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Dette skrivet skal være en innføring i planlegging og gjennomføring av sommerhundekjøreskole 

trinn 1, som er et viktig ledd i rekruttering til hundekjøresporten som helhet.  
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Generell info 

 

Dato: Uke 26 og 33 

Aldersgruppe: 9-13 år  

Varighet: Fem dager, mandag til fredag fra klokken 09.00 – 16.00 evt med en overnatting  

Deltakerantall: 10-17 deltakere 

Pris: 1800,- 

Formål 

Formålet med å arrangere en hundekjøreskole for aldersgruppen 9-13 år, er i første omgang å skape 

rekruttering til klubbene. Dette skal gjøres gjennom aktiviteter som inspirerer barna til å trives med 

utendørsaktiviteter med hund, og miljøbygging som gir deltakere og foreldre et positivt syn på 

hundekjøremiljøet.  

Det er svært viktig at den generelle friluftsaktiviteten og treningen med hund, alle typer hunder, står 

sterkest og at trekkhundklubbene markedsføres som en arena der denne interessen kan videreføres i 

fellesskap med andre med samme interesse.  

Hundekjøremiljøet skal bruke denne muligheten til å vise seg som det åpne, brede og mangfoldige 

miljøet det burde vært. Dette er den viktigste oppgaven til hver enkelt ansvarlig, fra de ulike 

klubbene.  

For å oppnå ønsket positivt inntrykk av egen klubb og eget miljø, må vi inspirere deltakerne til å like 

aktiviteter med hund, samt å vise foreldrene at vi er en trygg, aktiv og åpen klubb med gode verdier.  

Ha i bakhodet hva som var viktig for deg, da du begynte med hundekjøring!  

 

Planlegging 

Min viktigste anbefaling under dette punktet, er å stille godt forberedt. Det er mulig å ta ting på 

sparket, men det er vanskelig og oppfattes mindre profesjonelt. Her følger en framgangsmåte i 

planleggingsfasen, som det kan være hensiktsmessig å følge. Jeg anbefaler å ha et møte med alle 

lederne, samt å møtes litt før deltakerne kommer hver dag, for å repetere dagens aktiviteter.  
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1. Tenk gjennom hvilke ressurser din klubb har å tilby. Dette kan være i form av 

klubbmedlemmer med kunnskap eller erfaring på ulike områder, lokaler, utstyr osv.  

2. Ha en idemyldring ang aktiviteter, uten å sette dette til en spesiell dag. Hvilke ting kan vi 

bruke hunder til? Hva synes barn er gøy? Hvilke aktiviteter kan fremme samarbeid og 

vennskap barna imellom?  

3. Sett opp program for hver dag.  

- Vær tidlig ute med aktiviteter som er med på skape en samlet gruppe og gode vennskap 

deltakerne imellom. Da man vil få igjen for dette i form av bedre opplevelse for 

deltakerne og flere muligheter seinere i uka.  

- Planlegg flere aktiviteter på mandag enn på fredag. Ettersom deltakerne ikke kjenner 

hverandre tidlig i uka, går det med lite eller ingen tid til fri lek, og vi må i større grad 

aktivere deltakerne.  

- Skap en rød trå. Ha lagkonkurranser hver dag, med poeng som samles opp i slutten av 

uka. Gå gjennom et nytt tema hver dag, og la barna oppleve at de får nytte av 

kunnskapen sin. For eksempel i form av praktiske øvelser de har lært noe om, eller 

spørsmål på quiz eller natursti som de har lært svaret på. Det kan også være fint å ha 

dressur hver dag. Slike ting som gjentas daglig, skaper forventning og understreker 

framgang og mestring.  

- Legg opp aktiviteter i forhold til hundenes energi, det er stor sannsynlighet for at det blir 

varmt. Ha korte perioder med aktiviteter der hundene spiller en viktig rolle, for så å gi 

hundene en pause mens man har andre aktiviteter bare med barna. På denne måten 

unngår man slitne hunder, som skal prestere noe i slutten av dagen når de egentlig er 

slitne med det eneste resultat at barna blir skuffa over at de ikke får til noen ting. Det er 

lett for oss å forstå at en hund ikke vil gjøre all verdens ting etter å ha vært i full aktivitet i 

stekende sol de siste seks timene, men det forstår ikke barna! Legg opp dagene etter 

dette!  

