en
hundpejl
Contact med allt!
Contact GPS är en ny pejl från Followit – tidigare Reperto – och innehåller
alla tänkbara pejlingsmöjligheter. På hunden sitter en GSM-telefon, en
GPS-mottagare och en vanlig traditionell sändare. Utrustningen är enkel
att använda, extremt billig i drift och ökar chanserna markant för hundägaren att hitta sin hund även om det skulle saknas mobiltäckning.

text & foto:
Holger Nilsson
holger.nilsson@
jaktjournalen.se

J

aktjournalen har under hösten
testat en Contact GPS på jämthund, stövare och tax med
goda resultat. I de flesta fall har
det varit möjligt att få kontakt
med hunden via mobiltelefonen
och direkt på en karta i telefonen
se var hunden befinner sig.
De enstaka gånger hunden
eller husse varit utanför mobiltäckning har Contacts vanliga
pejlmottagare gett ett gott besked
i vilken riktning hunden befunnit
sig. En stor fördel med Contacts
GPS-pejl är att den alltid visar
den senaste positionen. Om mobiltäckningen skulle försvinna

har man alltid den senaste GPSpositionen kvar och därifrån kan
man pejla med handenheten på
traditionellt sätt. Contact är
ensamma på marknaden om att
kombinera GPS- och traditionell pejl i samma enhet.
Enkel
Contacts GPS-pejl är enkel att använda. Kravet är att man har en
mobiltelefon med Java, vilket de
flesta har, och färgskärm. För att
starta krävs att man laddar ned
positioneringsprogramvaran
och sedan loggar in via mobilen
på Contacts Internetadress och

fyller i sitt användarnamn och
lösenord som följer med produkten.
När det är klart och man
underhållsladdat enheten som
ska sitta på hunden är det bara
att logga in via mobiltelefonen
och begära en position. Hundens
position visas på en karta i mobilen. Skallindikator är i form av
en symbol på kartan. Det finns
även en funktion som visar hur
många skall i minuten som
hunden skäller.
En stor fördel med Contact är
att man inte behöver ladda ner
olika kartor beroende på var man
jagar. Dataöverföringen sker via
GPRS vilket enkelt uttryckt innebär att man surfar på Contacts
server och därmed alltid får upp
den kartbild där hunden befinner sig.
Man har även möjlighet att
zooma in kartan vilket ger en

”Använder både GPS
och traditionell
radiopejl!”

Hamiltonstövaren jagade utan problem med västen och positionerna kom som brev på posten.
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Hela Contacts utrustning med väst,
handenhet och hundenheten med
GSM-GPS och radiosändare. Mobiltelefonen på bilden är en Nokia N95
som visade sig fungera bra under
jaktsäsongen. En stor färgskärm är
en fördel när man ska titta på kartan.

mycket god bild av hundens
position i jaktmarken. Hundens
aktuella läge visas i form av en
kartnål och de tio senaste positionerna visas i form av numrerade
svarta prickar. Om man på kvällen vill få en sammanhängande
bild över hur hunden färdats
under dagen så loggar man in
med sina lösenord på Contacts
hemsida, fyller i sitt lösen- och
användarnamn och får sedan
hundens hela jaktdag utritad på
en karta. När jaktåret är slut
kan man enkelt följa varje
jaktdag på sin dator.
Contact GPS använder sig av
Lantmäteriets kartor, Gröna
kartan 1:50 000 och Blå kartan
1:100 000. Contact GPS lagrar
de senaste 1 400 positionerna.
Kartarkiv
Om man på kvällen vill få en
sammanhängande bild över hur
hunden färdats under dagen så
loggar man in med sina lösenord
på Contacts hemsida, fyller i sitt
lösen- användarnamn och får
sedan hundens hela jaktdag utritad på en karta. När jaktåret är
slut kan man enkelt följa varje
jaktdag på sin dator. Samtliga
loggade GPS-positioner visas på
kartan. Man kan själv välja hur
ofta en ny GPS-position ska
registreras, med en nedre gräns
på en minuts intervall.
Med dessa data får man en
mycket värdefull bild av hundens
arbete under en jaktdag.
Contact GPS använder sig av
Lantmäteriets kartor, Gröna
kartan 1:50 000 och Blå kartan
1:100 000.
Hundutrustning
Contact har valt att placera sin
hundenhet i en väst som finns i
tre storlekar. Den större passar
till stora hundar som jämtar och
stövare. Mellanmodellen till hundar typ drever och den minsta
passar till tax. Några problem
med västen uppstod aldrig under
hösten. Tvärtom visade det sig
att jämthunden var betydligt
enklare att upptäcka i skogen
eftersom västen har en klar röd

