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Pred vami je že tretja 
številka revije 
AKTIVNO po pasje, 
upam, da boste v njej 
našli kak koristen 
nasvet, zanimiv èlanek 
ali pa novo ljubezen v 
obliki pasjega športa. 

Zadnja leta sem s 
svojimi psi »zakopan« v 
vleène športe in za kaj 
drugega mi ponavadi 
zmanjka tako èasa kot 
tudi volje. Ravno 
ukvarjanje z revijo in 
spoznavanje novih športov pa je v meni prebudilo željo 
poskusiti kaj novega in tako zdaj doma spet malo vadimo 
poslušnost ter po novem meèemo tudi frizbi, seveda vse v 
duhu dobre volje in brez tekmovalnih ambicij. Oboje se mi 
zdi enkratna zaposlitev skozi poletne mesece, ko 
temperature niso najbolj naklonjene treningu vleke, saj pse 
ohranja v fizièni in psihièni kondiciji, ki bo ob resnih 
jesenskih treningih še kako potrebna.

V tokratni številki smo v »vleènem« delu opisali 
dogtrekking, tako tekmovalno kot netekmovalno razlièico, 
predstavili smo disciplino frizbi, pisali o ogrevalnih in 
razteznih vajah za športne pse, pa o veterinarskih težavah 
ob vroèih dneh in še in še. V revijo se spet vraèajo bull 
športi, ekipi pa se je pridružil tudi Rok Korljan, ki bo pisal o 
»klasiki«.

Upam, da boste ob branju uživali vsaj pol toliko kot smo mi, 
ko smo pripravljali revijo, ki je pred vami.

Pa lepe po pasje aktivne poèitnice vam želim!

Patrik Zupaniè,
glavni urednik
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FITMIN MEDIUM LINIJA

superpremium pasja hrana

      Celovita hrana za vsa                     

Fitmin medium linija:
- ne vsebuje pšenice (eden od glavnih alergenov pri psih),
- vsebuje visok delež svežega pišèanèjega mesa (50%) , vzrejenega za èloveško prehrano,
- vsebuje do 79 % živalskih sestavin,
- s svojo sestavo zagotavlja dobro ješèost  pri psih,
- vsebuje ribje sestavine (cca 5 %) - beljakovine, vitamina A in D, vir omega 3 mašèobnih kislin,
- vsebuje sestavine za nego zob, probiotike, vlaknine, naravne antioksidante, izvleèek rožmarina ter juke
- je brez genetsko spremenjenih sestavin
- je pripravljena v zeleni proizvodnji, ki ustreza standardom ISO

www.canifit.si  info@canifit.si  030 268 132

 

SENIOR – za starejše pse

pasja hrana in prehrambeni dodatki FITMIN * prehrambeni dodatki FLYINGDOG

obdobja in energijske 
pasja življenjska 

potrebe

         oprema za delovne pse MANMAT in ZERO DC * scooterji TEKTOSS

PUPPY – za mladièe
MAINTENANCE – za odrasle pse
LIGHT – za nadzor nad telesno težo
PERFORMANCE – za odrasle pse z
visoko stopnjo aktivnosti



v
le

cn
i š

p
o

rti
predstavitev športa: DOGTREKKING

Lahko bi rekli, da je dogtrekking aktivnost, ki povezuje ljudi in pse na najbolj prvenstven 
naèin, v zadnjem èasu pa ga razvoj in predvsem vse veèja popularnost vedno bolj 
postavljata tudi v polje tekmovalnih športnih disciplin. 

Beseda dogtrekking izhaja iz anglešèine in se univerzalno uporablja po vsem svetu. 
Sestavljena je iz pes (dog) in daljši pohod (trekking), v slovenšèino pa bi jo težko 
pretopili v eno besedo, še najbližji prevod  bi  bil »daljši pohod s psom«.
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Kot torej pove že ime, se pri dogtrekkingu èlovek in pes – udeleženec lahko sodeluje z enim ali 
dvema psoma – skupaj podata na daljši pohod in skupaj premagujeta ovire na tej poti, prav 
sodelovanje in povezanost te ekipe pa je tisto, kar to aktivnost dela tako zanimivo in privlaèno. 
Vse veè ljudi se giblje v naravi in pes je vse bolj prisoten kot hišni ljubljenèek, tako da je tovrstno 
skupno preživljanje prostega èasa vsekakor koristno; poleg zdravega naèina življenja prinaša 
ljubiteljem in lastnikom psov boljše poznavanje in razumevanje njihovih ljubljenèkov, psi pa lahko 
na njim najbližji naèin izživijo svoje lovske (delovne) nagone. Povezanost ekipe narašèa iz 
dogodivšèine v dogodivšèino.

Kot športna aktivnost se je dogtrekking zaèel na Èeškem, kjer je tudi najbolj razširjen. Tekmovalci 
vleènih disciplin s polarnimi psi so v poletnem èasu želeli vzdrževati pripravljenost svojih psov in jih 
hkrati ne obremenjevati preveè zaradi vroèine, zato so jih vodili na daljše pohode predvsem v 
hribe, kjer je ozraèje bolj hladno. Trase in naèin napredovanja so doloèali s pomoèjo kart in 
kompasa. Podobno je bilo tudi v Franciji, kjer so študentje veterine svoje pse preizkušali na daljših 
pohodniških razdaljah, vendar se je kasneje tam bolj razvil canicross. 

Pravila in organizacija dogtrekkinga, ki mednarodno še nista poenotena in ju vsaka država 
ureja po svoje, nista obsežna in zapletena – glavno izhodišèe je uživanje v sodelovanju med 
ljudmi in psi v naravnem okolju –, obvezna pa je oprema, ki to omogoèa: delovna oprsnica, 
elastièni povodec in ustrezen pas. Ekipa, ki po trasi napreduje s pomoèjo kompasa in karte, 
mora s sabo nositi tudi zadostno kolièino hrane in vode, prvo pomoè in rezervna oblaèila.

Prireditve oz. tekmovanja potekajo na razliènih razdaljah in s tem tudi v razliènih èasovnih limitih, 
v katerih morajo tekmovalci premagati traso. Enodnevne prireditve so organizirane na 
razdaljah do 50 kilometrov, 80 kilometrov in veè pa se premaguje v dvodnevnih preizkušnjah. 
Udeleženci med enim in drugim tekmovalnim dnem skupaj s svojimi psi prenoèijo v naravi.

V Sloveniji zametki dogtrekkinga segajo v leto 2013, ko je Društvo za zašèito živali Trebnje 
organiziralo 12 tovrstnih trekingov, ki so bili na zaèetku namenjeni bolj spoznavanju same 
discipline ter predvsem orientacije in gibanja v naravi s pomoèjo karte in kompasa. V drugi 
polovici leta se je nato na  dogtrekkingih zbrala že kar lepa drušèina navdušenih ekip, ki je bila 
vse hitrejša in vse bolj tekaško naravnana, že leta 2014 pa se je znotraj prireditev Slovenske 
treking lige izoblikovala posebna kategorija »dogtrek«, kjer lahko tekmovalci sodelujejo s svojimi 
psi. Prispevek o dogtrekkingu, ki se je maja letos odvijal po gozdovih Koèevskega Roga, pa 
poišèite na naslednjih straneh te revije.

Zapisal: Sreèko Deželak
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Roška pešpot in dogtrekking, 

kot sva ga doživeli Tess in Jana

Dogtrekkingov je veè vrst. Razlikujejo se po dolžini, zahtevnosti terena, nekateri so omejeni na èas, drugi za 
uspešen prehod cilja zahtevajo tudi doloèeno znanje orientacije ... Ampak tema zapisa ne bo tehnièni 
opis, saj o vsem skupaj ne vem veliko. Do sedaj sva se s Tess, razvajeno rumeno labradorko, ki biva na istem 
naslovu kot jaz, udeležili le treh. Veèkrat sva se že borili z Roško pešpotjo in vsakiè nama je šlo bolje. Od 
zadnjega podviga je minilo le nekaj tednov, spomini so še èisto sveži, še posebej zato, ker o doživetju 
razlagam vsem, ki so me pripravljeni poslušati, pa tudi tistim, ki me niso. Ne morem pomagati, bilo je paè 
tako nepozabno. 

Patrik Zupaniè, ki je v vseh dogtrekking podvigih, pri katerih sva sodelovali, organizator in vodnik, je za 
tokratni pohod doloèil tretji vikend v maju. Nisem veliko premišljevala o tem, ali bi šla ali ne, niti potem ne, 
ko so objavili vremensko napoved brez živo rumenih krogcev, zato pa z zelo žalostnimi in objokanimi 
oblaèki in nizkimi številkami pod njimi. Verjela sem Patriku, da bo varno, in se zelo natanèno pripravila za 
pot. Kupila sem zemljevid Koèevje 49, pozabila povedati, da potrebujem takega z vrisanimi pohodnimi 
potmi, zato je bil popolnoma neuporaben, spakirala mojo spalko, ki ponuja udobje do minus 25 stopinj 
Celzija, nabavila hrano za toèno dva dni, vse skupaj zavila v plastiène vreèke, pozabila nisem niti na 
rezervne majèke, nogavièke, toplejšo jakno, anorak in vreèko z nujnimi potrebšèinami. Skupaj z vodo in 
Tessino hrano je moj nahrbtnik tehtal 11 kg in pol.

Tako kot je to predvidel idejni oèe Roške pešpoti Tone Prelesnik, ki ga je Patik na enem izmed svojih 
pohodov tudi osebno spoznal in je baje res zanimiv in prijazen gospod, se je naša pot zaèela na parkirišèu 
pred Koèevskim jezerom. Dan se je komaj naredil, bilo je mraz, deževalo je, tam so stali trije postavni možje 
s tremi razigranimi psi in v tisti sekundi me je moèno imelo, da bi jo popihala nazaj domov med tople rjuhe. 
Že samo dejstvo, da mi bodo tempo gibanja v naslednjih dneh krojili sami natrenirani in neusmiljeni 
športniki (poleg Patrika še Sreèko Deželak in Bogdan Dumka), za katere vemo, da bi kar naprej merili moèi 
in tekmovali s èasom, mi je pognalo srh v kosti, ko pa sem pogledala še njihove kosmate spremljevalce, mi 
je bilo jasno, da naju ne èaka obièajen sprehod. Obstaja namreè razlika med psi in vleènimi psi, o èemer 
bom veè povedala kasneje, in moja Tess paè nima predznaka vleèni pes. Strašanski odpor ima že do 
nošenja oprsnic pa tudi na povodcu ne vleèe. Ker pasje dame tega paè ne poènejo.

Roška pešpot je predvidena kot tridnevni krožni pohod, mi pa smo jo letos nameravali prehoditi v dveh. 
Sreèko nas je opremil z zvonèki za odganjanje medvedov, saj naj bi jih bilo po informacijah lokalnega 
lovca letos  v Rogu nadpovpreèno veliko. Zaèeli smo z dokaj hitrim tempom in že na prvem travniku so se 
kapljice dežja in rose prebile skozi špranje naše obutve; prav nobene razlike ni bilo med mojimi nizkimi 
gojzarji, Bogdanovimi pohodnimi supergami ali Patrikovimi fivefingerskami, v vseh je bila ena mrzla 
žmoèka, ki se nas je držala do konca pohoda. Sledili smo markacijam v obliki zelenih šap na beli podlagi in 
naèrtu, da v prvi etapi prehodimo nekoliko daljšo pot do Podsten ter si s tem malce olajšamo naslednji 
dan. Vedeli pa smo tudi, da je v Podstenah voda in pokrit nadstrešek, kar je bilo glede na slabo 
vremensko napoved še kako dobrodošlo. 
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Dobro je šlo. Prvih dvajset kilometrov. Kratkoèasili smo se s pripovedovanjem zgodbic. Glede na to, da se 
vsi od prej nismo poznali, smo si imeli res veliko povedati, še bolj, ker nas družijo podobne stvari, kot sta 
šport in psi. Mi smo èebljali, zvonèki so veselo pozvanjali. Nekajkrat smo se prav pošteno zaklepetali in zato 
tudi zašli s poti in ker pri tako dolgih razdaljah res ni smiselno še dodatno izgubljati energije in èasa, nas je 
Patrik zadolžil za izmenièno spremljanje kažipotov.

nahrbtnike, pa me je zaèela malce postrani gledati tudi Tess. »Draga moja, s tem 
sprehodom pa malce pretiravaš. Jaz bi zdajle pojedla popoldanski obrok in se zavalila na kavè. Kaj je zdaj 
to?«, mi je govoril njen pogled. V nasprotju z ostalimi kosmatimi kolegi, ki so bili videti še èisto pri moèeh, so 
njene taèke zaèele bolj trdo stopati in vse bolj se je zaèela osredotoèati na samo hojo. Po nemem 
dogovoru z ostalimi sem ji nadaljevanje poti zato olajšala in jo odpela s povodca.  

