Garmin GPS-utbildning för jägare
Hundpejlar har blivit ett viktigt verktyg för att kunna veta var hunden är.
Kan vara ett bra redskap för att följa jakten men kanske ännu viktigare för att veta vad som händer
med hunden. Är den kanske på väg mot en trafikerad väg? Har den plötsligt slutat röra sig och kanske
fastnat, eller ännu värre, blivit angripen av rovdjur? GPS ger ökad säkerhet.
Men den kan ju också användas till en hel del annat och under jakten kan vi utnyttja den mer än till
att bara visa vad jag resp. Fido är.
Men oftast har vi inte kunskap att utnyttja potentialen.
En av de vanligaste pejlarna har blivit de olika versionerna av Garmin GPS hundpejlar.
Inom ramen för kretssamarbetet mellan Storfors, Karlskoga-Degerfors och Kristinehamn så kom vi
överens om att ordna en genomgång som skulle ligga lite över nivån ”Hur öppnar jag kartongen,
sätter i batterierna och startar upp”
Valet av lärare var inte svårt. Gällde bara att hitta ett lämpligt datum när han inte var upptagen med
sin firma, jagade älg, jagade fågel eller var i USA och jagade björn med pilbåge. Jag avser naturligtvis
Göran Lihv från Karlstad. Honom har vi fått nöjet att anlita tidigare för en grundkurs där vi
behandlade både pilbågsjakt på björn och Garmin GPS. Det blev en lång kväll.
Det blev det här också. Vi började 19.00, bröt för en mycket kort kaffepaus och fortsatte 21.30.
Vi som var kvar och plockade ihop borden på friluftsgården Hultet höll Göran kvar nästan 30 minuter
till med frågor.

Så här glad såg Göran Lihv ut när kursen var avslutad. Han var lika glad och trevlig under
kursen.
Kvällens agenda omfattade en hel del punkter.
 Lägga upp rutt för spillningsinventering
o I dator
o På GPS
 Lägga in plats att navigera till

 Navigera mot waypoint med stor noggrannhet, t. ex vid spillningsinventering
 Navigera med kurs
 Kalibrera kompass. När och hur
 Arealberäkningar
 Lägga in ytterligare hundar att följa
 Byta Hund-ID vid ID-kollision med annan hunds ID
 Riktningsinställningar på handenheten
 Centrera på hund eller handenhet
 Uppdatera programvara
Och allt det vi gick igenom gav mersmak av vad man kan göra.
Göran hade satt ihop ett bildspel som illustrerade vad som utrustningen kan användas till.
Många satt och knappade på sina pejlar.
En hel del frågor dök upp.
Udda frågor som inte direkt berörde kursprogrammet sa jag till om från början att de fick vänta tills
sist. Även de frågorna kom naturligtvis.
Det var en komprimerad och givande kväll. Nu är det bara att fortsätta att prova på egen hand.
En sådan här kväll ger mersmak. Inte så att man lär sig varenda handgrepp men man vågar mer!
Stort tack till Göran!
Vid datorn Henrik Nyström

