
 
 

        
 

Rapport for prosjekt 14-06 
 

Svalbard Husky holder kurs I hundekjøring i arktis for barn og unge. Kurset går årlig utover 
høsten, fra skolestart og frem mot jul, med ukentlige samlinger 
I løpet av samlingene blir 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 har gjennomført disse kursene hver høst siden 2010, 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 har gjort det mulig å ha med en ekstra voksenperson. 
Dette medfører høyere sikkerhet, særlig 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. 

 

 
 
Vi har vært mye ute å kjørt hundespann, både med de vogner, på veiene i Adventdalen, men 
også ute i elveleiene, når elvene stoppet. Når det ble sledeføre gikk 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, ett parti for 4.-6. klasse, og ett for de større ungene. 
 
Prosjektet endte også i år med å bli populært.  
Vi hadde så stor pågang av barn som ville være med.. Det ble 4 grupper av intill 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.  
 
Våre erfaringer med dette prosjektet er udelt positivt. Byens barn har et tilbud som helt 
tydelig faller i smak, de opplever stor gleder over å få ha kontakt og erfaringer med dyr, 
kanskje ekstra stor siden de er «fri fra foreldre», de lærer og opplever at friluftsliv og ferdsel i 
svalbardnaturen ikke er avhengig av scooter, noen er svært skeptiske til hundene når de 
begynner, men blir helt fortrolige i løpet av høsten. Samt at vi har aktivitet i hundegården i en 
periode hvor det ikke er stor turistaktivitet. 
For oss er det et ganske tidkrevende tiltak, da det legger beslag på alle ettermiddager om 
høsten. Vi  må også stenge for vår komersielle drift (som ville vært sporadisk) samt at vi må 
ha 2 personer på jobb. Resultatet er at prosjektet nok er avhengig av ekstern finansiering, for 
ikke å bli et tapsprosjekt for oss. 
 



Pr i dag betaler foreldrene 2500 pr unge i kursavgift, og sammen med tilskuddet vi har fått fra 
Miljøvernfodet, har økonomien blitt akseptabel. 
 
Vi evaluerer hvorvidt prosjektet kan videreføres for egen regning nå som Miljøvernfondet har 
varslet at de ikke deltar lenger, men benytter anledningen til å takke for samarbeidet til et 
godt prosjekt gjennom flere år. 
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