Do Podsten nas je pot vodila tudi èez del Koèevskega pragozda in niti naša utrujenost nam ni mogla 
prepreèiti, da ne bi opazili èarobnosti narave, z mahom porašèenih padlih dreves, mehkobe gozdnih tal 
in velièastnosti ogromnih dreves. Vtisi so se nam podili po glavah še dolgo v noè, ko smo se že tesno zaviti v 
spalkah stiskali s svojimi pasjimi prijatelji zraven prasketajoèega ognja v pokritem ognjišèu.

Jutro sem prièakala èisto neprespana. Neudobnost betonskih tal sem sicer dobro prestala, slabše pa je 
življenje izven vsakodnevne rutine prenašala Tess. Utrujenost, obilica luž z vsemi dodatki in šopi sladke 
spomladanske trave so “shecali” njen dokaj obèutljiv želodec in reva je  polovico noèi hodila bruhat. 
Med tem, ko sem pozorno spremljala njene umike, sem imela možnost slišati tudi nenavadne glasove 
noèi. Morda so bila drevesa, ki so se drgnila drugo ob drugo, morda sove, ježi, morda celo volkovi ali risi?

Zjutraj so fantje ponovno podžgali ogenj, Patrik pa je iz vodnjaka spet, kot že veèer poprej, poskušal 
naèrpati vodo za nadaljevanje poti, a žal tudi tokrat neuspešno. Èrpalka je bila polomljena in voda ni in ni 

Èeprav je bilo vreme za èloveške udeležence pohoda slabo – po celonoènem deževju je bila vlaga 
visoka, nemalokrat nas je objela gosta megla in tudi kakšna dodatna kaplja je padla –, pa je bilo za 
Buddyja, Vita, Beo in Tess, pasje udeležence, naravnost idealno. Kljub naporom se niso upehali in zelo 
pogosto so imeli možnost napajanja in ohlajanja v blatnih lužah. 

Prvi pravi postanek smo naredili na približno dvajsetem kilometru pri gozdni koèi Luža. S prezeblih nog smo 
potegnili mokre èevlje, oželi nogavice in jih z vidnim odporom ledeno mrzle nataknili nazaj. S sendvièi in 
energijskimi tablicami smo nadomestili izgubljeno energijo, uspelo pa nam je tudi za kratek èas zadremati. 

Nato smo pot nadaljevali mimo Rdeèega kamna in Kunèa, vse do roške Žage. Pogovor je poèasi zamrl, 
zvonèki so še zvonèkljali, vendar jih skoraj nismo veè slišali. Sreèkov moto, da je tako ali tako vse v glavi in 
da vse napore premagujemo zaradi volje misli, je bilo iz kilometra v kilometer težje uresnièevati. Vse bolj 
smo èutili nogi. Levo in desno. Stopala. Podplate. Prste. Nohte. Žulje. Do Žage Rog je Bogdanu zmanjkalo 
tudi “goriva” in Sreèko in Patrik sta ga le stežka preprièala, da je privolil v dodatnih pet kilometrov do 
Podsten. Šele obljuba o veèernem ognju in joti iz konzerve ga je preprièala. Ko smo si po dodatni okrepitvi 
tako ponovno oprtali 
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pritekla iz pipe. Ker je svojo zadnjo zalogo vode podelil z Buddyjem ob njegovem veèernem obroku, je  
sam ostal brez nje in tako je bil prisiljen vodni vir poiskati drugje. Izbral si je je eno, vsaj na videz manj blatno   
lužo, nekje pred vzponom na Lovski vrh. A takrat je naredil taktièno napako in mi, da mu luže ne bi skalil 
Buddy, podal njegov povodec. In ko sem ga imela v roki, Buddyjev povodec namreè, s samim Buddyjem 
na drugi strani, me je prešinilo, da ga sploh ne bi bilo slabo izkoristiti za nadaljevanje poti. In Patrik mi tega 
paè ni mogel odreèi. Še posebej ker sem mu namesto luže za gašenje žeje ponudila dokaj mrzlo Pepsi.

Buddy je res pravi vleèni pes, to je njegov poklic, èeprav je uradno že upokojen. On ne zna hoditi poleg ob 
sprošèenem povodcu. Vleèe. Vzdržno in z vedno enako moèjo. V nedogled. Res v nedogled. Hribe, ki so 
sledili, sem dojela èisto drugaèe kot tiste prej. Nisem veè gledala pod noge in lovila sape. Gledala sem, 
kako je veter èesal visoke trave in kako so oblaki švigali po nebu. Gledala sem Tess, ki se je ponovno pri 
moèeh podila med ostalimi “pesjani” in se sladkala z lužastimi koktejli. Ostalo je naredil Buddy. Vleèni pes. 
Jaz sem le dvigala noge. Res škoda, da se tega nisem domislila že prej.

Zadnji kilometri Roške pešpoti so speljani po makedamski cesti. Do takrat so se boleèine ponovno 
prikradle v noge in tudi kakšni mehurjasti žulji so se napihnili. Fantom namreè. Sama nisem imela težav. 
Moje ženske noge so paè navajene neudobne obutve – le kaj so premoèeni gojzarji proti muèilnim 
napravam v obliki salonarjev z visokimi petami? Kak kilometer pred koncem, ko so se vsem žuljem in 
boleèinam pridružile še tiste v gležnju, je Bogdanu prekipelo. Enostavno je odložil nahrbtnik in mirno 
oznanil, da naj ga tam poberemo z avtom. Svoj cilj je dosegel, makedamski finiš pa ga ni veè zanimal.

Zadnji kilometer do avtov smo, kot to veleva tradicija prejšnjih roških dogtrekkingov, odtekli, Sreèko in 
Patrik celo z oprtanimi nahrbtniki. Fanta sta se nato po Bogdana vrnila z avtom, jaz pa sem medtem Tesski 
podarila kopanje v Koèevskem jezeru. Takoj, ko se je pognala v vodo, je njena utrujenost, ki me je med 
pohodom obèasno zaskrbela, èudežno izginila in pogledala me je izpod obrvi, kot bi rekla: »Oprosti 
dragica, sama si kriva, èe si to res verjela. Daj, vrzi mi še eno palico!«

Roški podvig v dveh dneh smo zakljuèili ob coca-coli in kavici v lokalni gostilni. Tako zelo nam je zadišala, 
da smo celo pozabili narediti gasilsko fotografijo, ki bi za vedno ovekoveèila naš skupni podvig. 
Natakarica, ki nam je že po našem skuštranem videzu prisodila, da smo se preganjali po okoliških 
gozdovih, je povedala, da lokalno društvo vsako leto organizira tekmovanje, kjer udeleženci Roško 
pešpot preteèejo. Fantom so se oèi kar zasvetile. Tako že vem, kaj naju s Tess èaka drugo leto.

Zapisala: Jana Kajfež
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Pasji frizbi (poznan tudi kot dogfrisbee) je sorazmerno mlad šport, saj se je pojavil šele v 
sredini 70-ih let prejšnega stoletja v ZDA, v Evropi pa še kasneje. Je disciplina, ki spodbuja 
sodelovanje vodnika in psa, fizièno aktivnost ter kreativnost prikazovanja posameznih 
elementov.

V Slovenijo je pasji frizbi prišel razmeroma pozno. Kljub nekaterim prejšnjim poskusom 
lahko za prelomno štejemo leto 2007, ko je ta zanimiv šport k nam pripeljala Jean 
McCollister. Leta 2008 je bil  organiziran prvi seminar v pasjem frizbiju, ki so ga vodili èeški 
inštruktorji, istega leta pa je bila  organizirana tudi prva slovenska tekma v pasjem frizbiju.
Leta 2009 se je pasji frizbi v Sloveniji dokonèno zasidral, saj je bilo ustanovljeno prvo 
vseslovensko Športno društvo Flipsi, ki se je trudilo (in se še vedno) po celotni Sloveniji 
promovirati pasji frizbi in ga približati tako že izurjenim kinologom kot tudi vsakemu, ki bi 
ga ta šport zanimal.

Pasji frizbi je šport za vsakogar, ki ga zanima metanje frizbija in ima psa. Kakšen pes je 
primeren za frizbi? Odgovor je preprost: pes, s katerim si delite stanovanje, dvorišèe, 
sprehode, ki ga imate neizmerno radi in ki bi za vas storil vse. Vsak je primeren za frizbi, da 
je le v primerni frizièni kondiciji in ima vsaj malo plenskega nagona (frizbi psu pomeni 
plen, ki ga lovi in pri tem uživa). Seveda ni vsak pes rojen za svetovnega prvaka, vendar 
lahko vsak uživa v frizbiju. Vodnik pa je tisti, ki oceni, do kakšne mere je igra s frizbijem 
varna za psa. Vedno imamo v mislih varen pristop, saj bomo le tako lahko oboji dolgo 
uživali v tej športni disciplini.

Pasji frizbi v osnovi loèimo na dve veji, na prosti slog (freestyle), kjer vodnik in pes ob 
glasbeni spremljavi v 90-ih do 120-ih sekundah prikažeta svojo prosto toèko in z njo 
poskusita navdušiti sodnike, ki ocenjujejo izvedbo posameznih elementov, prehode 
med elementi, izvedbo s strani vodnika in psa. Prosti slog zahteva veliko vaje, kreativnosti 
in znanja. Zelo pomembna je vez in zaupanje med vodnikom in psom. 

V letošnjem letu ŠD Flipsi organizira mednarodni pokal 4Nations Cup v prostem slogu, v 
katerem sodelujejo organizatorji iz Italije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije, ki bodo v vsaki 
državi organizirali tekmovanje v prostem slogu. V Sloveniji bo potekal finale, in sicer 22.  
avgusta v Dobrovcah pri Mariboru.p
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Druga veja pasjega frizbija je metanje v daljino (minidistance, toss & fetch …). Tukaj 
obstaja veè poddisciplin, vendar so si vse do neke mere podobne. Vodnik in pes morata 
z enim frizbijem v omejenem èasu (60 do 90 sekund) nabrati èim veè ujetih frizbijev. 
Celotno igralno polje je razdeljeno v cone, vsaka se toèkuje z doloèenim številom toèk. 
Bolj je cona oddaljena, veè toèk je vredna. Da pa je bolj zanimivo, ima disciplina kar 
nekaj poddisciplin (time trial, bull's eye, dogdartbee …), o katerih bomo pisali kdaj 
kasneje. Primerna je tudi za zaèetnike, da le znajo varno vreèi frizbi in imajo psa, ki ga 
lovljenje frizbija zanima in ga vrne vodniku. Veèina rekreativnih igralcev, ki se udeleži 
kakšnega enodnevnega seminarja ali teèaja, ima dovolj znanja, da se udeleži 
tekmovanja v tej disciplini. 

Tudi v opisanih disciplinah ŠD Flipsi letos že tretje leto organizira Flipsi pokal, ki poteka na 
petih prizorišèih (10. 5. Novo mesto, 14. 6. Slovenska Bistrica, 28. 6. Zagreb, HR, 23. 8. 
Dobrovce, 27. 9. Duplica pri Kamniku). Informacije o obeh pokalih, ostalih tekmovanjih 
ter teèajih in seminarjih najdete na spletni strani ŠD Flipsi: www.flipsi.net.

