Jakthunden – 2019

Jakthunden i fokus

Jakthunden i fokus – för en frisk, stark
och välmående jakthund, året om.
Syfte
Att jaga tillsammans med sin hund är något fantastiskt, att få följa hundens
utveckling från valp till en jagande individ är svårslaget på många sätt. Men
vad gör vi om olyckan är framme mitt i skogen och hur kan vi förebygga skador? Vad behöver vi tänka på när det gäller fysträning och hur kan vi bäst aktivera våra hundar mellan jaktsäsongerna för att undvika att hunden hamnar i
felbeteenden?
En jakthund mår som allra bäst om den året om hålls i god kondition och blir
mentalt stimulerad. Då minskar du riskerna för skador under jakten och du
har en hund som är tillfreds även under den tid då den inte har möjlighet att
göra sig av med energin vid jakt.

Innehåll
I den här kursen går vi in på tre olika områden:
ǷǷFriskvård

Den här delen ger dig tips på hur du bygger upp en bra fysik hos din hund och hur du
kan förebygga skador i jakten. Vi går in på små och stora muskelgrupper och jobbar
med balans, kondition, styrka och uthållighet.

ǷǷFörsta hjälpen

Här lär vi oss hur vi kan ta hand om vår skadade eller akut sjuka hund under jakt. Vad
bör man ha med sig i sitt första hjälpen kit? Vi går in på de vanligast förekommande
sjukdomarna och skadorna som kan uppstå. Hur ska vi agera och vad bör man tänka på
vid de olika tillbuden.

ǷǷMental stimulans

Förr var det mer vanligt att när det inte är jaktsäsong så stod hunden i sin hundgård
och fick på sin höjd komma ut på en rastning någon gång om dagen. Idag vet vi att hundarnas behov av fysisk och även mental stimulans genererar i att vi får hälsosammare
individer som håller längre och fungerar bättre i familjen. Många har sina jakthundar
även som en kär familjemedlem. I den här delen av kursen ger vi tips på olika sätt att
ge hunden hjärngympa. Vi har alla olika förutsättningar då det kommer till möjligheter
och tid för träning, så vi tittar på just de alternativen som passar er bäst.

Uppnått resultat
Efter kursens gång kommer ni ha god
kunskap i hur ni ska tänka kring fysträningen och att ni är väl förberedda på
att agera vid sjukdom och olycksfall. Ni
lär er vikten av att ha en mentalt stimulerad hund och ni vet vilka aktiviteter ni
kan fortsätta med framöver.

Recension
Helena kontaktade mig några dagar innan Jag har lärt mig hur jag och Simson
kan träna och hålla oss i form när det
inte är säsong. Jag märker att han är
lugnare och eftersom vi hittar på saker
ihop som vi lärt oss så känner jag att vi
fått ett starkare band. Grym kurs som
rekommenderas varmt!
Peter Nilsson, Göteborg

