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Visste du?

Storm er vokst opp med 
hunder. Og da han og 
familien flyttet fra 
Grønland til Svalbard, 

kjøpte de en hundegård med 50 
hunder. I dag har  familien 300 
hunder. 

– Vi bruker dem til å kjøre 
turister som kommer til Svalbard 
fra mange land, som for 
 eksempel Kina og Danmark, sier 
Storm til Aftenposten Junior. 

Men koronapandemien har 
gjort at det har vært færre 
turister det siste året. 

Har alle hundene navn? 
– Ja, men jeg kan ikke alle,  
sier han og ler. 

Avlyste hundeløp
Koronaviruset har også ført til at 
flere av Norges største hundeløp 
er avlyst i år. To av dem er 
Femundløpet og Finmarksløpet. 
Sistnevnte skulle egentlig startet 
i forrige uke. 

Men på Svalbard deltok 
nylig Storm i sitt aller første 

hundeløp. Det vil si at man blir 
trukket på en slede av flere 
hunder. Totalt var det påmeldt 
syv hundespann i barneklassen  
i Hilmar Nøis-løpet på Svalbard. 

– Jeg visste ikke om løpet før 
fem dager før, sier han. 

Voksen med våpen 
Grunnen til det var at han 
trodde løpet var for litt eldre 
barn. Men i de fem dagene 

Storm visste han skulle delta, 
trente han mye. Det skulle vise 
seg å være lurt. For Storm kjørte 
inn til en delt førsteplass. 

– Det var veldig morsomt. 
Planen var egentlig å kjøre ved 
siden av vennen min, men så 
viklet hundene hans seg inn  
i noe. Da måtte han ta dem løs 
og ble forsinket. Så da kjørte  
jeg bare, sier Storm. 

På Svalbard er det isbjørner. 
Derfor måtte en voksen med 
våpen kjøre på siden av barne-

sledene i hundeløpet. Storm 
kjørte 45 kilometer på 2,5 
timer. 

Litt farlig
Selv om dette var Storms 
første hundeløp, har han 
kjørt mye med hundene 
på gården. 

Hvordan er det egentlig  
å kjøre en hundeslede?
– På flat bakke kan jeg slappe 
litt mer av, men når jeg kjører 
nedover, er det som å kjøre 
berg-og-dal-bane, sier han. 

Storm pleier å bruke fem 
hunder når han kjører. Én gang 
da han kjørte, holdt Storm  
på å tippe hele sleden. 

– Det er lurt å vite hva man 
gjør når man kjører, ellers kan 
det bli litt farlig, sier han. 

Hvordan er det å bo  
på Svalbard?
– Det er morsomt! Men jeg har 
litt lyst å prøve å bo i by en gang 
også. Selv om det nok er best  
å bo på en hundegård, sier han. 

Storm forteller at det er fint  
å ha hunder rundt seg og ha  
god plass. I tillegg til å kjøre 
hundeslede liker han å ake, gå 
på rypejakt og kjøre snøscooter. 

– Å bo på Svalbard er litt som 
å bo i et lekeland, forteller han. 

Storm har 300 hunder
Storm bor på en hundegård og kjørte nylig sitt første hundeløp. – Når jeg kjører nedover,  
er det som å kjøre berg-og-dal-bane, sier han. 
Tekst: Margrethe Lindebø Skeie   

Slik snakker og styrer 
Storm hundene

Gee = Høyre

Haw = Venstre

Bruker et anker når han bremser 

Hunden Willow er en av Storms favoritter.  – Noen 
ganger koser jeg med henne om kveldene, sier han.

Storm (11)

Storm var bare ett år da han var med på sin første hundesledetur. Nylig vant han sitt første løp.

Viktig  å kle seg godt på hundeløp

Storm hjelper ofte til med 
å mate og stelle hundene 
på gården. 
 

Willow

Det er mange isbjørner på Svalbard
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Det regner så lite på Svalbard, at det blir kalt en arktisk ørken.

Storm bor  

på Svalbard
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