Zapisal: Aleš Horvat
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Aleš Horvat , odlièen tekmovalec, ki ima s pasjim frizbijem veliko izkušenj, pravi:

    »S pasjim frizbijem sem se prviè sreèal leta 2008 na seminarju v Mariboru, leto kasneje 
pa sva se z labradorko Maxi tudi prviè preizkusila na tekmi. Oba je frizbi tako prevzel, da 
se od njega nisva veè mogla loèiti. Udeležila sva se tekem v Italiji, Avstriji, Nemèiji, pa tudi 
na Èeškem, Hrvaškem, Madžarskem … ter bila na seminarjih pri nekaterih svetovno 
znanih igralcih pasjega frizbija. Leta 2011 se nama je pridružila še border collie Jo. Na 
seminarju v Zagrebu sem nato spoznal sedaj že mojo ženo, prav tako veliko navdušenko 
nad pasjim frizbijem, in danes skupaj s še ne enoletnim sinom Patrickom in štirimi psi 
obiskujemo tekme doma in v tujini.«
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Vsi, ki so že kdaj slišali za pasji frizbi, nedvomno poznajo 
tudi Jean McCollister. Prav Jean je tista, ki je ta šport 
pripeljala v Slovenijo in je na tem podroèju tako 
organizacijsko (v športnem društvu Flipsi Slovenija, 
http://flipsi.net/) kot tudi tekmovalno zelo aktivna že od 
samih zaèetkov. 

Ko sem jo povprašala o njenih najveèjih uspehih, je kot 
svoj najveèji dosežek izpostavila to, da svoje tri pse 
ohranja zadovoljne, zdrave, aktivne in v formi, kljub temu 
pa je prav, da omenimo tudi njene številne uspehe v 
pasjem frizbiju:

13   aktivno po pasje   marec 

- leta 2008 se je že po enem letu ukvarjanja s tem športom 
kvalificirala za svetovni finale USDDN v odprtem prostem slogu z 
Lyro;
- leta 2011 je z Olivio med odliènimi evropskimi tekmovalci 
zmagala v odprtem prostem slogu v Poznanu na Poljskem; 
takrat ji je v prostem slogu tudi prviè uspela serija brez 
zgrešenega frizbija;
- leta 2011 je na èeškem Disc Dog Cup pokalu (gre za 
kombinacijo tekem v daljinskem metanju in tekem prostega 
sloga skozi vso sezono) z Olivio osvojila prvo, z Bamm Bammom 
pa tretje mesto, tam pa je bila uspešna tudi naslednje leto, ko je 
bila z Olivio spet prva, z Bamm Bammom pa peta;
- leta 2012 je na tekmovanju Brno Cup z Olivio zmagala ter 
osvojila tudi nagrado za najboljši prosti slog, Lyra je bila pri svojih 
devetih letih odlièna èetrta, Bamm Bamm pa šesti;
- leta 2012 je na evropskem prvenstvu z Olivio postala 
podprvakinja v odprtem prostem slogu;
- leta 2013 je osvojila Flipsijev pokal z Olivio, z Bamm Bammom 
pa je bila tretja; 
- leta 2013 je bila tudi evropska prvakinja v UFO Throw & Catch z 
Olivio in evropska prvakinja v D-tour (long distance) z Bamm 
Bammom;
- leta 2014 je dodala 8 metrov k osebnemu rekordu v D-touru in 
v tej disciplini postala evropska in svetovna prvakinja z Bamm 
Bammom;
-  leta 2014 je bila peta na UFO svetovnem pokalu z Olivio

Jean McCollister

Foto: K. Wieckenberg
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Jean se je od leta 2007, ko se je zaèela ukvarjati 
s pasjim frizbijem, vsako leto vsaj z enim od 
svojih psov kvalificirala za eno ali veè svetovnih 
prvenstev (USDDN, AWI, UFO) v razliènih 
disciplinah (Toss & Fetch, Freestyle). Od leta 
2012 je tudi èlanica ekipe Team Hero, ki jo 
sestavlja skupina vrhunskih mednarodnih 
tekmovalcev v pasjem frizbiju, njihov pokro-
vitelj pa je proizvajalec frizbijev Hero Disc USA.

Veè o Jean, ki je zelo zanimiva ženska z 
bogatimi življenjskimi izkušnjami in dinamiènim 
življenjskim slogom, polnim raznoraznih 
dejavnosti, lahko izveste na njeni spletni strani 
http://jean.agility-slo.net/, na youtubu pa je 
dosegljivih tudi nekaj filmèkov z vsemi njenimi 
psi, za katere ji kljub številnim aktivnostim nikoli 
ne zmanjka èasa:
 https://www.youtube.com/user/LyBamOli/.

Toda že naslednje leto sem bila postavljena pred 
dejstvo, da so si tudi druge ženske želele sodelovati v 
tem športu, in seveda so si to priložnost tudi zaslužile, 
a  ko je bila v Seattlu ustanovljena ženska rugby 
ekipa, nisem mogla veè upravièiti svojega igranja v 

...

Jean, že od malih nog si se ukvarjala z 
razliènimi športi. Ker v tistem èasu ni bilo na 
voljo ženske ekipe, si igrala s fanti. Kako si se 
poèutila v ekipi z njimi?

To, da kot športno dekle nisem imela priložnosti 
sodelovati v športu, je bolj ali manj zgodba mojega 
življenja in sicer precej frustrirajoèa zgodba. Ko sem 
odrašèala, je veljalo za neženstveno, neprivlaèno, 
družbeno nesprejemljivo in celo škodljivo za zdravje, 
da bi dekleta in ženske sodelovale ter bile odliène v 
športih, še posebej v tistih, ki so fizièno napornejši in 
bolj grobi. Tako smo deklice, kot sem bila jaz, odrasle 
s prepovedjo aktivnosti, ki smo jih imele najrajši, v 
kakršnikoli organizirani obliki. Kar pa meni ni 
prepreèilo, da bi jih poèela neformalno, skupaj z 
otroki iz sosešèine (veèinoma fanti ter drugimi meni 
podobnimi dekleti) ter z mojim starejšim bratom in 
njegovimi prijatelji. Igrala sem baseball, košarko, 
ameriški nogomet, frizbi, plezala sem na drevesa, 
surfala in tako dalje.

V prvem letniku univerze (1976) sem odkrila rugby. 
Rugby je imel vse, kar sem si želela od športa – je 
fizièno zahteven, vkljuèuje mnogo razliènih 
spretnosti, ki zajemajo celotno telo (tek, brcanje, 
podajanje, fizièni kontakt), pa tudi timsko delo, 
strategijo, hitro razmišljanje ter dobre reflekse. 
Pojavi la sem se na t reningu med fant i  
Washingtonske univerze ter prièela igrati. Soigralci so 
me dokaj hitro sprejeli kot del ekipe in so me 
podpirali, najpomembnejše pa je bilo, da so me 
sprejele tudi ekipe, proti katerim smo igrali, in tako 
sem že v prvem letu trenirala, potovala in tekmovala 
kot redni èlan B ekipe. Bila sem sreèna. In v zelo dobri 
kondiciji.

 moški. To je bila je odlièna skupina žensk, nadarjenih 
in zabavnih atletinj, a kljub temu je bilo igranje z njimi 
zame osebno frustrirajoèe, saj je bil nivo igre, 
razumljivo, na precej nižji ravni, kot sem ga bila 
navajena. Na lepem sem iz razmeroma neizkušene 
igralke, katere meje znanja je redno širil trening z bolj 
izkušenimi in spretnimi igralci, prešla na igro z 
zaèetnicami. Ker je bil ženski rugby povsem nov, je 
bilo tudi le malo ekip, proti katerim smo lahko igrale, 
in tako sem namesto tekme vsako soboto, kot je bilo 
pri moški ekipi, lahko tekmovala le nekajkrat letno.

Zgodba se je nekaj let kasneje ponovila v Veliki 
Britaniji, ko sem študirala na Oxfordu. Tudi tam 
ženskih rugby ekip ni bilo, zato sem najprej trenirala z 
lokalno moško ekipo, Oxford Old Boys, a v Angliji so 
bili predsodki in diskriminacija ženskih atletinj še 
moènejši kot v ZDA. Moji ekipni kolegi so me sicer 
sprejeli in po nekaj tednih sem bila med njimi 
dobrodošla, toda druge ekipe me niso in zato nisem 
smela tekmovati. V letih, ki so sledila, smo zaèeli 
aktivnosti za žensko ekipo, pri èemer pa sem veè 
èasa porabila za organizacijo, administracijo ter 
trenerske zadolžitve kot za razvoj svojih spretnosti in 
tako so bile moje športne ambicije spet zatrte.

Sem pa v tistem èasu v Oxfordu tekmovalno veslala 
za svoj kolidž (Somerville) – žensko veslanje je bilo tu 
tradicija – in bile smo zelo uspešne, tako da sem s 
tem le dobila nekaj športnega zadovoljstva. 
Ukvarjala pa sem se tudi s prostim plezanjem, s èimer 
sem zaèela že v Seattlu.

Danes je ženski rugby prestižen šport na Oxfordski 
univerzi. Kot kaže sem se rodila 10 let prezgodaj.

Si »sreèno samozaposlena«. Vem, da je tvoje 
podroèje interesov zelo široko. Kaj bi poèela, 
èe se ne bi ukvarjala s frizbijem, prevodi, 
seminarji ...?

Poskušam si ustvariti dobro življenje, ukvarjam se s 
stvarmi, ki so družbeno koristne in meni osebno v 
veselje. Mnogo mojih vrstnikov je na visokih položajih 
v korporacijah, vladi, na univerzah … Morda bi imela 
uspešno kariero kot univerzitetna profesorica ali 
administratorka, ampak nikoli ne bi mogla delati za 
mulitnacionalno korporacijo ali vlado ZDA, saj svetu 
povzroèajo preveè škode in trpljenja. Pri tem 
enostavno noèem sodelovati. Na žalost je na višjih 
ravneh izobraževanja trend, da se univerze vse bolj 
in bolj spreminjajo v korporacije, zato tudi v takšnem 
delovnem okolju najbrž ne bi dolgo zdržala. 

Verjetno bi lahko delala za neodvisen razisko-
valni/izobraževalni inštitut ali kakšno medijsko 
organizacijo. Zelo rada uèim in dobra sem v tem. V 
Sloveniji veèinoma uèim anglešèino, toda v 
drugaènem okolju bi ljudi vseh starosti in izkušenj 
povsem sreèno in uspešno uèila tudi druge 
predmete. 

Morda bi se poskusila preživljati s pisanjem (mogoèe 
se kdaj bom), ampak to je zelo negotov naèin 
preživetja. Pred nekaj leti sem precej veè objavljala 
– politiène in družbene komentarje za Sobotno 



prilogo in Radio Študent, pisala sem blog, pisma 
urednikom in tako dalje – toda v moji trenutni situaciji 
je to razkošje, ki si ga ne morem privošèiti. Plaèati 
raèune ter preživeti moje pse in financirati njihove 
aktivnosti je najlažje s prevajanjem, lektoriranjem in 
pouèevanjem. Je spodobno preživetje in dobro 
življenje.

Ko boš napisala knjigo, o èem bo govorila?

Knjiga bo govorila o mojih življenjskih izkušnjah in o 
Sloveniji, kot sem jo doživela v 30-ih letih odkar živim 
tukaj, dotaknila pa se bo tudi mnogih globalnih 
tematik – trajnostnega razvoja, neoliberalne 
ekonomije, zunanje politike in podobno. Bo 
kombinacija osebnega eseja in družbeno-
politiènega komentarja. Seveda pa bodo v knjigi na 
nek naèin predstavljeni tudi moji psi in aktivnosti, ki jih 
z njimi poènem, saj so že veè kot desetletje ogromen 
del mojega življenja. Osnovna zgodba bo govorila o 
hoji v hribih po Slovenski planinski poti z mojo hèerko, 
ampak šlo bo za mnogo veè kot le to.

Kako poteka tvoj obièajen dan?

Odvisen je od letnega èasa, saj smo veèinoma 
zunaj. V toplejših mesecih smo zunaj zgodaj zjutraj 
ter zveèer in notri èez dan, pozimi pa smo zunaj med 
najtoplejšimi deli dneva ter poleg peèi na drva v 
preostalem èasu. 

