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TEXT: Eva Kallersand

A

Ett par skidor, snö på marken och en glad boxer förstås - och du
har en härlig möjlighet att komma igång med den fartfyllda och roliga
draghundsporten! Förutom styrka och kondition, bygger du och hunden
samtidigt upp ett gott samarbete som kommer väl till pass både i träning och
vardag.
Pigga boxrar brukar älska att dra! Och tänk dig att få stå på skidor bakom din
bästa kompis som ivrigt drar dig fram över gnistrande vit vintersnö! Har du en pulka?
Din hund skulle säkert älska att lära sig dra både barn och matsäck i den.
Blir du sugen att prova? Kul! Du behöver inte gå någon kurs men vi vill gärna ge dig
några bra tips på vägen, för att du ska kunna komma igång så smidigt som möjligt.

1

Utrustningen
En bra dragsele (typ ”nomesele”) rekommenderas varmt. Och en expanderbar lina, för
att undvika hastiga ryck. Linan fäster du i ett brett
bälte, som - för din och hundens säkerhet - bör ha
en öppen krok så att det är lätt att haka i och ur
linan om det behövs.
Sele, lina och bälte hittar du i välsorterade
djuraffärer. Du kan också tillverka ett eget bälte
med öppen krok.
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Värm upp
Värm upp både dig och din kompis på en
10 -15 minuters promenad och rasta hunden innan
ni kliver på spåret.

3

Gå på tur
Hitta en snöklädd frusen sjö, en äng eller i
bästa fall ett hundtillåtet skidspår. Busiga boxrar
brukar gilla att jaga och bita både skidstavar och
skidspetsar – så vänj först hunden med utrustningen innan du kopplar ihop dig själv och hunden.
Väl ihopkopplade – låt någon åka precis före
och locka på hunden. Anpassa retningen så att det
går i den takt ni vill. Fortsätter hunden jaga skidor
och stavar - öka på retningen framåt.
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Vänster! Höger!
Passa gärna på att träna in kommandona
”höger” och ”vänster” när ni är ute på kvällspromenaden. Så fort ni rundar ett gathörn eller svänger
in på stigen säger du
”höger/vänster”. Även stanna,
sakta och framåt är användbara
i skidspåret.

Vill man prova drag och inte
kör så långt så kan man
använda en vanlig y-sele.
Tycker man sedan att både
hund och förare gillar det
investerar man i en riktig
dragsele.
Här kör Frasse med Bob under
strålande sol i Funäsdalen.
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5

Dra pulka
Har du en pulka med skakel? Kanske ligger
en gammal segebadenpulka på vinden och bara
väntar på nya äventyr. Om din dragsele är en så
kallad kombisele så passar den både för linkörning
och skakel.
När du spänner hunden för pulkan med skakeln
första gången, behåll lugnet. Det är viktigt att
hunden i lugn och ro får undersöka pulkan och
successivt vänja sig vid att det är något som släpar
efter. Börja därför att själv dra pulkan efter dig på
promenaden och dra också pulkan efter hunden.
Spänn sedan för hunden, håll i skakeln och hjälp
hunden att gå rakt fram. När hunden börjar förstå
att den inte blir överfallen bakifrån utan att den
själv styr genom att dra så brukar självförtroendet
öka och det är plötsligt kul. Fortsätt så länge att det
sista minnet för hunden av pulkan är positivt. Ha
några kilos tyngd i pulkan (t.ex en sandpåse) så
den inte studsar och skramlar. Kom ihåg att ta tag
i skakeln så du kan hjälpa till att bromsa i nedförsbackarna.
När du kommit så här långt är det bara att stoppa
ner barn och matsäck och ge dig ut på tur. En
boxer brukar älska att få en sån viktig uppgift.
Kom ihåg att börja med kortare sträckor och öka
allt eftersom. I slutet av vintern kanske det till och
med kan bli en fjälltur med pulka - ett riktigt
äventyr!
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Glöm inte matsäcken!
Förgyll utflykten med matsäck åt både dig
och vovven!
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Stretching/Visitation
Efter turen – lägg på hunden ett värmande
täcke. Lär dig gärna att stretcha din hunds muskler
av någon som kan. Känn igenom kroppen om
något känns spänt och om hunden reagerar någonstans. Massera också gärna igenom din hund.

Nu är det bara att
hålla tummar och
tassar för att det blir
en vit vinter!
Och att många
boxrar får prova
på drag i vinter!

Lexis livs
första tur med
pulkan.
Svansen har
åkt upp och
hon är väldigt
mallig för att
hon har
besegrat
pulkmonstret.
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