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Våra hundar 
älskar att segla
Russkiy toy-tiken 
Kajsa är en erfaren 
seglare medan 
mopsvalpen Leia är 
en riktig nybörjare. 
Följ med familjen 
Lindberg på årets 
premiärtur med 
segelbåt och hundar. 
TEXT PETRA KJELLSTRÖM FOTO EMMA MATTSSON

Kajsa springer på däck med snabba och 
bestämda steg. Hon är på väg ner till 
ruffen på familjen Lindbergs segel-

båt. Strax efter kommer mopsvalpen Leia 
trippande. Kajsa är en erfaren seglare men 
för Leias del är det premiär på sjön. Solens 
strålar värmer och vågorna skvalpar lugnt. 
Segelbåten lättar ankar och så bär det i väg. 
Familjen Lindberg har haft sin båt i ungefär 
ett år och deras fyra hundar älskar att följa 
med på strapatser. Men i dag är det bara 
Kajsa och Leia som är med.

– Det är väldigt smidigt att segla med 
hundarna. Det krävs en viss planering och 
att man håller koll på dem. Men det är inga 
problem alls, säger husse Peter och sätter sig 
till rätta vid ratten. 

Kajsa, som är en russkiy toy, är smidig 
och rör sig lätt runt på båten. Mopsvalpen 

Leia är inte lika säker på tassen, men lycklig 
över att få följa med och sitter lugnt i mattes 
famn och spejar. Både Kajsa och Leia har 
på sig !ytvästar med handtag, ifall olyckan 
skulle vara framme.

– Våra hundar bär alltid !ytväst när vi är 
ute på sjön. Skulle de ramla i vattnet kan man 
enkelt plocka upp dem, till exempel med en 
båtshake. Dessutom är det ett praktiskt och 
säkert sätt att lyfta dem ur och i båten, säger 
matte Ann.

FAMILJEN LINDBERG bor i skärgården, deras 
segelbåt ligger förtöjd endast ett stenkast 
från tomten, så turerna blir många. Tidigare 
hade de motorbåt, men de upplevde att hun-
darna inte trivdes på den.

– De gillade inte att det skumpade mycket 
eller när det gick för snabbt. De hade ingen 

EN REN NJUTNING. Ann, Peter och Elin 
Lindberg älskar att segla. Och hundarna 
Kajsa och Leia delar deras passion.
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Russkiy toy
 RUSSKIY TOY är en relativt ny ras i Sverige 

som härstammar ifrån Ryssland. År 2006 
godkändes rasen av Svenska Kennelklubben. 
Russ kiy toy är en livlig, aktiv och glad sällskaps-
hund. Den finns både som slät- och långhårig 
och i varierande färger. Den är 20–28 centi-
meter hög och väger upp till 3 kilo. 

För mer information se: Russkiy toy-klubben,
www.srtk.se.

” Hundarna älskar att 
här är litet och mysigt”

I VÅTT OCH TORRT. 
Mopsen Leia och 
 russkiy toyen Kajsa 
trivs ihop både på 
båten och i land. 



30  Nr 6 2010 

” Hundarna trivdes inte i motorbåt     
– nu satsar vi på att segla”
kontroll och det kändes som om de kramp-
aktigt försökte hålla sig fast i durken, säger 
Peter.

Hundarna tycker däremot mycket om att 
segla. När båten är ute på tur får hundarna 
inte vara på däck, men när den ligger förtöjd 
får de vistas där. Ute på öppna havet håller 
hundarna till nere i ruffen och ibland på 
fördäck. Dock under uppsikt.

– Hundarna älskar att det är litet och 
mysigt. Vi "nns alltid nära till hands och 
de får dessutom sova med oss i kojen, säger 
14-åriga dottern Elin. 

DET MÄRKS TYDLIGT att Kajsa och Leia trivs 
bra på båten. Kajsas tofsiga öron !addrar i 
vinden när hon kikar ut över havet och Leia 
njuter av alla pussar som hon får av Elin. 
Hundarna tittar sig ny"ket omkring när 
"skmåsar och passerande båtar glider förbi 
i sommarsolen.

