
KORT OM SPANSK VANNHUND

✓ Hovedsakelig en sunn rase

✓ Middelstor (40-50cm høy og 14-22kg)

✓ En lærenem brukshund, men også god familiehund

✓ Lojal, lydig, munter, hardt arbeidende, vaktsom og avbalansert.

✓ Pels som ikke røyter. Klippes en til to ganger i året. Kort pels trenger lite stell, mens lang 

pels krever ukentlig arbeid.

✓ ensfarget, hvit, brun i ulike nyanser eller svart. Tofarget hvit -brun eller hvit-svart men 

aldri trefarget.

Spansk vannhund skal ha en kropp lagd for utholdenhet og arbeid og med en 

velbalansert psyke. 

Den elsker sin eier og familie, vokter egen eiendom og er mer eller mindre uinteressert i 

fremmede mennesker.

Nysgjerrig?

Du finner mer god informasjon om Spansk 

vannhund på hjemmesiden:

www.spanskvannhundklubb.no.

http://www.spanskvannhundklubb.no/


SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE
MEDLEMSKAP GIR KUNNSKAP!

Medlemsavgift i klubben (2019)

er kr. 250 for hovedmedlem 

og kr.100 for familiemedlem. 

✓ Årlig spesialutstilling
✓ Seminar(er)
✓ Kurs
✓ Kontaktpersoner
✓ Distriktstreff

Spansk vannhund:
✓ Er en gammel spansk rase med en usikker 

og omstridt opprinnelse. Kom muligens til 

den iberiske halvøy tidlig på 700tallet 

✓ Historisk varierte utseendet og oppgaver 

avhengig av hvor hunden levde. Rasen ble 

brukt som gjeterhund og vannapportør. Men 

den hadde også oppgaver som vokter av 

eiendom og båt. 

✓ Flere navn I Andalucia er den fortsatt kjent 

under navnet Perro Turco (Tyrkisk hund). 

Andre betegnelser for rasen har vært: Lanas 

(Ull) Rizados (krøllete) og Pateros (ande-

hund).

✓ Først nasjonalt anerkjent som rase i 1985 

av den spanske Kennel Klubben og deretter 

av FCI (Federation Cynoligique

Internationale) i gruppe 8 med rasenr: 336 i 

1999.

Vi vil at våre hunder skal leve et langt og lykkelig liv, til glede for seg selv og 

sin familie.

Klubben har 5 års jubileum i 2019.  

Spansk Vannhundklubb Norge ble stiftet i 

august 2014 og godkjent av NKK i desember 

samme år. Klubben har nå ca.200 medlemmer. 

Den første spanske vannhund kom til Norge 

fra Sverige i 1999 og de to første norske 

valpekullene ble født våren 2003. Bestanden i 

Norge har siden økt jevnt og trutt og det er 

fødte ca. 900 hunder i Norge på 16 år.

Nå fødes det årlig om lag 15 kull i Norge 

fordelt på 10-15 oppdrettere.

I Norge er klubbens overordnet mål: 
✓ Sunn konstruksjon

✓ Åpen, selvsikker og vennlig

✓ Ingen unormal aggressivitet eller skyhet.

✓ Bevare de opprinnelige rasetypiske 

eksteriørtrekkene til denne rustikke og 

sjarmerende arbeidshunden