- Bruk tid på å gå tur. Det gir hodet til hundene pause, man får mulighet til å prate med 

hver enkelt deltaker og de kan prate med hverandre. Det går dessuten med en del tid, 

noe som er veldig greit.  

4. Snakk dere gjennom programmet, og prøv å visualisere hvor lang tid ting kommer til å ta og 

hvilke utfordringer dere kan møte på.  

5. Fordel oppgavene dere imellom og forbered det som må forberedes. Ha alt klart før første 

kursdag!  
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Forslag til program 

Her følger Asker trekkhundklubb sitt program for hundekjøreskolene 2015, og er ment som et 

forlag og et eksempel. Aktivitetene endres litt hvert år med formål å gjøre opplegget bedre, men 

oppsettet på programmet er etter hvert svært godt utprøvd og vellykket. Det kan og bør likevel 

ikke følges slavisk, ettersom hver klubb har ulike ressurser som er fint å benytte. Jeg vil komme 

mer konkret inn på aktiviteter og gjennomføringen av disse under neste punkt.  

 

Mandag – bli kjent dag:  

Oppmøte 09.00 

Ledere og assistenter presenteres seg 

Deltakerne og barna får si navnet sitt og navnet på hunden sin dersom de har med egen hund  

Liten presentasjon av hundekjøresporten og klubben 

Navneleker og samarbeidsøvelser  

Fordeling av hunder til de som ikke har egen hund 

Tur  

Daglig sjekk av hund  

Lunch 

Dressur 

Teori  

Tur tilbake til oppmøtested 

Praktisk øvelse i førstehjelp på hund 

Snøreløping 

Konkurranse  

Tirsdag - langtur:  

Oppmøte 09.00 

Lufting av hunder 

Daglig sjekk av hund 

Teori 

Agility – dette istedenfor eller kombinert med dressur 

Ut på tur (vi er på tur resten av dagen og videre aktiviteter foregår ute i skogen)  

Natursti – dette er dagens konkurranse  

Lunch 
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Kåring av raskeste hund  

Tur tilbake  

Onsdag – barmarkstrening:  

Oppmøte 09.00 

Tur til egnet sted for dressur 

Dressur 

Teori 

Tur 

Lunch og fri lek 

Konkurranse  

Kjøring med vogn og sparkesykkel  

Torsdag – overnattingstur:  

Oppmøte 09.00 

Gå til egnet idyllisk sted og legge fra oss sekker der  

Slippe hunder på hundejordet og trene dressur, vi deler enten gruppa og rullerer eller gjør tingene 

etter hverandre, avhengig av størrelsen på gruppa.  

Teori  

Bading – fri lek 

Lunch  

Gå videre til overnattingssted 

Gjøre seg klar til overnatting – finne sovested, legge ut soveposer osv 

Konkurranse 

Middag 

Alle lager underholdning for resten av gruppa  

Bålkos  

Fri leggetid … (nesten ;) )  

Fredag:  

Stå opp, fore og lufte hunder  

Frokost  

Tur 

Dressur  

Styrketrening  

Lunch  
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Konkurranse  

Premieutdeling  

Gå hjem  

 

Ting å gjøre  

Her er en samling av ulike aktiviteter som kan benyttes i løpet av uka, hvordan vi gjør det og hva 

som er viktig å tenke på. Velg og vrak!  

Aktiviteter  

Navnelek: Formålet er å lære alle deltakernes navn. Førstemann i gruppa sier navnet sitt, neste 

mann sier først den første sitt navn og deretter sitt eget. Tredje sier de to første sitt navn og sitt eget. 

Slik fortsetter det, helt til den siste som må si navnet til alle sammen inkludert sitt eget.  

