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Foredragsholdere og tema

NorSk keNNel klUb Setter 
HUND oG SAMFUNN på DAGSorDeN
25. oktober samles deler av den hundefaglige ekspertisen til årets største hundekon-
feranse. Hele dagen holdes fokuset på hundens viktige roller i samfunnet.  
Start kl. 09:00 og avsluttes ca. kl. 16:00. 

Sted: Thon Hotell Arena ved Norges Varemesse, Lillestrøm. 
Gangavstand fra tog, 12 min. til Oslo sentrum og til Gardermoen (m/flytog)
parkering: På stedet (avgiftsparkering)
pris: Påmeldingsavgiften går uavkortet til foreningen Norske Servicehunder. 
Du velger selv om du ønsker å betale kr. 50,- , 75,- eller 125,-
lunsj: Må forhåndsbestilles. Pris pr. person kr. 325,-
påmelding: www.nkk.no - Min Side - kurs og seminar

VelkoMMeN!

morten Bakken,  
proFessor i etologi ved universitetet på ås

Hundehold gjennom tidene

Hunder har vært en del av vårt liv i mange tusen år og har vært viktige for oss 
mennesker både når det kommer til jakt, vakthold og kameratskap.  
Opp gjennom tiden har hundeholdet forandret seg, og professor Bakken setter 
fokus på endringene i løpet av de siste 50 årene.

line sandstedt,  
pedagog ved antrozoologisenteret 

Hunden som terapeut

I dagens samfunn har hunder mange arbeidsoppgaver – også innen terapi. 
Dette settes det sterkt fokus på ved AntrozoologiSenteret på Ås.  
I Sandsteds foredrag får du vite mer om hva senteret arbeider med, og samar-
beidet de har med NKK.

agnes Wold, proFessor i immunologi ved  
universitetet i göteBorg

er pelsdyrallergi et innholdsløst begrep?

Pelsdyrallergi er et ord som bør slettes fra vokabularet, sier professor Wold. 
Hun mener fokuset på allergi i mange tilfeller er skjevt eller feil, og at hunder og 
allergikere kan komme godt overens i samfunnet. 



WeBjørn svendsen, 
viltkonsulent i njFF

Jakthundens betydning

Hare- og elgjakt er en viktig del av norsk kultur og er en tradisjon hvor jakt-
hundene står i fokus. Viltkonsulenten i Norges Jeger- og Fiskerforbund ser 
nærmere på jakthundene og jaktens betydning i Norge. 

ole johan hovland, 
spesialist i klinisk voksenpsykologi, helse Bergen

Hundefrykt kan kureres

Mange mennesker sliter med redsel, også for hunder. Men det går an å bli kvitt 
frykten for menneskets beste venn. Psykolog Hovland går nærmere inn på 
hvorfor noen er redd for hunder og hvordan man kan få bukt med angsten. 

lars orning, 
toller og hundeFører 

tollvesenets supersnuter

Hundesnuter er et viktig våpen for Tollvesenet, og hvert år snuser super hunder 
seg frem til kriminelle som forsøker å smugle blant annet store pengesummer 
eller narkotika inn i Norge.

Orning forteller om hundens betydning for tollernes arbeid. 

asBjørn Botnen, 
salgssjeF ved Bø hotell

Hund = God samfunnsøkonomi

Hunder er bra for samfunnsøkonomien, og flere burde se hvor viktig hundene 
er for inntjeningen. Det kan salgssjef Botnen skrive under på. I Bø betyr nemlig 
den årlige hundeutstillingen klingende mynt i flere av kasseapparatene rundt 
om i kommunen.  

elisaBeth njøsen, 
advokat i nBBl 

Hund i borettslag

Å ha hund i borettslag kan by på utfordringer. Advokat Njøsen i Norske Bolig-
byggelag tar utgangspunkt i reelle saker i sitt innlegg, og fokuserer på hvilke 
lover og regler som gjelder når man bor i leilighet og vil eie hund. 
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