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Å KLØVE
Hvorfor bruke kløv.
Kløv er fantastisk nyttig og praktisk.
Hunden kan være med å bære på
både korte og lengre turer.
Hunden bruker kroppen på en helt
annen måte når den går med kløv.
som også er med på at hunden blir
sliten og får brukt seg. Så det er
spesielt ideelt for hunder med mye
motor, som ikke får utløp for sin energi
på vanlig måte.
Hunden får bygget muskler spesielt i bryst og skulderparti.
Man vil normalt rose hunden mer når den går med kløv, og
fortelle den hvor flink den er, det vil få hunden til å føle at den er
flink og gi den en god følelse av at den gjør noe bra.

Hvilke hunder kan bære kløv
I utgangspunktet kan alle friske voksne hunder bære kløv, om
kløven er tilpasset hundens størrelse, og hunden trenes opp til
det.
Men like vel er det ikke helt så enkelt. Er det svært kortbeinte
hunder vil de få problemer med å komme seg fram i terrenget
om de bærer kløv, som vil da lett henge seg opp i
vegetasjonen.
Selvsagt kan de også ha kløv, men da bør en gå steder hvor
ikke kløven blir et stort hinder for dem.
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Og selvsagt hunden bør være HD og AD fri. Det vil i enkelhet si
at hofter og albuer bør være skadefrie. Og hunden må også
være frisk.

Hvor mye kan de bære
Det heter seg at en hund som har en
kvadrastisk kropps form, kan bære
halve sin egen vekt. (en kvadratisk hund
kan generelt bære mer enn en med
lengre rygg, enn beinhøyde.)
Men det forutsetter at hunden er trenet
til det. Man kan ikke starte opp med vekt
i sekken uten videre.
Først må hunden lære seg å gå med
helt lett kløv, uten nesten noen ting i. Så
øker en gradvis vekten i kløven.

Min erfaring.
Når jeg trente opp
Robin til å bli en
god kløvhund,
Han kunne bære
10 kg. på lange
fjellturer, og det så
ikke ut som han
merket at han
hadde noe på
ryggen i det hele
tatt. Men så
brukte jeg faktisk to år på å venne han til litt og litt tyngre vekt.
Hunden må få tid til å bygge muskulatur til å tåle vekten.
Går man fram forsiktig så kan en få en flott kløvhund.
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Pakking av Kløven.
Husk det tyngste i kløven skal være helt framme og
nederst.
Det gir kløven stabilitet og sørger for at den største vekten
kommer over skuldrene og ikke på ryggen til hunden. Over
skuldrene er hunden sterkest. Mye vekt over ryggen kan gi en
vond rygg.
Det er også utrolig viktig at det er lik vekt i begge sider av
kløven. Det er bedre å putte en liten stein inn i den ene posen
for å få lik vekt framfor at hun skal bære skjev kløv. Går hun
lenge med skjev kløv kan det være så ubehagelig at hunden vil
begynne å halte etter hvert.
Å ha bagasjen i en
vanntett pose i hver
kløv sekk kan være
lurt, Det er lettere å ta
ut posene å sjekke
vekten på dem enn å
ha hele innholde
utover og regne
sammen vekten. En
vanntett pose kan
også være en god ide
om man har en hund
som liker å bade. Så
slipper man å få vetet
til bagasjen om den skulle hoppe uti med kløven.
Må også være nøye på at det som er i kløven ikke er noe som
stikker eller buler inn mot hundens kropp.
Jeg vil anbefale å klippe til slike tynne sitteunderlag av
skumplast eller isopor til å ha helt innerst i kløven mot hunden
for å beskytte den best mulig. De er også fine å sitte på når en
har pauser.
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Å gå med kløv.
Når man begynner å venne hunden til kløv, bør man begynne
med korte turer og lett kløv, med lett mener jeg praktisk talt tom
kløv.
Hunden blir fort sliten når den går med kløv spesielt i
begynnelsen, blant annet fordi kløven vil lettere henge seg opp i
trær og steiner til begynne med før hun blir vant med å beregne
avstanden til både kløven og seg selv
Den kan gjerne gå løs eller i band alt etter som hva dere pleier
å gjøre.
Så lenge
kløven er lett,
kan også
hunden fint gå
bratte
nedoverbakker
uten hjelp, det
vil si om kløven
har to remmer
som går under
buken på
hunden, som
holder kløven
på plass.
Vet at enkelte kløver har bare en rem under buken, de kløvene
kan være mer ustabile i nedoverbakker. Hold øye med hunden i
nedoverbakkene og se hvordan den takler det, om den trenger
hjelp eller ikke.
Men når en begynner å ha mer vekt i kløven. Må en ha en
hanefot på kløven når den går svært bratte nedoverbakker, så
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ikke kløven siger framover, og kan få hunden ut av balanse.
(Hanefot er et bånd man fester helt bak på hver av posene til
kløven, som du kan feste leiebandet i. se bildet.)
Poenget er da at man holder igjen kløven i nedoverbakker så
den ikke siger fram over nakken
på hunden. Jeg foretrekker å
bruke et elastisk hundeband
som kobles til hanefonten, da
slipper man at det blir rykk og
napp når som det ellers lett blir
når en går i terreng.