Obièajen dan: vstanem, nahranim pse, prižgem 
raèunalnik, popijem kavo, nekaj ur delam 
(prevajam, lektoriram, se pripravljam na uène ure), 
sredi dopoldneva je na vrsti sprehod/tek/trening (èe 
je vroèe, je to na sporedu zgodaj zjutraj), nato grem 
nazaj delat, potem pa spet ven s psi v poznem 
popoldnevu ali zveèer. Premore izkoristim tudi za 
delo v vrtu, pripravo drv, košenje trave in druga 
opravila. V tem primeru so psi prikrajšani za pozor-

nost in treninge, a uživajo v tem, da so zunaj z mano. 
Ko konèam opravila, se z njimi, èe niso deležni 
nièesar drugega, vsaj na hitro poigram z žogo. 
Zveèer pa spet delam za raèunalnikom. 

Z Bamm Bammom sva tudi prostovoljca, terapevtski 
par za Taèke pomagaèke v VDC Koper, Enota 
Sežana, ponavadi ob èetrtkih od 9:30 do 11:30, 
dvakrat meseèno pa bereva zgodbe v anglešèini 
skupini vaških otrok, èemur sledi branje s psom (READ 
program), pri katerem se izmenjujeta po dva otroka. 
Vsaj enkrat meseèno sodelujeva pri predstavitvah 
na drugih institucijah – šolah, vrtcih, razliènih centrih 
in tako dalje. To ponavadi od mene zahteva nekaj 
vožnje in mi vzame vsaj polovico dneva, zato takrat 
težko naredim še karkol i  drugega. Tudi  
administrativno in organizacijsko delo za Flipsi mi 
vzame veliko èasa, med šolskim letom pa obièajno 
2-3 krat tedensko vodim še popoldanske ali veèerne 
teèaje v bližnjih mestih. 

Ko se aktivno pripravljamo na tekmovanje, je to 
obièajno moja prioriteta in vse ostale aktivnosti, tudi 
delo, organiziram v skladu s pasjimi treningi. Za resno 
vadbo potrebujem nogometno igrišèe, ki je 
obièajno precej oddaljeno, tam nekaj ur treniram. Z 
vsakim od psov – z vmesnimi premori – opravim veè 
serij, medtem ko psi poèivajo, pa veliko èasa 
namenim tudi vadbi metanja. Po treningu jih 
pogosto odpeljem še kam, da plavajo. Ob takšnih 
dnevih je obièajno že zgodnje popoldne preden 
zaènem svoj delovni dan; psi in njihove potrebe so 
paè na prvem mestu. Rajši bi sicer trenirala zveèer, 
po delu, ampak to ni možno, saj je takrat igrišèe 
zasedeno. Mete in gibe, ki ne zahtevajo veliko 
prostora, lahko vadim na bližnjem polju kadarkoli mi 
ustreza, toda med tekmovalno sezono skušam 
trenirati na nogometnem igrišèu vsaj dvakrat 
tedensko. 

Foto: K. Wieckenberg
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Foto: L. Turano

Zapisala: E. Zupaniè

Frizbi sicer redko vadim vsak dan, mislim, da za 
veèino psov ni najboljše, ne umsko ne fizièno, da isto 
aktivnost poènejo dan za dnem, tako imamo vmes 
vedno dan ali dva prosto in se zaposlimo kako 
drugaèe – z dolgimi sprehodi ali hojo v hribe, z veliko 
prostega teka in igre, v toplejših mesecih tudi s 
plavanjem, metanjem žogic, trikci, z agilityjem in 
pašo z Olivijo, kadar mi to uspe. Ohranjanje kondicije 
je zelo pomembno za optimalno zdravje in 
zmogljivost in osebno mi je bolj všeè treniranje veè 
razliènih športov (cross-training) kot osredotoèanje 
na enega samega.   

Ali rada delaš na vrtu in skrbiš za svojo hišo na 
Krasu ali je to bolj obveznost, ki jo paè moraš 
opraviti?

Uživam; ampak bolj mi je všeè, kadar sem pri delu 
èasovno neobremenjena, ne pa da nenehno 
razmišljam o stvareh, ki jih moram še opraviti. Poleg 
tega je precej težko narediti kakršenkoli opazen 
napredek, èe nimaš sredstev za veèje investicije in 
vsa dela opravljaš sam. A v resnici gre le za 
vprašanje prioritet. Danes bi lahko imela lepo hišo in 
vrt, èe bi v preteklih desetih letih investirala svoj èas, 
denar in trud tja in ne v pasje treninge in šport. Toda 
to se mi ni zdelo tako pomembno. Aktivnosti s psi, 
pustolovšèine z njimi, skupno doseganje odliènih 
rezultatov, vlaganje truda v to, da sem fizièno v 
najboljši možni formi,  pa tudi opravljanje 
prostovoljnega dela iz pravih razlogov, vse to mi 
pomeni veè, kot živeti v “fancy” hiši. Imam streho 
nad glavo, èisto tekoèo vodo, elektriko, ogrevanje 
(na drva) … – luksus, ki ga mnogi ljudje na svetu 
nimajo, zato sem sreèna, da lahko živim tako dobro.

Zdaj, ko se tudi moja mlajša psa približujeta 
upokojitvi, se bodo moje prioritete v prihodnjem letu 
morda preusmerile in bom veè delala na hišnih 

popravilih. Prièakujem pa, da bom prej ali slej 
posvojila novega psa – in ta bo dobil tako polno 
življenje, kot mu/ji ga le lahko omogoèim.

Katera je tvoja najljubša pasma psov?

Priznam, da sem zelo naklonjena border collijem in 
border collie mešancem. Tudi avstralskim ovèarjem, 
èeprav nekoliko manj – pri mnogih avstralcih so se 
delovne sposobnosti z vzrejo izgubile, ko pa le 
najdeš pravega z veliko zagona in odliènimi 
delovnimi sposobnostmi, kot je na primer moja 
Olivia, ima ponavadi druge znaèajske lastnosti, ki so 
manj zaželjene in težje obvladljive. Na splošno so mi 
všeè ovèarski psi,  mislim pa, da bi znala ceniti tudi 
katerokoli drugo pasmo. Tudi na Lyro sem naletela 
bolj ali manj po nakljuèju in predstavila mi je èudoviti 
svet border collijev (del nje naj bi bil tudi avstralski 
ovèar) in pasjih športov – najprej sva delali agility, 
potem seveda frizbi. Nikoli nisem posvojila psa z 
jasnim namenom, ampak preprosto poskušam psu, 
ki ga imam, dati vse, kar potrebuje za to, da uspeva 
in je sreèen/sreèna. 

Pri mojem naslednjem psu pa se bo to spremenilo: 
izrecno si želim sodelovanja v pasjih športih, še 
posebej v frizbiju, in terapevtskega dela. Ovèarske 
spretnosti bi bile dobrodošel bonus, niso pa nujne. 
Stvar je taka, da že imam odliènega ovèarskega 
psa (avstralca), ampak na žalost mi s èredo ne uspe 
delati veè kot enkrat letno. Vseeno pa nisem 
zavezana doloèeni pasmi; ko bo prišel èas za 
novega družinskega èlana, bom, èe ga le najdem, 
iz zavetišèa vzela mešanca s pravo kombinacijo 
fiziènih in znaèajskih lastnosti.

Nadaljevanje intervjuja z Jean McCollister si lahko 
preberete v naslednji številki revije AKTIVNO po 
pasje!
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V naslovu omenjena disciplina je sestavni del mednarodnih IPO programov, ki jih 
nadzoruje, ocenjuje in posodablja krovna svetovna kinološka organizacija FCI 
oz. tako imenovana »tehnièna komisija« pri svetovni zvezi. Velikokrat ta 
disciplina pri posameznikih, ki IPO športa ne poznajo, zbuja nekakšen strah, 
prezir oz. neodobravanje. Najveèkrat so razlogi sila pavšalne narave in se glasijo:

- pri psih vzbujate agresijo, 

- jih delate hude 

- in verjetno bi se našel še kakšen razlog, ki ga nepoznavalec lahko poda ob 
          utemeljitvi negativnega odnosa do tega pasjega športa.IP
O

 

predstavitev športa: IPO
IPO, disciplina C: vaje napada in obrambe in kaj nam dobrega prinašajo

Foto: K.  Hechler
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V praksi pa ni èisto tako. V besedilu, ki sledi, bom poskušal opisati in razložiti, zakaj šolanje 
discipline C po IPO programih, ki ji na kratko in pogovorno reèemo kar »obramba«, ni škodljivo 
oz. ne poveèuje tveganja za potencialno nevarnost, ki jo v urbanem okolju lahko predstavlja 
pes – seveda ob predpostavki, da šolanje in treningi potekajo v skladu s strokovnimi in etiènimi 
standardi šolanja in ob odgovornem lastništvu treniranih psov.

Pri vajah obrambe se dogaja nekakšen »spopad« med psom in èlovekom/markerjem, kjer 
vodnik psa nadzoruje s poveljevanjem, pri tem pa sledi zahtevam pravilnikov IPO programov 
glede na težavnostno stopnjo (IPO1, IPO2, IPO3). Situacije so zaradi natanèno doloèenih pravil 
sila predvidljive in jih z lahkoto nadzorujemo. Same vaje so za psa zelo situacijsko pogojene in s 
tem je možnost zamenjave vaj obrambe pri IPO programih s situacijami v normalnem, 
vsakdanjem življenju praktièno nièna. 

Èe kratko opišemo, kaj se v teh vajah dogaja, lahko to formuliramo takole: iskanje 
nasprotnika/nepridiprava/markerja, èuvanje markerja, ob pobegih in napadih markerja pes te 
poskuse ustavlja z ugrizom v zašèitni rokav, ob umiritvi markerja na povelje vodnika ta rokav 
spusti in nadaljuje s èuvanjem, vmes pa morata z vodnikom pokazati vodljivost v razliènih 
situacijah, ki so zamišljene kot spremstva in èuvanja »nepridiprava«.

Skozi proces šolanja vaj obrambe trenerji/markerji v psu zbujajo razliène nagone in èustvena 
stanja kot so nagon plena, jeza (nekateri to imenujejo agresija), dominanca in želja po zmagi 
nad nasprotnikom. Znotraj prepletanja teh èustvenih stanj se pojavljajo zahteve vodnika v smislu 
kontrole nad psom v toèno doloèenih situacijah. Torej poenostavljeno lahko reèemo, da se pes 
spopada in bori z nasprotnikom/markerjem, od strani pa to borbo nadzira in usmerja vodnik psa 
s povelji, ki psu povedo kaj, kdaj in koliko se lahko spopada. 

Za ta šport morajo imeti psi doloèene karakterne lastnosti, ki so veèinoma pasemsko pogojene, 
zato je potrebno omeniti, da za izvajanje vaj niso primerni vsi psi, še manj pa vse pasme. Pasme, 
ki jih najpogosteje sreèujemo v tem športu, so tako imenovane službene pasme, pri katerih so 
skozi leta naèrtne vzreje, bolj ali manj skrbne selekcije in s primernimi vzrejnimi kombinacijami 
posameznih primerkov znotraj pasem »privzredili« specifiène lastnosti. Te osnovne lastnosti so: 
dobro izražen nagon plena, preko katerega se pes z markerjem spopada, dovolj velika mera 
dominance in poguma, ki psu omogoèa, da se pravilno odzove in prenaša navidezne grožnje in 
pritiske s strani nasprotnika/markerja, znotraj vseh teh èustvenih stanj pa zmožnost 
obvladovanja samega sebe, ko je to potrebno storiti ob vodnikovih poveljih. 

Za uspešno izvajanje opisanih vaj je torej potreben stabilen karakter psa, ki ni podvržen stresu in z 
njim izzvanim vedenjskim anomalijam, kot je npr. nekontrolirana popadljivost, ki je pogosto 
posledica prav nestabilnega karakterja. Seveda so lahko za okolico nevarni in popadljivi tudi 
psi, ki imajo dober, stabilen karakter, vendar gre v teh primerih izkljuèno za nepravilno vzgojo in 
ne-kontrolo nad psom v smislu njegovega statusa znotraj odnosa vodnik in pes. Èe 
poenostavimo, pes prevzame v krdelu med njim in vodnikom vodilno vlogo in si jemlje pravico 
urejati medsebojne odnose. Torej bodo karakterno moèni, dominantni psi kljub svoji stabilnosti 
ob nepravi vzgoji (pomanjkanje vodnikove avtoritete) razvili za urbano okolje nezaželena 
vedenja in lahko predstavljali grožnjo za okolico. Vendar pa so omenjena vedenja pri takšnih 
psih predvsem plod dominance in nenehne želje po izboljšanju svojega ranga oz. »vsem je treba 
pokazati, kdo je glavni«. 

