
Dogpaddling 
Kanotrekking Zweden 

Varen over meren met vele kleine rotsen en eilandjes in het natuurreservaat waar talrijke 
bevers, elanden en vogels aanwezig zijn. Samen met jouw hond genieten van het 

prachtige landschap en de rust van de natuur!


In deze week zullen we in regio Värmland in het natuurreservaat Glaskogen zijn waar 2 
wandeldagen en 4 kanodagen op het programma staan. 


Deze week staat in het teken van “back to basic”.

Slapen in het wild, koken op vuur en wassen en baden in het meer! Weinig luxe maar daar 

krijg je de prachtige natuur en de rust voor terug.




Beschrijving van de week 

De eerste 2 nachten zullen we de tent opzetten op het groepsterrein van het 
natuurreservaat Glaskogen. Wij verzorgen de trekkers tentjes!


We starten de eerste dag vanaf de kampplaats met een aangelijnde wandeling van 
ongeveer 4 a 5 uur wandelen door het natuurreservaat. Zo kan de hond even heerlijk zijn 
energie kwijt om vervolgens de volgende dag te starten met kano varen. 

Tijdens het kano varen moeten wij alle spullen meenemen in de kano, dus we zullen geen 
onnodige spullen mee gaan nemen en alles zo licht en klein mogelijk houden. 
Dogwalktrail zorgt voor de kookspullen, eten en voor de trekkers tentjes, wil je een eigen 
tentje meenemen dan kan dat evt. in overleg.


We zullen tussen de 2 en 4 uur per dag in de kano zitten. Tussendoor zullen we natuurlijk 
kijken voor een aanmeer plekje om even de benen en poten te kunnen strekken. Tijdens 
deze week zullen we ook de kano’s van het ene naar het andere meer moeten 
verplaatsen. Dit doen we door middel van een transport kar die wij ook in de kano mee 
brengen. 


Hoe gaat dat: door middel de kano uit het water te tillen en vaak een klein stukje omhoog 
te moeten tillen naar de weg toe, zullen we eerst de kano iets leger moeten maken zodat 
er iets minder gewicht getild hoeft te worden. Maar nog steeds is het wel zwaar en hier is 
dan ook wat fysieke kracht voor nodig. We zullen de kano’s met een aantal personen 
gaan tillen dus een echte teambuilding. Daarna zullen we de kano op het transport 
karretje leggen en deze over de weg trekken met alle bagage er in tot we bij het volgende 
meertje zijn. 




De transporten variëren van 15 min tot 1 a 1,5 uur wandelen. Voor baas maar ook voor de 
hond zijn deze transport stukken vrij intensief, waardoor een goede conditie nodig is maar 
ook wat kilo’s tillen geen probleem moet zijn. Voor de hond is belangrijk dat het geen 
probleem is om deze even vast te leggen terwijl wij de kano’s uit het water halen, en 
tijdens het wandelen niet snel geprikkeld is vanwege de kano die naast hem/haar rolt en 
niet altijd de kans krijgt om even lekker te gaan snuffelen.


Na lekker te hebben gevaren zullen wij in de middag op zoek gaan naar een geschikte 
kampeer plek waar we de tentjes kunnen opzetten. Houd er rekening mee dat tijdens het 



wild kamperen geen enkel plekje recht/vlak is zonder 
wortels, stenen of heide zal zijn!  Nadat we de tentjes 
hebben op gezet kun je even heerlijk genieten van de rust 
en samen met je hond even heerlijk relaxen. Indien we op 
een plek staan waar we vuur mogen maken zullen we het 
kampvuur aan maken! De maaltijden kunnen we bereiden 
op branders of op het kampvuur.


De volgende ochtend zullen we rustig alles weer inpakken om onze kano tocht voort te 
zetten


Na 3 nachten in het wild te hebben geslapen zullen wij weer aankomen op het 
groepsterrein waar we ons kamp weer zullen opzetten. De laatste dag van het programma 
maken we nog een mooie wandeling van +/- 3 uurtjes. Mocht je liever een kortere 
wandeling of bij de tent blijven om uit te rusten is dat natuurlijk ook geen probleem.


Voor wie is deze week geschikt?  

Deze week is voor de sportieve persoon met een goede conditie! 
Door dat we ook transporten met vol beladen kano’s hebben zal 
ook de fysieke conditie op orde moeten zijn. Houd er rekening mee 
dat er af en toe een gewicht van 15 tot 20 kilo getild zal worden 
doordat we kano’s uit het water naar de weg moeten tillen en ander 
som. Daarnaast is kano ervaring een pre voor zowel baas als hond. 
Zelf dien je de stuurtechniek te beheersen, en jouw hond moet het 
niet erg vinden, en zonder stress, voor langere tijd in een kano te 
moeten zitten/liggen en zal ook een goede fysieke en mentale 
conditie moeten hebben.


Heb jij en/of je hond nog onvoldoende ervaring, is het mogelijk om eerst een van onze 
dogpaddling dagen of weekenden in Nederland of Belgie mee te doen. Tijdens deze 
dagen is het ook mogelijk dat wij een inschatting maken of jij en jouw hond de week aan 
kunnen.


Toilet en was gelegenheid: 
Het toiletteren zullen we voornamelijk op een zogenoemde droge toilet doen 
(composttoilet) of in de natuur.

Ons wassen zullen we doen in het meer. Alle plekken waar we overnachten zullen aan het 
water staan en kunnen we daar dan ook gebruik van maken. Tijdens de nachten op het 
groepsterrein is er ook een mogelijkheid om gebruik te maken van een douche die wel 1 
km verderop ligt bij het bezoekerscentrum.


De maaltijden: 
De maaltijden zullen basic zijn en, indien mogelijk zullen we ook het 
kampvuur gebruiken om op te koken. +/- 3 weken voor de reis krijg 
je een lijst met verschillende gerechten waar je op aan kunt geven 
wat je graag zou willen eten. Zo kunnen we alles goed afmeten om 
niet veel te veel mee te hoeven nemen in de kano. Mochten er toch 
nog speciale dieet wensen zijn dan horen wij dat graag, en kunnen 
we in overleg kijken wat we als vervanger mee kunnen nemen.




Hond mee naar Zweden: 
Zorg dat je hond aan de volgende aspecten voldoet:

-	 identificatie chip

-	 Europees huisdierenpaspoort

-	 geldige rabiësinenting (minimaal 21 dagen voor vertrek)


• De reis gaat door met minimaal 6 personen en zullen maximaal 8 personen mee 
gaan.  

• De week wordt begeleid door 2 gidsen! 

• Het is alleen mogelijk om per 2 personen aan te melden. Ivm je samen een kano 
en trekkerstent zal delen. Personen zonder hond zijn ook welkom om deel te 
nemen. 

• Ivm de plaats in de kano en tent is het alleen mogelijk om 1 middel tot kleine hond 
per persoon mee te brengen. Grote hond in overleg! 

• Twijfel je over bepaalde aspecten, is mijn hond wel geschikt ect. neem dan 
contact met ons op en wij beantwoorden graag jouw vragen hier over! 

Kijk ook eens het filmpje voor meer impressie van de kano trekking week in zweden:

https://youtu.be/-o36bmdUJk0


Website: www.dogwalktrail.nl

Email: woef@dogwalktrail.nl

tel.: +31 6 45 27 84 06

https://youtu.be/-o36bmdUJk0

	Dogpaddling
	Kanotrekking Zweden

