Kynologikurs
Moss og Omegn Hundeklubb arrangerer kynologikurs
9-11. oktober 2015 med Per Harald Nymark.

Om foredragsholder Per Harald Nymark:



Tidpunkt for kurset :
Fredag 09.10.2015 17.00 – ca. 21.00
Lørdag 10.10.2015 09.00 – ca. 17.30
Søndag 11.10.2015 09.00 – ca 17.00

Kursinnhold:




• Bakgrunn for det kynologiske arbeid med hundens historie
og utvikling
• Anatomi og bevegelser.
• Genetikk (avlslære).
• Basalbegreper og hva man skal ta hensyn til i hundeavl.
• Rasebeskrivelse, typebegrepet, kritikkskriving etc
• Hundeutstilling, hva ser dommeren etter?
• Stasjonsundervisning






Kurset er for alle – om du akkurat har skaffet deg valp og ønsker
å lære mer, eller om du har planer om å utdanne deg som
eksteriørdommer.




Kurset omhandler NKKs dommerkompendier nr. 1- 5
(med hovedvekt på 1, 3 og 5) .
• Nr. 1 – Hundedommeren - Bakgrunn og forutsetninger
• Nr. 2 – Rasebeskrivelse og typeforståelse
• Nr. 3 – Anatomi og bevegelser
• Nr. 4 – Gode råd om kritikk skriving m.m.
• Nr. 5 – Genetikk, pels og farger
Heftene må hver og en kjøpe direkte på nkk.no sin nettbutikk;
http://www.nkkbutikken.no/produktkategori/boker/
De koster kr. 100,- pr stykk. (kr 250,- for hefte 3).
Husk å bestille i god tid før kursstart!
Påmeldingsfrist/ betalingsfrist:
15. september 2015.
Økonomisk bindene påmelding!
Pris for medlemmer : 1000,- / Pris for ikke medlemmer : 1400,Husk å merke innbetaling med Kynologikurs og deltagers navn
Ved spørsmål kontakt:
Kristin Lundin Lauritzen
Tlf : 97 00 85 61
epost : kristinlula@online.no








Utdannet pedagog.
Eksteriørdommer siden 1972:
Dømmer i dag følgende grupper 5, 6/4, 7
og nesten hele gr. 2, noen raser i gr. 1 og alle
unntatt retrievere i gr. 8.
Jaktprøvedommer for stående fuglehunder fra 1970.
Aktiv hundekjører nordisk stil (langrenn med hund) og
oppnådd mange topplasseringer.
Trener i Norges Hundekjørerforbund høyeste nivå.
Holdt flere trenerkurs for NHF.
Instruktør trinn 3 i NKK og NJFF høyeste nivå.
Utgitt for NHF:
Hundekjøring slik begynner vi og kløvsport slik
begynner vi.
Laget for Fuglehundklubbenes Forbund kursheftene for
utdanning av instruktører.
Har utdannet instruktører over hele landet.
Laget det første kynologikurset om anatomi, bevegelser,
typelære, hundens historie og genetikk før NKK tok opp
ideen med at dette kurset måtte også gjelde for de som
ønsket å bli eksteriørdommere.
Har opp gjennom årene holdt mange kurs om forskjellige
emner over hele landet og i Norden.
Har hatt mange verv i NKK, FKF og NHF.
Er leder i NKK avdeling Trøndelag
Per og Vigdis, har og har hatt mange champions.
Utmerkelser:
- NKKs gullmerke: Det er NKKs høyeste utmerkelse.
- Æresmedlem i Norsk Irsksetterklubb.
- Æresmedlem i Norges Hundekjørerforbund.
- Æresmedlem i Trondheim Trekk og Brukshundklubb.
- Norsk Vorstehhundklubbs sølvmerke.
- Norsk Pointerklubbs Æresdiplom.
- Sør Trøndelag Idrettskrets diplom for arbeid med
ungdom.
- Sølvmerke i Autoriserte Hundedommeres Forening