Viktig at de voksne deltar i øvelsen slik at det blir mindre farlig, og hjelp til heller for mye enn for lite. 

Husk at de er nye, sjenerte og synes dette er litt på kanten skummelt.  

Samarbeidsøvelse: Her kan det gjøres mye forskjellig. Man kan si en bokstav eller et tall, og gruppa 

skal legge seg på bakken formet som bokstaven. Da er det viktig at det ikke er godkjent før hele 

gruppa er med. Problemløsningsoppgaver som man kan finne på nettet, kan også være fint, men da 

må man bidra slik at ingen blir passive og utenfor.  

Daglig sjekk av hund: Vi sjekker over kroppen til hunden hver morgen, og snakker om viktigheten av 

dette. Alle går over hele kroppen til egen hund, med hjelp fra ledere dersom det er nødvendig. Det 

enkleste er om en av lederne viser hvordan ting skal gjøres på egen hund, mens de andre lederne går 

rundt og hjelper til der det trengs. Deltakerne føler at de gjør noe viktig, og blir flinke til å håndtere 

hund.  

Praktisk øvelse i førstehjelp: Dette må settes i sammenheng med teori om førstehjelp, dvs at 

deltakerne må ha lært om førstehjelp før de skal prøve i praksis. Vi har pleid å la en leder gå i 

forveien med en håndterbar hund og sitte klar med førstehjelpsutstyr og en «skadet» hund når barna 

og de andre lederne kommer. Deltakerne får da beskjed om at de har funnet en «skadet» hund de 

må hjelpe, enten muntlig eller i form av et ark de finner. Så må de samarbeide for å hjelpe hunden 

best mulig. Dersom det er tidlig i uka trenger de noe mer hjelp til å fordele oppgavene.  
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Praktisk øvelse i potestell: Må gjennomføres i kombinasjon med eller etter man har hatt teori om 

potestell. Viktig at kloklipp utføres sammen med en voksen, slik at både hund og barn blir beskyttet 

mot en eventuell feilklipping.  

Snøreløping: Vi pleier å gjennomføre øvelser som er morsomme og som får også de litt latere 

familiehundene til å trekke litt. Opprullering, løping i par, korte drag osv. En del av deltakerne har 

også sterke og ivrige hunder, og da kan det være lurt å ha to deltakere bak denne hunden, eller en 

leder og en deltaker.  

Pass på å stoppe i tide, og ikke presse for hardt. Både deltakere og hunder synes ofte dette er veldig 

gøy, men stopp før deltakerne er slitne og hundene lei og begynner å tulle. Dette krever mye 

engasjement fra lederne, i form av organisering av en stor gruppe med hunder i bevegelse, løping 

foran treige hunder eller bak sterke hunder, så vær forberedt!  

Agility: Dette er noe av det mest populære vi gjør, men krever noe utstyr. Prøv å se om noe kan lånes 

noe sted, eller om noen i klubben har noe. Evt går det an å se om klubben har økonomi til å kjøpe 

noe.  

Vi har organisert det slik at vi har satt opp tre poster og delt gruppa i tre: Hopp, tunnel og slalåm. 

Bruk mye godbiter, og hjelp til på best mulig måte uten å overta hunden fra barna. Her er målet alltid 

at alle skal føle at de mestrer noe! Når alle har vært innom de tre postene, kan de som vil gå hele 

banen sammenhengene. Jeg pleier da å sette det som et krav at alle som går banen får applaus fra 

hele gruppa   

Kåring av raskeste hund: Dette er en overaskende populær øvelse, som ble med på programmet en 

gang vi måtte slå i hjel tid, men som har forblitt.  

Øvelsen foregår i innkallingsform, og hundene blir holdt på start, to og to. Den av de to som vinner 

går videre til neste runde. Så to og to vinnere mot hverandre helt til finalen. Tyggebein til 

vinnerhunden og diplom til eieren av denne hunden. Enkelt og populært!  

Bruk langliner på alle hunder, ettersom det er viktig at vi forholder oss til båndtvangen, og ta ellers 

alle forhåndsregler mot hunder som stikker av.  

