
NORDIC CAT CONVENTION 5 NOV 2016
Årets stora katthelg!
Du kommer väl på Nordic Cat Convention den 5 nov? Då samlas hela nordens katt
älskare på Clarion Hotel Post i Göteborg för att lära sig allt om katt! 

Dagen bjuder på välkända internationella föreläsare – alla med spetskompetens 
inom intressanta områden. Vi avslutar med Halloweenparty, trerätters middag, dans 
och underhållning.

Nordic Cat Convention arrangeras av Royal Canin i samarbete med SVERAK (Sveriges 
Kattklubbars Riksförbund) och AGRIA.

Konventet är uppdelat i två spår, “Breeders” och “Cat Owners”, med spännande 
expertföreläsningar inom bland annat:

  Kattbeteendestörningar

  Mag/tarmsjukdomar – vad orsakar dessa och hur behandlar man?

  Urinvägsproblem – hur vet man att det är ett medicinskt eller beteendeproblem?

  Färg och mönstergenetik

  Vad händer om olyckan är framme?

  Hur blir man uppfödare?

  Kan vem som helst ställa ut sin katt? 

  Vad kan en kattklubb göra för dig?

  Känner du till våra kattraser? Vi bjuder på en äkta ”Cat walk”

Hjärtligt välkommen till årets stora katthelg!

/Royal Canin, SVERAK och Agria 

TID 
Lörd 5 nov 2016 kl 09.00–17.30. 
Middag och halloweenparty kl 18.30

PLATS Clarion Hotel Post, Göteborg

ANMÄLAN Biljett bokas enkelt via 
www.nordiccatconvention.se

FÖRELÄSARE

Rebecca Berg
Veterinär och smådjursspecialist

David Appleby, 
Clinical Animal Behaviourist

Lorraine Shelton,
Genetikexpert inom katt

www.nordiccatconvention.se

ANMÄL DIG REDAN IDAG!



SPÅR: BREEDERS (ENG) SPÅR: CAT OWNERS

09.0009.30 Kaffe

09.3009.40 Royal Canin, SVERAK och Agria hälsar välkommen

09.4010.35 The importance of early life 
experience David Appleby Vanliga frågor och svar om 

kattmat Åsa Dufva

10.4011.35
Breeding Genetically Healthy 
Cats – Is it Tortitude? Or just 
Cattitude?

Lorraine Shelton The Natural Cat David Appleby, 
engelska

11.4012.30 Feline aggression David Appleby
Praktisk kattutfodring av katt
ungen, den vuxna kastrerade 
katten och den äldre katten

Åsa Dufva

12.3013.30 Lunch

13.3014.15
Breeding Genetically Healthy 
Cats – Is it Tortitude? Or just 
Cattitude?

Lorraine Shelton Feline house soiling problems David Appleby, 
engelska

14.2015.30
The cat with vomiting and  
diarrhea – How do we know 
what´s wrong?

Rebecca Berg Info kommer inom kort Agria

15.3016.00 Kaffe

16.0016.45 The cat with vomiting and  
diarrhea – How do we fix it? Rebecca Berg Vad kan Sverak göra för dig? SVERAK

16.5017.30

When the cat pees outside the 
litter box – how do I know if it is 
a medical problem or just bad 
behavior?

Rebecca Berg
”Catwalk” – livepresentation av 
våra vanligaste kattraser och 
vad som kännetecknar dessa.

SVERAK

17.30 Avslutning och information om kvällen

18.30 Mingel och förrätt i ”Vinterträdgården” för er som köpt förköpt biljett

19.30 Middag och underhållning ”Halloweenparty” för er som förköpt biljett

ca 21.00 Dans, musik, tävling ”Bästa Halloweenlook”

01.00 Tack och god natt!

PROGRAM


