
Minikurs i trekktrening med hund 
Norges hundekjørerforbund, i samarbeid med Huken produkt og Nittedal hundekjørerklubb, 
har gleden av å invitere til minikurs i trekktrening med hund!  

Norges hundekjørerforbund tar turen for å gi en innføring i hvordan man kan få mer glede av 
trekktrening med hunden sin! Vi vil snakke om hvordan man trener en hund til å fungere godt 
i trekk, hvordan man bygger motivasjon og dressur i løypa, hvordan man bygger opp en sprek 
og skadefri hundekropp og hvordan man utstyrer hunden med seletøy som bidrar til at hunden 
fungerer best mulig i trekk.  

Vi har som mål at alle deltakerne skal få mer glede av trekktrening med hundene sine, og at 
trekktreningen kan bidra til bedre fysisk form, bedre kontakt mellom hund og fører, samt 
mange fine turer sammen med hundene!  

 

Kursplan  
 

16. januar kl. 19.00   

Mortens Kro, foredrag og teori  

Vi møtes på Mortens kro for å gå gjennom flere tema som omhandler trekktrening med hund. 
Vi vil gå gjennom hvordan man trener en trekkhund til å bli motivert og lydig, samt gå 
gjennom ulike trenings – og konkurranseformer. Deretter vil vi se på hvordan man bygger opp 
den fysiske kapasiteten til hunden på en fornuftig måte, og hvordan man unngår skader. Til 
sist vil vi ta en titt på seletøy, og gå gjennom hva som er riktig tilpasset sele.  

Det vil være enkel servering, og god tid for spørsmål og diskusjon!  

23. Januar kl. 19.00  

Snørekjøring i Varingskollen  

I samarbeid med Nittedal hundekjørerklubb holder vi en økt med snørekjøring i 
Varingskollen, med fokus på trekkglede, motivasjon og innlæring av trekkdressur. Vi vil kjøre 
korte drag, øve på egenskaper man har behov for i skiløypa med hund og jobbe med fokus i 
en setting med mange andre hunder. Vi legger opp økten slik at alle kan delta, uavhengig av 
forkunnskaper eller fysisk form!  

Utstyr: Sele til hunden, line med strikk og magebelte. Ski og staver.  

Alder på hund: Hunder må være 12 måneder for å følge økten i sin helhet. Dersom man har en 
yngre hund, kan man delta på deler av økten for miljøtrening.  

 

 

 



Foredragsholdere  
 

Monika Hallan  

Jobber med breddeidrett og aktivitet i Norges hundekjørerforbund. Har drevet med nordisk 
stil og barmark med hund i mange år, og driver et aktivt friluftsliv med hund. Har vært trener 
for barn og nybegynnere i over 15 år.  

Wiebke Höfers  

Jobber med paraidrett i Norges hundekjørerforbund, og er utdannet fysioterapeut. Wiebke er 
langdistansekjører og erfaren trener.  

Susan Buttingsrud 

Driver Huken produkt, som produserer norsk seletøy. Susan er også langdistansekjører og all 
utvikling av seletøy foregår i tett samarbeid med hundekjørere.  

Nittedal hundekjørerklubb  

Under økten i Varingskollen vil vi ha med oss trenere fra Nittedal hundekjørerklubb. Klubben 
har et solid miljø for Nordisk stil og Barmark, samt slede sprint. Klubben har hatt utøvere i 
Norges – og verdenstoppen i en årrekke.  

 

Velkommen til et morsomt og lærerikt kurs!  
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