Kjøring med vogn og sparkesykkel: Dette krever mye utstyr og organisering, men er veldig populært. 

Del gruppa i to, fordelt på sparkesykkel og vogn, og bytt når alle har gjennomført. Benytt i størst 

mulig grad deltakernes hunder, da barna ofte synes det er veldig gøy. Pass på at dere befinner dere 

på et egnet sted, helst ganske flatt og oversiktlig med vann tilgjengelig.  

Hjelm, hansker og briller og mye hjelp fra ledere.  
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Underholdning for gruppa: På kvelden på overnattingsturen pleier vi å la deltakerne gå i grupper å 

lage underholdning for resten av gruppa. De er vanligvis så trygge på hverandre at de klarer å lage 

grupper selv og lage et morsomt opplegg på egen hånd.  

Styrketrening: Organisert som sirkeltrening, men stor andel av morsomme øvelser der man er to og 

to eller flere. Bør ikke vare lenger enn 45 minutter inkludert oppvarming og uttøyning.  

Intervalltrening: Her er det viktig å se an gruppa, for dette passer ikke for alle. Dersom dette skal 

gjennomføres bør det være på bakgrunn av at man har sagt mye om hvor viktig det er å være i god 

form når man driver med hundekjøring, og dragene bør være korte og ikke mer enn fire. Kan også 

organiseres på andre måter, for eksempel i stafettform. En fin måte å vise litt hva idretten har å by 

på, men må ikke overdrives slik at deltakerne bli skremt bort isteden!  

Bading: Dersom man har mulighet til å være i nærheten av badeplass, er det veldig fint! Ha da 

sikkerheten sterkt i fokus, og det er en stor fordel om minst en av lederne har livredningskurs. 

Uttøyning av hund: Lære å tøye ut hund. Lurt å gjøre i sammenheng med teori om uttøyning. En 

leder viser på egen hund, de andre lederne går rundt og hjelper til der det trengs.  

Søk/leke gjemsel: Fin å bruke dersom man har tid til overs, fordi det ikke krever mye utstyr. 

Deltakerne gjemmer seg for hunden sin, og vi lar hunden lete. Barna synes det er veldig morsomt når 

hundene finner dem! De som har med egen hund, går det stort sett veldig lett og det fungerer oftest 

med de andre også dersom de lokker med godbiter! Pass på at barna ikke gjemmer seg for godt eller 

for langt vekk, de skal få en god opplevelse av at hunden vil lete etter dem! Bruk langline.  

Spor: Alle hunder er flinke til å bruke nesa, og dette er en fin øvelse å lære barna å gjøre med hunden 

sin. Når man skal lære en hund spor, lager man vanligvis en sti av godbiter på bakken, med en premie 

i enden. Det er det som er mest hensiktsmessig å gjøre her også. La deltakeren legge ut spore, og 

være den som holder hunden når den søker, vi skal bare være behjelpelige.  
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Konkurranser 

Vi har vanligvis konkurranser hver dag, med oppsamling av poeng siste dagen. Her følger forslag til 

konkurranser som kan brukes til dette, eller som kan brukes som aktiviteter ellers. Ha størst mulig 

variasjon i konkurransene slik at alle kan oppleve å lykkes, og sett sammen så jevne lag som mulig.  

Stafett: Stafett kan man ha i mange ulike former. Ha gjerne en omfattende stafett med mange 

morsomme øvelser, som sparkesykkel, drikke vann, løpe rundt og rundt, utføre styrkeøvelser osv. 

Her er det bare kreativiteten som teller! Med en såpass omfattende stafett er det greiest å ta et og et 

lag, og ta tiden.  

Bruskasseløp: Om å gjøre å forflytte seg fra et punkt til et annet, uten å trå på noe annet enn 

bruskasser. Dersom det er fem deltakere på et lag, trengs fire bruskasser. Laget må stå på tre 

bruskasser, samtidig som de flytter den fjerde bruskassen framover og laget flytter seg etter. Fin 

samarbeidsøvelse, som passer godt tidlig i uka.  

