
"Introduksjonskurs løpsveterinær (Rookiekurs)  

- for veterinærer som vil jobbe med langdistanse sledehunder"  
 

Målgruppe: Veterinærer og siste års veterinærstudenter. Kurset er egnet både for de som har 

planer om å delta på konkurranser som stevneveterinær/løpsveterinær og veterinærer som 

behandler konkurransehunder i klinikken.   

  

Arrangør: Norges hundekjørerforbund  

  

Språk: Norsk  

  

Læringsmål  

Etter fullført kurs vil man være rustet til å fungere som løps/stevneveterinær på 

hundekjørerkonkurranser i Norge med ansvar for sikre god dyrevelferd, håndtere de vanligste 

hundehelserelaterte utfordringene som kan oppstå i en løpssituasjon, kjenne til relevant 

lovverk, kunne bistå hundekjørere og arrangører med faglige vurderinger innen hundehelse og 

hundevelferd.  Videre vil det undervist og trent på praktisk gjennomføring av løpsveterinært 

arbeid i felt slik at kan jobbe på en effektiv og rolig måte på sjekkpunkt, og på denne måten 

ha trygghet i egne selvstendige beslutninger i en hektisk konkurransesituasjon. Hovedfokus 

vil være mot langdistanse sledehund løp.  

  

Hvor: Røros.  

Femundsløpet  som i år er NM, starter de påfølgende dagene fra Røros og det vil være en fin 

mulighet til å få med seg atmosfæren og livet på et langdistanse sledehundløp om man blir 

noen dager etter kurset, med fantastiske Røros og Femundsmarka som bakteppe.     

  

Når: Tirsdag 31. januar 2023, kl 11 – 18.  

  

Pris: Kr 500,- betales til VIPPS #590889 når påmelding er bekreftet. 

 

  

Maks 16 deltagere. Veterinærer som skal delta som løpsveterinær i 2023 vil få fortrinn fram 

til 15.12.2022. 

  

Påmelding innen 01. januar 2023 til: mariannebjornson.hofstad@sleddog.no 

Skriv navn og adresse i påmeldingen dersom du skal delta på hundeløp som veterinær i 2023! 

 

  

Hovedforedragsholdere:   

Kitty Marie Killi Jevne, veterinær/veterinærkiropraktor. Tilknyttet Racevets, og er en erfaren 

løpsveterinær fra de store langdistanseløpene i Norge. Eier Øya dyreklinikk hvor hun er fast 
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veterinær for mange sledehundkenneler og hvor hun daglig jobber med arbeidende hunder. 

Kitty er medlem av Etikk- og samfunnskomité i Norges Hundekjørerforbund (NHF) som 

blant annet arrangerer kurs med fokus på dyrevelferd i konkurranser. Kitty har selv ti huskyer 

og er mye på tur med sitt hundespann. 

  

Geir Wiik, kiropraktor/dyrekiropraktor.  Har konkurrert i langdistanse hundekjøring i mange 

år, og blant annet kjørt Femundløpet, Finnmarksløpet og Pasvik Trail. Holdt en mengde kurs 

og foredrag innen hundekjøring, skadeforebygging og kenneldrift. Tidligere vært TD 

(dommer) innen hundekjøring. Godkjent dyrevernkontrollør av NHF. Behandlet hunder 

dyrekiropraktisk i nesten 30 år. For tiden gjennomfører han et Masterstudie i Folkehelse ved 

universitetet i Tromsø.  

  

  

Program:  

Kl 11 – 13   

Velkommen/presentasjon av foredragsholdere/deltagere.  

Langdistanse sledeløp – hva er det? Geir  

  

Før løpet:  

- Presjekk av hunder som skal delta i løp. Kitty  

- Løpsreglement. TD  

- Doping. Antidoping komite  

  

Kl 13- 13.30 – Pause/snack  

  

Kl 13.30 – 15.30 

Under løpet:  

- Hva er den overordnede oppgaven til en løpsveterinær. Kitty/Geir.   

- Kommunikasjon veterinær/hundekjører/arrangør/myndigheter. Kitty/Geir  

- Utfylling veterinærbok på løp. Kitty  

- Vanlige sykdommer og skader som kan forekomme under løp, og hvordan vil behandler 

disse.  Vanlige årsaker til at hunder må tas ut av løp/«droppes». Kitty.  

  

Kl 15.30 – 16 Pause/snack  

  

Kl 16.30 – 18   

Praktisk med hund  

- Bodyscore – hva er det og hvordan gjør vi det. Kitty  

- Halthetsundersøkelse og klinisk undersøkelse av hunder i en løpssituasjon. Kitty/Geir  

- Håndtering av slitne bikkjer. Geir  

- Medisinkasser og utstyr i felt. Kitty  

  



Det vil være korte pauser i forelesningsbolkene. Endringer til programmet kan forekomme.  

  


