Inbjudan till rasseminarium
hösten 2013
Varmt välkomna till rasseminarium i Sällskapet Sibirisk Katt
på temat kattens mun, tänder och foder!
Vi träffas lördagen 23 november på Beckholmens Dockförening.
Västra Dockan. Beckholmen, Stockholm.
På programmet:
9.30 Kaffe
10.00 Hedvig Armerén om Vanliga tandproblem
		 och tandbehandlingar hos katt.
		Innehåll:
		 bl.a. normal munanatomi, normal funktion, 		
		 mjölktänder, tandfrakturer, bettfel, FORL (TR),
		 juvenil stomatit (tandköttsinflammation), ging-		
		 ivostomatit (smärtsam munhåleinflammation) 		
		 och parodontit (tandlossning).
		 Hedvig Armerén är ordförande i Svenska Sällska		 pet för Djurtandvård. Driver en klinik i Stockholm
		 med fokus på tandproblem hos hund och katt.
		 Frågestund på inskickade frågor, ca 1 timme.		
12.00 Lunch
13.00 Ulrika Sörlid om Katten, rovdjuret från öknen;
		 ett föredrag om näringslära för katt.
		
Anmälan: Anmäl dig genom att sätta in 100 kr/person
på Sällskapet Sibirisk Katts plusgirokonto 37 37 14-5
senast 11 november. Ange Rasseminarium, ditt namn
och mejladress (info om middagen mejlas ut senare).
OBS ange även ev. matallergier.
Hitta: Beckholmens Dockförening. Västra Dockan. Beckholmen. Karta: http://www.beckholmen.se/kontakt/

Innehåll:
- Kattens biologiska föutsättningar (rovdjur,
		ökenlevande).
		 - Näringslära (presentation av huvudgruppe-		
		 ringarna av näringsämnen kopplat till kattens 		
		 behov av dem, dvs återkoppling till första delen).
		 - Kommersiella foder (olika typer av foder och
		 hur man kan jämföra dessa).
- BARF (rå mat).
		
Ulrika Sörlid, är biolog och naturresurs		 planerare från Askersund. Specialiserad på
		 näringslära och avel. Uppfödare av Europé.
		 Jobbar mycket med utbildningar, skriver bl.a.
		 litteratur i PawPeds kurser.
		
16.30 Avslut, frukt och mingel.

Djurgårdsfärjan till Gröna Lund, stig iland vid Allmänna
Gränd, Gröna Lund, efter 50 meter sväng höger, på Lilla
Allmänna Gränd. Gå hela vägen till kajen, ca 100 meter,
därefter vidare längs med kajen till Beckholmen.
Spårvagn (7) från Sergels torg eller Buss 44 från Karlaplan: Hållplats Skansen, gå söderut cirka 150 meter på
Djurgårdsslätten till Beckholmsvägen.
Parkering finns om du vill ta bilen.

Vi välkomnar nya medlemmar i SäSK!
Medlemsskap från 1 november omfattar även 2014, så bjud gärna in nya medlemmar!

www.sibiriskkatt.se