signalfärg. På taxen var det uppenbart en fördel eftersom taxar
har problem med höjden över
havet och är speciellt utsatta i
trafiken. Med Contacts röda väst
och reflexer upptäckte bilister
taxen i god tid.
Kostnader
Contacts lösning med surfning
på mobilen och en central server
innebär en förhållandevis låg kartoch telefonkostnad. Man betalar
för den mängd data som laddas
ner i telefonen. I vissa mobilabonnemang är surfning gratis
och då återstår endast årsavgiften
för kartservern som kostar 395
kronor per år. När man köper
enheten ingår första året. Den enhet som vi testade visade sig ha
tagit närmare 5 000 positioner
under hösten och kostnaden för
hundenheten uppgick till cirka
40 kronor. Det innebär en kostnad på 0,07 öre per positionering. Hundenhetens mobilkort
laddas via Followit som lägger
in en summa på kontantkortet.
Hundra kronor räcker gott och
väl under en jakthöst. Kostnaden
för att ta hem kartan i mobiltelefonen beror på vilket abonnemang man har. Med ett vanligt
Teliabonnemang kan man surfa
på mobilen hur mycket man vill
för maximalt nio kronor per dag.
Med ett abonnemang med en fast
månadskostnad på 99 kronor
är surfningen gratis. Då återstår
endast 0,07 öre per positionering.
Tre olika västar
Contact GPS har en stor fördel
och det är enkelheten. Den är
enkel att installera, man slipper
strul med kartnerladdningar och
den är framför allt användarvänlig i skogen. Om man känner på
sig att datorer, nerladdningar och
mobilinstruktioner inte tillhör det
roligaste i livet är Contact GPS
ett bra val. Bästa betyget efter
ett par jaktdagar är att handenheten för radiopejling blev kvar
i bilen. GPS-positionerna kom
som brev på posten. En annan
fördel är vikten. Hundenheten
väger endast 320 gram och med

de tre olika storlekarna på västar
klarar man allt från en stor jämte
till en strävhårstax.
Genom att tillverkaren valt
den enkla linjen kan man inte få
sin egen position på kartan, något
som finns på marknadens övriga
GPS-pejlar.
•
Taxtiken Törnevallens Utopi
forsar fram i snön med
Contacts GPS-pejl
på ryggen.

Fakta:
Contact GPS
Enhet: GPS, GSM, UHF-radiosändare och skallräknare.
Väst: Tre storlekar med reflexer och ficka för GPS-enhet.
Vikt: Ca 320 gram (inklusive
väst).
Systemkrav: Mobiltelefon
med JAVA och färgskärm.
Dataöverföring: GPRS för
låg driftskostnad.
Batteri: Uppladdningsbart
Litium-Ion-batteri.
Batterikapacitet: 2 dygn för
GPS-enhet och 4 dygn för
radiosändare.
Skallräknare: Visas som symbol i mobilen samt ljudsignal i
Contact Pro-mottagare.
Kanaler: 200.
Positioner: Visar alltid de 10
senaste positionerna

Kartan visas direkt
i din mobiltelefon,
man slipper besvärliga kartnerladdningar och driften
är extremt billig.

Lagring: Enheten lagrar 1 400
positioner.
Zoomfunktion: 5 steg.
Pris: Contact GPS: 8 995:–
inkl programvara, väst, laddare,
gröna kartan för ett år.
Contact GPS (som ovan)
med Contact Pro-radiomottagare: 10 500:– (subventionerat).
Pris på handenhet enbart:
3 495:–.
Pris på kartabonnemanget:
År 2 kostar 395:–.
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På kvällen kan du se
hela jaktdagens förlopp i datorn, exakt
var hunden varit.

