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Simning  
passar alla!

Vattenträning är ett skonsamt sätt att bygga upp kroppen efter 
skador och ett perfekt sätt för den överviktiga hunden att 

 tappa de extra kilona. Och simning som friskvård och  
aktivering brukar uppskattas av både unga och gamla hundar. 

TEXT LENA HEIMLÉN  FOTO JENNY JURNELIUS
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Simning  
passar alla!

B ara fantasin sätter stopp för vad man kan träna i vat-
ten, säger Nadine Rinderud entusiastiskt. Hon vet vad 
hon talar om. Med tre border collies i högsta klassen 

i agility och ytterligare en stjärna på gång är hon insatt i de 
flesta träningsformer. Hundsim förknippas ofta med rehabili-
tering och det är vanligt att det är genom rehab som hundä-
gare kommer i kontakt med vattenträning, främst i så kallad 

water treadmill. Men i dag är det allt fler som simmar för 
bättre kondition, styrka och muskler. Friskvård, helt enkelt.

– De flesta som kommer hit gör det som en bra aktivitet 
för sin familjehund, säger Johanna Eriksson vid Göteborgs 
Hundsim Sport och Rehab. Det är jättebra rörelseträning, 

inte minst för äldre hundar som kanske börjar få problem 
med leder och muskler. Särskilt vintertid då de kanske 
spänner sig för att det är kallt, halt och blåsigt ute. Här 
inne är det ju ljust och varmt året runt!

Träning på elitnivå
Nadine visar med van hand hur hundarna ska simma. Det 
är åttor, cirklar och tempoväxlingar i korta pass om 10–12 
minuter. Sedan får de vila innan de kör ett pass till.

– Så här i början av säsongen, efter åtta veckors vila, 
börjar jag långsamt bygga upp dem inför årets tävlingar. 
De är ju olika i kroppsbyggnad och bygger muskler olika 
snabbt så jag lägger upp individuella träningsprogram för 
var och en tillsammans med min fysioterapeut. Det gäller 
att hundarna är i gott skick så de kan hålla sig kvar i eliten 
och klara påfrestningarna utan skador. För bara ett tiotal 
år sedan var det ganska stora marginaler, det kunde skilja 
sekunder mellan de ledande ekipagen; i dag kan det röra 
sig om hundradelar. Ju mer vi kräver att hundarna ska 
prestera, desto bättre förutsättningar måste vi ge dem för 
att lyckas, menar Nadine.

”Det är jättebra rörelseträning, 
inte minst för äldre hundar som 

kanske börjar få problem med  
leder och muskler”

Några tips innan din 
hund ska börja simma

Kolla vilken utbildning, 
kompetens och erfarenhet 
personerna har som erbjuder 
hundsim. 

Börja lugnt och försiktigt med 
korta pass, även om din hund 
gillar att simma och bada. Bas-
sängen är väldigt annorlunda 
mot sjön eller havet.

Ha alltid flytväst eller sele på 
hunden. Skulle den få kramp 
eller något annat inträffar så du 
måste få upp den ur vattnet  
fort, är det nödvändigt med ett 
handtag.

Är hunden känslig för att få 
vatten i öronen, använd  
fetvadd.

Träna alltid med utgångs-
punkt från hundens fysiska 
förutsättningar.
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Wilco är en sexårig rhodesian ridgeback. Han tävlar i 
lydnad och simmar mest för konditionens och aktiveringens 
skull. Det krävdes en del pepp från matte i början, men nu 
skuttar han med glada språng fram till korgen med leksaker. 
Han har sina favoriter som han tar med sig ner i bassängen.

– För det mesta simmar han tillsammans med ”syrran” sä-
ger matte Tina Toivonen. Det är min bracco italiano Aste, en 
utpräglad jakthund som jag tävlar och tränar jakt och lydnad 
med. Hon drabbades av osteochondros, en tillväxtrubbning 
i ledbrosken, för drygt ett år sedan och opererades. Hon var 
valp då och full av lek och bus så det var jättesvårt att försöka 
hålla henne lugn. Och sedan när vi skulle börja simträna fick 

jag vara med i bassängen och hålla henne. Bracco italianon 
som ras har ju ganska ”lösa” och vida rörelser, här var det 
extra viktigt att hålla bogen i rätt läge.

Ny muskelstyrka efter operationen
Det är inte bara tävlingshundar som simmar, långt därifrån. 
Filip är en stilig dalmatinerhanne på drygt tolv år. Han opere-
rades för diskbråck då han var åtta år och efter en tids strikt 
vila blev han ordinerad rehabilitering i water treadmill, som 
innebär att gå på löpband i vatten.

– Jo, han travade på bra och fick ganska snabbt tillbaka 

”Jag har haft lite äldre hundar 
som mer eller mindre dömts ut 

men som levt ett gott liv i flera år 
efter det tack vara simningen”

Tolvåriga dalmatinern Filip hål-
ler i gång stela leder genom att 
simma ett par gånger i veckan.

