
LØRDAG DEN 1. FEBRUAR 2020 

FRA KL. 10.00 - 16.00 
Myndeklubben inviterer til opdrætterseminar på 
Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby 

PROGRAM 
Kl. 10.00 – 11.00  
Hvad kan vi lære fra indsamlede data omkring avlsarbejdet? 
v/ Per Arne Flatberg, Norge. 
Administrerer og registrerer 
ulvehunde data fra hele verden (pt. 
mere end 160.000 individer). Til 
dato den største dataindsamling 
og Per giver os en analyse af hvad 
tallene fortæller om avlsarbejde. 

Kl. 11 .00– 12.00  
Levealder og livskvalitet som 
overordnede parametre i 
avlsarbejdet (del 1) 
v/ Pernille Monberg, antropolog og opdrætter (Wolfhouse), 
ophavsmand til Irish Wolfhound Longevity Study projekt  
Pernille fortæller om en fornuftig tilgang til avl ved at se på hundens 
levealder og robusthed. Det er ingen ide at en hund lever længe, hvis 
den har forringet livskvalitet de sidste par år pga. sygdom.  Hvordan 
kan man praktisk bruge erfaringerne fra ulvehundeprojektet. 

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost (buffet) 

Kl. 12.45 – 13.45  
Levealder og livskvalitet som overordnede parametre i 
avlsarbejdet (del 2) 

Kl. 14.00 – 16.00 Vejen til succesfyldt opdræt 
v/ Knut Fr Blütecher, Norge 
opdrætter (Showline) og dommer. 
Knut har i mere end 40 år haft et 
eksklusivt opdræt af greyhound og 
whippet med sin kone Cecilie. Han 
har desuden 30 års erfaring som 
dommer: 
"Enhver opdrætter ønsker sunde 
hunde, der lever længe, men 
anatomi og funktion er også 
vigtig”. 
 
Med udgangspunkt i Knuts egen 
historie, giver han sit bud på 
opdræt før og nu. Hvordan 
kommer man godt i gang ? Hvad 
er vigtigt (udvælgelse af avlshunde). Hvordan bevares et succesfyldt 
opdræt generation efter generation. Hvordan får man rettet tingene op, 
hvis man kommer på afveje ? 

PRIS OG TILMELDING 
Gratis for medlemmer af Myndeklubben  
Først til mølle, opdrættere har første prioritet (max 40 tilmeldinger) 

Marianne Grothe Nielsen, abica@afghanskmynde.dk  / tlf. 20765825 
(bedst efter kl. 18.00).  

Ved sen afmelding (2 dage før arrangementet) afkræves et 
beløb på kr. 500 kr. 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

O P D R Æ T T E R  S E M I N A R

Knut Fr Blütecher

Per Arne Flatberg

Pernille Monberg
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