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Barmarksdrag

I barmarksdraget kan föraren välja mellan att springa, cykla eller köra kickbike/vagn
efter en eller flera hundar. Allt fler får upp ögonen för denna trevliga motions- och
tävlingsform som lämpar sig utmärkt för starka och uthålliga brukshundar.

Läs mer på:
www.draghundsport.se

text & foto: anna persson

Bträningen under den snöfria delen av året, då hundarna
armarksdraget kommer ursprungligen från draghunds-

ofta tränas med cykel och vagn. Numera är det en egen tävlingsgren, men även en trevlig sysselsättning för hundägare
utan tävlingsambitioner. Att springa, cykla eller kicka med sin
hund är en utmärkt motionsform, oavsett om du har hunden
som draghjälp eller om den springer bredvid.

Fysik och samarbete
Vad krävs då av en hund som ska träna/tävla i barmarksdrag?
Liksom andra fysiskt krävande grenar ska hunden vara frisk
och i god kondition. Styrka byggs upp genom målinriktad träning där hundarna utvecklar muskler som är anpassade för
ändamålet samt klarar att hålla hög fart över tid. Träning bör
ske på tassvänliga underlag. Draghundsportförbundet betonar
särskilt omtanken om hundarnas säkerhet och välbefinnande.
Samarbetet med föraren är viktigt. Hunden ska kunna styras och stoppas, samt springa i ett startfält med andra ekipage
med allt var det innebär i form av omkörningsteknik och tolerans mot andra hundar. Det är inte tillåtet att hundarna råkar
i luven på varandra.
För vissa raser är draglusten naturlig medan brukshundar
ofta måste tränas i teknik och vilja. En draghundskurs är ett
bra sätt att komma igång.

Bruks

med korta sträckor och belöna rejält när hunden går bra. Har
du svårt att få hunden att springa framför så kan du ha gått för
fort fram eller legat för lågt i motivation. Backa och förstärk!

Tävling
Distanserna för tävling kan variera, men är vanligtvis mellan 3
och 10 km. Starten kan vara antingen individuell eller ske via
mass- eller jaktstart. Vid framförandet får den tävlande aldrig
vara före hunden eller tvinga den att röra sig framåt.

Barmarksdraget har sju olika grenar:
• Linlöpning
• Cykling
• Hjulfordon 1 hund; 2 hundar; 4 hundar;
6 hundar; 8 hundar
Linlöpning: Hunden är fäst vid föraren via ett midjebälte med
öppen krok.
Cykling: Cykeln ska vara utrustad med effektiv broms på varje
hjul och föraren måste bära hjälm.

HUNDEN

Att börja dra
För att vänja din hund att dra något efter sig kan du fästa en
kätting i en lina (ca 2 m) som kopplas i hundens sele. Kättingen
är följsam utan att vara alltför tung och passar utmärkt för att
träna och se hur hunden beter sig. När hunden drar kättingen
utan svårighet kan du testa med linlöpning, cykel, kickbike eller vagn. Tänk på att starta försiktigt och bygga rejält med motivation så att hunden tycker det är roligt att springa framför
fordonet. Ta i början hjälp av en person som springer framför
hunden och lockar med leksak eller godis, men gå sedan över
till att motivera hunden att dra framåt på kommando. Börja

Hjulfordon: Kan bestå av till exempel en kickbike som dras
av en eller två hundar. Vid fler än två hundar ska fordonet ha
fyra hjul och vara utrustat med en broms på varje hjul. Förare
ska ha godkänd hjälm och kan åka, sparka eller springa med
fordonet.
Barmarksdragsporten organiseras av Svenska draghundsportförbundet, där även draghundsaktiva brukshundklubbar
kan vara medlemmar. Är du intresserad av att lära dig mer
om barmarksdrag eller andra draghundssporter, kontakta din
brukshundklubb och be att de arrangerar kursen ”Grönt kort”.
Kursen ger de kunskaper som krävs för att tävla, men även nyttiga tips för vanliga motionärer och möjlighet att ”prova på”. ¨
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