Tvekamp: Mange små konkurranser, hvor laget enten må bestemme en fra laget som representerer 

laget eller hele laget deltar. 5-6 øvelser er passe, og eksempler på øvelser kan være tautrekking, 

pushups, planken, kappløp, første lag til å fylle en tiliters bøtte med vann osv.  

Natursti: En fin måte å få lange gåturer til å føles litt kortere. 8-12 poster med ulike spørsmål. Noe fra 

det man har lært, litt morsomme gåter osv.  

Quiz: Mange korte spørsmål, besvart i lag. Fint å ha i slutten av uka, å dra inn morsomme ting som 

har skjedd i løpet av uka og spørsmål om hundene og deltakerne.  

Lydighetskonkurranse: Lagene får utdelt øvelser de har en time til å trene på, før de skal vise fram og 

få bedømming. Kan være litt tricky med bedømmingen, men fullt mulig dersom man bruker litt 

humor og er klar på hvordan man gir poeng.  

Tenne opp bål og få vann til å koke på tid: NB: det er ikke lov å fyre bål utenom etablerte bålplasser i 

denne perioden, så bålplass må være tilgjengelig. Veldig gøy, men krever litt utstyr og tilpasning. Fin 

samarbeidsøvelse!  
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Teori 

Det er ikke meningen at man skal holde foredrag hver dag, det synes barna er kjedelig. De synes 

derimot det er veldig gøy å lære dersom det blir gjort på riktig måte. Det kan være bilder man ser 

på og tolker, se på film, gruppediskusjoner, instruksjon fulgt av praktisk prøving, 

diskusjonsspørsmål. Vær kreativ og involver deltakerne mest mulig. Her følger en liste over tema 

som kan være interessante å benytte som teori.  

Hundespråk 

Stell av hund 

Uttøying 

Førstehjelp på hund 

Førstehjelp og hjerte/lunge – redning på menneske 

Trening av hund 

Hundekjøring  

Hunderasene som deltakerne har med   

Dressur 

Det er lurt å trene dressur hver dag, fordi det fører til enorm framgang hos deltakerne og med det 

mye mestringsfølelse. God kontakt og bedre håndtering av hundene fører dessuten til en bedre 

opplevelse for deltakerne resten av uka og i andre aktiviteter. Bruk godbiter, selv om du kanskje 

ikke gjør det selv, ellers er det veldig mange barn som ikke får til noe som helst. Her følger en 

oversikt over hvordan man kan legge opp dressuren slik at alle opplever framgang.  

Dag 1: Del gruppa i to eller tre, og ha fokus på lineføring og kontakttrening. Gjør det enkelt, bare gå i 

ring med hundene på plass, øv på å endre retning og stoppe. Prøv å få inn gode vaner på korrigering 

og ros, kroppsholdning osv. Vær også klar på at selv om det er vanskelig, så blir det bedre når man 

øver!  

Dag 2: Bruk dagen på agility, eller en annen morsom form for dressur. Forklar at også dette er 

dressur, og er med på å skape kjempegod kontakt mellom hund og fører.  

Dag 3: Skru opp tempo. Tren lineføring i stor ring. Tren på å møtes, gå slalåm og andre utfordrende 

øvelser. Tren også innkalling. Bruk da langline.  

Dag 4: Lære å lære hunden noe nytt. Tren på de tingene dere har trent på før, for å komme i gang og 

repetere, og så trene på å sitte eller ligge å bli. Det er det veldig mange som ikke kan, og det er 
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kjempegøy å oppleve at man klarer å få hunden til noe nytt. De som kan ting fra før, kan få andre 

utfordrende øvelser.  

Dag 5: Legg inn nye utfordringer i forhold til alt de har lært så langt, lineføring, innkalling og bli. De 

kan også prøve seg på andre øvelser som stå under mars, eller sitt/bli og innkalling kombinert.  

Det er viktig å se an gruppa og hver og en deltaker, noen får til mer enn andre!  

