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Firanavn 

Introduktion til vognkørsel 

 

Berner Sennen har i mange generationer været arbejdshunde i Berner 

Oberland, Schweiz. 

Traditionelt har Berner Sennen trukket mejeriprodukter, såsom mælk 

og fløde fra gårde til mejeriet, ofte ledsaget af børn og lejlighedsvis 

alene. 

Som arbejdshund bidrog Berneren væsentligt til familiens velstand. 

Lidt om seler og vogne 
Seletøj: Der er to grundlæggende typer af seler - BUCKLE-typen og SIWASH.  

Buckle er den traditionelle sele 
ofte set på ældre billeder af 
Berner Sennen i Schweiz. Dens 
karakteristiske træk er et bånd 
der krydser hundens bryst 
vandret over brystbenet. 

Siwash selen er den type af 
sele, der anvendes ved hunde-
slædekørsel. En siwash sele 
giver fuld bevægelsesfrihed til 
hundens skulder. Nogle hun-
de er mere komfortable med 
den ene type seler fremfor den 
anden, så vær fleksibel. Uanset 
type skal selen passe - den må 
hverken være for løs eller for stram. En korrekt monteret sele holder din 

hund komfortabel og sikker. 

Vogne: Vogne findes både som tohjulet vogne og som firhjulet vogne. En 
tohjulet vogn er lettere at manøvrere med specielt i skarpe sving, men enhver 
belastning skal være omhyggelig afbalanceret for at undgå for meget vægt på 
hundens skuldre. Firhjulet vogne er normalt større og mindre manøvrerbare, 
idet de har bredere drejeradius. Da lasten understøttes fuldt ud af fire hjul, er 
balance ikke et problem. Firhjulet vogne er mere velegnede til trække tungere 
last. Nogle mennesker finder og tilpasser antikke vogne eller laver eller om-
bygger deres egen vogn. 



Introducer din Berner Sennen til selen først. Lad hunden snuse til den, læg selen på hunden og lad den bære selen rundt i huset og på ture 

indtil hunden er helt fortrolig med selen.  
Tilføj nu et par 2 meter lange liner (fx tøjsnore) og lad din hund bliver vant til at gå rundt med disse snore, der slasker ved siden af.  

Bind derefter snorene sammen bag hunden og bind en lille træklods på 10 x 10 x 20 cm eller en halvfyldt plastflaske fast i enden af snorene og gå rundt på forskellige un-

derlag - fx græs, grusvej, fliser og asfalt.  

Grundlæggende lydighed: Vognkørsel vil være meget nemmere at lære din Berner Sennen, hvis du har etableret en god kontakt med din hund. Din Berner Sennen bør kunne gå pænt i 

snor uden at trække og komme når der bliver kaldt. 

Sikkerhed: Sikkerhed er afgørende, når du træner din hund i vognkørsel fordi en ude-af-kontrol-hund fastspændt til en vogn er til fare for sig selv og dem rundt omkring. I indlærings-
perioden skal du altid holde din hund i snor. Sørg for at have en erfaren hjælper med de første gange du spænder din hund for en vogn. 

Introduktion til vognkørsel 

Step 1 

Step 2 

Step 3 

De faste stænger på vognene får nogle hunde til at føle sig meget begrænset. Giv tid, omhu og hav stor tålmodighed når din hund skal introduceres til vognen. Lad din 

hund grundigt undersøge den nye vogn. Træk den omkring din have, mens hunden følger med. Gå med din hund i line ved siden af, bag og foran vognen. Vogne kan 

lave mærkelige lyde, som hundene har brug for at vænne sig til. Du kan fx vælge at fodre din hund fra vognen eller ved siden af vognen for at skabe en meget positiv 

association til vognen.  

Step 4 

Før du spænder din hund til vognen, skal I gå nogle ture, hvor du placere hunden mellem stængerne og få den til at gå mellem dem, mens du trækker vognen. Kun når 

din hund er komfortabel med dette trin bør du overveje at spænde den sammen til vognen.  Step 5 

Første gang du spænder hunden sammen med vognen, er det vigtigt at du har en hjælper med, som kan stå og gå på den ene side af hunden og du på den anden side. 

Tag bare et par skridt og ros, så et par skridt mere og ros. Øg afstanden langsomt efterhånden som din hund bliver mere og fortrolig med situationen. Når du kan køre 

lange lige stræk introducerer du store brede sving og kun gradvist bør du svinge skarpe sving. Din hund skal bliver vant til at dreje ind i stængerne, og det kan tage tid.  
Step 6 

På www.berner-sennen.dk kan du se videoklip med Tjalfe - 

en bernerhvalp på 6 mdr. - som gerne vil være vognkørsels-

hund, når han bliver stor.  


