Klubben kom med iden att starta en sida där medlemmar delar med sig av tips och erfarenheter kring jakt och hundar.  En bra ide, framför allt för nya jägare, tyckte jag och fick äran att börja skriva något.

Jag jagar oftast med tält som bas långt in på senhösten. För att hundar skall hålla under flera dagars jakt är det viktigt att de återhämtar sig så bra som möjligt så jag tänkte skriva lite om mina erfarenheter kring detta. 

Efter jakt är det viktigt att hundarna direkt får värme och energi och när det gäller energi så vill jag få i dom något direkt efter jakt. Antingen brukar jag ge vattenlöslig pulvermat med hög energi, det funkar jättebra men är dyrt så oftast brukar jag istället värma vatten och blanda med vätskeersättning och lite hundmat. Detta ger jag så fort det svalnat och hundmaten svällt, efter någon timmars vila ger jag full ranson högenergifoder.

Om jag inte ger något direkt efter jakt har dom svårt att orka äta efter en stunds vila. På morgonen före jakt ger jag endast en liten portion.
När det gäller värme så funkar det bra att göra en sovpåse av en gammal sovsäck. Vissa hundar, jag har två, har dock en tendens att alltid hamna utanför påsen på natten för att då bränna en massa energi i onödan. Jag har därför börjat använda heltäckande fleeceoveraller som fins att köpa i hundaffärer, tillsammans med täcket ger detta fullgod värme vid låga temperaturer.  Som liggunderlag funkar vapenfodralen bra. 

Det är också bra att lära sig massera hunden. Förutom att det minskar skaderisken och påskyndar återhämtningen så ökar det också på din dominans över hunden.
Ett annat tips är att fixa egna sockor till hunden för att använda vid skarpt före eller ömma tassar. Dom jag köpt har varit dyra och har en tendens att lossna och försvinna på fjället. Det är enkelt och billigt att sy egna av fleecestuvar. Dom håller i och för sig bara en dag men kostar å andra sidan bara några kronor.

Vill man att dom ska vara lite mera hållbara kan man stryka ett lager med textillim på under och framsidan. För att hålla dom på plats använder jag eltejp som jag lindar lagomt hårt så att sockan sitter.

En helt annan sak som jag tycker är viktig, träna skyttet! Vi lägger ner otroligt många timmar på hundarna men många glömmer att vi är två som skall sköta oss för att jakten skall bli bra.
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