
Klubbsamling og seminar  
helgen 16.-17.april på Sørmarka 

Vær med på å styre fremtiden til rasen vår! -Et 

felles kunnskapsløft for Spansk Vannhundeiere 

og oppdrettere»

Vi håper du nå ble så 
interessert og nysgjerrig at 
du deltar! 
 
Seminaret avholdes på 
Sørmarka konferansehotell 
på Siggerud nær Oslo og i 
forbindelse med klubbens 
årsmøte. 
 
Se presentasjon av 
foredragsholderne på siste 
side! 

Eiere og oppdrettere av Spansk vannhund har alle 

erfaringer som er viktige å få fram i ”klubbformingen”. 

Styret ønsker å treffe dere alle, for at vi samlet skal kunne 

”tegne et helhetlig bilde” av spansk vannhund av i dag og 

forme veien videre for både klubben og rasen. 

 

Det er resultatene av helgens felles dialog og 

kunnskapsformidling som blir grunnlag for klubbens 

videre arbeid og prioriteringer både innen styret og nye 

komitéer; -med utvikling av rasen vår, utarbeiding av gode 

aktivitetstilbud til medlemmene, og plan for 

videreutvikling av klubben. 

 

Lørdag 16.april 

 

09: 30 – 10:00  Registrering av deltagere 

10: 00 – 10:15  Styrets forventninger til helgesamlingen 

10: 15 – 11:30  Hva er RAS og hvordan skal man utarbeid den? 

ved NKKs avlskonsulent Kim Bellamy 

11: 30 – 12:00  Gruppearbeid. Hva er dine erfaringer med egen perro? 

12: 00 – 13:00  Lunsj 

13: 00 – 15:45  Hva er sosialitet? ved Tobias Gustavsson 

I samarbeid med etologen Tobias Gustavsson har klubben utviklet en sosialitetstest for 

rasen med tanke på videre utvikling av rasens sosiale ferdigheter. Tobias forteller oss 

om sosialitet, miljø og arv som bakgrunn for testen og viser oss hvordan den kan 

gjennomføres. Testen skal være et enkelt brukerverktøy til perro-eiere og oppdretter. 

16:00 – 16:45  Gruppearbeid rundt sosialitet og dine erfaringer. 

17:00 – 18:00  Presentasjon av gruppearbeidene og oppsummering av dagen. 



 

Søndag 17.april 

09:00 – 09:50  Hundesport og aktivitet ute. 

10:00 – 11:30  Årsmøte 

11:30 – 12:30  Lunsj 

12:30 – 13:30  Hvilke utfordringer har vi  i raser med liten populasjon?  - Erfaringer med vekt på 

reproduksjon og adferd ved veterinær Margunn Tvedten. 

13:30 – 14:00  Gruppearbeid - veien videre for rasen vår 

14:00 – 15:00  Presentasjon av gruppearbeid og hvor går veien videre?  

15:00 – 15:10  Avslutning 

 

Sørmarka konferansehotell.  

Se informasjon om hotellet og transport på: 

http://www.sormarka.no/ 

Deltakeravgift for samling og seminar 

lørdag og søndag er kr. 1 550,-    

som inkluderer: 

 Frukt- og lunsjbuffet 

 Kaffe/te/vann  

 Trådløst internett og tilgang til bibliotek med 

PCer  

 Gratis parkering 

 Samt middag lørdag for hotellets 

overnattingsgjester  

 Du som ikke overnatter på hotellet, er velkommen til å delta på lørdagens middag, men må da betale 

den selv med kr 360,- direkte til hotellet. Meld fra om dette i resepsjonen ved ankomst. 

 

Bindende økonomisk påmelding til post@spanskvannhundklubb.com og innbetaling 

til klubbens konto: 1503 51 54938  innen 1. april.  

Merk innbetalingen med «påmelding til SVKhelg» 

 

Overnatting på hotellet 

Vi har følgende priser på overnatting med frokost: Enerom à kr 893.-. Dobbeltrom à 

kr.1221.- (kr. 611.- per person). Overnatting betales direkte til hotellet.  

Det er begrenset med hunderom, så første mann til mølla-prinsippet gjelder! 

NB! -Ved bestilling av hotellrom må du oppgi at du deltar på Spansk Vannhundklubb sin 

helgesamling.   

http://www.sormarka.no/


PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDERNE 

 

Om Kim Bellamy: 
Avlskonsulent i NKK Kim Bellamy er utdannet veterinær med spesialisering innen genetikk og arbeider 

daglig med avlslære, genetikk og arvelige sykdommer hos hund. Kim er spesielt interessert i 

atferdsgenetikk og skrev sin hovedoppgave om genetiske markører assosiert 

med angst hos havanais. 

Hun er også innehaver av oppdretternavnet Bikkjevovven, hvor første 

valpekull ble født i 2010.  Som oppdretter er hun opptatt av å bevare 

havanaisens helt spesielle utseende og personlighet, og selvfølgelig dens 

gode helse. Dessuten skal de være gode familiehunder.  

Se mer på http://bikkjevovven.dinstudio.no/ 

 

 

 

Om Tobias Gustavsson 
Tobias har biologbakgrunn med spesialitet adferdsøkologi/etologi og arbeider på heltid med hund og –
utdanning. Han arbeider blant annet med forskningsprojektet - Arbetande hundar, SLU på Grimsö 

Forskningsstation samt er en del av SWDI - Scandinavian Working Dog 
Institute. I projektet forskes det på bruk, trening og utvikling av ulike typer 
arbeidende hunder. Tobias er en aktiv foredragsholder rundt i mange land 
med temaene: hund og adferd, hund og store rovdyr-viltforskning, spor og 
sporarbeid, spesialsøk og lek med hund.  Han har videre et stort antall 
konsulentoppdrag for myndigheter og  organisasjoner i arbeid med 
tjenestehundeekvipasjer innen spor og spesialsøk. 
Sammen med kollegene Lars Fält, Jessica Åberg og Jens Karlsson i SWDI 
utga han i 2011 boken "Spårhunden och lukterna".  Se mer på www.swdi.se 

 

 

Om Margunn Tvedten 
Margunn ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøyskole i 1992. Hun har etter dette jobbet i kombinert 

veterinærpraksis etterfulgt av 14 år ved Lørenskog Dyreklinikk som klinikkveterinær. Margunn har 

vært ansatt ved Brumunddal Dyreklinikk siden våren 2012. I 2014 ble hun 

daglig leder og medeier i klinikken. Hennes hovedinteresser innen 

smådyrmedisin er reproduksjon og atferd. Innen disse feltene har hun sin 

etterutdanning bla fra European School for Advanced Veterinary Studies 

(ESAVS). Våren 2014 overtok hun som daglig leder her ved klinikken. 

Margunn har alltid hatt en stor interesse i og kjærlighet for hund. Men 

Margunn sin oppdretterkarriere startet i barneskolen med oppdrett av – 

sommerfugl! Etterfulgt av 5 år med Dalasau avl før hun kjøpte Vicky, sin første Chesapeake Bay 

Retriever som også ble hennes grunnlag i oppdrettet av rasen. Kennel Aquamanda første Chesapeake Bay 

Retriever kull ble født så tidlig som i 1989. . Se mer på www.aqumanda.no 


