Slædehundeseminar del II
I weekenden 4.-5. oktober i Tisvilde afholdt Sportsudvalg Sjælland
slædehundeseminar del II. Seminaret var en fortsættelse af
Slædehundeseminar del I afholdt i august 2002.
Slædehundeseminar del II tog udgangspunkt i første del,
hvor vi denne gang skulle se teorien virke i praksis.

Tekst: Susan Hansen, fotos: Bo Petersen
En hektisk fredag
Fredag 3. oktober sidst på eftermiddagen efter endt arbejdsdag blev bil,
hunde og komfur (forklaring følger
senere) pakket – afrejse efter at solen
var gået ned vel vidende, at Fam.
Frost , Pia Lykke, Anders samt Dennis og Charlotte allerede var nået til
Tisvilde. Aftalen var, at vi skulle nå
Melbylejreren i Tisvilde ved aftensmadstid, men hvem siger, at man
skal spise kl. 19.00? Ankom nogenlunde samtidig med de bestilte pizzaer – det er det, som kaldes timing.
Fredag aften kom de sidste detaljer
på plads og efter en god nats søvn i
en af lejrens barakker, var Sportsudvalg Sjælland parate til at tage imod
de mange deltagere, der havde tilmeldt sig Slædehundeseminar del II.

SIBERIAN HUSKY

Mange havde været på del I, men det
var ikke en forudsætning for at kunne
deltage i del II.
Der var tilmeldt 50 deltagere repræsenteret ved tre af de fire polare slædehunderacer. Desværre var der
ingen grønlandske slædehunde.
Test og evaluering af kørsel
Sven Plesner, regerende Danmarksog nordisk mester i A-klasse samt
bronzevinder i åben klasse ved EM
(WSA) 2003, indledte seminariet
med en introduktion til testkørslen.
Her var det muligt at få gode råd og
vejledning til det fremtidige arbejde
med hundene. Sven kørte sammen
med de tilmeldte spand og gav undervejs på ruten vejledning i, hvordan
den enkelte musher kan arbejde vi-
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Der blev lyttet intenst under den
teoretiske gennemgang.

Sven Plesner evaluerer testkørslen med
Mette Andersen

dere med sine hunde, så den bedst
mulige udnyttelse af hundenes ressourcer opnås. Nogle af de råd, som
Sven gav handlede bl.a. om, at det er
en god idé undervejs, når man kører
at skifte om på hundenes placering –
noget som jeg kan se, nu i langt
højere grad bliver praktiseret i skoven
under træning.
12 spand inklusive velokørere havde
tilmeldt sig testkørslen.

Efter en times teori fik deltagerne i
mindre grupper mulighed for i praksis at arbejde med teorien ved at
iagttage forskellige hundeflokke.
Én flok ad gangen blev lukket ud på
et indhegnet område, hvor det så var
deltagernes opgave at vurdere og
rangplacere de forskellige hunde på
baggrund af adfærd, kropsholdninger
samt indbyrdes kommunikation. Det
var ikke nogen nem opgave, men
meget lærerigt efterfølgende at høre
de forskellige gruppers bud på flokkenes indbyrdes rangforhold. Disse
øvelser tog meget lang tid, og som
eftermiddagen skred frem var der
flere, der valgte at forlade øvelsen for
at fodre, vande og lufte hunde. Men
der er ingen tvivl om, at mange fik
gode redskaber med hjem til at læse
og forstå sin(e) hund(e).

Lær at iagttage din hund(e)
Efter testkørslerne holdt Annette
Røpke, adfærdsekspert, foredrag om
en hundefloks indbyrdes rangorden,
dæmpende signaler samt obserservationsteknikker til studier af hundene.

