
  



Invitasjon til Oppdretterkonferanse 

Agenda 
Lørdag 
Start 09.00 (sjekk inn mv. før start) 

Hele dagen er satt av til foredrag – det vil 
foregå på engelsk 

 

Det vil være mulig å stille spørsmål til 
begge underveis 

 

Det vil være kaffepause, lunsj og pause 
om ettermiddagen 

 

Felles middag lørdag kveld for de som 
ønsker å delta 

Foredrag fargegenetikk spesial  
Foredragsholder: Dr. Leigh Anne Clark / Dr. 
Kate Tsai, Clemson University, US 
L.A. Clark / K. Tsai er de som har forsket mest 
på fargegenetikken på collie, blant annet 
«modifiers» og variasjoner på fargegenene og 
har kartlagt merle-«genet», harlequin, piebald, 
solid grey merles, m.v.  
 
Foredrag DMS på collie & shetland 
sheepdog.  
Foredragsholder: Dr. Leigh Anne Clark /Dr. 
Kate Tsai, Clemson University, US 
DMS står for Dermatomyositis, ikke å forveksle 
med Dermodex. DMS kjøres akkurat nå som et 
«risk assessment» prosjekt i USA, da det kan se 
ut til at collie er disponert for dette i 
testmaterialet som er brukt. 
 
Foredrag Genetisk Variasjon på 
Collierasene. 
Foredragsholder: Dr. Leigh Anne Clark / Dr. 
Kate Tsai, Clemson University 

Søndag 
Start 09.00 

 

Kaffepause (evt. utsjekking for de som 
overnatter), lunsj og pause om 
ettermiddagen 

 

Avslutning og oppsummering kl. 16.00 

 

MH for hele kull 7-8 ukers valper? 
Introduksjon til svensk MH for valpekull 
Foredragsholder Marianne Hansson 
 
Spesifikt for norsk oppdrettere 
Helseundersøkelse i 2 deler –  
1) rettet mot oppdrettere  
 og 
 2) rettet mot collie-eiere 
 
RAS for langhår & korthår – hvor går vi? 
 
Eget webområde for oppdrettere 

 

 

 



Informasjon og påmelding: 

 

Konferansen avholdes på Quality Hotel ENTRY på 
Kolbotn (tidligere Mastemyr) 

 

Deltakerpriser: 
Dagspakke lørdag: 

Medlemmer av NCK:    kr.  800,00 

Ikke medlemmer:     kr.  900,00 

Dagspakke søndag: 

Medlemmer av NCK:    kr.  650,00 

Ikke medlemmer:     kr.  750,00 

 

Dagspakkene inneholder Lunsjbuffet med dessert, 
kaffe/te/softis/popcorn tilgjengelig hele dagen, gratis internett, 
gratis parkering 

 

Middag lørdag kveld (alle)  kr.  345,00 

 

Vi har fått spesialpriser på overnatting:  

kr. 840,00 for enkeltrom – inklusiv frokost 

kr. 1.040,00 for dobbeltrom – inklusiv frokost 

 

Påmelding innen 20.9.2017 til konferanse2017@nck.no 

 


