I samband med Goldenfullmäktige inbjuder GRK samtliga
medlemmar till en intressant föreläsning om cancer hos
hund med onkolog Henrik Rönnberg, professor Kerstin Lindblad-Toh och forskare Ingegerd Elvers från SLU.
Kerstin Lindblad-Toh och Ingegerd Elvers kommer att berätta
om sina studier av bl.a. nedärvda mutationer kopplade till cancer hos amerikanska golden retrievers och hur deras studier
kan komma till nytta även när det gäller europeiska Golden.
Henrik Rönnberg, professor och den enda europeiska specialisten inom tumörbehandling hos hund i Sverige kommer
berätta om symptom på cancer, hur vi behandla de vanligaste tumörerna hos golden retriever samt nya rön om tidig
diagnostik hos hundar med cancer för att i framtiden lyckas
ännu bättre med behandlingarna.
Datum: 18 mars 2018
Tid: 09.00 – 12.00 (inkl. paus)
Plats: Scandic Hotell, Hotellvägen 1, Upplands Väsby
Meddela ditt deltagande till Anita Ohlson
via E-post info@goldenklubben.se senast 11 mars

KLUBBENS PRYLAR
Här finns ett urval av de prylar du kan köpa via klubbens hemsida.
I vår klubbshop finns fler fina goldenprylar. Porto tillkommer på alla priser.
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EN APPORTERANDE FÅGELHUND

Utgiven av Golden retrieverklubben 2010

DEN RETRIEVERKLUBBENS STAMTAVLEBOK 2015
- DEN NIONDE BOKEN I DENNA SERIE PRESENTERAR RESULTAT FRÅN KLUBBENS
VERKSAMHET UNDER 2011-2015:
GOLDENSPECIALEN
CLUB SHOW
KLUBBMÄSTERSKAPET
OPEN SHOW
CHAMPIONAT
MOTTAGARE AV KLUBBENS UTMÄRKELSER
DESSUTOM REDOVISAS 174 HUNDAR MED
BILD, MERITER OCH STAMTAVLOR

Utgiven av
Golden retrieverklubben

Stamtavlebok 2015
200 kr

Boken innehåller 174
hundar med bilder, meriter
och stamtavlor samt resultat
från klubbens verksamhet
åren 2011-2015. Club
Show, Goldenspecialen,
Klubbmästerskapet, Open
Show, championat och
klubbens utmärkelser.

DVD-film
Golden retriever möjligheternas ras
50 kr

Trimhäfte 25 kr

Lär dig hur du trimmar
din golden på egen hand.
Illustrerad med bilder.

Lär känna din ras och dess
medfödda egenskaper. Du
får också tips på hur du
kan aktivera din
hund på bästa sätt.
Speltid 25 minuter.
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Raskompendium
80 kr

Klubbens raskompendium
helt i färg. 24 sidor.
Innehåller rasens historia,
rasstandard m.m. Rikligt
illustrerad med bilder.

FÖRELÄSNING/KLUBBENS PRYLAR

Välkommen till en
intressant föreläsning!