Familjen har lärt sig segla på egen hand, 

med viss hjälp från Anns mammas sambo. 
Hundar har familjen däremot lång erfarenhet 
av. De har haft många olika raser och kennel 
länge. Numera är familjen med andra ord 
både seglingsbiten och hundbiten.

– Vi ger oss inte ut på havet om det är rik-
tigt dåligt väder. Om det skulle gå höga vågor 
får hundarna stanna nere i ruffen, helst i 
mattes eller husses famn, säger Peter.

Familjen planerar alltid sina rutter noga 
för att hundarna ska kunna rastas med jämna 
mellanrum. De lägger till i trevliga hamnar 
ungefär var fjärde timme så att de kan ta 
ordentliga promenader.

– Våra hundar blir inte rastlösa på båten 
eftersom vi anpassar oss efter dem. Det är 
väldigt viktigt att hundarna får möjlighet att 
sträcka ut ordentligt, säger Ann.

– Och promenaderna blir väldigt spän-
nande eftersom hundarna ständigt möts av 
nya stigar och dofter. Varje gång vi lägger till 
bjuds de på ett äventyr, tillägger Peter.

Nere i ruffen ligger hundarna i sofforna 
eller på dynor. De kurar gärna ihop sig på 
favorit"lten som tagits med hemifrån. Båten 
har en stor sötvattentank, så det "nns alltid 
tillgång till färskt vatten. Ann har köpt en 
speciell mat- och vattenskål med gummi-
underlag som gör att den inte välter om det 
skulle bli  skumpigt under turen. Ingen av 
familjens hundar blir sjösjuk, vilket under-
lättar ut!ykterna.

– Fördelen med små hundar är också att 
de inte tar någon plats alls, säger Ann.

ELIN TYCKER MYCKET OM att vara ute på sjön. 
Hon hoppar vant omkring bland linor och 
bommar. 

– Det är viktigt att man inte är rädd på 
båten eller orolig för sina hundar. De känner 
av oron och blir stingsliga, säger hon och 
pussar på Leia som glatt pussar tillbaka.

Vissa båtägare låter sina hundar bära 
stövlar för att de inte ska repa däcket på 

Flytväst är 
ett måste!

 DIN HUND SKA ALLTID ha flytväst på 
sjön. Välj rätt storlek. Hundflytvästar kan inte 
alltid hålla hunden flytande av egen kraft 
utan kräver att hunden hjälper till och sim-
mar. Det gäller främst stora hundar.

Om du har en liten hund kan en stor håv 
vara bra att ha ombord. Undvik att koppla 
hunden i ett vanligt halsband, eftersom den 
kan fastna och bli hängande i kopplet. Sele 
och en kort lina kan vara ett bra alternativ 
till flytväst. 

BRA GREPP. 
Hundarna lyfts 
lätt i och ur båten 
med hjälp av 
handtaget på 
flytvästen. 

Mops
 MOPSEN kommer ursprungligen från Kina 

och har anor som sträcker sig hela vägen 
tillbaka till 500 år före Kristus. 

Den har även berikat svenska språket, 
genom att ge oss ordet ”mopsig”, som syftar 
på att någon är näsvis och uppnosig.

Mopsen vet sitt värde, är social och älskar 
att stå i centrum. Att den dessutom är lätt-
lärd, tu! och intelligent gör den till ett riktigt 
charmtroll.

För mer information se: www.mopsorden.se.
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Tips för 
badkrukor

ALLA HUNDAR GILLAR INTE att bada. 
Men visst är tanken härlig att släppa hunden 
i vattnet en varm dag. Börja försiktigt. Låt 
nybörjaren få känna på vattnet där det är 
grunt och där den bottnar. Locka och belöna 
och låt den själv hitta glädjen i vattnet.

Acceptera om just din hund inte vill 
doppa sig.

