Föreläsningar med
Susanne Hellman Holmström och
Linda Johansson
Konsten att bli den
perfekta kattägaren
Feromoner - Lär dig katternas
hemliga doftspråk

VÄLKOMNA till en mycket intressant eftermiddag - i kattens tecken
Lördagen den 10 november kl 14.00-18.00

Susanne är kattbeteenderådgivare, författare och
medverkar regelbundet i SVTs program Gokväll
där hon får möjlighet att sätta fokus på katten
som sällskapsdjur.
Linda har ett stort intresse för beteende hos
framförallt katt och hund och arbetar med att
hålla i feromonskolor för personal ute på olika
veterinärkliniker.
Konsten att bli den perfekta kattägaren
Så här beskriver Susanne sin föreläsning;
”Välkommen till föreläsningen hur du på enkla och
smarta vis får de där extra guldstjärnorna av din katt.
Jag kommer att berätta om hur man kan bli den perfekta kattägaren, i din katts ögon. Har du verkligen
koll på din egen attityd och har du koll på din katts
kroppsspråk? Det vill till att både du och din katt är
nöjda för att kunna leva i fin harmoni med varandra.
Om inte, så kommer din katt att driva dig till vansinne och dina vänner kommer att undra vem som styr
ditt liv egentligen. Katten eller Du?
Jag har helt nya kunskaper om både dig som kattägare
och din katt som jag vill dela med mig av. Ett måste
som kattägare att vara fullt uppdaterad på alla nya
rön om hemligheten bakom vår katts beteende och
liv.
Din katt kommer att tacka dig för att du vill vara den
perfekta kattägaren.
Med Vänlig Hälsning och Mjau
Kattbeteenderådgivare/Författare/Föreläsare”

Fri entré för alla medlemmar i VRK!
Klubben kommer däremot att uppmana alla deltagare att skänka en valfri
summa till Sällskapsdjurens forskningsfond.
För icke medlemmar är
avgiften 200 kr varav
100 kr går till Sällskapsdjurens forskningsfond.
.........................................
www.slu.se/fakulteter/vh/
forskning/sallskapsdjurens_
forskningsfond/

Anmälan
Begränsat antal platser! Medlemmar i VRK har
förtur, men 20 platser är reserverade för icke
medlemmar. Först till kvarn gäller!
Anmäl dig därför redan nu till Kerstin Wallin
wallinkerstin45@hotmail.com
Lokal
Agria/Länsförsäkringar Bergslagen
Ingång från Slottsgatan 21 i Västerås
Stort tack ...
till Four Friends som ger en Goodiebag till alla
deltagare, och tack till Agria/Länsförsäkring

