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INVITATION 
 

TIL ALLE DANSKE KVÆGDYRLÆGER 
 
 
Vi vil gerne invitere jer til Kvægfagdyrlægernes årsmøde 2012 !  
Årsmødet foregår den 26.-27. januar 2012 på  
 
Hindsgavl Slot 
Hindsgavl Allé 7 
5500  Middelfart 
www.hindsgavl.dk 
tlf. 6441 8800 

Årets hovedtema er samspillet mellem fodring og ko. Det vil omfatte indlæg om såvel  
patologiske som fysiologiske tilstande, bl.a. emnerne: vomacidose, løbedrejning, 
drøvtygning, vægtudvikling samt koblingen mellem fodring og mælkeydelse. Med relation 
til problematikken omkring fodring/stofskifte vil der også være indlæg om epidemiologi, 
obduktionsfund, laboratorieprøver og elektroniske data. Vi har engageret 4 udenlandske 
og 7 danske indlægsholdere til at holde indlæg 

Der ligger et potentiale i, at vi som dyrlæger kan sikre korrekt udvælgelse af 
datagrundlaget og opsamling af data, hvad enten det gælder obduktioner, 
laboratorieprøver eller elektroniske data. Og ikke mindst skal vi være kompetente til 
anvendelse af data.   

I kan læse detaljeret program på Danske Kvægfagdyrlægers Forenings hjemmeside 
www.dkf-dk.dk 

Torsdag aften er der festmiddag, efterfulgt af musik og dans. DKF opfordrer alle til at 
deltage i denne aften, hvor der er tradition for at få rørt musklerne for både sang, tale, 
latter og dans. En god mulighed for at mødes med både nye og gamle venner!  
 
Gruppen ”Det optiske Bedrag” sørger for den musiske kulisse. 
 
PRIS FOR HELE ARRANGEMENTET: 
 
IKKE DKF-medlemmer    kr. 3.700  
Kvægfagdyrlæger, som er medlem af DKF  kr. 2.700 

http://www.hindsgavl.dk/
http://www.dkf-dk.dk/


 
Dette beløb dækker deltagelse i hele årsmødet (begge dage), festmiddagen og 
overnatning for 1 person.  
 
Obs. Priserne gælder for alle, hvad enten man deltager en eller begge dage. (Vi hører ofte 
spørgsmål om dette…) 
Kun dyrlæger kan deltage i arrangementet. 
 
TILMELDING OG BETALING 
 
Foregår i 2 trin: 
 

1. Mail til karina@hertel.dk 
med oplysning om navn og arbejdssted 
 

2. Betaling via overførsel til DKF’s konto 7641 – 1001233   
husk igen oplysning om navn og arbejdssted  

 
Hvis du på forhånd ved, at der er noget, du ikke deltager i, bedes du give besked. 
 
Tilmeldingsfrist: 6. januar. 
 
Se evt. mere på www.dkf-dk.dk  
 
Vi glæder os til at se jer - og vel mødt! 
 
 
 
Venlig hilsen  
 
Danske Kvægfagdyrlægers Forening 
Bestyrelsen 
 
 
 

mailto:karina@hertel.dk
http://www.dkf-dk.dk/

