
Huskyexpeditie 

noorwegen

Op expeditie in de Noorse wildernis met je eigen team van eagere 
huskies. Een ‘once in a lifetime experience’, hoewel… als je eenmaal 
een sledetocht hebt gemaakt, wil je er volgend jaar waarschijnlijk 
weer een doen. We zwerven vijf dagen met onze eigen sledes door 
de ongerepte natuur, uitgestrekte Boreale bossen en oneindige 
fjälls. Overdag sleeën we door sprookjesachtige bossen en over diep 
bevroren meren. We lunchen in de vrieskou rondom een knapperend 
kampvuur en koken zelf ons diner. Overnachten doen we in 
eenvoudige cabins, tenten of een sneeuwbivak midden in de natuur. 
Je leert werken en verzorgt zelf deze prachtige Alaskan huskies, 
uitgerust met een dikke wintervacht, ruwe poten en een oneindige 
wil om te werken. 



Dag 3 tot en met 6 Op expeditie

Het grote avontuur gaat beginnen. De komende vier dagen zijn we op 
ons zelf aangewezen en heb je de verantwoordelijkheid om goed op jouw 
huskies te passen. We sleeën door de bossen en steken besneeuwde vlaktes 
en uitgestrekte meren over. Hier word je één met de rauwe natuur en zien 
we hoe de honden aan dit extreme klimaat zijn aangepast. De route die we 
sleeën is afhankelijk van de sneeuwsituatie en het weer. We slapen in kleine 
berghutten, in tenten of in een sneeuwbivak.

Dag 7 Sneeuwschoendag 

We zijn terug op de kennel en vandaag maken we een gave sneeuwschoen 
wandeling. We nemen ijsvishengels en een paar huskies mee op onze tocht. 
 
Dag 8 Reisdag
 
We nemen afscheid van de oerhonden die ons de afgelopen week zoveel 
plezier hebben gegeven. Als we in de bus naar Oslo stappen duizelt het 
van de indrukken en voel je je als herboren na dit waanzinnige avontuur.

De temperaturen zullen normaal gesproken schommelen 
tussen de min 5ºC en min 30ºC waarbij de min 30ºC vaak 
comfortabeler aanvoelt dan rond het vriespunt, omdat het dan 
vaak harder waait. Met de juiste kleding en instructies zijn de 
zeer lage temperaturen eigenlijk best goed te doen, en zit je 
bij min 20ºC gemoedelijk rond het kampvuur tijdens de lunch.  

Op deze reis kunnen maximaal 6 mensen mee, omdat wij 
huskytochten met een grotere groep niet verantwoord vinden. 

Programma  
Zie exacte data op de website - maximaal 6 personen - vertrek vanaf 4 personen  

Dag 1 Reisdag  

Je reist vanuit Nederland naar Oslo en vanaf daar met de trein door naar 
Otta of Randsverk. Hier word je opgehaald door de gids waarna we gaan 
accomoderen bij de huskykennel. We verblijven de eerste twee nachten 
in twee wilderness cabins, die zonder stromend water of elektriciteit 

eenvoudig maar zeer knus zijn.

Dag 2 Voorbereidingsdag 

Vandaag stellen we de teams samen en geeft de gids je alle tips & tricks 
om jouw huskyteam onder controle te houden. We maken een geweldige 
dagtocht vanuit de kennel en tijdens de lunch rond een kampvuur bespre-
ken we de vierdaagse expeditie.



Thema en niveaus
Het thema van deze trip is Wild Roots: een reis naar een plek waar natuur 
en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je gaat op pad met een 
Nederlandse wildernis gids die jarenlange ervaring heeft in wintertochten 
met huskies en hij zal je goed begeleiden geven, ervaring is dus niet nodig. 
Wel heb je een redelijk gevoel voor evenwicht, moet je het geweldig vinden 
om met de huskies bezig te zijn. Sterker nog, het verzorgen van de honden 
is één van de hoogtepunten van de reis. Tijdens de dagen ben je lekker 
fysiek bezig en met elkaar koken we ons eigen eten en organiseren we de 
andere taken die noodzakelijk zijn om deze tocht te volbrengen.

