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Gratulerer med et godt 
valg av hundekløv, vi 

ønsker dere mange fine 
naturopplevelser!



Hvor gammel må hunden være før den kan bære kløv?

En hund oppnår full størrelse og vekt etter cirka 1,5 år, dvs. at 
hunden forsiktig kan begynne å bruke kløv etter ca. 1,5 år.  Den 
oppnår imidlertid ikke full fysisk og psykisk styrke før etter 3-4 år, 
derfor må man være forsiktig med å belaste hunden de første 
årene den bruker kløv.

Hvor mye kan hunden bære?

Det er vanskelig å gi generelle retningslinjer på hvor mye en hund 
kan bære, da det er store individuelle forskjeller. Bruk gjerne en tom 
kløv når dere starter tilvenningen og øk gradvis vekten i kløven. Når 
hunden har nådd sin fulle styrke ved 3-4 årsalder, bør en ikke laste 
mer enn 30-50 % av hundens vekt.

Pakking av kløv

Laika Originalkløv er sydd med tanke på å slippe inn minst mulig 
vann, vi anbefaler likevel bruk av vanntette pakkposer rundt ting 
du vil holde 100 % tørt. De tyngste tingene pakkes nærmest skuldre 
og de lettere tingene lenger bak, pass på at det er omtrent lik vekt i 
begge lommer, hvis ikke vil kløven sige over til en side. Unngå skarpe 
kanter mot innsiden av hunden, bruk gjerne en blanding av klær og 
harde gjenstander ved pakking av kløv.

Hvis hunden skal bære klær eller lignende utenpå, kan medfølgende 
rem anvendes til å snøre fast det den skal bære.  Ved tung kløv 
kan remmen brukes til å spenne kløven ut, slik at det ikke oppstår 
gnagsår på hundens skuldre.

Illustrasjon på neste side viser hvordan remmen kan træs for å 
spenne ut kløven ved f.eks. mye last.

1. Start med å tre remmen fra ring nr.1 ytterst på kløvsekken til 
 ring 2 inne på ryggen.

2. Hopp over neste ring som vist på skissen og tre gjennom 
 ring 3, ytterst på kløvsekkens motsatte side.

3. Følg illustrasjonen og tre ringene til du kommer tilbake til 
 ring 2.

4. Dra i remmen til kløven er tilstrekkelig utspent.

5. Fest endene ved å tre den under kryssende remmer ved 
 ring 2 og gjennom løkken slik det er vist på illustrasjonen, 
 stram til. Nå skal du ha fått låst sekkene i riktig stilling.
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Rengjøring

Som regel er det nok å tørke kløven med en fuktig klut eller skylle med 
rent vann. Av og til kan det være nødvendig med en mer omfattende 
rengjøring, da kan en benytte rensemiddel beregnet for semsket 
skinn. Kan impregneres ved behov. Kan ikke maskinvaskens.

Spesifikasjoner

Hovedtekstil: Cordura®, 550 Dtex, PU-belagt, 250g/m2 

Vanntett bunn: PVC-belagt vinylvev: 600 g/m2, 940 dtex

Skinn er brukt som mykt og slitesterkt lag som er i direkte kontakt 
med hunden, i tillegg til forsterkninger på lommene.

Bånd: Polypropylen 

Som lås for bukstropper har vi benyttet hurtigkobling av plast. 
Stroppelengden kan reguleres, dersom de kuttes må man svi av 
endene med lighter e.l. slik at stroppene ikke flises opp.

D-ringen midt på ryggen bak er kun ment å brukes i bratte 
utforbakker slik at kløven ikke skal skli over hodet på hunden. 
Kløven er ikke konstruert brukt som trekksele. Feil bruk kan føre til 
at tyngdepunktet på kløven forskyves bakover og at stoffet revner.



10 år med fri service/reparasjon!
Vi reparerer rifter, hull, spenner, bånd og glidelås gratis, i hele 10år!
Send kløven til oss, med litt omsorg fra oss holder den i mange nye år.
Bra for deg, og veldig bra for naturen vår!

30 dagers åpent kjøp!
Vi tilbyr 30 dagers åpent kjøp med full refusjon, selv om hundekløven er 
brukt. Du kan selvfølgelig også bytte størrelse dersom det skulle vise seg at 
kløven ikke passer. Ta kontakt med ditt utsalgssted.
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Har du spørsmål eller 
tilbakemeldinger?
Kontakt oss gjerne!

Telefon: +47 917 31 283

Epost: ordre@arcticlavvo.no

Laika hundekløv er produsert av:
Arctic Lavvo AS
Loankosáttu 1
9520 KAUTOKEINO
Org. nr. 917 572 224 MVA

Facebook:  @arcticlavvo
Instagram:  @laikaklov.no og @arcticlavvo
Nettbutikk:  www.laikaklov.no og www.arcticlavvo.no