Nezaželeno vedenje podobne vrste lahko 
razvijejo tudi nestabilni, nedominantni psi. 
Bistvena razlika med prvim in drugim 
primerom pa je v tem, da se dominantne pse 
s primerno vzgojo, šolanjem in predvsem s 
primernim odnosom med vodnikom in psom 
lahko kontrolira, so manj nepredvidljivi oz. se 
nezaželena vedenja sploh ne razvijejo. Pri 
nestabilnih karakterjih pa grožnja po 
nekontrolirani popadljivosti ostaja vednoIP

O
 

Foto: K.  Hechler
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 prisotna, saj se navadno razvije iz strahu/negotovosti, ki povzroèata stres in frustracije, kar lahko 
privede do neželenih vedenj. 

Omenjeni pasji šport oz. disciplina nam pomaga, da v vzrejnem smislu odberemo in favoriziramo 
športno uspešne pse, saj so ti uspehi tudi posledica trdnih in stabilnih karakterjev posameznih 
psov, ki jih prenašajo na svoje potomce. Seveda je predpogoj za uspešno in nemoteèe 
sobivanje že omenjeno odgovorno lastništvo.

Poleg prednosti, ki nam jih šolanje vaj obrambe ponuja v vzrejno selekcijskem smislu, naj omenim 
še eno, po mojem mnenju bistveno prednost, ki nam jo ukvarjanje s tem športom prinaša. Vaje 
obrambe oz. discipline C po IPO programih se veèinoma, bolje reèeno praviloma, izvajajo v zelo 
visokih nagonih. Psi so med izvajanjem vaj dodobra fokusirani v izvedbo, to delajo radi, želja po 
borbi z markerjem in zmaga nad njim je zares velika. Ob vseh dražljajih, želji in konec koncev 
provokacijah s strani markerja pa morajo psi kljub vsemu hipno ubogati svoje vodnike, spušèati 
zašèitni rokav na povelje, prenehati z borbo, fokus preusmerjati z markerja na vodnika in nazaj, 
slediti vodniku, skratka preklopi med borbo, grizenjem zašèitnega rokava in 
poslušnostjo/ubogljivostjo so hipni, kar zmorejo le psi z že prej opisanim stabilnim karakterjem. 
Povedati je treba, da v normalnem življenju pes veèinoma nikoli ne »zaide« v situacije, ki bi bile 
zanj tako stimulativne, kot je izvajanje vaj v disciplini C. Torej samo na poligonu in pod 
popolnoma nadzorovanimi okolišèinami psa pripravimo do tako visoko afektiranega stanja in 
kljub temu so zahteve tega športa, da nas tam in v tistem razpoloženju uboga. Zakaj nas 
potemtakem ne bi ubogal tudi v normalnih življenjskih okolišèinah, v vsakodnevnih situacijah, 
kjer ni razloga in pogojev za tak afekt? Mislim, da izkušnje s treningov na poligonu dodobra 
pripomorejo, da se z lahkoto obvladuje v vsakdanjem življenju in je primeren za sobivanje v 
urbanem okolju.

Zapisal: Rok Korljan

IP
O

 

Foto: V. Fazikaš
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Osebna izkušnja: Trzinski Tek s kužki, 

25.4.2015

Foto: R. Cunder

S polno mero prièakovanja, napetosti in nepotrpežljivosti sem vendarle doèakala najino prvo tekmo v 
Trzinu, ki se je lansko leto zaradi prehlada nisem udeležila. Èeprav smo vikend pred tem v sodelovanju z 
Društvom športnih psov Slovenije tam opravili tudi trening, je bilo vznemirjenje zelo veliko, predvsem zaradi 
specifiènosti proge – trasa trzinskega teka se namreè nekoliko razlikuje od ostalih tekmovalnih prog, 
predvsem po tem, da sta tako njen zaèetek kot tudi konec na asfaltirani cesti, ki je nisem vajena ne jaz ne 
moj štirinožni sotekaè Loki. Najina tekaška kariera ima namreè bolj kratko zgodovino in se je zaèela šele 
pred dobrim letom, tako da sva še »zelenca« na podroèju canicrossa. Poleg tega je na trzinski tekmi 
skupinski štart, ki se ga tekmovalci in tekmovalke raje izogibamo, saj je, zaradi kombinacije vznemirjenja in 
neuèakanosti psov na eni ter tekaèev na drugi strani, nevarnost zapletov in morebitnih »pretepov« psov 
nekoliko poveèana. Skupinski štart sva sicer z Lokijem imela priložnost preizkusiti že lansko sezono v 
Mekinjah, le da ne tako obsežnega kot je v Trzinu, kjer vsi – tekmovalke in tekmovalci – štartajo istoèasno. 

Na letošnjem trzinskem štartu sva si z Lokijem tako izbrala položaj nekje na sredini, saj sem jaz pred 
zaèetkom teka zelo živèna, zato sem se raje umaknila od veèine sotekmovalcev. Kot se je izkazalo 
pozneje, je bila moja odloèitev pravilna, saj sem na ta naèin še poveèala Lokijevo težnjo po vleki. Edina 
slabost je bila, da se, zaradi vsega pasjega tuljenja in cviljenja, ni slišalo štartnega odštevanja, tako da sem 
lahko le pozorno spremljala dogajanje ostalih udeležencev in slepo stekla za njimi, ko so zaèeli drveti po 
progi. In tako se je zaèelo …

Prvi del proge sva tekla zelo hitro, saj je Loki zelo tekmovalen in hiter pes, zato mi ni preostalo drugega, kot 
da se prepustim hitrosti in kar se da uèinkovito krmarim med ostalimi tekmovalci. Pri prehodu na gozdno 
pot sem že opazila sotekmovalko Barbaro Rink, zato sem sklepala, da nisva preveè v zaostanku za 
»vodilnimi«, in sem jo poskušala obdržati v vidnem polju, saj sem na ta naèin ohranjala (in v bistvu še 
poveèevala) Lokijevo motivacijo; moj pasji spremljevalec je namreè veselo vlekel in se zaganjal naprej, 
èeš, daj pospeši, jaz bi šel še hitreje. Moram priznati, da me njegova strast do teka in izrazita tekmovalnost, 
ki jo iz treninga v trening še poveèuje, navdušujeta in mi dajeta motivacijo za to, da doseževa kar se da 
dober rezultat. 

Vsem vzponom, ki jih je trzinska proga ponujala, so prièakovano sledili tudi spusti, kjer sva pridobila kar 
precej èasa, saj so, kot kaže, ti Lokiju še posebej pisani na kožo. Na vsakem od njih je namreè kar se da 
pospešil, lahkotno preskakoval korenine in veèje kamne ter mi nikakor ni dopustil, da bi ga zavirala. Tako 
enostavno nisem imela druge izbire, kot da mu prepustim vodstvo in 100% zaupam, da ve, kaj dela. To se 
je izkazalo kot prava odloèitev, saj naju je varno (brez zvinov gležnjev ali nerodnih padcev) pripeljal do 
zadnjega dela proge.  
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Tam nas je èakala dolga ravninska pot, kjer sva konèno prehitela Barbaro in takrat sem se zavedela, da 
lahko prideva celo na stopnièke. Pa vendar je bila pot do cilja še kar dolga in zgodilo se je ravno to, kar 
sem predvidevala že na treningu – da bo Loki v zadnjem delu izgubil motivacijo. Namreè, ko sva prišla do 
prvega dela asfaltirane poti, je moj tekaški partner sklepal, da sva s tekom zakljuèila, opazil je prve 
gledalce in se napotil k njim po svojo dozo božanja in obèudovanja, tako da sem ga morala prav 
preprièevati, naj nadaljuje pot. Da dirke še ni konec, je ugotovil, ko sva za sabo zaslišala hropenje ostalih 
psov in spodbujanje njihovih vodnikov, naj pospešijo. Zato je pospešil tudi sam, vendar ne za dolgo, saj ga 
je že kmalu zmotil potok, ki nas je nekaj èasa spremljal in privabljal z žuborenjem in lesketanjem. Nisem mu 
dovolila, da gre v vodo, saj sem želela, da zakljuèi tekmo brez veèjih prekinitev. Poleg tega nagrada 
zmeraj nastopi po opravljenem delu, za to pa še ni nastopil èas, saj je bil pred nama še èisto zadnji košèek 
proge, ki je potekal po asfaltirani cesti med hišami in drugimi stavbami. Ker Loki ni navajen tovrstnih tras, je 
v tem delu tekel izrazito poèasi; njegov naèin teka lahko najlažje opišem kot dolgo in poèasno vijuganje 
med hišami in gledalci, ki ga je obèasno prekinilo moje glasno spodbujanje naj vendarle pospeši in 
zakljuèi dirko »v stilu«. Pa vendar je on dirko že zdavnaj konèal in jaz sem se, glede na to, da sem kot 
veèletna lastnica sibirskega huskya že zelo dobro seznanjena z njihovo samovoljo in trmo, paè lahko le 
vdala, da bova dirko konèala v bolj »izletniškem« stilu, a še vedno v upanju, da naju ne bo nihèe veè 
prehitel. A žal naju je Barbara Rink s svojo psièko na koncu vendarle dohitela in tako sva pristala na 
èetrtem mestu.

Obèutke, ki sem jih doživljala med tekmo je težko opisati, saj jih je treba enostavno izkusiti. Svojo ljubezen 
do teka sem sicer zaèela gojiti že v zgodnjih otroških letih, vendar sem šele v zadnjem letu in še malo 
ugotovila, kako veliko ti tek lahko ponudi, še posebej, ko teèeš skupaj s svojim psom, ki mu zaupaš in ga 
spoštuješ in ki ti to zaupanje in spoštovanje tudi vraèa. Èetudi sem bila po trzinskem teku sprva nekoliko 
razoèarana, ker sva si pritekla èetrto mesto, sem bila z uvrstitvijo vseeno zadovoljna, saj se je izkazalo, da 
sva od prejšnje sezone zelo napredovala in da sva postala zelo dober tim, ki ga združuje ljubezen do teka 
in medsebojno spoštovanje.

 Zelo uspešni dirki v Trzinu je 27. 4. sledila še tekma v Mekinjah, ki sva se je z Lokijem udeležila že drugiè, prav 
tako pa smo imeli tam tudi dva canicross treninga, tako da sva progo precej dobro poznala. Po trzinskem 
èetrtem mestu, je bila moja želja po stopnièkah zdaj še toliko veèja, èeprav sem se hkrati zavedala, da je 
konkurenca velika in proga še precej zahtevnejša. Glede na to, da sem imela za negovanje svoje 
anksioznosti zelo malo èasa (en sam dan!), sem bila tokrat kljub ponovnemu skupinskemu štartu vseeno 
nekoliko bolj sprošèena; pomagalo je tudi to, da smo tokrat moški in ženske štartali posebej, tako da nas je 
na štartni èrti stalo le le osem tekmovalk.

Zaèela sva bolj iz ozadja, saj so dosedanje izkušnje pokazale, da je tako Loki veliko bolj motiviran za vleko, 
ker je njegov cilj, da prehiti, èe se le da, vse ostale pse. In tako se je tudi zgodilo: takoj ko smo štartale, naju 
je Loki s silovitim vleèenjem in spretnim vijuganjem pripeljal med najhitrejše, tako da sva že od vsega 
zaèetka sledila Beti Zupaniè in Andreji Godec. Sèasoma sva zaèela z Lokijem zmanjševati hitrost, a ne da 
bi pri tem Beti in njeno psièko Alfo izgubila iz vidnega polja. Precej me je presenetilo, ko sva se ju po 
doloèenem èasu teka še vedno držala, saj ju je bilo sicer na vseh dosedanjih treningih in tekmah 

Osebna izkušnja: Canicross Mekinje,
27.4.2015

Foto: B. Košak
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nemogoèe loviti, zato sem dobila še dodatno motivacijo in moè, da ohranim kar se da minimalno razliko. 
Nato je sledil tek po klancu navzdol, kjer je Loki ponovno pospešil, in naposled sva le prehitela tudi najini 
zasledovanki.

