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MED TREKKHUND ÅRET RUNDT. 
 
pluss litt til- 
av Trond Lereng 
 
Når det gjelder trekkhund og hundekjøring tenker vel de fleste på polarhundrasene, 
men det er også mange andre raser som egner seg utmerket til denne flotte måten å 
bruke hunder på.  Enten det dreier seg om snørekjøring, pulk, slede eller barmark. 
 
Vi har i alle år snørekjørt med våre Gordonsettere, og nå hadde vi lyst til å 
videreutvikle dette.  Derfor meldte vi oss på trekkhundkurset første helga i Februar. 
 
Kurset var svært interessent og veldig lærerikt.  Geir øste i kjent og humoristisk stil 
av sine unike hundekunnskaper, og selvfølgelig ble vi tilført masse nyttig lærdom om 
en hundekjørers utfordringer og gleder.  Det kan nevnes bl.a. innlæring av høyre, 
venstre, fremad, passering, foring, vanning, 'snacking', utstyr, stilarter, og ikke 
minst en masse generell kunnskap om hundehold og stell av hund. 
 
Vinterkjøring 
 
Med disse kunnskapene som ballast har vi lagt ut på mange fine vinterturer med 
bikkjene spent foran en fullastet pulk.  Vi har hatt et stort forbruk av Glyserol, og 
dette er det desidert beste midlet vi har brukt i mot ising og kladding.  Glyserol 
kjøpes på apoteket.  Vi gikk også til innkjøp av 'gammeldagse' komteseler, og synes 
dette fungerte mye bedre enn diverse seler med plastspenner o.l. som ofte ryker i 
kulde.  Dessuten passer det liksom så mye bedre på bikkjene, eller som Geir sa; 
'dette er hel ved !'.  Neste år blir det å stille opp i turrenn i Nordisk stil, og målet er å 
gjennomføre det 74 km lange Seppalaløpet. 
 
Barmark 
 
Som sagt er dette en veldig morsom og fin måte å aktivere hundene på året rundt.  
Vi har derfor gått til anskaffelse av en trehjuls sparkesykkel hvor hundene trekker i 
line foran sykkelen som om de skulle trekke en slede.  Sykkelen har vi kjøpt hos Jan 
Reinertsen, Seleverkstedet på Harestua, se www.seleverkstedet.no.  Med 2 - 3 
løpssugne Gordons med skikkelig fremdrift går det bokstavelig talt så grusen spruter 
innover skogsbilveiene i almenningen.  Vi benytter oss selvsagt av den tilegnede 
lærdommen fra vinterens kjøring, og bruker de samme prinsippene for foring, 
vanning og 'snacking' m.m.  Vi opplevde at overgangen fra snø til barmark gikk 
veldig enkelt da hundene gjenkjente alle prosedyrer og kommandoer fra i vinter.  
Man må naturligvis være nøye med at temperaturen ikke er for høy, holde seg unna 
asvalt og være obs på annen trafikk.  Vi lærte også på den harde måten at hjelm må 
brukes etter Kristins kollbøtte ned en bratt skråning med hund og sykkel over seg. 
  
Dette er altså en glimrende måte å holde hundene godt muskelsatte og i god 
kondisjon på sommeren igjennom.  Og husk hva Nordenstam sier; 'ta initiativ til 

http://www.seleverkstedet.no/
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morsom aktivitet slik at eier kommer i fokus for hundens oppmerksomhet'.  Slik får 
man tilfredse og lydige hunder.  (Forøvrig har en liten spire blitt sådd når det gjelder 
anskaffelse av Siberian Huskys.....) 
  
Hundehviskeren 
  
Det er vel mange som har fått med seg 'Hundehviskeren' på TVNorge.  Vi synes 
dette er et fint program som er interessent å se på.  Vi som har gått på 
Nordenstamkurs kjenner jo igjen mye av det som sies og gjøres.  Millan fokuserer 
akkurat som Nordenstam på nødvendigheten av styring og kontroll, dvs. lederskap.  
Og at en hund er en hund, og ikke et barn.  Og hunder trenger flokkledere som tar 
ansvar for det dyret man har anskaffet seg. 
  
Dette har jo ikke overraskende falt en del av 'de nye' tungt for brystet da Millans 
metoder og teorier river ned det meste av det disse tror på.  Programmet har som 
sikkert mange vet blitt forsøkt stanset anført av 'hundeskolen' Canis.  Dette kan 
imidlertid ikke sees på som noe annet enn et patetisk forsøk på å beskytte egen 
forretningsvirksomhet. 
  
Vi gleder oss til hvert program !  - Og flere Nordenstamkurs ! 
 


