Kære Kollega

Ribe 20-11-2017

Du inviteres hermed til FHK´s Forårskursus 15-16. marts 2018
Kurset afholdes som sædvanlig på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, Middelfart. Yderligere præsentation af kusus
stedet skulle ikke være nødvendig, Forplejning og faciliteter i særklasse
Emnet denne gang er Blødels Kirurgi med focus på øre, næse og hals.
Det er lykkedes os at få Dr. ECVIM Gert te Haar, specialist dyreklinikken Utrecht, tidligere Associated professor i
London og 10 år på universitetet i Utrecht, med en afstikker i Florida. En rigtig dedikeret dyrlæge, der både har
praksis erfaring og universitets erfaring. Noget som vores gruppe værdsætter rigtig meget. Og så er han en
dygtig underviser. Det bliver så godt .
Vi mødes torsdag d. 15 marts morgen kl. 09.30 til morgen kaffe, med kursusstart kl. 10.00.
Der vil være mulighed for at præsentere et fagligt indlæg, og der er som udgangspunkt afsat 15 min. pr. indlæg.
Indlæg skal meddeles kassereren i forbindelse med tilmelding eller senest 1 marts.
Pris for hele kurset, inklusiv overnatning, forplejning og festmiddag er 4000 kr.
Som vedtaget på generalforsamlingen september 2017, vil de nye masterstuderende også være velkomne på FHK´s
fremtidige kurser.
Tilmelding sker til kasserer Ole Lundorf på email: mailto:post@roedkaersbrodyreklinik.dk
Sidste frist for tilmelding er 20. februar 2018. Tilmelding registreres ved betaling via bankoverførsel til:
Danske Bank 1551 4845082804. Gerne både overførsel og tilmelding via mail for nøjagtig registrering.
Husk, - er du ikke allerede medlem af FHK, så er det blot at rette henvendelse til Alice Gottschalck i DDDs
sekretariat (ag@ddd.dk) vedrørende passivt eller aktivt medlemskab.
Hvis du som fagdyrlæge ikke er blevet regodkendt, kan du opnå passivt medlemsskab af FHK. Masterstuderende
kan tilmeldes uden medlemskab af foreningen.
Evet er sponser til dette kursus, Tak for det. Det er med til at holde vores sædvanlige utrolig billige pris på kvalitets
kurser i fhk regi.
Vi glæder os til at se dig!
Fagdyrlægeforeningens medlemmer og bestyrelse.
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