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Björn Nyberg,
Gällivare

Jag kunde
plocka
hjortron i
kortbyxor.

Hej!
Björn Nyberg heter jag. Hundägare, naturmänniska, fiskare, hjortronplockare... och norrlänning. Boende i Gällivare, mitt i värsta myggriket,
så går mycket energi och kraft åt att varje sommar hålla blodsugande
insekter från kroppen.
– När jag så hörde talas om Mosquito Magnet och ThermaCell så var jag
såklart tveksam. Jag har ju redan provat det mesta inom myggskydd och
det mesta har inte fungerat, så hur bra skulle dessa vara?
Jag började med att ta med mig en ThermaCell i bältet när
jag gick ut i skogen. Min skeptiska kompis tog på sig sin
vanliga sommaroutfit, mygghatt, långbyxor, långärmad
tröja och stövlar. – Man vet ju inte hur bra den är...

”Det visade sig att den var riktigt bra. Vi
kunde plocka hjortron i kortbyxor. Det har
vi aldrig gjort förut.”
Den här har varit min härligaste sommar hittills, och nu vet
jag att nästa sommar kommer bli minst lika bra. Ni som
fortfarande tvekar; testa själva!

gången fylldes planen av tränande
människor med bleka ben i kortbyxor
och hundar som nöjt kunde utföra det
matte ville utan att stanna och klia sig.

Eftersom jag tillbringar mycket tid på brukshundklubben
och därför vet vilket jättestort problem myggen ställer
till med, så bestämde jag mig för att testa produkterna
där. Jag ställde upp en Mosquito Magnet Independence
som är en bra modell där myggproblemen är riktigt
stora, lät den stå i skogskanten
och suga till sig myggen i en
Mosquito Magnets
månad.
nät måste tömmas
Sedan tidigare hade klubben
ofta när det finns så
en äldre myggfångare som de
mycket mygg.
inte varit särskilt nöjda med eftersom den bara fångat en och
annan vilsekommen mygga.
Så skepsisen var stor. Skulle
den här göra någon skillnad?

Häpnaden var total,
Mosquito Magnet var
som en dammsugare
som fullkomligt sög in varje insekt som var
inom lockhåll.
Hundägarna på BK Malmen var alldeles förundrade, mitt
i varmaste juli började de prata om att vintern var på
väg... –Det finns ju inga mygg och de brukar försvinna
när kylan kommer.
Allt tack vare myggsugaren Mosquito Magnet! För första

Mosquito
Magnet
verkligen
dammsög
bort allt.

Många aktiviteter är på gång under
årets ljusa månader på BK Malmen i
Norrbotten. Regelbundet anordnar
klubben kurser, prov och tävlingar.
En stor återkommande tävling är Malmenkampen som har körts i 47 år där
kommer det deltagare från hela landet.
Problemet med mygg och knott har
gjort att campingplatsen mest bestått
av människor som varit helt klädda i
ogenomträngliga plagg, eller så har de
hållt sig inne i sin husvagn större delen
av veckan. Detta var ännu en utmaning för myggskydden. Vi la ut ThermaCell portabel, som skrämmer iväg myggen, runt hela området, ca 30 min innan tävlingen
startade.

”Resultatet var helt otroligt, inga illaluktande
giftiga medel behövdes på
kroppen utan både förare och
hundar kunde ostört genomföra tävlingsmomenten.”
Jag vet inte om poängen påverkades
positivt men domarnas nöjda miner
skvallrade om att vi lyckats hålla borta
myggen även i deras tält, något som
blev otroligt uppskattat både av dem
och deras sekreterare som kunde jobba
ostörda. BK Malmen har nu inför nästa
säsong inhandlat en egen Mosquito
Magnet som ska sättas upp i god tid för att kunna tugga i sig så
många mygg som möjligt.
–Nu kan vi planera vår verksamhet utifrån helt andra perspektiv. Vi
i Malmen trodde aldrig att vi skulle få uppleva en hel tränings- och
tävlingssäsong nästan helt utan myggplåga. Men det var möjligt!
Tack igen från oss medlemmar, sektionsansvariga och styrelsen i
Brukshundklubben Malmen, Gällivare.

Vi i Malmen trodde aldrig att vi
skulle få uppleva en hel träningsoch tävlingssäsong nästan helt utan
denna myggplåga.

