Kløv

Å bære kløv er en utfordring for hunden og praktisk for deg som hundeeier. Det er utfordrende for
hunden fordi den plutselig har en ekstra vekt på ryggen i tillegg til kløvsekker som henger på siden.
Dette gjør at balansen blir annerledes og den må konsentrere seg mye mer enn på en vanlig tur.

Jeg har merket på mine hunder at når de bærer kløv i områder hvor det er mye sau, er de ikke på langt
nær så interessert i sauen som når de går uten. Foruten vekten, har de også to sekker hengende på hver
side av kroppen som de ikke er vant til å ha der. Dette gjør at det blir vanskeligere å komme seg fram i
terrenget, en skikkelig mental utfordring som de blir slitne av.
Selv om det er praktisk for deg at hunden bærer kløv, så bør du tenke gjennom hva du plasserer i
kløvsekken. Det er mange som har fått ødelagt maten, og fått våte klær fordi hunden har lagt seg ned i
vann mens den bærer kløv.
En kløv er en form for ryggsekk som legges over hundens rygg/skuldre nærmest som en sal. Den har
to pakkesekker, en på hver side. I handelen finnes det et stort utvalg av kløvsekker i forskjellige
materiale, utførelser og størrelser. Kløven festes til hunden med en nakke- eller brystreim, samt en
eller flere bukgjorder.
Alle hunder kan bære kløv, men lasten må selvfølgelig være
tilpasset hundens størrelse. Tidligere fikk man bare kjøpt
kløvsekker til store brukshunder, men nå kan du også få det
til små selskapshunder. Som en tommelfingerregel kan du si
at en godt trent hund kan bære ca. 25-50% av kroppsvekten
sin, avhengig av hundetypen.
Ikke la valper og unge hunder bære kløv. Begynner du for
tidlig, kan den få varige skjelett eller muskelskader. Den skal
være helt utvokst, og selvsagt må den være helt frisk på alle
måter.
Kløvsekken må tilpasses hver enkelt hund, ellers kan det bli
både ubehagelig og i verste fall skadelig. Du må passe på at
det blir lik vekt i begge sekkene, slik at ikke vrir seg og blir skjeve under turen. Pass også på at myke
ting legges inn mot kroppen, og tunge gjenstander nederst i sekkene. Spisse og harde gjenstander
legger du øverst slik at de ikke under noen omstendighet blir presset inntil kroppen.
Uansett hvor nøye du er med pakkingen, vil du etter en liten stund under marsjen se at sekkene
forskyver seg litt. Du kan da finjustere ved å legge noen småsteiner oppi sekken for å få likevekt.

Det krever en del erfaring for å få
perfekt balanserte sekker, så gå noen
småturer og tren på å få likevekt før
du legger ut på den virkelige store
kløvturen.
Første gangen hunden for på seg
kløven, virker det som om den ikke
liker det i det hele tatt. I tillegg er
det veldig fremmed å manøvrere
mellom trær, busker og steiner med
en mye større kroppsbredde. Start
derfor med en liten og lett kløv på de
første treningsturene. Etter hvert vil
den venne seg til kløven og det er
ganske fascinerende å se hvordan
den lærer seg til å unngå hindringene hvor det ikke er plass til den. Jeg liker å ha hunden min gående
foran meg under kløvturer. Hvis du lar den gå ved siden av deg, kan det lett bli ubehagelig hvis
kløvsekkene hele tiden slår inntil beina dine. Lær derfor hunden til å gå foran deg.
I litt tungt terreng kan du i tillegg få trekkhjelp når den går i line foran deg, og ikke bare bærehjelp.
Mens i bratte nedoverbakker er det du som kan hjelpe til. Kløven kan da skli framover, noe som er
ubehagelig for hunden. Hvis du fester en line i kløvens bakkant, som det finnes festeanordning for,
klarer du fint å forhindre dette.
Pass på at du ikke overanstrenger hunden. Sjekk den også jevnlig for gnagsår, om kløven sitter riktig
og så videre. Husk, hunden sier ikke fra når det begynner å gjøre vondt, og det er din plikt som
hundeeier å sørge for at den ikke får det.

.

Som du ser, så er det ikke bare store brukshunder som kan bære kløv. Her har hundeeieren designet og
strikket egen kløvsekk til hunden. Den bærer ekstra golfballer, og er dermed en skikkelig caddie.
God tur og kos deg med kløvhunden din!

