Aktywność z psem w czasie letnim
Każdy właściciel psa doskonale zdaje sobie sprawę, że podstawą dobrej kondycji pupila jest
nie tylko odpowiednio dobrana karma, opieka weterynaryjna i czułość jaką zapewniamy
podczas codziennych relacji, ale przede wszystkim aktywność ruchowa pozwalająca psu na
spożytkowanie nagromadzonej energii.
Cóż jednak zrobić, gdy zarówno nam jak i naszemu psu tradycyjne spacery do parku przestały
sprawiać przyjemność i chcielibyśmy np. w okresie wakacyjnych urlopów zapewnić sobie
jakąś inną rozrywkę?
Propozycji jest kilka w zależności od tego jakiej wielkości i rasy jest nasz pupil, oraz jaki tryb
życia prowadzimy na co dzień. Ostatnio coraz popularniejsze stają się tzw. "Pikniki z psem".
Podczas takiej imprezy zapewniamy psu kontakt z przedstawicielami swojego gatunku w
sposób w pełni kontrolowany - nadzorowany przez psich szkoleniowców. Na miejscu
możemy zasięgnąć porady specjalistów, a przy okazji doskonale się bawić biorąc udział w
różnych zawodach sportowych dla amatorów. Większość właścicieli podczas takich
konkursów stawia ze swoim psem pierwsze kroki w zawodach frisbee czy też odkrywa w nim
zamiłowanie do pokonywania toru agility na czas. Niekiedy zdarza się że zabawa przeradza
się w pasję i pies który dotychczas większość czasu spędzał na kanapie staje się mistrzem w
tej dziedzinie.
Kolejną formą aktywności szczególnie dla osób mieszkających w miastach może stać się
"Rajd rowerowy z psem". Pamiętaj że do tego rodzaju aktywności należy psa przyzwyczaić i
początkowo do kierowania nim używać jedynie zwykłej smyczy i obroży - sprzęt taki jak
szelki i smycze z amortyzatorem nadaje się dla zespołów z większym doświadczeniem. Warto
również poradzić się lekarza weterynarii by pomógł nam dostosować ilość ruchu do wieku i
ogólnej kondycji naszego psa. Rowerowe przygody zalecane są dla psów które ukończyły
pierwszy rok życia.
Tym którzy samodzielnie lub z pomocą trenera opanują podstawy polecamy coś bardziej
zaawansowanego - "Bikejoring" czyli udział w oficjalnych wyścigach rowerowych dla
składających się z rowerzysty i psa na specjalnej uprzęży.
Następną propozycją na letnią aktywność może stać się "Dogtrekking" To sport będący
połączeniem spaceru z orientacją w terenie przy użyciu odpowiedniego sprzętu (pies w
specjalnych szelkach przypięty jest smyczą amortyzującą do pasa biodrowego swojego
opiekuna). Choć ta forma aktywności nie wszystkim jest jeszcze znana, w Polsce zaczyna się
już cieszyć coraz większym uznaniem. Wędrówka może odbywać się na dwóch dystansach
długości.
Jeśli jednak lubimy ścigać się z czasem i biegać jednocześnie rozwiązaniem dla nas będzie
"Canicross" To bieg w towarzystwie psa na czas po ustalonej z góry trasie przy użyciu
odpowiedniego sprzętu.

Jak widać możliwości dbania a kondycję w letni czas jest wiele i każdy właściciel psa może
znaleźć coś dla siebie trzeba tylko zrobić ten pierwszy krok.
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