 

Råd og tips 

Her følger en del råd, basert på våre erfaringer og feil. Det kan hende noe er gjentakelse fra 

tidligere i skrivet, men da er det fordi dette er særlig viktig.  

Still forberedt: Planlegg godt, ha alt utstyr klart og vis trygghet i det du gjør.  

Beregne nok aktiviteter: Ha gjerne noen aktiviteter i «reserve» dersom dere skulle få tid til overs, 

særlig tidlig i uka og om det er få deltakere.  

Du har ikke pause i lunchpausen: Det er ledernes jobb å passe på at ALLE føler seg inkludert, det 

betyr at du må ha et våkent blikk hele tiden! Gå bort og sett deg med den som kanskje blir sittende 

alene i lunchen, eller går alene når det er turgåing. Prøv å finne påskudd til å plassere deltakere 

sammen, slik at ingen er alene.  

Sett deg i respekt overfor hundene: Prøv å framstå som en god og tydelig leder overfor deltakernes 

hunder. Dersom det skulle skje at en hund stikker av eller to hannhunder sloss, er det en fordel at du 

kan gripe inn og løse situasjonen. Det betyr ikke at du skal «ta» hundene selvfølgelig, bare framstå 

som en leder.  

Se hver og en deltaker: Legg merke til hva hver og en er flink til, og gi oppgaver deretter. Kanskje du 

ser at en er flink i dressur, da kan h*n kanskje få demonstrere under dressurtreningene. Eller en 

annen kan være med å bære ved, fordi «du er jo så sterk». Målet er at alle skal føle seg flinke!  

Vær med på leken: Inkluder deg selv mest mulig, ikke vær redd for å gjøre feil du også, det er med på 

å gjøre deltakerne trygge og gjør at de tør å prøve, spørre og ikke blir lei seg om de gjør feil.  
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Økonomi 

 
Sommerhundekjøreskolen trinn 1 skal i utgangspunktet gå i null for klubbene. De utgiftene som er, 

er mat til overnattingstur som vil si ca. 2-3000 kr og lønn til lederne som er 120-130 kr/t. Tre-fire 

ledere er akkurat passe, to blir uforsvarlig, men flere enn fire blir fort kaos.  

 

Markedsføring 

Man må få deltakere fra en plass, og dersom folk vet om opplegget, skal det normalt sett ikke være 

vanskelig å fylle ukene med deltakere. Vi bruker tre metoder av markedsføring.  

Kommunens hjemmeside: De fleste kommuner har en liste over sommerferieaktiviteter for barn på 

hjemmesiden sin, sørg for å komme på den listen! Det er der de fleste foreldre finner aktiviteter til 

barna sine. 

Facebook: Opprett en facebookside, det er enkel gratis markedsføring.  

Snakk med aktuelle deltakere: Snakk med dem du kjenner innen aldersgruppen, kanskje de blir med 

og kanskje de tar med en venn eller to! 

 

Forslag til informasjonsskriv til foreldre 

Vi pleier å sende ut et skriv med informasjon til foreldre, ca tre uker før kursstart. Dette er en kopi 

av det skrivet Asker Trekkhundklubb bruker, og er ment som et eksempel. Det må selvfølgelig 

tilpasses hver enkelt klubb.  

SHKS 2015!  

Uke 33 

Nå nærmer det seg hundekjøreskole, og vi gleder oss veldig! Dette skrivet kommer til å inneholde kort om 

hva vi skal gjøre, hva vi trenger å ha med og hvor vi skal møte hver dag.  

Nederst på skrivet må foreldre underskrive på om barna får bade i løpet av uka, og ta med til oss på 

mandag.  

Program:  

Mandag:  

Oppmøte Nedre Frydendal 1, Asker trekkhundklubb sitt klubbhus, kl 09.00,  

-Henting samme sted kl 16.00  
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Vi bruker noen timer på å bli kjent med hverandre og med idretten. Det blir også tur, litt trekktrening med hund, 

lek og laging av egen hundekjørestrikk. Ta på/med sko man kan løpe i, sele til hunden og et magebelte man kan 

feste hunden til seg selv + matpakke.  