Matte Agnieszka 
Julander berättar 
att Filip föredrar 
simning framför att 
gå på vattenband.

Vad ingår i försäkringen?
Kostnader för rehabilitering täcks sällan av den 

 vanliga standardförsäkringen, men ofta erbjuder 
bolagen olika tilläggsförsäkringar eller mer omfat-
tande försäkringar. Då kan simning eller träning i 
water treadmill som rehabilitering ingå.  

• Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som 
ingår i din försäkring, och vilken typ av träning som 
omfattas. Fråga också om det exempelvis krävs 
remiss från veterinär.

Vad säger veterinären?
Vi kontaktade leg veterinär Hanna 

 Eriksson på Sundbybergs Veterinärpraktik 
och bad om hennes syn på vattenträning.

Finns det några tillstånd hos hunden då det  
är mindre lämpligt, eller direkt olämpligt,  
att simma?

– I de allra flesta fall går det jättebra att sim-
ma med sin hund. Jag skulle rekommendera 
att man dubbelkollar med sin veterinär innan 
man börjar simma om man känner sig osäker. 
Det finns tillfällen då jag avråder från simning, 
till exempel om min patient har någon form av 
sårskada eller fukteksem, då anser jag att man 
bör vänta till dess att det läkt. 

Finns det några rekommendationer som du  
som veterinär vill framföra?

– Jag rekommenderar alla att simma sina hun-
dar, unga som gamla. Framför allt rekommenderar 
jag alltid simning till mina artrospatienter och pa-
tienter med övervikt för en skonsam viktnedgång. 
Simning är en fantastisk motionsform för både 
människor och djur som stärker vår muskulatur 
och förbättrar vår kondition. Detta i sin tur leder 
till friskare individer, bättre återhämtningsförmåga 
vid sjukdom, ökad livskvalitet och därmed ett ro-
ligare liv. Dessutom är det väldigt skönt att slippa 
långpromenaden i spöregn ibland. 



47  HUNDSPORT  ⁄  NR 2 2018

muskelstyrkan, men han gillade det inget vidare, säger matte 
Agge med ett leende. Han är betydligt mer bekväm med 
simning i bassäng.

Filip går lite stelbent uppför trärampen, över bryggan 
och ner på den uppblåsbara rampen i vattnet innan han tar 
ett par långa kliv ut i bassängen och börjar simma. En till två 
gånger i veckan simmar han, 30 minuter varje gång. Man ser 
att han njuter av varje simtag. Han ser nästan lite stolt ut där 
han far runt i det 24-gradiga vattnet. Något motvilligt simmar 
han till rampen när matte säger att det är färdigsimmat för 
den här gången, och med synbart lättare steg promenerar 
han bort till duschen.

 
Finns alltid någon vattenträning som passar 
Alla hundar duschar före och efter simningen, det är ett krav. 
Hur mår päls och hud av det? Och hur är det med ögon och 
öron? ”Vi har inte märkt några som helst problem” är svaret 
från både hundägare och tränare. Hundarna schamponeras 
ju inte utan spolas bara av. Damm och smuts innan de kom-
mer till bassängen och efteråt ska kloret duschas av innan de 
torkar och går hem.

Oavsett om man tävlar på elitnivå, vill hålla hunden i trim 
med varierad träning eller om man vill förlänga livet på en 
gammal hund, finns det alltid någon träningsform i vatten 
som passar. 

Det där med ”förlänga livet” givetvis sagt med glimten i 
ögat, även om det ligger en hel del sanning i det. 

– Jo, jag har haft hundägare här med lite äldre hundar som 
mer eller mindre ”dömts ut” som färdiga för hundhimlen 
men som levt ett gott liv i flera år efter det tack vare simning-
en, säger fysioterapeut Jenny Jurnelius.

Och efter att ha träffat en hel drös lyckliga, välmående 
hundar av olika raser och åldrar förstår man vad Jenny  
menar.   

Hundhälsa

Wilco, rhodesian ridgeback, 
tävlar i lydnad och simmar för 
konditionen och aktiveringen.

Bracco italianon Aste tävlar i jakt 
och lydnad, hon  ordinerades sim-
ning efter en operation som valp.

Water treadmill –  
löpband i vatten  

Användes i början enbart 
vid rehabilitering men blir allt 
vanligare som träning och 
friskvård. Man justerar hur 
stor belastningen blir med 
hjälp av vattenmängden.

Det finns inga nationella 
riktlinjer eller certifieringar för 
t ex hundfysioterapeuter, men 
det finns ett flertal yrkesut-
bildningar inom rehabilitering 
och friskvård. Läs gärna på 
om vad som ingår i de olika 
utbildningarna och hur omfat-
tande de är för att få en upp-
fattning om kvaliteten.

Hundfysioterapeut benämns 
ibland även som canineopat, 
i praktiken innebär det att 
behandla och stärka hundens 
rörelser och funktionsförmåga. 
I utbildningen ingår bland an-
nat anatomi, fysiologi, patologi, 
orsaksdiagnostik samt olika te-
rapeutiska  behandlingsformer.