Po spustu iz gozda je bil na vrsti ravninski del, najprej po travniku, nato po makadamski cesti, ki pa je že je 
naznanjal najzahtevnejši odsek – tek po klancu navzgor. Tega dela poti mi nekako ne uspe povsem dobro 
opisati – najverjetneje zato, ker je res »konkreten hrib« in se ga vsi kar malo bojimo –,  poteka pa nekako 
nekako takole: klanec, malo ravnine, še en klanec, potem klanec na levo, še malo ravnine in potem še en 
klanec. Malo pred zaèetkom tega zahtevnega vzpona se nahaja majhen potok, ki ga je Loki opazil že od 
daleè in se še isti hip odloèil, da se zažene naravnost tja. Ker sem bila tudi sama že precej utrujena, sva se 
za hip ustavila, da si odpoèijeva in se pripraviva za tek navkreber. 

Na tem delu sta naju Beti in še ena tekmovalka, avstrijka Ursula Visconti, spet prehiteli, saj si je Loki vzel èas, 
da opravi še svojo potrebo ob robu poti, potem pa sva pot nadaljevala po svojih najboljših moèeh in kaj 
hitro sva spet zagledala tekmovalke pred sabo. Kot je kazalo,  vse le še ni bilo izgubljeno in to je opazil tudi 
Loki, ki je spet zaèel silovito vleèi. In tako se je zaèelo: Loki je vlekel in vlekel, meni pa ni preostalo niè 
drugega kot da se spet prepustim in pri tem krmarim z rokami, da obdržim ravnotežje. V tem delu sem 
ponovno prehitela Beti in tudi Ursulo, tako da  sem vedela, da so še možnosti za stopnièke. Ko sva po 
prihodu iz gozda prehitela še Bogdana Dumko z Vitom, je Loki še enkrat pospešil. Kaj se je dogajalo zadnjih 
nekaj metrov, ne morem natanèno opisati, spomnim se samo navijanja gledalcev in glas 
napovedovalca, da sva konèala na tretjem mestu. 

Nekaj èasa sem potrebovala, da sem se zavedla, da sva konèala na tretjem mestu, saj tega vseeno 
nisem prièakovala. Nedvomno je, da sva z Lokijem od lanske sezone zelo napredovala in da sva postala 
odlièna ekipa, vendar pa sva imela po drugi strani tudi nekaj sreèe, saj sta bili Beti in Alfa pred èasom 
poškodovani in nista mogli dati vsega od sebe, kar nama je seveda koristilo. A kakorkoli že, to tretje mesto 
jemljem kot odlièno spodbudo, da bova naslednje leto še boljša … 

V drugi polovici avgusta v Canifitu naèrtujemo zaèetek izvajanja 
skupnih vodenih treningov vleke. Treningi bodo potekali enkrat tedensko, 
predvidoma ob sobotah oziroma po dogovoru, na lokaciji v Kranju. 
 

Udeleženci bodo glede na zastavljene cilje prejeli individualno 
obravnavo ter plan  treningov. 

Cena je 25,00 EUR meseèno.

 Informacije in prijave: info@canifit.si

CANIFITOVE SKUPNE TRENINGE VLEKE

vabljeni na

zapisala: Katja Krajnc
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BULL ŠPORTI (2.del)
Tokrat vam predstavljamo dve disciplini, ki po imenu mogoèe spominjata na bolj 
poznane razlièice skoka v višino, kjer se tekmuje v preskakovanju višinske ovire ali skoku 
èez plezalno steno, vendar je podobnost le v nazivih, kajti vsaka od teh športnih disciplin 
ima svoje znaèilnosti.
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Skok v višino (high jump)

Pri skoku v višino, ki se izvaja na bull šovih, psi ne preskakujejo ovire, ki se jo postopoma dviguje, 
ampak mora pes s skokom doseèi vedno višje obešen aport (cufo), ga zagrabiti ter na njem 
obviseti vsaj 5 sekund. 

Aport (cufa) je v veèini primerov iz jute, ki je varna za ugriz in ne poškoduje pasjega gobca. 
Pravila so:

Plezanje po steni (wall climbing)

Plezanje po steni je podobna disciplina kot skok v višino (high jump), le da tu pes na aport skaèe 
ob vodoravnem zidu, ki mu omogoèa dodaten odriv in doseganje višjih skokov. Plezalni zid je 
lesen, obložen z gumijasto podlago in visok vsaj 4 metre, tudi tu pa je aport (cufa) v veèini 
primerov iz jute. 
Pravila so podobna:

 

Obe športni disciplini sta predvsem na èeških in poljskih pit bull šovih zelo popularni in zastopani z 
velikim številom tekmovalcev. Najboljše rezultate dosegajo tipièni predstavniki pasme APBT 
(ameriški pitbull terier), ki so zaradi svoje atletske postave, agilnosti, moèi, eksplozivnosti in 
moènega plenskega nagona pri teh športih zelo težko premagljivi. 
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- Psi so loèeni glede na spol in tekmujejo v 
dveh kategorijah in sicer psi in psice.
- Minimalna zaèetna višina obešenega 
aporta je 160 cm in se na željo vodnika 
lahko dviga po 5 cm.
- Pes mora aport zagrabiti in ga držati vsaj 5 
sekund. 
- Vsak pes ima tri poskuse skoka. 
- Za napako se šteje, èe pes aporta ne 
zagrabi, èe na njem obvisi manj kot 5 
sekund ali èe sploh ne skoèi.
- Zmagovalec je tisti, ki doseže najvišji skok 
in pri tem obvisi na aportu vsaj 5 sekund.
- Pes mora biti ves èas tekmovanja 
obvezno na dolgem povodcu (maksimalna 
dolžina 5 m).

-Psi so loèeni glede na spol in tekmujejo v 
dveh kategorijah in sicer psi in psice.
-Zaèetno višino skoka doloèi vodnik, 
vendar je najnižja vsaj 160 cm. V 
nadaljevanju se višino na željo vodnika 
lahko dviga po 5 cm, nikoli pa se je ne 
niža.
-Pes mora aport zagrabiti in ga držati 
najmanj 5 sekund. 
-Vsak pasji tekmovalec ima na voljo tri 
poizkuse. Za napako se šteje, èe pes 
aporta ne zagrabi, ne drži ugriza vsaj 5 
sekund ali sploh ne skoèi.
-Zmaga pes, ki skoèi najvišje in drži ugriz 
vsaj 5 sekund.
-Obvezna sta dva vodnika na enega psa. 
Eden je ob psu, drugi pa ga ujame pod 
steno, èe ne zagrabi aporta. Ker se pri tej 
disciplini dosegajo zelo visoki skoki, je 
lovljenje psa nujno, sicer sledi 
diskvalifikacija.
-Pes mora biti ves èas tekmovanja na 
dolgem povodcu.

besedilo in fotografije: V.  Hrovat
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PIT BULL SHOW KRIVONOSKA

Grayeva prva tekma

Tyro's Dorian Gray. Dorian Gray. Gray. Mr. Gray, Grayèko, Grayson, Dorianèek, Smrda, 
Lepi, Mišopišo. Mali pes z veliko imeni.

Svoje rodovniško ime je dobil po glavnem junaku romana Slika Doriana Graya (O. Wilde) 
in mu veè kot pristoji. Na kratko: je lep in vsake toliko èasa tudi malce nor. Precej dolgo 
sem ga iskala in ga pred dobrim letom konèno našla, zdaj pa skupaj odkrivava take in 
drugaène pasje aktivnosti in športe v katerih oba uživava. Je tipièen predstavnik svoje 
pasme (APBT oz Ameriški pit bull terier) in pravi mali atlet, vedno za akcijo.

Zadnji vikend maja smo se tako manjša družba štirih prijateljev in dveh psov skupaj 
odpravili proti Èeški na Pit Bull Show Krivonoska. Dogodek smo do zdaj vedno obiskovali 
le kot gledalci, tokrat pa je konèno prišel èas, ko sem se lahko tekmovanja udeležila tudi 
aktivno s svojim psom.

Iz Ljubljane smo se odpravili v petek popoldan in 500 km po že znani poti je hitro minilo. Za 
spanje smo si rezervirali apartma v bližnjem mestecu in se v soboto zjutraj odpravili na 
prizorišèe tekme, kjer smo opravili prijave. 

Na šovu, ki se odvija od petka do nedelje, potekajo tekmovanja v razliènih disciplinah. 
Sama sem se odloèila, da z Grayem tokrat tekmujeva v dveh in sicer v wall climbingu in 
weight pull sprintu. Izkušnjo sem si zastavila bolj kot trening in da vidim, kako se bo pes 
obnašal v novem okolju, saj je bil to zanj prvi tak dogodek.

Prva disciplina je bil wall climbing in kot vsako leto je bilo tudi tokrat veliko tekmovalcev. 
Ravno ko sva bila z Grayem na vrsti, da poizkusiva kako pokonèen je v resnici ta plezalni 
zid, je zaèelo deževati. Pesjanar sicer ni prevelik ljubitelj dežja, vendar ga tokrat ta sploh 
ni zmotil, popolnoma je bil osredotoèen na cufo. Pri prvem skoku je še bil nekoliko 
previdnejši, potem pa se je sprostil in pokazal, da kljub skoraj niè treninga (zid za trening 
smo si doma postavili šele dober teden pred tekmovanjem) ve, kako se zadevi streže. Za 
višje skoke bo sicer potrebno še precej dela, da mali osvoji dobro tehniko skoka, vendar 
mislim, da ima dober potencial.
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Disciplina, ki je sledila, je bila weight pull sprint, super šport za eksplozivne pse, ki radi 
vleèejo. Tudi tu se je mali le na zaèetku malce zmedel, ker mu ni bilo popolnoma jasno 
kaj toèno je njegova naloga, ko pa se mu je posvetilo, da lahko vleèe, je pokazal, kako 
dobro mu gre to od nog, in dosežen èas je zadošèal za tretje mesto med samci v 
kategoriji od 15 do 20 kg.

V nedeljo sem se zadnji trenutek odloèila, da Graysona prijavim še na razstavo. Sama 
nisem ljubitelj FCI razstav, razstave na bull šovih pa so vseeno malce bolj po mojem 
okusu. Sodniki poleg zunanjosti in ustreznosti napisanemu standardu namreè ocenjujejo 
tudi fizièno kondicijo psov ((pre)debeli psi praktièno nimajo možnosti dobre uvrstitve) in 
Gray je bil izbran za najlepšega samca v kategoriji od 12 do 18 mesecev. 

Nedelja se je hitro prevesila v pozno popoldne in èas je bil, da poèasi odjadramo proti 
domu. Bil je res super vikend, krasni psi in prijazni ljudje. Najbolj vesela in ponosna pa sem, 
da je užival tudi Grayson, da ga praktièno nobena situacija ni spravila v stres in da je res z 
veseljem tekmoval. 
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besedilo in fotografije: V.  Hrovat
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OGREVANJE IN OHLAJANJE

vaje za pasje športnike

Osnova pasje aktivnosti: ogrevanje in ohlajanje

Zdi se, da število poškodb pri pasjih športnikih narašèa skupaj z vedno veèjo željo po še boljšem, še hitrejšem, 
še uspešnejšem. Od naših kosmatih atletov zahtevamo vedno veè, ne samo v mladosti, temveè skozi vso 
njihovo športno kariero. Je morda naše pomanjkljivo znanje o pomembnosti izgradnje telesne moèi, 
ravnotežja in fleksibilnosti eden od vzrokov za pogostejše poškodbe?

Tako kot pri “èloveških” športnikih, je tudi pri psih izjemno pomembno, da se treningov lotevamo s pametjo 
in naèrtom. Kar predstavljajte si nogometaša, ki igra na tekmi, vendar ni prej nikoli dvignil uteži ali izvedel 
aerobnih vaj za izboljšanje oskrbe mišic s kisikom. Mu lahko uspe zares vrhunska igra? Mnogo 
lastnikov/vodnikov veèino èasa in pozornosti nameni treningu vaj, ki jih naèrtno potrebujejo v izbranih 
kinoloških disciplinah, le malo pa se jih loti treningov bolj premišljeno in celovito, torej tako, da njegov veèji 
del namenijo izgradnji telesne moèi, vzdržljivosti, ravnotežja, propriocepcije (zavedanje gibanja) in 
fleksibilnosti. Za izboljšanje uspešnosti in zmanjšanje možnosti poškodb je potreben dolgoroèen naèrt, ki 
vsebuje vse komponente uravnovešenega treninga. Hkrati pa z razgibanim treningom krepimo tudi naš 
odnos s psom ter zvišujemo njegovo motivacijo in pozornost.

