Kære nye fagdyrlægekolleger.
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Nu er I færdige som Master første modul og derfor kan søge godkendelsen som fagdyrlæger. I anledning af jeres nye
titel som fagdyrlæger, er det med stor fornøjelse, at vi inviterer jer indenfor i fagdyrlægeforeningen for hund og kat.
En forening som er fagligt stærk, socialt festlig og hyggelig og med en unik chance for at præge den undervisning og
de rammer du ønsker for dine fremtidige kurser.
Medlemskabet giver dig mulighed for at deltage i to kursusforløb hvert år - forår og efterår - på Hindsgavl slot på
Fyn. Enestående og naturskønne omgivelser, hvor man mødes med kolleger og gode venner og deltager i to dages
intensiv undervisning af dygtige internationale undervisere. Oftest forelæsere, som medlemmer af foreningen har
ønsket eller hørt i andre sammenhænge og som har gjort stort indtryk.
Vi har haft navne som Sue Pattorson i dermatologi, Reto Neiger og Christiana Stengel i endokrinologi. Claire
Rusbridge i neurologi og mange mange flere. Det er dig der foreslår og vælger hvis du gerne vil have et specielt
emne på banen. Det er en lydhør forening der gerne vil gå bredt.
Forår 2018 skal vi høre ECVIM dr. Gert te Haahr, tidl Utricht universitet og tidl. Associated professor i Florida og
London i blødelskirurgi med fokus på øre, næse, hals. Han er ekstrem dygtig og selv om man er specialiseret i
andre emner er f.eks. håndtering af brachycefale racer altid et vigtigt update i det veterinær faglige program.
Vi har et socialt og fagligt stærkt netværk, som ligeledes kan bruges i vores daglige arbejde. Ved hvert kursus er der
afsat tid til, at den enkelte kursist kan holde et indlæg af 15 min. varighed, hvis "man har noget på hjertet".
Vi slutter første kursusdag af med skøn festmiddag i Hindsgavls dejlige rammer.
Kom og vær med - fagdyrlægeforeningen er din chance for faglig sparring, indflydelse og socialt netværk.
Prisen for et to dages kursus med festmiddag og overnatning er pt den rørende sum af 4000,- (vi er en nonprofit forening). Se mere i vedhæftet invitation til forårskursus 2018.
Tilmelding til foreningen sker ved at sende en mail til Alice Gottschalck i DDDs sekretariat (ag@ddd.dk).
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