331 48 66
Har du inte möjlighet att Swisha så ring Frida för uppgifter om betalning på annat sätt:
070 258 87 20 (helg, eller vardagar efter 17.00). Du kan också skicka ett sms.
Datum för betalning/anmälan
Senast 6 mars för Umeå
Senast 13 mars för Sundsvall
Senast 27 mars för Sala
Anmälan är bindande.
Eventuella matpreferenser eller speciella önskemål anmäls till: avelsinspirator@gmail.com
Du kan också maila oss på ovanstående mailadress vid övriga frågor om seminariedagarna.

Mer info: www.sleipner.org/seminarium