Skölj ur pälsen med ljummet vatten när 
ni kommer hem. Havssalt torkar ut pälsen. 
Även ostkustens vatten innehåller salt. Torka 
ur öronen med en bomullstuss efter en bad-
dag. Tänk på att om din hund svalt mycket 
saltvatten så kan den bli lös i magen, senare 
på dagen. 

Servera fiberrik kost till din hund de dagar 
ni varit vid havet och arbetat i vattnet och ge 
hunden vatten att dricka före badet så und-
viker du att den släcker törsten i sjön.

Tänk på att algblomning kan vara dödligt 
giftigt för din hund.

båten. Men hundar och stövlar är ingenting 
som familjen tycker hör ihop. De anser att 
hundarna får dåligt fäste om de inte får vara 
bartassa på däck. 

OM SOMMARDAGARNA BLIR VARMA så brukar 
Ann doppa hundarna i havet. Ute på sjön 
blåser det ofta, så hettan blir inte lika intensiv 
som på land, men man ska se till att hundarna 
alltid har tillgång till skugga. 

– Kalla och blåsiga dagar värmer !yt-
västen extra och det "nns gott om "ltar nere 
i kabyssen. Dem kan både människor och 
hundar svepa om sig, säger Ann.

När det är dags att lägga till vid kajen lyf-
ter husse över Kajsa och Leia i !ytvästarnas 
handtag till Ann som tar emot dem. Hundarna 
springer på bryggan i de färgglada västarna och 
skäller upprymt efter dagens äventyr. 

– När vi kliver av så längtar vi redan efter 
nästa båttur. Både hundarna och jag, säger 
Elin och ler stort. 

      tips för en 
lyckad båttur
1 Ta med tabletter ifall hundarna skulle bli 

ormbitna på land. Hör med din veterinär.

2 Preparera med fästingmedel och ta 
med fästingtång. 

3 Plocka alltid upp efter din hund.

4 Koppla hunden på land! Respektera 
landstigningsförbud och koppeltvång.

5 Landgång underlättar landstigning.

6 Ett uppspänt nät runt däck hjälper till 
att hålla de större djuren ombord.

7 Giftalger kan vara dödliga. Undvik 
algrika vatten.

8 Saltvatten kan framkalla kräkningar 
och leda till förgiftning.

9 Värmeslag kan drabba instängda 
 hundar, se till att det finns ventilation.

10 Ta med sjösjuketabletter. Om hunden 
lätt blir sjösjuk är det bättre för den att 
stanna hemma.

 Feromoner, hundens egna må bra-hor-
moner, är ett annat alternativ. Det mins-
kar stress och rädsla hos hunden. Finns 
som spray, halsband och doftavgivare.

11 Ifall det är omöjligt att lägga till, lär 
hunden var den kan rastas i båten.

11
KURA INNE. När det är dåligt väder håller sig 
både Elin och hundarna gärna under tak. 

TRYGGT. Leia sitter 
gärna i matte Anns 
famn när det gungar.

FAST MARK. Leia  
trippar glatt fram 
på bryggan efter 
en skön båtfärd.

MYSIGT. När 
familjen seglar 
får hundarna 
vara i ru!en. 

!
ÄR DET EN LITEN hund så kan du hålla den 

i bakkroppen så att lungorna töms på vatten.
Är den för stor för det förfarandet, se då 

till att hundens hals och huvud ligger lägre 
än kroppen och lägg ut hundens tunga i 
mungipan så att den inte hindrar luftflödet 
för hunden.

 Tryck med båda händerna på hundens 
bröstkorg. Anpassa trycket efter hundens 
storlek.

 Titta hela tiden efter andetag på hundens 
bröstkorg, blås in luft genom hundens näsbor-
rar mellan bröstkorgstryckningarna.

Kontakta alltid veterinär efter ett drunk-
ningstillbud, hundens hälsotillstånd kan vara i 
fara, även om den ser relativt pigg ut.

 Gör så här vid 
drunkningstillbud  


