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Sluttrapport «Kurs i hundehold og kurs om 
etikk i hundekjøring.» 
 

I august sendte vi en rapport om delutbetaling for første del av 
programmet vi ønsket å bruke de omsøkte midlene til. I oktober 
2016 hadde vi et foredrag for hundeklubben og inviterte de 
kommersielle hundekjører aktørene i Longyearbyen til et foredrag med en av Alaskas beste 
hundekjørere, Brent Sass. Han var en av hovedforedragsholderne på Hakkadalseminaret i 2016 og vi 
fikk mulighet til å få han opp fra Oslo til Longyearbyen.  

Temaet på foredraget med Brent Sass var sledehundekjøring, etikk og hundehold bland de som 
driver med sledehunder både privat, kommersielt. Han har deltatt på blant annet på verdens lengste 
hundeløp Iditarod og fått prisen for «The rookie of the year». Tema på foredraget var trening, løp, 
hundehold og foredrag om selve løpet Iditarod som han hadde vært med på det året.  

Etter foredraget hadde vi en sosial samling med de som ønsket å være med og vi fortsatte 
hundepraten med Brent Sass. Dette var et veldig vellykket foredrag og det var flere fra de 
kommersielle aktørene som driver med hundekjøring i Longyearbyen som deltok. Vi bidro da med et 
tettere hundekjøremiljø i Longyearbyen, erfaringslæring oss imellom, men ikke minst råd og 
veiledning til alle fra Brent Sass om samspillet mellom hundene og menneskene og ta vare på 
hundene under kortere og lengre turer mm.  

 

  

 

Vi forsøkte å få opp foredragsholdere i 2017, men pga stor aktivitet med løp på fastlandet så var det 
ikke mulig å få opp de vi ønsket før i år.  

Helgen 7.12.18 – 9.12.18 kurs i Skadeforebygging, undersøkelser og 
behandling av hund 

Vi var så heldig å få opp Ingrid Wiik Haugbjørg og Tone Wiik til å holde et kurs for medlemmene i 
hundeklubben i skadeforebygging, undersøkelser og behandling av hund. Dette kurset var tilbud til 



alle uavhengig hvordan hund de har. Ingrid Wiik Haugbjørg er veterinær og veterinærkiropraktor, og 
Tone er veterinær assistent og massør og rehabiliteringsterapaut. Disse to er noen av Norges beste 
innen sitt fag. Ingrid har deltatt som løpsveterinær både på Finmarksløpet og Iditarod i Alaska.  

Kurset bestod av både teori og praksis og tok for seg temaer som foring, skadeforebygging, 
undersøkelser av hund. Store deler av kurset var praktisk rettet slik at kursdeltagerne hadde med 
egen hund som de fikk prøvd på og instruktørene demonstrerte også full undersøkelse på hund.  

Dette kurset var veldig vellykket og vi fikk gode tilbakemeldinger av deltagerne. Kurset var et tilbud til 
alle i Longyearbyen hundeklubb og vi tilbudte dette gratis til medlemmene. Dette setter alle bedre i 
stand til å ta vare på hunden sin, forebygge og oppdage skader og også vite hva man skal gjøre etter 
at skaden har skjedd.  

        

 

    

   

Takk for at Svalbard miljøvernfond gav oss 
muligheten til å få til disse kursene!!  De har 
vært både for alle aktørene med hund i 
Longyearbyen og satt fokus på etikk og 
hundehold, og et eget kurs kun for 
hundeklubben sine medlemmer for å gi våre 
medlemmer god opplæring i å ta vare på 
hundene våre og forebygge skader.  

Mvh Irene Welle, leder Longyearbyen 
hundeklubb 
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