
 
 

        
 

Rapport for prosjekt 12-17 
 

Svalbard Husky holder kurs I hundekjøring i arktis for barn og unge. Kurset går over 14 
samlinger, hvor hver samling tar ca 3 timer.  
I løpet av samlingene vil deltagerne bli gjort kjent med:  
 
-hvorfor vi ønsker å ferdes umotorisert. 
-oppførsel i naturen.  
-hva som gjør hundespann egnet som fremkomstmiddel,  
-hvordan stelle hundene,  
-hva som skal til for å holde hunder,  
-hva slags utstyr trenger man, og hvordan lager man utstyret, 
-hvilke hunder trenger man,  
-hvilket ansvar er det å ha hunder,  
-praktisk stell,  
-praktisk hundekjøring.  
-det å være ute lenge, vinterstid. 
 
Vi hadde første samling 3. september 2011, og har holdt samling en gang i uken, for fire 
separate grupper. 
 
De første samlingene besto av noe teori, resten har vært praktisk, bli kjent med hunder, lage 
utstyr og stell. Vi la opp til at barna lærer om utstyret ,hundene, sikkerhet ute, gjennom 
praktisk erfaringer, og råd og veiledning underveis.  
 
Tilskuddet fra Svalbards Miljøvernfond gjorde det mulig å ha med en ekstra voksenperson. 
Dette medfører litt høyere sikkerhet i forhold til evt Isbjørnmøter. Denne har også tilført enda 
bedre veiledning, og oppfølging av barna. Særlig de yngre kursgruppene har dratt stor nytte 
av dette. 
Fjorårets støttede ”Trollcart Neiden”, som er en stødig 4- hjuls vogn beregnet for 
hundespann fra 4 -12 hunder, har også i år kommet svært til nytte, da vinteren var litt treg 
med å komme. Disse vognene gir en opplevelse som er  svært likt hvordan tradisjonell 
hundekjøring med slede foregår, hvor 2 og 2 barn kan dele på ett hundespann, og jobbe 
selvstendig for bedre læring og opplevelse.  
 
Vi har vært mye ute å kjørt hundespann, med de nye vognene, både på veiene i 
Adventdalen, men også ute i elveleiene, når elvene stoppet. Når det blir sledeføre vil vi gå 
over til å bruke tradisjonelle hundesleder. 
 
For å kunne tilpasse kurset mest mulig til de forskjellige alderstrinnene delt opp i 4 parti. To 
for småbarn fra 1.-3.klasse, to partier for 4.-6. klasse. 
 
 
 



 
Prosjektet endte også i år med å bli populært.  
Vi hadde så stor pågang av barn som ville være med, at vi måtte sette grensen på 32 barn. Da ble det 4 
grupper av 8 unger. 
Også i år får vi fantastisk gode tilbakemeldinger fra både foreldre og barn, og ”ryktet” vi hører i byen, 
at ungene snakker om hundekjøring og hunder hele tiden. Noen rapporterer også om problemer med å 
få sove natten før kursdagene. 
 
Alt i alt er vi fornøyd med gjennomførelse, planlagte forlengelsen av kurset for de største ungene, frem 
til hundeløpet «Hilmar Nøis trail» falt bort da vi ikke hadde noen unger i aktuellt alderstrinn.  
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