Tirsdag:  

Oppmøte parkeringen ved Vardåsen slalombakke kl 09.00, henting samme sted kl 16.00  

Langtur dag! Vi går på Vardåsen og spiser lunchen vår i skogen. Vi skal også ha konkurranser og leker mens vi 

er på tur, trene oss selv og trene agility med hundene. Ps: Ha med både vanntette sko og joggesko! Dersom man 

vil kan hundene trekke i bakkene opp på vardåsen, da man ha sele, strikk og magebelte. Kløv er også en god ide, 

hvis noen har det! + Matpakke. 

Onsdag:  

Oppmøte ved innkjøringen til Drengsrudvann! Borgenbråten 109 kl 09.00, (Kjør forbi borgen ungdomsskole, 

opp borgenbråten og møt oss ved innkjøringen til Drengsrudvann)  

Henting samme sted kl 16.00  

I dag er barmarkstrening med hund hovedaktivitet, og det blir både prøving og demonstrasjon. Vi får også tid til 

aktiviteter, konkurranser og lek mens vi er ute! Sele, strikk, magebelte og matpakke.  

Torsdag:  

Oppmøte kl 09.00 ved nakuhel, semsvannet. Overnatting på Askerhytta i vestmarka.  

Vi bruker god tid opp til Askerhytta med stopp blant annet på badeplassen og hundejordet underveis. Kvelden 

fylles med hyttemoro, underholdning, bålkos, quiz og kos med hunder. Det pleier å være en veldig lærerik og fin 

tur! Ha med matpakke til lunch og litt godteri, middag og kvelds ordner vi!  

Fredag:  

Morgenstund har gull i munn! Morgenstell av hunder, foring, frokost, smøring av matpakke og pakking tar en 

liten stund, før vi drar ut på tur retning vestmarksetra. Her blir det hyggelig avslutning på uka, før vi henter 

ferdigpakkete sekker på hytta og går hjemover.  

Henting nakuhel kl 16.00 

 

Kle opp barna etter forholdene, og husk at barn som er kledd godt nok IKKE bryr seg om dårlig vær!! Det kan 

være lurt å ikke minne de på at været er dårlig, dersom det er det;)  

 

Overnattingsturen 

Når vi skal på overnattingstur trengs en større sekk. Alle skal bære sekken selv, og det er viktig at dette er en 

sekk som er god å bære og der man får plass til mest mulig bagasje inni sekken. Vekten av sekken bør ligge på 

hoftene, så skaff en sekk med godt hoftebelte som kan justeres. Det som er tyngst plasseres midt i sekken inn 

mot ryggen, ekstra klær man ikke tror man trenger nederst og ting som skal være lett tilgjengelig øverst og i 

lommer.  

En del barn gruer seg til å overnatte, men det som vanligvis skjer at de er så opptatt hele kvelden at de får lite tid 

til å tenke på det og er så trøtte når kvelden kommer at de sovner likevel!  

Vi sover inne i hytta, og i lavvo. Ettersom vi er så mange er det noen som må ta natten i lavvoen, noe barna 

vanligvis står i kø for;) De som ønsker å sove i lavvo må ha med liggeunderlag, de som sover i hytta får 

madrasser.  

Pakkeliste:  

- Klær og sko til å være ute i, i all slags vær 
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- Sovepose (liggeunderlag for de som skal ligge i lavvo, dette kommer vi tilbake til)  

- Toalettsaker, inkludert myggmiddel  

- Varm genser så vi kan sitte rundt bålet om kvelden  

- Matpakke til torsdagen  

- Det går an å ha kløvsekk til hunden, så kan man få litt bærehjelp!  

- Matskål 

- Hundeteppe 

- For til egen hund 

- Litt godteri til kvelden  

Vi gleder oss veldig til å se dere alle sammen, og vi håper dere gleder dere også! Det er bademuligheter alle 

dager, men dersom vi kan tillate bading trenger vi underskrift fra foreldre. Riv av lappen nederst på arket og 

skriv under. Her kan dere også skrive opp om det er noe annet vi trenger å vite om! (Allergier, spesielle behov 

ol. ) Det er naturlig at dere som ikke har egen hund, heller ikke har eget hundeutstyr, det er selvfølgelig helt 

greit!  