V tokratni številki se bomo posvetili dvema od najpomembnejših sestavnih delov vsakega treninga 
(oziroma vsake, tudi vsakdanje, aktivnosti s psom, kot je npr. lovljenje žogic) – ogrevanju pred aktivnostjo in 
ohlajanju po njej. Naporna vadba brez predhodno ogretih mišic vodi v zakrèenost, tvegamo pa lahko tudi 
resnejše poškodbe gibalnega sistema (strganje mišic, tetiv, vezi), enako pomembno pa je  tudi ohlajanje, ki 
telo postopoma umiri ter prepreèi boleèine in togost v mišicah. 

Poèasno ogrevanje psa za boljšo prekrvavitev telesa

Enega samega dovršenega in popolnega protokola za ogrevanje ni, so pa priporoèila in smernice, ki nam 
lahko pomagajo pri naèrtovanju dela z našim psom.

  1.  Priporoèljivo je zaèeti s kontrolirano hojo, še boljše pa s tekom v lahkotnem kasu, vsaj 5–10 minut, nato se 
osredotoèimo na razliène trike in igro.

 2. Dobre vaje, ki segrejejo posamezne skupine mišic, so priklon, prosi, poèepi (spremembe položajev: 
prostor – stoj; prosi – dvig na zadnje taèke – nazaj v prosi), vrtenje, slalom med nogami in hoja vzvratno. 
Intenziteta ogrevalnih vaj naj se postopoma stopnjuje od bolj enostavnih in umirjenih do vedno aktivnejših 
in bolj eksplozivnih. 

 3.  Potem je pomembno še, da se segrete mišice dodobra raztegnejo: lahko si pomagamo 
tako, da vsak del telesa posebej nežno in previdno raztegnemo z rokami, ali pa psa to 

nauèimo kot zabaven trik (npr. vaja “noj”, kjer pes položi prednje taèke na našo roko, 
smrèek/glavo pa vtakne pod njo, pa ležanje z iztegnjenimi nogami, dotikanje stegna s 

smrèkom ...).

Priporoèljivo je tudi, da v ogrevanje vkljuèimo vaje, ki jih bomo kasneje zahtevali med 
treningom ali na tekmovalnem nastopu. Ogrevanje agilitaškega psa naj tako na 
primer vsebuje tudi skoke, ogrevanje psa pred nastopom iz poslušnosti pa naj temelji 
na pripravi uma in telesa za visoko koncentracijo. 

Ohlajanje po aktivnosti

Po koncu treninga ali tekme psu privošèimo požirek vode in dober sprehod, da 
se mišice postopoma ohladijo in umirijo po aktivnosti. Kot pri ogrevanju, so 

tudi pri ohlajanju priporoèljive raztezne vaje, ki postopoma razbremenijo 
mišiène skupine.

V naslednjih številkah bodo predstavljene tako razliène vaje (ter kako jih 
pravilno izvesti/se jih nauèiti), ki so bistvenega pomena pri ogrevanju in 
ohlajanju, kot tudi vaje za moè, ravnotežje in koordinacijo, ki naj postanejo 
pomemben del našega plana treningov.

Avtorica: Jana Dretnik

Vir: M. Christine Zink, Janet B. Van Dyke; Canine Sports Medicine and Rehabilitationfo
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Poletje je lahko za vas in vašega štirinožnega ljubljenèka èudovit èas za preživljanje skupnih trenutkov v 
naravi, ob vodi in ob raznih aktivnostih, ki si jih v drugih letnih èasih težko ali pa sploh ne moremo 
privošèiti. Vendar pa nikakor ne smemo pozabiti, da poletje ne prinaša le užitkov, temveè tudi kopico 
težav, ki pa se jim kot skrben in ozavešèen lastnik zlahka izognemo.

Visoke temperature, ki se pojavljajo v poletnih dneh, lahko povzroèijo resne probleme vašim hišnim 
živalim, saj te bistveno težje prenašajo vroèino kot mi. Ljudje se namreè pri višjih zunanjih temperaturah 
obilnejše potimo, termoregulacijski sistem psov in maèk pa deluje popolnoma drugaèe; ker v koži 
nimajo žlez znojnic in se ne potijo, telesno temperaturo uravnavajo s kontaktom z mrzlo površino in z 
dihanjem skozi odprt gobèek. 

Že krajša izpostavljenost visokim temperaturam lahko povzroèi kolaps termoregulacijskega sistema, 
temu pa sledi vroèinski udar, možganski edem in kasneje lahko tudi smrt. Nekateri psi, zlasti 
»kratkogobène« pasme (mopsi, buldogi, pekinèani …), mladièi, starejši in bolni psi so na vroèino še 
posebej obèutljivi, zato je pri njih potrebna še dodatna previdnost. 

Živali v vroèih dneh NIKOLI ne pušèamo v avtomobilu, tudi èe je parkiran v senci oz. smo pustili okna 
odprta, enako nevarni so tudi pesjaki, boksi in privezi, èe so izpostavljeni soncu, brez sence in ustreznega 
zraèenja. Prav tako živali v vroèih delih dneva ne silimo k telesnim naporom, ampak sprehode omejimo 
na zgodnja jutra ali veèere.

Znaki toplotnega udara (lahko se pojavijo vsi hkrati ali samo posamezno):
- hitro, oteženo in hropeèe dihanje,
- šibak in pospešen srèni utrip,
- povišana telesna temperatura (40  C ali veè; èe je telesna temperatura nad 41  C je že 
  smrtno nevarno, saj lahko pride do nepopravljive škode na celiènem nivoju),
- temno rdeèe in lepljive dlesni ter sluznice,
- gosta slina,
- ležanje in nezmožnost vstajanja,
- opletajoèa hoja,
- omotiènost in zmedenost …

Èe se telesna temperatura še naprej dviguje, žival pade v šok, ki 
vodi v odpoved organov, pojavijo se notranje krvavitve, krvava 
driska, izguba zavesti in smrt. 

Že samo ob sumu, da vaša žival doživlja vroèinski udar, je treba 
ukrepati takoj. Najprej jo odmaknemo z neposrednega sonca v 
senco in zaènemo postopoma zniževati telesno temperaturo. 
Pomembno je, da ne uporabljamo premrzle vode ali ledu, ker to 

lahko povzroèi zožanje krvnih žil in posledièno zmanjšano sposobnost 
telesa, da se samo ohlaja. Najbolje je, da žival zavijemo v mokre 

brisaèe ali rjuhe ter jih redno menjamo, koristni pa so tudi alkoholni 
obkladki, ki jih polagamo na prstne blazinice. Izjemnega pomena je 
èimprejšnja veterinarska pomoè, tudi, èe si je žival po naši pomoèi že 
opomogla.

V vroèih dneh torej poskrbimo, da bodo imele živali nenehno na voljo 
svežo in hladno vodo, možnost umika v hladen prostor oz.  senco, 
aktivnosti pa omejimo na hladnejše dele dneva. Živalim, ki so na 
vroèino še posebej obèutljive, lahko kupimo tudi hladilne spalne 

TOPLOTNI UDAR OZ. VROÈINSKA KAP

POLETNE PASJE TEGOBE

pasje zdravje
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Nuša Schumet, veterinarka
blazine, jopièe ali ovratnike, ki jih dobimo v specializiranih trgovinah s pasjo opremo.

Kljub temu, da veèino psov in maèk šèiti dlaka, lahko vseeno dobijo sonène opekline. Še posebej so 
dovzetne živali z belo dlako ter kratkodlake in pasemsko neodlakane živali (npr. kitajski goli psi, sfinge 
…), opekline pa lahko na obèutljivejših in manj odlakanih delih telesa (smrèek, ustnice, robovi vek in 
ušes, jezik …) dobijo tudi sicer dobro odlakani štirinožci. 

Èe vaš ljubljenèek sodi v rizièno kategorijo, ga v sonènih dneh ne pozabite zašèititi s kremo za sonèenje z 
visokim faktorjem (najboljše so tiste namenjene dojenèkom in tiste na naravni osnovi), neodlakane živali 
pa je pred žgoèim soncem potrebno še dodatno zašèititi z lahkimi oblaèili. V primeru, da je do opeklin že 
prišlo, lahko prizadeta mesta mažemo s kremo, ki vsebuje aloe vero ali nepozebnik (vrsta rastline, ki se 
uporablja za blaženje opeklin).

V vroèih dneh je pomembno tudi, da živali nikakor ne vodimo na daljše sprehode po asfaltu in drugih 
površinah, ki jih sonce moèno segreje. Pasje in maèje blazinice so na vroèino zelo obèutljive in tudi na 
njih se lahko pojavijo opekline — nastanejo lahko pravi mehurji, ki kasneje poèijo in koža na blazinicah se 
olušèi. Tako poškodovane živali moèno šepajo, zdravljenje pa je dolgotrajno.
     

Veèina psov in maèk je zelo radovednih, zato radi stikajo po grmièevju, vohljajo in kopljejo po tleh. Pri 
takem obnašanju pa jih nemalokrat doletijo tudi neprijetnosti kot so piki insektov ali ugrizi kaè. Piki 
insektov se v veèini primerov konèajo brez resnejših težav — pojavi se lahko prehodna srbeèica, nemir, 
oteklina na mestu pika —, resneje pa je treba obravnavati pike na glavi, vratu ali v gobèku, ker lahko 

SONÈNE OPEKLINE

SPIKI INSEKTOV IN UGRIZI KAÈ

pasje zdravje

Foto: A.  Troha
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povzroèijo težave pri dihanju in posledièno kolaps živali. Posebej pozorni moramo biti tudi pri živalih, ki so 
na pike insektov razvile alergijo. Znaki alergije so opletajoèa hoja, bruhanje, driska … Prva pomoè pri 
resnejših pikih so hladni obkladki, nato pa je nujna veterinarska pomoè.

Bolj zaskrbljujoèi so ugrizi strupenih kaè, še posebej v predelu glave ali vratu. Okoli dveh vbodnih ran, ki 
sta razmaknjeni nekaj milimetrov, se hitro razvije boleèa oteklina, iz njiju pa se lahko izcejata tudi serum 
ali kri. Koža okoli ugriza postane vneta in rdeèa, v nekaj urah pa deli kože zaènejo celo odstopati. 
Prizadeto žival poskušamo umiriti in ji prepreèiti gibanje, da se strup ne širi po telesu, ter jo nemudoma 
odpeljati k veterinarju. Èe je prišlo do ugriza v katero od okonèin, jo imobiliziramo, sicer pa ugrizno 
mesto hladimo z obkladki.

V poletnem èasu, ko so zunanje temperature višje, so zelo aktivni tudi nevretenèarji kot so bolhe, klopi in 
komarji. 

Klopi prenašajo številne resne bolezni kot so Anaplasma sp., Borelia sp. in Babesia sp. Znaki bolezni lahko 
izbruhnejo veè tednov ali mesecev po vbodu (ali pa tudi nikoli, èeprav je žival okužena), pojavi se 
neješènost, depresija, povišana telesna temperatura, šepanje … Zdravljenje klopnih bolezni je 
dolgotrajno, težave pa lahko živali povzroèajo vse do konca življenja.

Bolhe pri psih povzroèajo nelagodje, srbeèico ter posledièno praskanje in grizenje, kar obièajno vodi v 
samopoškodovanje kože. Živalim zato, tako proti bolham kot tudi proti klopom, redno nanašamo 
zašèitna sredstva, kot so ampule, tablete, pršila, ovratnice … Èe pa na živali najdemo že pripetega 
klopa, ga odstranimo s posebno pinceto.