Hvilken Kløv skal en
velge.
Det finnes mange forskjellige typer kløver på markedet. Og
mange som jeg personlig synes er ganske så håpløse og ikke
egnet til å ha noe vekt i.
Det man skal se etter når man skaffer seg en kløv, er først og
fremt om den passer hunden. Både for stor eller for liten er like
gale begge deler.
Den skal være slik at når hunden legger seg ned, så skal
posene komme ned i bakken og lette litt i kløven. Slik at når
hunden legger seg ned med tung kløv, skal den slippe å ha
vekten på seg mens den ligger.
Men den må ikke være så lang at den kommer særlig under
albuene, Da vil den henge seg mer opp i terrenget og den vil
også være ubehagelig å gå med.
Man må også påse at kløven ligger godt over skuldrene og ikke
rekker lenger enn til halve ryggen på en kvadratisk hund. Blir
den for lang vil den belaste ryggen for mye.
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Har man en hund med avlang kroppsform, hvor ryggen er
lengre enn ben lengden, må man passe på at kløven er under
halve ryggens lengde.
Man må nesten ha hunden med å prøve kløven før en kjøper
den.

Kløven må ha øye til å feste hanefot (se bildet) bak på begge
kløvposene. Uten det er kløven bortimot ubrukelig til å ha noe
vesentlig vekt i. Kløven vil sige framover under bratte
nedstiginger og kunne gjøre det farlig for
hunden og få hunden til å falle.
Bilde til høyre viser en hanefot.

Det er også ønskelig med to buk remmer,
som er med å øke stabiliteten på kløven.
Har man en korthåret hund, bør innsiden av
kløven den som vender mot hunden være
av polstret skinn, eller tilsvarende, som
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beskytter hunden. Jeg foretrekker polstret skinn selv til mine
langhårede pudler.
Så har vi de to hoved variantene av kløv. Man har komte kløv
og brystreim kløv.
Komten ligner litt på den
kragen hestene bruker når de
har vogn på seg. Komten er en
stiv metall bue som er svært
godt polstret og oppbygget slik
at luftrøret og halsen skal ikke
få noe vekt men kun nakke og
skulder.
Komten går for å være den
mest behagelige og beste for
lengre turer. Men det er da alfa
omega at du får deg en komte
som passer din hund. Er den for liten eller for vid, blir den svært
ubehagelig. (Rottweileren på bilde har en komte kløv, Komten
er den halsringen som kløven er festet i.)
Brystreim kløven er den mest vanlige nå fortiden. Mest fordi den
passer de fleste hunder. Men her må en også være nøye.
Brystreimen må treffe brystbeinet og ikke halsen. treffer den
nedenfor brystbeinet vil
den gjøre det tungt å
bevege seg. For øvrig er
trolig også kløven for stor
om den treffer nedenfor
brystbeinet.
Til venstre her ser man en
brystreim kløv.

Det er en fordel å ha en
mulighet til å feste
leiebandet frame på
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kløven også så en har mer kontroll på hunden om noe skulle
oppstå.
Om en har komtekløv, er løkke til å holde hunden med nesten
et must, etter som en ikke kan bruke vanlig halsband i tillegg til
en komte.

Når kan en begynne å lære inn å kløve.
Her må en se ann sin rase og når den er voksen. Det kan varier
litt fra de helt
største til de
minste.
Mellomstore
hunder som for
eksempel
storpudler
regnes som
ferdig utviklet
ved to års alder.
Men de er
røntket ved et
års alder, så om
de er HD og AD
fri så har jeg
gjerne begynt alt ved 1,5 års alder. Men da venner jeg hunden
til å ha en nærmest tom kløv på ryggen. Bare det å venne seg
til å gå med kløv, og beregne avstand til både seg og kløven er
en utfording i seg selv.
Har gjerne sokkeskift eller en dorull i hver pose til å begynne
med.
Men å begynne å venne hunden til å ha noe vekt i posene ville
jeg ikke begynt med før hunden er over to år.

Dette er kjempe viktig.

Skrevet av Torhild. Denne teksten hører kunn hjemme på : http://home.online.no/~tormaha

Ikke begynn å trene opp hunden til å ha noe vekt i kløven før
den er ferdig utviklet.
Og øk vekten gradvis og over laaang tid. Her er det ikke bare
snakk om at hunden skal venne seg til å bære, men at den skal
få tid til å utvikle muskler til å tåle vekten. Sånt tar tid. Og da
holder det ikke med sporadisk trening. Er det lang tid mellom
hver gang den går med kløv, så må en begynne fra
begynnelsen med å trene opp hunden igjen. Det er nødvendig
for å unngå belastnings skader.
Ønsker alle en god kløv tur med sine hunder. Kos dere og kløv
med fornuft, til glede for deg og hunden din.

