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Vintergleder for både hund og eier
Bruk et bredt hundekjørebelte med åpen krok og en elastisk kjørestrikk. Jeg kan anbefale å bruke Non-Stop Dogwear trekking belte.
Beltet har god polstring i ryggen samt stropper for å holde beltet på
plass gjør det behagelig på. Non-Stop Dogwear har i tillegg veldig
god kvalitet kjørestrikk. En kjøreline med innebygd strikk avdemper
rykk, noen som gjør det behagelig for hund og eier. Lange liner (4-5
meter) fungerer bra for turkjøring og i kupert terreng. Kort kjøreline
gir bedre kontroll.
Ha alltid med godbiter hunden synes er godt. Hunden trenger også
å fylle med både energi og væske. Fleischelust hundepølse ekstra
energi er ideell.
Hunden bruker mer energi når den er i aktivitet, og den bruker også
mer når det er kaldt, for å holde kroppstemperaturen oppe. Det må
du ta hensyn til når du fôrer. Dersom der er på en krevende tur kan det
vært lurt å gi ekstra fôr eller ekstra energi fôr - Eukanba`s Working
& Endurance fôr.
Dersom man planlegger rastepause på turen, kan hunden fort bli
kald. Dette gjelder spesielt korthårede raser. Da er det lurt å ha med
et dekken. Non-Stop Dogwear har utviklet Pro varmedekken som
har et funksjonelt design med fokus på varme, vekt og passform.
Du får hjelp hos oss til å prøve ut rett størrelse i butikken.
På vinterstid slipes ikke klørene like naturlig som de gjør på barmark
på grunn av snøen. For lange klør er ubehagelig for hunden når

den går og lange klør kan føre til at de brekker av dersom hunden
løper på visse typer skareføre. La det bli en vane å trimme lengden
på klørne ofte.
Har hunden mye pels mellom og inni tredepotene, bør du absolutt
klippe den vekk, slik at snøen ikke fester seg og danner snøklumper.
Hos Min Beste Venn har vi potesaks eller trimmaskin av god kvalitet
som gjør det veldig lett å tå vekk pelsen mellom tredepotene. En
hunds poter skal være også myke. Spesielt på vinteren kan de
sprekke opp, bli tørre av snø, kulde og veisalt. Fuktighet og skitt
gjør de ekstra mottakelig for sopp og bakterieangrep. Invester i
potesalve av god kvalitet. Non-stop Dogwear har en potesalve av god
kvalitet basert på naturlige råvarer. Bruk langdistanse potesokker som
er optimal å bruke på snøen om vinteren for å beskytte mot skare,
salting og liknende.
Tenk også på hvilke ski du har. Ski med stålkant kan gi stygge
kuttsår i poten. Ved dype kutt bør en avbryte turen, prøve å bandasjer poten for stoppe blødningen og få lagt på en potesokk. En
veterinær bør alltid se på dype potekutt.
God tur!
NB: Velkommen til vår nettbitikk; minbestevenn.no
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