PROVA UT DRAGSELE NOME

A
B
C
D

Bröstben
Nacke
Svansrot
Armhåla

Exempel på en Dragsele Nome som passar perfekt

Så här provar ni vår dragsele Nome.
-Sätt selen på hunden.
-Dra fram allt eventuellt löst hull och päls genom selens halsöppning. Annars lägger sig pälsen och hullet som en limpa
under selens halsöppning.
-Försätt hunden i dragläge.
Dragläge
Hunden måste vara utsträckt i "dragläge" med huvudet något nedåt och med utsträckt rygg för att man ska kunna se
och känna hur selen passar. Man fejkar en dragsituation där hunden arbetar i selen.
-Fatta tag om hundens nacke (B) och pressa försiktigt ner hundens huvud samtidigt som ni drar i det vita snöret längst
bak. Obs! Dra aldrig i selen uppe vid nacken)
En hund som arbetar i en dragsele fäller automatiskt ner huvudet och framkroppen när den ex. drar eller spårar och då
faller selen på plats.
Man kan även locka hunden framåt med en godis och på så vis också få hunden att sträcka ut selen samtidigt som man
drar i det vita snöret baktill.
Passar dragselen eller inte?
-När hunden belastar selen – eller om ni försätter hunden i dragläge (Enligt ovan) kan ni kontrollera om selen passar
eller inte. Man kan varken se eller känna hur en dragsele passar om hunden ej sträcker ut selen. Fortsätt sedan enligt
nedan:
Hals
Ni kan kontrollera om selens halsöppning passar genom att känna med ett finger i halsgropen.
Ni ska kunna känna hundens bröstben (A) kant i kant med halsöppningens nedre del, då passar halsen.
Om hundens bröstben (A) är ovanför halsöppningens nedre del, då är halsen för stor.
Om man måste ”söka” efter hundens bröstben (A), då är halsen för liten.
Längd
Dragselen ska gå ungefär till hundens svansrot (C) när hunden arbetar i selen eller är i dragläge.
Bröststolpe
Går mellan hundens framben och ska vara precis så lång att selen ej kan skära in i hundens armhålor (D).

Om ni har frågor eller funderingar, ring oss gärna så hjälper vi er. Ni kan även skicka en bild till vår email när hunden/
hundarna har selen på sig, fotat från sidan sett när hunden är i dragläge. Som bilden ovan.
Telefon: 0980-80516, Måndag - Fredag kl. 0800 - 1200
Email: order@bjorkis.se
Tvättråd: Alla våra textila produkter går att tvättas i maskin 40 0 fintvätt, använd kulörtvättmedel.
Ska ej torktumlas eller torkas i torkskåp.
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