Årsberättelse Hägerstens Hundcenter 2014
Hej alla kunder!
Här kommer en liten sammanfattning av vad som hänt i vår verksamhet under det gångna året.
I januari var Bodil och Marre på vidareutbildning för yrkesverksamma om kamphundar hos Irene
Westerholm på Hundläroverket. En mycket intressant och lärorik helg.
Dagis målades om och mindre renoveringar utfördes.
Bodil föreläste på Hundens Hus hunddagisutbildning.
I februari började Sandra Jonsson-Löfstrand arbetsträna hos oss vilket ledde till att hon blev anställd
på deltid den 1 november.
I mars föreläste Bodil på Hundens Hus hunddagisutbildning.
Vi höll en Lassiekurs där deltagarna fick lära sig träna sina hundar att bli hjälpredor i hemmet.
Söndagen den 9 mars 2014 publicerades ett reportage om Hägerstens Hundcenter i Södermalmsnytt
där hunddagis jämförs med barndagis. Artikeln finns att läsa på vår hemsida.
I april hade vi Aktiv Promenad där ett tiotal kunder och deras hundar deltog. Vi gick en promenad i
Hägersten och gjorde stopp för olika aktiviteter och avslutade med att fika tillsammans i Vinterviken,
jättemysigt!
Vi höll en Hundmöteskurs och en nybörjarkurs i Rallylydnad.
I maj hyrde vi in en instruktör som höll en kurs i viltspår för flera ambitiösa deltagare.
I juni hade vi en Kantarellsökskurs.
I juli publicerades en artikel om Hägerstens Hundcenter i taltidningen "På tal om Stockholm".
Ett jättetrevligt reportage om hur det fungerar på ett hunddagis. Reportaget finns att lyssna på via
vår hemsida.
I augusti påbörjade Sandra hunddagisutbildning hos Hundens Hus, vilken hon slutförde i november.
En brandman från Anticimex kom till dagis och utbildade personalen i Hjärt-lungräddning för
människa.
Vi påbörjade ett samarbete med REALgymnasiet. Vi tar emot elever som går deras hundprogram på
praktik en dag i veckan under en till två terminer. Detta har varit mycket givande, eleverna har
snabbt kommit in i arbetet och får vara med och träna hundar och delta i de vardagliga sysslorna hos
oss.
Bodil föreläste på Hundens Hus hunddagisutbildning.
I september höll Isabelle en mycket uppskattad kurs, Lydig med lek, där fokus låg på att hitta bra sätt
att belöna sin hund och därmed få högre motivation för träning hos hunden.
Veterinär Ylva Trygger kom på sitt årliga besök till dagis och gjorde hälsokontroller och vaccinerade
de hundar som behövde.
Länsstyrelsen var på ett oanmält besök och gav oss mycket gott omdöme.
Bodil föreläste på Hundens Hus hunddagisutbildning.
I oktober slutade Isabelle hos oss efter att ha varit anställd i 1 år.
I november fyllde dagis hela 8 år!
Isabel Juréhn började arbetsträna hos oss och vi hoppas att vi får ha kvar henne även framöver då vi
trivs mycket bra med att ha henne hos oss. Vi höll Hundmöteskurs.

I december påbörjade Marre sin utbildning till Instruktör hos Hundens Hus.
Vi höll en föreläsning om Nyårsrädsla hos hund där vi gick igenom vad det beror på att hundar blir
rädda för raketer och andra ljud, vad man kan göra för att hjälpa hunden och hur man kan träna bort
ljudrädsla.
Under året som gått har Marre fått många nya kunder i trimmet vilket vi tycker är jätteroligt!
Bodil har fått många nya kunder på privatträning och problemutredning och det känns väldigt
inspirerande och roligt att kunna utveckla även den delen av verksamheten.
Bodil är även aktiv i branschorganisationen IMMI och svarar på frågor från hundägare om hundars
beteende, http://www.immi.nu/fragebank/
Både Marre och Bodil går kontinuerligt kurser även med sina egna hundar, för både nytta och nöjes
skull. Under året har Bodil gått kurser i Lek- och belöningsutveckling, Inkallning och Antijakt och
Marre har tagit privatlektioner i Rallylydnad. Vi har båda påbörjat träning av våra hundar i den nya
hundsporten Nosework, en specialsöksgren där hunden letar upp doftämnen i hydrolatform i olika
inomhus- och utomhusmiljöer. En riktigt rolig utmaning för både hund och förare som passar alla
hundar och förare, oavsett ålder och tidigare erfarenheter!
Mål och visioner 2015
Våra mål och visioner för 2015 är att fortsätta utvecklas 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. I januari
kommer dagis målas om.
Marre kommer att ta examen som instruktör i slutet av året. Bodil kommer påbörja en utbildning till
Diplomerad Friskvårdskonsulent hos Hundkuranten som även den avslutas i slutet av året.
Eftersom Marre är under utbildning till instruktör kommer hon hålla kurser till rabatterat pris under
våren. Hon kommer även behöva projekthundar, mer information om det kommer under våren.
Även Bodil kommer behöva praktikhundar under året som kommer, mer info om det kommer också
framöver.
Sandra kommer gå en utbildning om hundens beteende genom Svenska Kennelklubben. Utbildningen
baseras på etolog Per Jensens bok Hundens språk och tankar.
Elin har nu jobbat hos oss i 2,5 år och både vi och hundarna tycker hon är en toppentjej! Vi hoppas
att hon blir kvar länge till.
Vi kommer ha flera kursstarter under våren, bl.a. viltspår, Lassiekurs, hundmöteskurs, specialsök,
vardagslydnad och rallylydnad. Du vet väl att du som dagiskund hos oss har 20% rabatt på våra kurser
och privatträningar? Håll utkik på Facebook och hemsidan för aktuella kursstarter.
Vi vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för året som gått och vi ser fram mot ett
spännande 2015!
Vänliga hälsningar
Hägerstens Hundcenter

