Norske Harehundklubbers Forbund
Kynologi kurs
NHKF inviterer avlsrådmedlemmer, eksteriørdommerkandidater og øvrige interesserte til
Kynologikurs på Garder Kurs og Konferansesenter 09. – 11. mars 2018.
Foreleser: Per-Harald Nymark
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
Kurset omhandler NKKs dommerkompendier fra nr. 1 t.o.m. 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
Dommerkompendier deles ut på stedet.
Kurset vil være svært nyttig for avlsrådmedlemmer og oppdrettere, og er obligatorisk for
eksteriørdommerkandidater.
Vi ber om at alle avlsråd melder på 1 – 3 (obligatorisk minimum 1) medlemmer.
Klubbene oppfordres til å melde på eksteriørdommerkandidater og eventuelt andre interesserte.
Kursavgift:
Gratis for avlsrådmedlemmer, eksteriørdommerkandidater og øvrige interesserte fra klubber
tilsluttet NHKF.
Øvrige interesserte, gratis deltakelse på kurs, men må koste kompendier og eventuell overnatting
selv.
Påmelding innen 05.01.2018 til Per Harald Sivesind, e-mail: phsi@online.no
Merk påmelding med hvilket avlsråd eller klubb dere tilhører.
NB! Maks 30 deltagere. Ved overtegning prioriteres avlsråds medlemmer og eksteriørdommer
kandidater.
Vel møtt!

Program Kynologikurs 09. – 11.03.2018
Fredag 09.03.2018
17.00 – 17.30 Oppmøte, registrering og presentasjon av hver deltaker.
17.30 - 19.30 Bakgrunnen for det kynologiske arbeid. Bl.a. kort innføring i hundens historie og
utvikling.
19.30 – 21.00 Anatomi og bevegelser. (Kroppens deler: Skjelettet, muskler og proporsjoner).
Lørdag 10.03.2018
09.00 – 10.00 Anatomi og bevegelser. Forskjellige hundetyper avlet etter den funksjon de skulle
opprinnelig ha. Kroppsform, lemmenes vinkling etc.).
10.00 – 10.15 Kaffepause
10.15 – 11.00 Anatomi. Hodet. (Forskjellige hodeformer, tenner og bitt).
11.00 – 11.10 Kaffepause
11.10 – 12.30 Bevegelseslære.
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.30 Genetikk (basalbegreper).
14.30 – 14.45 Kaffepause
14.45 – 16.00 Hva skal man ta hensyn til når man avler?
16.00 – 16.10 Kaffepause
16.10 – 17.10 Hvorfor holder vi hundeutstilling? Hva legger dommeren vekt på?
Søndag 11.03.2018
09.00 – 10.15 Rasebeskrivelse, typebegrepet, kritikkskriving etc.
10.15 – 10.30 Kaffepause
10.30 – 11.30 Rasebeskrivelse fortsetter.
11.30 – 13.00 ”Stasjonsundervisning”: Utendørs! Deltakerne blir delt inn i grupper som skal beskrive
forskjellige typer hunder som blir fremvist. NB! Gruppene skal ikke ta hensyn til rasestandard, men
bare beskrive hva de ser! Beskrive størrelse, kroppsform, hodeform, lemmer, poter, hårlag, gemytt
og bevegelser. Hver gruppe skal skrive ned hva de er blitt enige om. Etter lunsj skal hver gruppe
fremstille i plenum hva de har skrevet om hver hund.
13.00 -14.00 Lunsj
14.00 – 15.00 Gjennomgang av gruppenes svar fra ”Stasjonsundervisningen”.

15.00 – 15.15 Kaffepause
15.15 – 16.15 Kort repetisjon av anatomi, typebegrep og genetikk.
16.15 – 17.00 Evaluering av kurset med innlagt kaffepause.

