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Vi rykker lit bakover i tid, til en fin 
vintersøndag. Det er tidlig formid-
dag. Ikke mange er ute i løypa enda, 
men småbarnsfamilien Gulholm 
Steine har rustet seg for skitur.

Først i sporet går Hedda snart 
5 år, så kommer Pappa André Gul-
holm med pulken og Sara, og til sist 
Mamma Gro Steine. De er alle sam-
men glad i å gå på ski, og ved å ta 
mistejenta i pulk kan de komme seg 
litt lenger. Hedda er allerede en habil 
skiløper og vaflene på speiderhytta 
Trampen er et fristende mål for turen.

Tar forhåndsregler
Mamma og Pappa er vante frilufts-
mennesker, og det er først nå etter 
jul at de har tatt med Sara i pulken. 
– Det har vært kaldt og sur vind i 
vinter, så temperaturen er viktig å 
ta hensyn til når minstejenta skal ut 
i pulk, forteller Gro Steine. Riktig 
påkledning er viktig, og Sara ligger 
på saueskinn. Dette gir isolasjon og 
fungerer støtdempende mot bakken. 
-  Hun ligger i en voksipose som er 
pustende, sier Gro. – Hun koser seg 
veldig i pulken, og etter en stund 
sover hun. – Hun vil gjerne sitte i 
pulken innendørs også, ler Gro, så 
hun vet godt når hun skal ut på tur.

Familien går gjerne på tur i hel-
ger, og de voksne tar gjerne en eks-
tra tur i skiløypa med hodelykt på 
om kvelden.

Med pulk får du med deg hele familien på skitur!

Barn ingen hindring

Sara (1 ½) koser seg på ski-
tur med mamma, pappa og 
store søster Hedda i Kroer-
løypa i Ås.

I påsken håper de på godt 
skiføre i Ås, og da blir selvfølgelig 
pulken flittig brukt.

Pulkvett
Putt gjerne minstemann i pulken og 
få deg en fin tur i Marka eller på fjel-
let. Ta bare noen forhåndsregler: Les 
"pulkreglene" og bruk sunn fornuft. 

• Normalt kan barn være i pulk fra 
det er seks måneder.

• Tak ekstra godt vare på barn i pulk, 
husk å ta mange pauser.

• Ved temperatur under 10 minus-
grader bør ikke barn tas med i 
pulk. Vind forverrer kuldens effekt 
vesentlig (se tabell)

• Start ikke turen rett etter at barnet 
har fått mat. Ristingen kan gjøre 
barnet "sjøsyk"

• Bruk anerkjent/godkjent pulk i so-
lid utførelse. Selv om reklamen sier 
at "vindskjermen beskytter effektivt 
mot skadelig ultrafiolett stråling", 
anbefaler vi solbriller i tillegg.

• Glem ikke forfrysningsfaren. Smør 
de små barnekinnene godt med 
kuldekrem.

• Barnet bør ha romslig skinnpose 
e.l. Ha støtabsorberende, ikke fuk-
tighetssugende underlag i pulken.

• Unngå løyper hvor pulken hopper 
og slår mot bakken. Harde slag kan 
medføre hjernerystelse og skade 
barnets rygg, særlig hvis det sitter. 

Barn under 9 mnd. bør ikke sitte i 
pulken.

• I fuktig vær eller sterk sol, sørg for 
jevnlig utlufting av posen.

• Vær spesielt oppmerksom på fjel-
let hvor flatt lys gjør det vanskelig 
å se skavler og andre overraskelser.

• Vær to i følge og kontrollér jevnlig 
at barnet har det bra.

• Bruk bremselinen som skal henge 
bak pulken i utforkjøringer

 

(Kilde: Skiforeningen.no)

Sara koser seg på skitur, og tar 
gjerne middagsluren i pulken.

Hele familien på skitur.Hedda 
snart 5 bestemmer tempoet, 
Pappa André med Sara (1 ½) i 
pulken og mamma Gro.


