Lär dig mer om bengalens genetik, förberedelse inför avel och
kattungetiden samt kattaktivering med kattagility
Anmäl dig till vår studiecirkel som vi arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet.
Kursen äger rum i Studiefrämjandets fina nyrenoverade lokaler på Finntorpsvägen 3C i
Nacka (10 min från Slussen med buss). Tid 18.30 - 20.45 och vi tar en paus för fika (ingår).

Program:
27 mars: Bengalens genetik
Genomgång av färger och mönster samt de sjukdomar som vi testar bengaler för. Vi går även igenom rasstandarden
och visar exempel. Alla kursdeltagare uppmanas ta med sig stamtavlor till sina katter. Efter genomgång av genetiken
får alla deltagare möjlighet att göra tabeller för utfall vid parning på sina egna katter. Cirkelledare: Gisela Grünwedl

3 april: Kattaktivering/kattagility
Vi får bakgrund till varför t.ex kattagility är en bra aktivitet för din katt. Berikning, praktiska tips, olika agilityhinder
och banor ser vi exempel på samt inlärningsteknik. Hur du får din katt att hoppa och även hoppa flera hinder i rad.
Cirkelledare: Katrin Björksten

10 april: Fortsättning kattagility
Vi fortsätter nu med praktiska övningar. Deltagarna får i uppgift att testa agility hemma med sin katt inför den här
träffen. Katrin visar på någon av sina agilitykatter och om någon deltagare vill prova med sin katt är det möjligt.
OBS! Du behöver ha en katt som är trygg i nya miljöer för att detta ska fungera. Katrin ger dig konkreta tips för just
din katt. Cirkelledare: Katrin Björksten

24 april: Avel del 1
Saker att tänka på inför avel på dina katter samt dräktighet. Val av avelshona/hane, att ha avelshane, parningsavtal,
försäkring, löpning, skendräktighet, den dräktiga honkatten, kattungebo mm. Cirkelledare: Gisela Grünwedl

8 maj: Avel del 2
Vi fortsätter med förlossning och kattungetiden, förlossningstecken, de olika stadierna, vad man bör ha tillhands, att
hjälpa till, när bör man kontakta veterinär, kejsarsnitt, mjölkstockning och eklampsi, uppfödning av kattungar, allra
första kattungetiden, föda upp ungar om mamman inte har mjölk, säljetik, lagar och köpeavtal, registrering av kull,
stamnamn mm. Cirkelledare: Gisela Grünwedl

Du betalar endast 60:- per tillfälle, eller 250:- om du vill delta vid alla fem
tillfällena.

Förutom själva konferenslokalen har vi tillgång till en träninghall för agility.

Maila din anmälan till viceordforande@bengalforeningen.se så snart som möjligt – dock
senast den 28 februari! Vi behöver ha ditt namn, din epostadress samt ditt
personnummer (för studiefrämjandets registrering).
Betala till BG 222-0119 eller swish till 070-6412028. Märk betalningen med ”Studiecirkel”
samt ange vilka tillfällen/datum du vill delta. Först till kvarn! Antalet deltagare är
begränsat.
Om intresse finns för någon studiecirkel eller föreläsningsdagar i övriga landet kommer vi planera in det så
snart det finns möjlighet. Meddela ert intresse även för detta till viceordforande@bengalforeningen.se.

Gisela Grünwedl har fött upp katter sedan 1979. Hon
startade med birmor, och är den enda bengaluppfödare som varit med från starten när rasen kom
till Sverige i slutet på 1990 talet och som fortfarande
är aktiv uppfödare.

Katrin Björksten har dragit igång kattagility i Sverige
och arrangerar uppvisningar och tävlingar vid
Sverakutställningar, Djurens Helg på Solvalla, Friends
arena (SIHS Agrias smådjursavdelning) samt varit med
i TV där ”Aramis” - Happy Hooligans Aramis visat upp
agility. Hon har även hållit föreläsningar för olika
Sverakklubbar och rasringar. På bilden ”Nicky”
Grandelux Caribbean Kiss, foto Eivor Rasehorn.

