
Kjære alle medlemmer! 
 
 

NKK ønsker deg velkommen til Norsk Kennel Klubs seminar om atferd på 
Kolben kulturhus 17-18 september 2016! 
 
Bli med å ta del i spennende temaer om atferd og utvid horisonten sammen med kjente 
forelesere. 
 
Seminaret er åpent for alle, men begrenset antall plasser så meld deg på i dag for å sikre din 
plass.  
 
Informasjon og påmelding finner du på linken under eller qrl-koden:  
 
http://web2.nkk.no/no/tjenester/kurs_og_utdanning/atferdsseminar/ 

 

 
 

Overnatting: Eventuell overnatting reserveres av kursdeltakere. 
Aktuelt hotell: Quality Hotell Mastemyr, tlf: 66 99 78 00 – hundevennlig hotell! 
 
Rabattkode for kursdeltakere: NKK2016 
 
 
Vi sees på Kolben kulturhus! 
Adresse: Strandliveien 1, 1410 Kolbotn 
 
Hilsen oss i Norsk Kennel Klub 
 

 

http://web2.nkk.no/no/tjenester/kurs_og_utdanning/atferdsseminar/


PROGRAM 
LØRDAG 17. SEPTEMBER
Fra 09.30: Innsjekking

10.00: Velkommen » v/NKKs administrerende direktør Trine Hage 
Avl for atferd - generelt om avl, mentaltester, arvbarhet og indeks » Per Arvelius

Pause  

Hos oppdretteren - oppdretterens forberedende utvikling av valpene, berikende miljøer, beskrivelse av valpenes 
personlighetstrekk » Curt Blixt
Atferd hos norske hunder -  inntrykk fra helse- og atferdsundersøkelsene » Frode Lingaas

Lunsj 45 minutter

Arvelighet av atferd – kan gentesting være et hjelpemiddel i framtiden? » Frode Lingaas

Pause

Hjernens formbarhet - og faktorer som påvirker den » Jenny Nyberg
Mer effektiv avl for hverdagsegenskaper – eksempel redsel hos collie » Per Arvelius

17.00: Slutt for dagen

SØNDAG 18. SEPTEMBER
09.00: Valpen hos ny eier – lære valpen å kjenne, forme valpens personlighet, relasjonsbygging, kommunikasjon  
» Curt Blix

Pause

Valpen hos ny eier (forts.)
Avl for jakt- og gjeteregenskaper - viktigheten av å måle på riktig måte, og betydningen av samarbeid mellom land 
» Per Arvelius

Lunsj 45 minutter

Den eldre valpen - valpen som tenåring, atferden skifter » Curt Blix

Pause

Avl for bruks- og tjenstehundegenskaper » Per Arvelius

Oppsummering og avslutning (ferdig ca 15.30) Med forbehold om endringer.
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