Jeg vil veldig gjerne hjelpe dere om dere lurer på noe i forkant! Om det er innkjøp av klær/utstyr/sekk, dressur av 

hund eller om det er noen som trenger å bli kjent med meg før uka. Det er forskjell på mennesker og det er 

forskjell på hunder, en sånn uke kan være lett for noen og kjempekrevende for andre!  

Ring meg på 41451348 eller send meg en mail på monika.gresvig@gmail.com  

 

Betalingsinformasjon:  

Beløp 1800,- til kontonr. 16203102716(Asker Trekkhundklubb) merket med SHKS + Deltakernavn 

 

 

 

Til sist: Husk å like sommerhundekjøreskolen trinn 1 på facebook, der vil vi legge ut bilder hver dag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monika.gresvig@gmail.com
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Forslag til informasjonsskriv etter hundekjøreskole 
 

Etter hver hundekjøreskole sender vi ut et skriv, der det står noe om treninger og klubben, og der 

vi inviterer alle som har deltatt på treninger. I asker trekkhundklubb så får alle som har deltatt på 

hundekjøreskole et års gratis klubbmedlemsskap.  

Velkommen til trening med Asker trekkhundklubb!! 

 

I Asker trekkhundklubb ønsker vi hundeglade mennesker i alle aldre velkommen! Vi 

ønsker å skape et godt miljø rundt et aktivt liv med hund, samtidig som mange av oss 

konkurrerer på et høyt nivå.  

I asker trekkhundklubb har du mulighet til å trene og holde deg i form sammen med 

hunden din, og få den støtten du trenger for å drive idrett på toppnivå.  

Hundekjøring er en idrett med et bredt spekter av muligheter! Det konkurreres med alt 

fra 1 til 20 hunder, både på barmark og snø, over distanser fra 5 – 2000 km og vi har 

aktive utøvere fra 9 – 70 år. Som hundekjører kan du finne den formen som passer deg 

best, i alle grener står det gode samspillet mellom hund og menneske i sentrum som det 

viktigste.  

Vi arrangerer treninger for rekrutter og for dem som ønsker å satse, i tillegg til at vi er 

ansvarlige for Semsvannsrunden som alle medlemmer av Asker trekkhundklubb kan 

delta på gratis. Treningene består av rulleski, trekktrening med hund, løping utover 

høsten og ski og snørekjøring når vinteren og snøen kommer. Vi har også flere turer og 

samlinger i løpet av året. Informasjon om treninger finnes på Asker trekkhundklubb sin 

gruppe på facebook og på vår hjemmeside, så fort vi får ny side opp å gå.  

I tillegg til dette får du som medlem av asker trekkhundklubb, en rekke 

medlemsfordeler:  

- Fri bruk av sparkesykkel, saccovogn, lavvo og annet utstyr. 

- Tilgang til vårt oppvarmede smørerom 

- Mulighet for sommerjobb for ungdommer på Sjøstrand bad 

- Fri bruk av Askerhytta   

- Treningssamlinger høst og vinter 

- Sponset deltakelse på SHKS trinn II 

Ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på!  

Aurora Grøndalen – rekruttrener – 904 75 555                                                          

Monika Hallan – rekruttleder – 414 51 348 
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Spør om hjelp!  
 

Asker trekkhundklubb har arrangert sommerhundekjøreskole trinn 1 mange ganger, og de siste 

årene er det jeg, Monika Hallan, som har hatt ansvaret. Dersom det skulle være spørsmål, eller 

dere skulle stå fast i planleggingen følger kontaktinformasjon her.  

 

Monika Hallan 

41451348 

Monika.gresvig@gmail.com 

 

Bare ta kontakt, lykke til med planleggingen!  

 

mailto:Monika.gresvig@gmail.com

