
KURSMAL – GRUNNKURS HUNDEKJRØING – FRILUFTSLIV MED HUND. SIST 

OPPDATERT 2004. 

Kursnavn:   Grunnkurs hundekjøring – friluftsliv med hund 

Timer m/u lærer  24 t med lærer 

Timer teori/praksis  4/20  

Nivå:    grunnleggende 

Innhold:   Grunnkurset er et kurs beregnet på barn og ungdom fra 10 år 

Kurset skal gi en grunnlegende forståelse av hundekjøring om 

høsten og vinteren. Kurset skal i hovedsak omfatte hundens 

bruksområde rettet mot trekkegenskapene til hunden med ulike 

kjøreredskaper. 

 

INNHOLD: 

    Kommunikasjon med hund 

- hundens språk og signaler  

- vårt språk og signaler ovenfor hunden 

- lydighet og enkle kommandoer rettet mot 

hundekjøring 

- hierarki og lederrollen 

 

Hundehold og helse 

 -    dagelig stell av hunden 

  - vanning / fòring 

  - hygiene 

  - poter, negler, pels, vaksinasjoner o.l.  

- hus og hundegård  

- oppstalling sommer/vinter, hjemme og på tur 

- trening kaldt / varmt vær 

 

 

Tur/trening med hund Høst 

- utstyr- doning – liner – seler- sikkerhetsline 

- trening på grus 

- helse, potestell, vanning 

- basiskunnskaper om oppstalling av et hundespann i 

front av en kjøredoning. Påseling av hunder  

- sikkerhet rundt hundene og kjørerdoningen 

 

Friluftsliv og tur/trening med hund Vinter 

- utstyr til hund 

- utstyr til mennesker 

- valg av leirplass 

- valg av oppstallingsplass 

- kjøring med slede, hvordan fungerer en hundeslede, 

pigg, matte, anker 

- kjøring med pulk og ski 

- orientering, kart kompass 

- kort om førstehjelp- brudd- sårskader - frostskader 

 

Forkunnskap/målgruppe: krever ingen forkunnskaper /barn og ungdom fra 10 år  

Læringsmål: Gi deltagerne en grunnleggende forståelse for hva det vil si å 

drive friluftsliv med hund og trekkhund/slede spesielt  
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Moduler:   Grunnkurs hundekjøring del 1 – kommunikasjon – hund 

    Grunnkurs hundekjøring del 2 – hundehold – dyrehelse 

Grunnkurs hundekjøring del 3 – friluftsliv og tur/trening med 

hund Høst 

Grunnkurs hundekjøring del 4-6 - Friluftsliv og tur/trening med 

hund Vinter 

Litteratur:    retningslinjer for hundehold (dokument) 

    Hundekjøring – Bente Hagen 

    Vilmarksboka – Lars Monsen 

 

Modulnavn:   kommunikasjon med hund 

Timer u/m lærer  4 t med lærer 

Timer teori/praksis  1/3 

Nivå:    Grunnleggende 

hundens språk og signaler  

vårt språk og signaler ovenfor hunden 

lydighet og enkle kommandoer rettet mot hundekjøring 

hierarki og lederrollen 

 

 

Forkunnskaper /målgruppe: ingen/barn og ungdom 

Læringsmål: Gi deltagerne grunnlegende innsikt i kommunikasjon med hund 

og lære å lese signaler fra hunden, som en del av grunnkurset

    

Litteratur: 

 

 

Modulnavn:   Hundehold - helse 

Timer u/m lærer  4 t med lærer 

Timer teori/praksis  2/2 

Nivå:    Grunnleggende 

Innhold:   Oppstalling hjemme / ute - sommer /vinter 

    Hus, hundegård, kjetting, sikkerhet for hund og omgivelser 

    Mat og vann, typer fòr 

    Hygiene 

    Poter, sokker 

    Pels, vaksine,  

    Overoppheting, dehydrering 

    Tøying, generelt, og etter trening  

 

Forkunnskaper /målgruppe ingen/barn og ungdom fra 10 år   

Læringsmål Gi deltagerne grunnlegende innsikt i kommunikasjon med hund, 

som en del av grunnkurset 

Litteratur:   Hundekjøring – Bente Hagen 

 

 

Modulnavn:   Tur/trening med hund Høst    

Timer u/m lærer  4 t med lærer 

Timer teori/praksis  0/4 

Nivå:    Grunnleggende  
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Innhold:   Utstyr til høsttrening og turer 

utstyr- doning – liner – seler- sikkerhetsline 

trening på grus 

helse, potestell, vanning 

basiskunnskaper om oppstalling av et hundespann i front 

av en kjøredoning. Påseling av hunder  

sikkerhet rundt hundene og kjørerdoningen 

 

       

Forkunnskaper /målgruppe: Ingen/ barn og ungdom fra 10 år 

Læringsmål:  Gi deltagerne grunnlegende innsikt i kommunikasjon med hund, 

som en del av grunnkurset 

Litteratur:   Hundekjøring – Bente Hagen 

 

 

Modulnavn:    Friluftsliv og tur/trening med hund Vinter (del 1) 

Timer u/m lærer  4 t med lærer 

Timer teori/praksis  1/3 

Nivå:    Grunnleggende 

Innhold:   Utstyr for mennesker vinter  

- klær 

- innerst, isolerende, skall 

- telt, typer 

- sovepose 

- underlag 

- primus etc. 

 

førstehjelp 

- brudd 

- sår 

- forfrysninger 

 

Forkunnskaper /målgruppe ingen/ barn og ungdom fra 10 år 

Læringsmål Gi deltagerne grunnlegende innsikt i kommunikasjon med hund, 

som en del av grunnkurset 

Litteratur:   friluftsliv i vinterfjellet - .. 

 

 

Modulnavn:    Friluftsliv og tur/trening med hund Vinter (del 2) 

Timer u/m lærer  4 t med lærer 

Timer teori/praksis  0/4 

Nivå:    grunnleggende 

Innhold:   utstyr hund 

- slede 

- linesett 

- anker 

- seler 

- sokker 

- dekken 
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kjøring med slede 

- type sleder 

- hvordan fungerer sleden og hvordan en manøvrerer 

sleden 

- hvordan fungerer pigg – matte – anker – 

sikkerhetsline 

- hvordan fungerer pulken 

 

Forkunnskaper /målgruppe ingen/ barn og ungdom fra 10 år 

Læringsmål Gi deltagerne grunnlegende innsikt i kommunikasjon med hund, 

som en del av grunnkurset 

Litteratur: 

 

Modulnavn:    Friluftsliv og tur/trening med hund Vinter (del 3) 

Timer u/m lærer  4 t med lærer 

Timer teori/praksis  0/4 

Nivå:    grunnleggende 

Innhold:   Orientering med kart og kompass  

    Valg av leirplass 

    Fyring, bål etc. 

    Naturvett 

    Oppstalling av hund, valg av plass 

    - halm , høy, foring etc. 

 

Forkunnskaper /målgruppe  Ingen/ barn og ungdom fra 10 år 

Læringsmål Gi deltagerne grunnlegende innsikt i kommunikasjon med hund, 

som en del av grunnkurset 

Litteratur:   Villmarksboka – Lars Monsen 

 

 