Hvis skaden er sket
Sidst på eftermiddagen gennemgik
dyrlæge og hundekører Charlotte F.
Jensen slædehundens opbygning og
funktionalitet. Herudover gennemgik
Charlotte førstehjælp til hunden, hvis
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Der var mulighed for at handle og få
gode råd vedrørende slædehundegrej af
både Vakarevo v. Henning og Marie
Schnoor og HIKE v. Leif Kirkeby.

skaden er sket.
Charlotte beskrev nogle af de skader,
man som hundekører kan komme ud
for: Overophedning af hunden, poteog ledskader samt chok forårsaget af
enten smerte eller overbelastning.
Overophedning kan være katastrofal
for hunden, da den, hvis den kollapser, risikerer ikke at kunne præstere
det samme som tidligere. Charlotte
gav gode råd til, hvordan vi køler en
overophedet hund ned. Et af rådene
var at komme vand på poterne samt
i lysken. Hunden skal selvfølgelig
også tilbydes vand at drikke. En
meget vigtig konklusion af Charlottes
foredrag var altid at have en førstehjælpskasse indeholdende hjælpemidler til hund/dyr med til enten
træning eller ved løb.
Udendørskøkken
Da det ikke var muligt at benytte
Melbylejrens køkkenfaciliteter betød
det, at vi havde et komfur med, der
blev installeret udendørs. Bo fik på

SIBERIAN HUSKY

bedste spejdermanér kogt ris og varmet kyllingegryden, der var tilberedt
i forvejen. Der var bare en lille detalje. Komfuret var sat op i den indhegning, hvor vi afviklede hundeadfærdsopgaverne. Det billede, der
måske nu toner frem på nethinden vil
vise, hvordan samtlige hanner, der
blev lukket ind i indhegningen, af en
eller anden grund absolut skulle
markere op ad komfuret, der stod der
midt i det hele med en presenning
over!
Ambitionerne
Lørdag aften stod i ambitionernes
tegn
Henrik Søeborg, formand for DSHK,
fortalte om klubbens planer for fremtiden.
Sven Plesner, kennel Petruschka,
(A/O-kører) fortalte om erfaringer fra
sidste års sæson samt vejen til kommende sæsons succeser
Sven og Nina Plesner har siden oktober 2002 boet i Midtsverige, hvor de
har fundet de mest optimale træningsbetingelser.
Jan Erik og Birgitte Bauer Pedersen,
Bauer Team, (C/B-kører og viceverdensmester i C) fortalte om deres
erfaringer fra sidste års sæson samt
målet for den kommende sæson.
Plesner og Bauer Team har de sidste
par år opnået flotte internationale
resultater og befinder sig begge i den
absolutte verdenselite.
Leif Kirkeby – indehaver af HIKE og
tidligere hundekører – fortalte om
udviklingen af HIKE-foderet, samt
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hvilke krav der bør stilles til et førsteklasses foder til slædehunde.
Overhaling – en teknik
Søndag handlede det om overhalingsteknik. Grupper af tre til fire spand
blev sendt af sted og skulle undervejs
overhale og lade sig overhale. En
“kunst”, der er utrolig vigtigt at
kunne.

dehundeseminariet, blev det ikke til
megen kørsel med vores egne hunde,
men søndag kom vi ud på en god tur
med spandet. Undervejs blev vi overhalet af Chalotte/Helmers spand, så
lidt træning ud i overhalingens kunst
blev det alligevel til.
Vores fem – meget tålmodige – hunde fik sig et velfortjent kødben – det
blev der blev arbejdet på i et par
timer.
Mange af seminariets deltagere gav
i løbet af søndagen udtryk for, at de
nu blot venter på slædehundesminar
del III - og gerne på sne! Nu må vi
se, hvad der sker, men mon ikke
Sportsudvalg Sjælland barsler med en
del III - jeg tror det!
Se flere billeder samt reportage på
Dansk Siberian Husky Klubs hjemmeside:
www.siberianhusky.dk
under *What's up*

Overhalingerne evalueres grundigt.

Nogle fik overskredet en grænse og
andre slugt en kamel. Alt i alt foregik
overhalingerne uden nogen form for
problemer. Der var en enkel gruppe,
der havde behov for at evaluere kørslen, da der ved en overhaling var
opstået noget tumult. Men er det ikke
netop fejlene, vi lærer af? Og en
efterfølgende god snak om, hvad der
gik galt, og hvad der skal gøres næste
gang, er det, der er med til, at vi
lærer nyt og får endnu en erfaring i Leif Kirkeby hjalp nye inden for
rygsækken.
slædehundesporten med gode råd og
vejledning til, hvordan man kommer

Da vi var “praktiske grise” ved slæ- godt fra start med hundene.
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