Fysiek ●●●○○
Cultuur ●●●○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●●○○
Wildlife ●●●○○

Vaardigheden ●●●●○

Materiaal en uitrusting
Zelf meenemen:

• Dagtourrugzak (ongeveer 20 liter)
• Eigen winterslaapzak met winterslaapmat
• Bivakzak als je buiten wilt slapen
• Duffeltas voor tijdens de sledetocht (60 - 80 liter, niet te groot want 

dan past het niet in de slede)
• Winterschoenen bv Sorel
• Hutsloffen of lichte schoenen
• Je eigen winterkleding zoals waterdichte en ademende regenjas en 

broek bijvoorbeeld van Gore-Tex
• Eventueel soft-shell windstopper jas
• Warme jas / vest (bv fleece of dikke merino wol vest)
• Dons of synthetische jas
• Trekking broek of soft-shell broek (1 of 2 x)
• Lange thermo onderbroek (1 of 2 x)
• Trekking shirts lange mouwen (2 of 3 x wol of synthetisch)



• Eventueel oordopjes
• Compeed of sporttape
• Aluminium reddingsdeken
• Camera met voldoende batterijen (kunnen niet worden opgeladen 

tijdens sledetocht) en geheugenkaarten
• Eventueel klein boekje (dwarsligger) of licht spelletje
• Paspoort, kopie ticket, kopie verzekeringen

• Dikke winter sokken (3 paar) met eventueel dunne ondersokken/ liners 
(let op: schoenen mogen met sokken aan niet te strak  zitten!)

• Ondergoed (merino wol werkt erg goed)
• Broek voor in de hut
• Isolerende laag (fleece) voor in de hut
• Shirt lange mouwen voor in de hut
• Mutsen (3x: 1 x dun, 1 x dik, 1 x voor in de hutten)
• Handschoenen (3x: 1 x onderhandschoenen, 1x waterdicht en eventueel 

warme wanten)
• Zonnebril
• Ski bril
• Hoofdlampje
• Kleine handdoek
• Thermosfles (ongeveer 0.75 L of twee kleine thermos flesjes waar je zo 

uit kunt drinken)
• Mok (of gebruik dop van thermosfles)
• Toiletspul met biologisch afbreekbare zeep / tandpasta
• Persoonlijke hygiëne (deo, maandverband / tampons)
• Natte doekjes / babywipes (ongeveer 15 stuks)
• Reserve bril / reserve contactlenzen
• Persoonlijke medicatie
• Persoonlijke first aid kit
• Gezichtscrème, lippen balsem, beetje vette crème voor handen
• Zonnebrandcrème (Factor 30 of 50). Klein beetje is genoeg, alleen voor 

je gezicht
• Veldfles (ongeveer 1 liter totaal) (let op: drinkslang camelback bevriest)
• Klein beetje toiletpapier voor onderweg

Materiaal en uitrusting (vervolg)

Wij zorgen voor:
• Huskies, sledes en harnassen
• Eten voor de honden
• Expeditie tenten
• Slaapzakken en matjes (gebruik evt je eigen spullen)
• Alle kookspullen, bord, mok en bestek
• Sneeuwschoenen
• Bijl, nordic saw



Voeding

Tip! 
Mocht je outdoor spullen willen aanschaffen of huren, dan kun je daarvoor 
bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke tarieven.

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €2895,- per persoon. Dit is inclusief: 

• Nederlandse gids: UIMLA International Mountain Leader en WGA 
Certified Wilderness Guide, Wilderness First Responder

• 4 nachten in wilderness cabin op de kennel (3 en 4 persoons)
• Alle accommodaties tijdens de huskytocht, wilderness cabin, tenten 

of een sneeuwbivak
• Alle maaltijden vanaf avondeten op dag 1 t/m ontbijt op dag 8
• Slaapzak en matje
• Alle vervoer vanaf de Jotunheimen Husky Lodge
• Eén dagtocht met de huskies en een vierdaagse expeditie
• Eén dagtocht op sneeuwschoenen
• Sneeuwschoenen  en ijsvisuitrusting 

Niet inbegrepen je vlucht naar Oslo, een treinrit naar Otta of Randsverk, 
eventuele uitgaven in horecagelegenheden en een bergsportverzekering. 
Wij adviseren deze bij de NKBV af te sluiten.

De voeding wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de 
pakketprijs. 





Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de 
algemene reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website.  
De annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!

Logistiek
Je reist vanuit Nederland naar Oslo en vanaf daar met de trein door naar 
Otta of Randsverk. Hier word je opgehaald door de gids waarna we gaan 
accomoderen bij de huskykennel.

Verzekering 
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor 
activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. Je kunt hiervoor 
informeren bij je huidige verzekering of een reisverzekering afsluiten bij de 
Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.

Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 5 personen. Er kunnen 
maximaal 7 personen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen 
aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild 
gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de 
reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow 
betaalt. Nadat je geboekt hebt op de website van Rewild ontvang je van 
Certo Escrow een betalings e-mail voor de verdere financiële afhandeling.   


