
                                                                          

Hundesport for barn, ungdom og voksne  
på Svalbard  

Longyearbyen Hundeklubb 
Sluttrapport SMF prosjekt 14-104 (2015) 

 

 

 

 

 
  

Hundekjøring med de nye TROLL vognene, bæsjebingo, hundetegning, hundespill, valpekosing  
 Gratis, frisk, utendørs aktivitet for alle under «Åpen dag hos LHK 2015» 

 



Bakgrunn 
Aktiviteten til Longyearbyen hundeklubb (LHK) de siste 20-30 årene har vært og er fremdeles svært 
viktig for at byens befolkning skal kunne ha polarhunder og drive hundekjøring som hobby. Fra og 
med 2015 har Longyearbyen hundeklubb også fasiliteter for alle hunderaser og er derfor et alternativ 
for alle private hunder i Longyearbyen. 

LHKs hundegård ble utvidet på dugnad i 2014. Dette hadde ikke vært mulig uten støtte fra Svalbards 
Miljøvernfond, Korkpengefondet og de utallige dugnadstimene som medlemmene la ned. LHK har nå 
fokus på aktivitet og utstyr til å drive aktivitetene i klubben. I den anledning søkte vi om støtte til å 
komplettere utstyr som skulle stimulere til bruk av både hundegården og aktivitet med hund. Vi 
ønsker at aktiviteten i klubben skal ha fokus på dyrevelferd, være renslig og ryddig, trygg og 
spennende, og LHK søkte derfor om støtte til ulike former for utstyr som klubben trenger for å legge 
best mulig til rette for dette. 

Longyearbyen hundeklubb (LHK) ble tildelt 50. 000, fra Svalbard Miljøvernfond til et prosjekt som fikk 
tittel «Hundesport for barn, ungdom og voksne på Svalbard» – prosjektnummer SMF 14/104. 

 
Hundesport for barn, ungdom og voksne - aktivitet 
Etter tilsagnet gikk LHK til innkjøp av ny to nye Trollvogner, to sparkesykler, to barnesleder, 
skittplukkere og nytt verktøy. Midlene fra SMF bidro til å dekke deler av dette (en trollvogn ble 
finansiert av Sparebanken Nord-Norge, og to Oinakka Barnesleder ble støttet av Kongsberg Satellittes 
- SvalSAT).  Seks nye skittplukkere som ble fordelt rundt om i klubbens hundegård og har vist seg 
svært nyttige når det gjelder å redusere mengden snø som kommer med når man plukker hundeskitt 
– dette bidrar videre til at man har redusert hvor ofte klubbens «skitt-container» må tømmes. 
Verktøyet trenges for vedlikehold av vogner, sleder og klubbens øvrige fasiliteter. Medlemmene i LHK 
har etter innkjøpene bidratt med gratis vognkjøring på «Åpen Dag» i hundegården. Dette er et 
arrangement vi har vært år, men som i år gikk mye mer effektivt med mindre kø og venting for barna 
fordi vi hadde nye trollvogner på plass. Ellers har sparkesykler og vogner vært i daglig bruk av 
klubbens medlemmer og gjester (barn/voksne) de har med seg når de trener hunder. Ettersom LHK 
ikke driver kommersielt er det ikke lov for medlemmer å ta betalt for å ta med seg noen på tur, så alt 
slikt drives av dugnadsånd, frivillighet og ikke minst igjennom et brennende ønske blant klubbens 
medlemmer om deling av felles, gode friluftsopplevelser med hund. 

Økonomi 
Prosjektets kostnad ble 50.789 NOK. Dette ble dekt av tilskuddet fra SMF og overskytende beløp ble 
dekket inn av egenkapital.   

Kostnadene som dekkes av støtten fra Miljøvernfondet fordelte seg slik: 
1 TROLL vogn, inkludert reservedekk og bremsesett 29090 
2 Sparkesykler 11650 
6 Skitplukkere 4560 
Verktøy  5489 
Sum utgifter 

 
50789 

 
Finansieringskilder  
Svalbards miljøvernfond 50000 



Oppnåelse av miljømål - oppsummering 
LHK er svært takknemlig for støtten fra Svalbards miljøvernfond til prosjektet Hundesport for barn, 
ungdom og voksne. LHK ser at de nye fasilitetene klubben har fått bidrar til økt aktivitet igjennom at 
flere kan låne vogner, sparkesykler eller barnesleder for å trene hunden(e) sine. Ettersom klubben 
stadig får flere byhundmedlemmer som benytter den nybygde hundegården er det bra at vi har 
fasiliteter som dekker alle behov. Utstyr som verktøy og skittplukkere bidrar igjennom økt 
vedlikehold og «mer presis skittplukking» til å minske økonomiske og miljømessige faktorer (bevarer 
utstyr og anlegg, og skitt-plukkerne gjør at containeren blir mindre fylt med snø og må tømmes 
sjeldnere). Å ha tilgang på vogner, sparkesykler og barnesledene er likevel det viktigste som er 
oppnådd i dette prosjektet. Det har bidratt til økt aktivitet i klubben fordi det er tilgang på mer utstyr 
og det er mulig å ta med seg venner eller barn på tur, ettersom det nå finnes fine fasiliteter for 
trening av hunder om du har stort spann (TROLL vogn) eller om du bare eier en eller to hunder og 
trener det med sparkesykkel. Utstyret har også vært utlånt gratis til barnehager på utedager og har 
vært i flittig bruk på klubbens egne, gratis arrangementer for barn «Solfestløpet», «Sledekarusellen» 
og «Åpen dag».   

 
Vi takker igjen for støtten og bidraget fra Svalbards Miljøvernfond som uten tvil har bidratt til at flere 
voksne og barn har kunne glede seg over hunder og hundesport! 
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