2014

2. - 4.
november
2012

Norsk dyrepleier- og assistentforening inviterer til

Høstkurs
Vi har gleden av å nok en gang å invitere til NDAFs
sedvanlige høstkurs.
Kurset avhodes parallelt, på samme lokalisasjon som SVFs
høstkurs på Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen.
Tema: Livsfaser hos hund og katt
Tematikken i forelesningene strekker seg fra ernæring og
anestesi, til hypertyreose og onkologi.

Tider:
Kurset starter:
Fredag 2. nov kl 0900.
Kurset avsluttes:
Søndag 4. nov kl 16:00

Forelesere er blant andre:
Dominique Grandjean, Professor in veterinary medicine,
Olivier Leviniois, Dr. med. vet., DipECVAA, PhD,
Martine Lund Ziener og Ole Harald Johnsen, spesialister i
smådyrsykdommer,Fredrikstad Dyrehospital
Karen Moore, dyrepleier og radiograf, Norges
veterinærhøgskole
Marianne J. Mandelin, veterinær, Jeløy Dyreklinikk
Gry Løberg, adferdskonsulent, Manimalia

Påmelding:
Språk: Norsk og engelsk
Skjema for påmelding finner
du på våre hjemmesider:
Enkelte av forelesningene avholdes sammen ved
www.ndaf.no/hoestkurs/
veterinærene.
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Norsk dyrepleier- og assistentforening inviterer til

Høstkurs
Du finner mer info om kurset samt påmeldingsskjema på
ndaf.no
Kursavgifter
Priser

Medlem

Studentmedl.

Ikke medlem

Kun kurs

Kr 3782

Kr 2982

Kr 4782

Med hotell,
dobbeltrom

Kr 5884

Kr 4984

Kr 6884

Med hotell,
enkeltrom

Kr 6284

Kr 5384

Kr 7284

PRES

Påmeldingsfrist:
Siste frist for påmelding er
1. oktober 2012

Det avholdes et ekstraordinært styremøte for NDAFs
medlemmer på fredag, mellom siste forelesning og de
sosiale aktivitetene etterpå. Agenda finner du på våre
hjemmesider.

Ved påmelding før 10.
september
gis rabatt på kr 300.
(gjelder ikke
studentmedlemmer)

På lørdag er det festmiddag på kvelden.
Denne er inkludert for de som har overnatting på hotellet.
Kursdeltagere som ikke overnatter må gjerne delta på
denne, da tilkommer et tillegg på ca 900 kr.

Påmelding:
Skjema for påmelding finner
du på våre hjemmesider:
www.ndaf.no/hoestkurs/

Prisen «Årets dyrepleier» deles ut under middagen.
Vi ser frem til en lærerik og sosial kurshelg!
Håper å se deg på Gardermoen i november.
Vel møtt!

