Årsberättelse Hägerstens Hundcenter 2016
Hej alla kunder!
Här kommer en sammanfattning av vad som hänt i verksamheten under det gångna året!
I februari gick Bodil en fotokurs för att lära sig hantera systemkameran bättre. Att fota är ett roligt
nöje som vi hoppas kunna använda oss av mer framöver för att ta fina bilder av dagishundarna.
Josefine Sundh började jobba hos oss som timvikarie, mer om Josefine kan ni läsa på vår hemsida.
I mars fick Bodil sitt specialarbete godkänt och fick sitt efterlängtade diplom till Specialiserad
Hundpsykolog som nu hänger på väggen i hallen på dagis.
I maj gjorde Bodil den skriftliga examen på sin utbildning till friskvårdsterapeut för hund samt
hundmassör hos Hundkuranten med godkänt resultat.
Fotograf Kickan Nikolic kom till dagis och tog jättefina bilder av personal och lokaler, resultatet kan ni
se på vår hemsida.
I juni gjorde Bodil den praktisk tentamen på sin utbildning med godkänt resultat och kan nu titulera
sig certifierad friskvårdsterapeut för hund och diplomerad hundmassör. Härlig efter nästan 1,5 års
studier!
I augusti var det dags för den årliga renoveringen av dagis, då vi målar alla boxväggar för att hålla
dagis fräscht och fint. Färgen är densamma som alltid men det blir alltid ett lyft för dagis efter denna
insats =)
Bodil påbörjade en distanskurs i etologi på Linköpings universitet; Hundens beteendebiologi, 7,5 hp.
I september besökte Anna Nähl från Hundkuranten dagis med sina elever på friskvårsutbildningen
(samma utbildning som Bodil gick) under två dagar då de tränade på att undersöka, palpera och titta
på rörelsemönster hos dagishundarna.
Josefine Sundh började jobba heltid hos oss.
Vår härliga dagisveterinär Ylva Trygger kom på sitt årliga besök hos oss för att vaccinera och göra
hälsokontroller på dagishundarna.
Bodil höll en föreläsning om hur det fungerar att starta, driva och jobba på ett hunddagis för eleverna
i årskurs 1 på REALgymnasiets hundprogram.
I oktober gick Bodil en vidareutbildning i Nose Work hos Lotta Bauer på Hundelska, för att kunna
vidareutveckla sina kurser i Nose Work.
Vi startade ett Instagram-konto till dagis som blivit populärt bland våra kunder. Följ oss gärna där! Vi
heter hagerstenshundcenter.se
I november var Sandra och Josefine på vidareutbildning för yrkesverksamma om kamphundar hos
Irene Westerholm på Hundläroverket. En mycket intressant och lärorik helg. Båda väntar nu på att få
sina hemuppgifter godkända och så snart diplomen från utbildningen dimper ner i brevlådan kommer
ni få se dem i hallen på dagis.
Den 13 november firade dagis 10(!) år, något som kändes helt fantastiskt roligt! Vi firade genom att
ha öppet hus på dagis där vi bjöd på tårta, ordnade tipspromenad och pratade hund i största

allmänhet. Stort tack till alla som kom, skrev kort och lämnade fina presenter, det betyder massor för
oss!
I december avslutade Bodil sin etologikurs och har nu kämpat sig till sina allra första högskolepoäng!
Övrigt
För att det ska vara så stabilt som möjligt för hundarna på dagis tar vi inte emot praktikanter eller
praoelever hos oss. Istället samarbetar vi med Djurgymnasiet och REALgymnasiet och tar emot elever
från deras hundprogram på praktik. Eleverna är antingen hos oss flera veckor i sträck alternativt en
dag i veckan under en hel termin och kan på så sätt lära sig våra rutiner väl och skapa relationer till
dagishundarna. Dessa samarbeten har visat sig fungera väldigt bra och vi har haft många duktiga
elever från skolorna hos oss under året. Båda skolorna lär ut etisk och god hundträning till sina elever
och vi vill gärna bidra till att ge eleverna en givande och lärorik praktik under sin studietid.
Bodil har haft många kunder på privatträning och problemutredning, mycket inspirerande och roligt.
I kursverksamheten har vi valt att rikta in oss på kurser i Nose Work, där har vi haft 5 st Nose Work
steg 1, 3 st Nose Work steg 2 och en tävlingskurs under året som gått.
Bodil har tidigare varit medlem i branschorganisationen IMMI som nu har ombildats till Sveriges
Hundföretagare. I december blev Hägerstens Hundcenter H-märkt hos Sveriges Hundföretagare,
något vi är mycket stolta över. Läs gärna mer på http://sverigeshundforetagare.se/
Elin Eklund har nu jobbat hos oss i drygt 4 år och hon utvecklas ständigt. Både vi och hundarna älskar
henne och vi hoppas att hon blir kvar länge till.
Sandra Jonsson-Löfstrand har jobbat hos oss i snart 3 år och vi trivs fantastiskt bra med henne och
hoppas hon stannar länge hos oss.
Mål och visioner 2017
Våra mål och visioner för 2017 är att fortsätta utveckla och utbilda oss för att bibehålla hög kvalitet
på dagis och personal. Vårt mål är att vara Sveriges bästa hunddagis där vi ger personlig service, har
utbildad personal, går långa promenader och gör hundarnas vistelse på dagis så givande som möjligt.
Många hundar spenderar ett stort antal timmar på dagis varje dag och det är mycket viktigt att det
aldrig blir hundförvaring utan att vi ser alla individer och tillgodoser allas behov. Vi fortsätter även
kontinuerligt att renovera vår lokal och hålla den säker och hygienisk.
Vi har valt att specialisera oss på Nose Work och fortsätter hålla kurser i det. Håll utkik på Facebook
och hemsidan för aktuella kursstarter.
Josefine kommer gå en hunddagisutbildning hos HUNDutbildningsgruppen, utbildningen startar i
januari.
Vi har planer på att åter öppna vårt hundtrim och Sandra kommer därför få gå en utbildning till
hundfrisör under hösten 2017.
Vi vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för året som gått och vi ser fram mot ett
spännande 2017!
Varma hälsningar från all personal på Hägerstens Hundcenter

