Til veterinærer, hovtrimmere og hovslagere

2 stk 2 dagers seminarer med veterinær og forsker

Professor Robert Bowker
Stavanger 1. og 2. mai 2009 eller Oslo-området 4. og 5. mai
Få oppdatert din kunnskap om anatomi, neurologi og funksjon av hoven.
Vi er veldig heldige og får veterinær Robert Bowker* fra Michigan State University til
Norge.
Han vil dele sine erfaringer videre vedrørende bl.a. følgende viktige emner:
Årsaker til hovsenebenssyndrom og hvordan ser vi de første små forandringer på røntgen.
Hovens blodsirkulation ved belastning, og tilpasningsevnen til forskjellig bruk og miljø.
Føllhovens utvikling, m.m.
Der blir anledning til å stille spørgsmål.
*Robert Bowker, VMD, PhD, director of the Equine Foot Laboratory at the College of Veterinary
Medicine at Michigan State University (MSU) is conducting his research on the physiological
function of the equine foot. Bowker earned his veterinary degree at the University of
Pennsylvania's College of Veterinary Medicine in 1973 and later began additional PhD research in
the anatomy department at the medical school there. He completed the PhD degree in 1979 and
began his career at MSU in 1988. Most of his research efforts are supported by the American
Quarter Horse Association, the Grayson-Jockey Club Research Foundation, Inc., and private
donations.""

Seminaret går altså over to dager, og holdes fra kl 10.00-18.00 hver dag
Info. om lokale kommer senere.
Pris blir kr 2000,- ved påmelding innen 31. mars, og 2300,- ved senere påmelding

Stavanger seminar 1 og 2 Mai
Påmelding til Inger Valen ; invalen@online.no
Kursavgift overføres samtidig til konto ;97222896499
DNB Nor 0021 Oslo
IBAN-nummer: NO7297222896499
SWIFT/BIC-kode: DNBANOKK

Oslo-seminaret 4. og 5. mai
Påmelding (og evt spørsmål) sendes Tone Wien på e-post tonewien@gmail.com
Kursavgiften overføres samtidig til:
Norges Hovtrimmerforenings konto nr 0539.61.19295
IBAN: No 84 0539 6119 295
BIC: DNBANOKKXXX
Husk å skrive hva betalingen gjelder
Arrangører er Nordisk Hovakademi v/Inger Valen
og
Norges Hovtrimmerforening v/ veterinær Tone Wien