Srèno glisto oz. Dirofilario immitis prenaša komar. Pri nas je endemièno podroèje tega zajedavca 
predvsem Primorska, sicer pa je precej pogost tudi v Istri. Žival se okuži prek okuženega vmesnega 
gostitelja (komar), ki med sesanjem krvi v »žrtev« izloèi drobne lièinke oz. mikrofilarije. Iz njih se v nekaj 
mesecih razvijejo gliste (velike do 35 cm), ki se naselijo v desno polovico srca in veèje krvne žile med 
srcem in pljuèi. Okužene živali so apatiène, težko dihajo, se hitro utrudijo, imajo pospešen pulz, kašljajo, v 
trebušni votlini pa se jim nabira tekoèina. Pred odhodom na morje oz. v kraje, kjer se srèna glista 
pojavlja, se s svojim ljubljenèkom oglasite pri veterinarju, ki vam bo predpisal najprimernejšo 
preventivno sredstvo (tablete, ampulo, ovratnico …).

Poleti so pri psih in maèkah pogostejše tudi težave s kožo in dlako. Srbeèico lahko sproži onesnažena ali 
morska voda, zato psa po kopanju redno stuširajte, prepreèiti pa je potrebno tudi pitje slane vode, saj 
sicer lahko pride do dehidracije ali driske. Èe psi skaèejo v vodo ali se potapljajo, jim je priporoèljivo 
osušiti sluhovode, da ne pride do vnetja. 

Nemalo težav lahko povzroèa tudi visoka, nepokošena trava; poleg kontaktnega dermatitisa so 
pogosta vnetja ušes zaradi travnih semen, ki zaidejo v sluhovode ali pa se zapièijo med prste ali v 
blazinice in povzroèajo gnojenje okoliškega tkiva ter posledièno šepanje. 

Zaradi temperaturnih skokov v poletnem èasu naraste tudi pojav t. i. hot spot-ov oz. vroèinskih 
ekcemov. K njim so bolj nagnjeni psi z daljšo oz. gostejšo dlako (npr. bernski planšarski psi, nemški ovèarji, 
zlati prinašalci, labradorci …), gre pa za buren odziv organizma na alergen vnešen v organizem (npr. 
pik bolhe, klopa ali komarja, alergeni iz hrane …). Prizadeto mesto psi nato grizejo, ližejo, praskajo in 
tako kožo še dodatno poškodujejo. Zaradi visokih zunanjih temperatur in vlažnega okolja (lizanje 
prizadetega mesta), se bakterije lahko hitro razmnožijo in povzroèijo gnojno vnetje. V takem primeru 
moramo psu prepreèiti praskanje ali grizenje prizadetega podroèja in èim prej obiskati veterinarja.

BOLHE, KLOPI IN SRÈNE GLISTE

TEŽAVE S KOŽO IN DLAKO

N. Schumet, dr.vet.med.

pasje zdravje

Nuša Schumet, veterinarka
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Klub za delo prinašalcev vabi lastnike, vodnike, vzreditelje, lovce, ljubitelje prinašalcev in 
vse zainteresirane na tretji delovni test za Zlato raco 2015.

Delovni test iz prinašanja je v Sloveniji dokaj mlada disciplina, ki poteka kot simulacija lovskega 
dela, za katerega so bili prinašalci prvotno vzrejeni. Priprave na delovni test lastnikom prinašalcev 
omogoèajo, da svoje pse na enostaven naèin nauèijo potrebnih spretnosti, primernega vedenja in 
ustrezne vodljivosti, uporabne tudi v vsakdanjem življenju s psom.

V Klubu za delo prinašalcev zato organiziramo 
delavnice prinašanja in vsaj štiri delovne teste letno, 

ki štejejo za skupni pokal Zlate race, katerega podelimo najboljšemu psu sezone.

Letos smo že organizirali dva delovna testa z veliko mednarodno udeležbo. Na prvem smo združili 
moèi z italijanskim klubom As.T.O.R. in tako je ta delovni test štel tudi za »One Passion, Two 
Nations« Cup. Drugi delovni test za Zlato raco 2015 je že tradicionalno potekal v Gabrjah pri 
Tolminu v idilièni pokrajini reke Soèe, ki je hladila tako pse kot tudi njihove vodnike. Poleg 
delovnega testa smo imeli tudi pouèno delavnico prinašanja. 

Kombinacija delovnega testa in delavnice bo potekala tudi na našem tretjem vikendu v tej sezoni in 
sicer 1. in 2. avgusta.  Znanje psov bosta ocenjevala francoska sodnica Anne Besnard in belgijski 
sodnik Dirk Volders. Slednji bo dan za delovnim testom vodil tudi delavnico. Veè o delovnem testu 
kot tudi prijavnico najdete na spletni strani www.wtslo.com. 

Na delavnico in delovni test ste prisrèno vabljeni vsi, ki se želite aktivno ukvarjati s psom. Delovni 
test je namreè ena izmed disciplin, pri kateri se vez med vodnikom in psom še poglobi, med vodniki 
pa se spletejo tesne prijateljske vezi.

V primeru, da niste povsem preprièani, èe je znanje vašega psa primerno za tekmovanje, ne skrbite, 
vedno obstaja možnost, da vam uspe in zagotavljamo, da vaš pes ne bo ušpièil nièesar, kar sodnika še 
nista videla. Nekje je potrebno zaèeti, zato je pravi èas za to: danes! Za boljšo samozavest vabljeni, da 
nam pišete na info.kdp.si@gmail.com. Naši èlani vam z veseljem pomagajo pri vseh dvomih, 
vprašanjih in kakšnem treningu, saj se skupine redno dobivajo v veè krajih po Sloveniji.

Veselimo se sreèanja z vami!

Èlani Kluba za delo prinašalcev 

zapisali: Eva Krizmaniè in Lara Hodej

Vabilo na tretji delovni test za Zlato raco 2015

Foto: V. Habjaniè

Foto: I. Noè
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Ker je v poletnem èasu pri nas treningov manj, nivo energije naraste in doma je 
zato toliko bolj živahno. Toda prav poèitek je eden najpomembnejših delov 
športnega udejstvovanja, zato imamo poleti »time off«; tako je naša pasja banda 
trenutno na poèitnicah.

Naš pasji kvartet sedaj uživa predvsem na skupnih sprehodih, kjer šnofkajo, 
vohljajo, nosijo žogice ... Vèasih v nos dobijo tudi kakšno gozdno žival, ampak ker 
so naèeloma ubogljivi, to ni težava. Razen … kadar gre za Alfino najljubšo žival, 
seveda.

In tako se je zgodilo, celo na domaèem dvorišèu, sredi urbanega okolja, da je Alfa 
povsem padla v trans. Ni mi bilo èisto jasno, zakaj teka ob ograji gor in dol, ampak 
glede na to, da je njen lovski nos zelo zanesljiv, sem vedela, da je zagotovo ujel 
nekaj zanimivega. Njena obsesija s sosedino ograjo je trajala kar nekaj dni in je bila 
milo reèeno precej nadležna. Zjutraj je takoj, ko je v hiši zaslišala premikanje (moj 
mehur ima paè svoj urnik), že v boksu (v kleti) zaèela lajati in se – še vedno lajajoè – 
pognala ven iz hiše do ograje. Patruljirala je gor in dol in ni imela èasa niti za 
osnovne fiziološke potrebe (priznam, na vrtu sva uporabljali celo povodec, da se 
je punca sploh spomnila nanje). Vse to je trajalo nekaj dni, potem pa ji je nekega 
popoldneva, ko sva z mojim ravno prišla s kolesarskega treninga in sva imela 
pesjane na vrtu, uspelo odriniti plastièno ograjo in se zriniti med betonskim delom 
na drugo stran. Za tak podvig potrebuješ resnièno veliko moèi, ki jo 23 kilogramski 
babnici ne bi pripisal. Ni mi preostalo drugega, kot da jo primem za rep in poskusim 
zvleèi nazaj, kar pa pri njeni vnemi ni bila prav lahka naloga. Na lepem je 
popustila, se spet znašla na naši strani ograje in me zaradi sunka pri obratu po roki 
udarila z – ježem … Medtem ko se je Sivka modro distancirala od dogajanja in sem 
jaz spušèala visoki c, sta druga dva Alfina cimra, Arko in Boris, pokazala precej 
zanimanja za njeno najdbo. Ker pa Alfi igraè ne deli, se je z ježem v gobcu jadrno 

pognala okoli hiše. Njena zasledovalca seveda 
nista odnehala, zato so jež in trije psi naredili še dva 
hitra kroga okoli hiše, preden sva jih z možem 
vendarle zaustavila. Trije psi so šli v boks, èetrtega, 
èisto iz sebe od navdušenja, pa je bilo treba najprej 
preprièati, da spusti svoj sveti gral. Moja hitrejša 
polovica zna biti zelo preprièljiva, kadar se tako 

odloèi, in ježek je le pristal na naši travi. Kljub vsej akciji 
ni imel vidnih poškodb. Naložila sem ga v vedro in 
odnesla stran od ceste, daleè na polje. Poèakala 
sem, da se je sprostil. Negibna kepa je poèasi zaèela 
kazati znake življenja. Premikala se je v ritmu dihanja,

ALFA IN POÈITNICE
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 dokler se ni malce razprla. Nekaj èasa sem še obèudovala njegov simpatièni 
smrèek, ki je lovil vonjave okoli sebe, potem pa sem odšla domov v upanju, da 
soseda ne bo pogrešala svojega premiènega vrtnega kaktusa. :P

Zadeva pa s tem še ni bila zakljuèena. Dva dni kasneje, ko je življenje že skoraj steklo 
po obièajnih tirih, je na lepem zjutraj v boksu spet nastal kraval. Ne vem, kako je 
vedela, ampak vedela je: jež je bil nazaj. Ker pa jaz tega paè nisem vedela, smo 
ponovili vajo »reševanje vojaka ježa«, ki je spet najprej pristal v Alfinem gobcu, 
potem pa pustil še en bodièast tatoo na moji roki. Tokrat sem bila odloèena, da je to 
zadnjiè. Ježek je spet romal v »lampar« in v avto in v gozd. Odpeljala sem ga daleè 
od cest in ga nato odnesla še malo dlje od zadnjih znakov civilizacije (ostanki 
prezervativov). Potem sem šla eno odteèt. Ko sem prišla nazaj, sem poiskala 
kotièek, kjer sva, ok, priznam, z ježem naredila zadnjo fotko. Ni ga bilo veè. 
Oddahnila sem si.

Ravno sem dobro vsa zadovoljna prišla domov, ko mi je družinski rešitelj bodièastih 
predmetov iz pasjih gobcev povedal, zakaj se je zverinica najverjetneje sploh 
vrnila. »Ježevka je. Mladièke ima ali pa jih bo še imela.« O ne! Kot da bi me polil z 
vedrom mrzle vode. Kot mami se mi zdi absolutno nedopustno, da dete katerekoli 
oblike ostane brez mame. Bom povzroèila smrt ljubkim majhnim ježkom, ki so ene 
najbolj simpatiènih živali, kar jih obstaja? Na sreèo je bilo dopoldne. Soseda, 
banènica, je v kostimu sedela na svojem delovnem mestu, medtem ko sem jaz 
kleèe na betonu z glavo odrivala plastièno ograjo, tako kot Alfica, našla gnezdo in 
ga preèesala po dolgem in poèez. Mreža in veje so me opraskale, ampak bilo mi je 
vseeno. Morala sem ugotoviti, ali je v gnezdu kaj malih bodeèkotov. Gnezdo je bilo 
prazno. Uh, kakšno olajšanje! In, kot kaže, je tudi ježevka z novo lokacijo oèitno kar 
zadovoljna, saj (še) ni prišla nazaj. Pa tudi soseda na sreèo ni prijavila kraje domaèe 
živali in èisto zadovoljna bom, èe nikoli ne izve, da smo ji po sili razmer odnesli 
malega ilegalca.

Alfica je poèasi pozabila na jago, bodice niso pustile posledic. Zdaj me spet 
spravlja ob pamet z drugaènimi domislicami, ampak je že prav tako. Podobni sva si, 
veste. Trmasti, obe tišèiva z glavo skozi zid/ograjo, tako da jo razumem. Vse, kar 
poène, poène z vsem srcem in vsemi silami, ki jih premore, pa èeprav bi bilo vèasih 
boljše, da bi se malce prestavila v »ler«. Ampak ona paè ni te sorte.

Nasvidenje v 3. številki revije AKTIVNO po pasje, ki izide v zaèetku septembra!
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