
Tietoa ja ohjeita koirahiihtoon: 

 

Koirahiihdon harrastamisen aloittaminen on helppoa. Tarvitaan vain: 

•hyvin istuvat vetovaljaat koiralle 

•hiihtäjälle vetovyö, jossa on avoin koukku tai paniikkilukko mahdollistaen vetonarun nopean irrottamisen 

•joustava naru, jolla kytketään koira valjaista vetovyöhön, sopiva pituus n. 2-3 m 

•hiihtovälineet ja tietysti vetohaluinen koira 

Haavereiden välttämiseksi koiran tulee ehdottomasti olla peruskoulutettu ja osata pysähtyä välittömästi 

käskettäessä tai hiihtäjän niin voimakas, että hän auraamalla saa koiran tarvittaessa pysähtymään. 

 Koiran tulee turvallisuuden vuoksi oppia ensimmäiseksi sana ”seis” etenkin, jos koira on vetovoimiltaan 

hiihtäjää vahvempi. Turvallisuuden nimissä on myös hiihtäjän opeteltava heti alkuvaiheessa irrottamaan 

nopeasti vetonaru vetovyöstä. 

Koira kuten ihminenkin oppii nopeimmin matkimalla muita. Siksi ensimmäistä kertaa lajia kokeiltaessa olisi 

hyvä, jos mukana on kokenut koirahiihtäjä ja koirahiihtokoira. 

Käytännön vinkkejä koirahiihtoharrastukseen 

Ennen hiihtoa koiran tulee saada tehdä tarpeensa, jotta juokseminen olisi sillekin mieluisa kokemus. Jos 

koirallesi tulee hätä kesken hiihdon siivoa sen jätökset pois ladulta. 

Pidä vetonaru aina tiukalla eli veto päällä; myös alamäissä. Jos koira juoksee alamäet hiljempaa, kuin mitä 

sukset luistavat, auraa suksilla ja kiristä vetonarua kädellä, jotta veto säilyy. Samalla varmistat sen, ettei 

naru sotkeudu koiran jalkoihin tai jää suksien alle. Älä laske alamäissä koirasi vierelle tai ohi, vaan pysy aina 

sen takana. Näin voit aina tarkkailla koiraasi. Varo etenkin laskemasta suksillasi koirasi päälle. 

 

Latukäyttäytyminen 

 

Koiria tulee aina kohdella hyvin. Fyysinen kurittaminen ja epäinhimillinen kohtelu on kiellettyä. 

Älä anna koirasi juoksennella irti ladulla tai parkkialueella 

Jätä toisia koiria kohtaan aggressiivisesti käyttäytyvä koira kotiin tai laita koiralle kuonokoppa 

Kahdella koiralla hiihdettäessä on suositeltavaa käyttää narua, jolla koirat yhdistetään kaulapannoista 

toisiinsa 

Ole huomaavainen muita ladulla liikkujia kohtaan. Ilmoita tulostasi hyvissä ajoin ja ilmoita tarvittaessa 

kummalta puolelta ohitat (”tulen vasemmalta/oikealta”). Ohituksen jälkeen kiitoksen lausuminen sivuun 

väistäneelle ei juurikaan hidasta vauhtia ja antaa lajin harrastajista positiivisen kuvan. 

Toista koirahiihtäjää ohittaessasi ilmoita niin ikään ohitusaikeistasi hyvissä ajoin ja suorita ohitus ripeästi 

koiraasi kannustaen. Ohitettava varautuu ohitustilanteeseen siirtymällä ladun jompaan kumpaan laitaan ja 

antamalla ohittajalle reilusti tilaa ohittaa. Ohitettava voi ohitustapahtumaa nopeuttaakseen hiukan 

hiljentää vauhtiaan ja lyhentää vetonarua. 


