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Valper trenger å kjøre bil ofte og gjerne hver dag i begynnelsen. Kjør en kort 
strekning, slipp ut valpen og la den gjøre noe som er gøy.

IKKE gi valpen mat før den skal kjøre bil!

Det er viktig at man ikke gjør så mye ut av det at man skal kjøre bil. Ha det 
som en regel at du ikke snakker med den i bilen, eller syns synd på den. Det 
gjør det bare mye verre.

Trening for hunder som ikke liker å kjøre bil eller er bilsyke:
1.trinn
La hunden få sitte i bilen en stund uten at dere kjører tur eller starter bilen. Ta 
med deg hunden og en god bok for eks og sett dere i bilen. Sett på radioen 
litt lavt og snakk rolig med hunden. Vær såpass lenge i bilen at valpen slap-
per av og til og med legger seg ned for å sove.

Gå så ut av bilen og gjør noe gøy så den får noe annet å tenke på. På den 
måten er det ikke bare leie minner hunden din har fra å være inne i en bil.
Jeg har også fått råd om å gi hunden maten i bilen(men selvfølgelig ikke når 
man skal ut å kjøre!) og da forbandt hunden bilen med noe veldig positivt.

2.trinn
Gjør som i 1.trinn. Når hunden har slappet av og kanskje sovnet, starter du 
bilen og lar den stå og gå ett minutt før dere går ut av bilen og gjør noe gøy. 
Repeter dette flere ganger så hunden får mulighet til å venne seg til dette.

3.trinn
Så kan man repetere de to tidligere trinnene. Men i tillegg nå kjører man et 
lite stykke. Ikke langt, det holder med 100-200 meter. Ta ut hunden, lek litt og 
få bilkjøringen ut av tankene igjen.

Gjenta dette flere ganger og kjør litt lenger for hver gang. Leker du med 
den etterpå får den noe annet å koble bilkjøringen til, noe som igjen gjør 
den mindre anspent siden den vet at det skjer noe morsomt mot slutten av 
kjøreturen.

TEMA:
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De første gangene med hunden skal ikke være lange reiser, heller korte og 
oftere turer.

I de tilfellene der reisesyke i vokser av valpen ettersom den blir eldre, kan 
man gi hunden medisin. Men gå da til en vetrinær å få en resept slik at du er 
sikker på å få riktig og i rett mengde for din hund.

Når man skal på lengre reiser
Luft hunden ofte underveis. Noen makstid på hvor lenge en hund kan reise i 
en bil finns ikke så lenge man lufter den ofte og sørger for at den får mat og 
viktig drikke! Husk at det kan bli varmt i bagasjerommet OG solen kan stå og 
steke i vinduet, så husk på å skygge for solen.

Det er best for hunden om den om den har et delt bagasjerom eller et eget 
bilbur/reisebur å være i. Dette er også best med tanke på sikkerheten til 
både hund og passasjerene. Vi du ha hunden i baksete finnes det egne bil-
belter til hund.

Å gå fra hund i bilen
Tenk på hvor du parkerer når du går fra bilen i den varme årstiden. Selv om 
du har solskjermer i bilen, varmes den raskt opp i solen.
Det er ikke mange minuttene som skal til før hunden har fått en alvorlig over-
oppheting. Sørg derfor for at den har utlufting og skygge. Og at den ikke står 
lenge.
På vinteren må du ta hensyn til at det kan bli for kaldt for en hund å stå i ba-
gasjerommet lenge.

Det kan være lurt å få en instruk-
tør eller en veterinær til å lære deg 
hvordan du kjøler ned hunden din 
og tvangsdrikker den. En hund som 
er overopphetet og dehydrert er 
ofte vanskelig å få til å drikke.

GOD TUR
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