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Fredagen den 19 oktober arrang-
eras en dags vidareutbildning 
för seminassistenter på Louis de 
Geer konsert & kongress, Norr-
köping. 
Under helgen håller sedan Svensk 
Stuteriveterinärförening höstmöte 

med ett digert program. Se annons 
nedan.
 Vidareutbildning för seminassis-
tenter kl 11-18. Come together-party 
med Stuteriveterinärföreningen kl 20 
om man även anmäler sig till helgens 
program.

Kostnad för utbildningen:
ASVT-medlem: 850 kr + moms, icke 
ASVT-medlem: 1 350 kr + moms. 
Anmäl senast 1 oktober. Eventuellt 
hotellrum bokas individuellt.
 Anmälan och mer information 
hittar du på asvt.se

TRAVHÄSTEN  SEMINASSISTENTER

Vidareutbildning 
för seminassistenter

SVENSK STUTERIVETERINÄRFÖRENING 
inbjuder till

Back to Basics- fokus på hästhållning utifrån 
hästens naturliga beteende & behov

INNEHÅLL
Low stress, low fear handling of 
equine patients, Equine cognition, 
what is known about how horses 
perceive and process information, 
learn etc. Equine behavior, is it 
Physical, Psychological  or both? 
Case reports in reproduction and 
behavior. Equine Behavior Bucket 
List, ten things I hope that all vets 
know about horse behavior before 
I retire, How to copy nature 
to optimize breeding results in 
mares? Social management and 
reproductive efficiency in stallions, 
The impact of the MHC on 
equine fertility, Managing a 
mare and stallion for breeding 
and sport

Utfodring av avelsston och 
unghästar, krav på vallfodret 
för olika kategorier av hästar, 
Praktisk utfodring i olika system, 
foderordning mm, Alternativa 
foder i torkans spår, Lösdriftssys-
tem för olika kategorier hästar, 
Endofyter i grovfoder, Hästen som 
betesdjur, Behöver vi vaccinera 
våra hästar?

Föreläsare: Sue McDonnell, University of Pennsylvania, School of Veterinary Medicine´s, New  
 Bolton Center, USA, Dominique Burger, The Swiss Institute of Equine Medicine,
 University of Berne, Schweiz, Cecilia Müller, Inst. Fodervetenskap, SLU, Johan 
 Hellander, Menhammar Stuteri, Kerstin Darenius, Caballa, Margareta Bendroth,  
 Hushållningssällskapet Sjuhärad, Lena Malmgren, MSD Animal Health
 
Målgrupp: Veterinärer, seminassistenter, hingsthållare, hästägare och övriga intresserade
  
Plats:  Louis De Geer konsert & kongress, Norrköping
 
Språk:  Svenska och engelska
 
Tid: 20/10 ca kl 9.30-17.15: Föreläsningar därefter mingel, konsert och middag
 21/10 ca kl 9.00-17.00: Föreläsningar
 
Övrigt:   19/10 kl 18.30 Årsmöte och Come-together-party
               20/10 kl 19.30 Från Broadway till Duvemåla på Louis De Geer. 
 Vi har ett begränsat antal biljetter, först till kvarn gäller!
 
Kursavgift:  Paketpris 4 500:- + moms inkluderar föreläsningar lördag & söndag, kaffe/frukt  
 och lunch båda dagarna, mingel, musikal & middag samt Come together-party. 
 För andra alternativ se anmälningsblanketten, logi tillkommer
 
Kursledare: Kerstin Darenius, 070-57 36 772, kerstin_darenius@yahoo.se
 
Anmälan: Senast 19/9 2018 om du vill vara med på konserten!  Antalet konsertbiljetter är  
 begränsat. Vi kan ta emot anmälningar fram till 12/10, men garanterar då inte att 
 konsertbiljett ingår. Program & anmälan http://www.stuteriveterinarerna.se/

Preliminärt program 
Vidareutbildning seminassistenter. Louis de Geer konsert & kongress, Norrköping. 
Fredag 19 oktober.

11.00 Incheckning 
11.20 Lunch 
12.15 Regelverk kring seminverksamhet och 
betäckning. Märta North/David Slottner. Jord-
bruksverket
13.15 Smittskydd på stuteriet. Lena  
Malmgren
14.15 Paus med kaffe

14.45 Utvärdering och diskussion kring årets 
transportspermaverksamhet. Johan Hellander/
Kerstin Darenius
15.45 Redovisning av dräktighetsresultat. Johan 
Hellander
16.45  Paus
17.00 Fölsjukdomar. Johanna Eklund, Evidensia
18.00 Avslutning Foto: Claes Kärrstrand


