Årsberättelse Hägerstens Hundcenter 2015
Hej alla kunder!
Här kommer en liten sammanfattning av vad som hänt i vår verksamhet under det gångna året.
I januari föreläste Bodil om hunddagis för REALgymnasiets hundelever årskurs 1.
I februari påbörjade Bodil två utbildningar, dels till Friskvårdsterapeut för hund och diplomerad
hundmassör hos Hundkuranten och dels till instruktör i Nose Work hos Dala Hundservice i Borlänge.
I mars Bodil gjorde examen på sin utbildning till Nose Work-instruktör, och blev därigenom
diplomerad av SNWK (Svenska Nose Work Klubben).
Vi höll en kurs, ”Klicker intro” där deltagarna fick lära sig grunderna i klickerträning och påbörja
inlärning av flera roliga moment.
Vi anställde en ny timvikarie, Mari Ringkvist.
I april påbörjade Sandra distansutbildningen ”Hundens beteende” hos SKK. Utbildningen baseras på
etolog Per Jensens bok Hundens språk och tankar.
Maj blev en tung månad för Bodil som förlorade sin Klara efter nästan 12 år tillsammans. Klara var
anledningen till att Bodil började utbilda sig inom hund och startade Hägerstens Hundcenter och
hennes minne lever för alltid kvar.
Bodil och Marre gick en kurs i hur man hanterar en systemkamera och började ta bilder av
dagishundarna, en ny rolig hobby för oss båda!
Vi startade vår första kurs i Nose Work, en fantastiskt rolig hundsport som alla hundar älskar!
I juli renoverades dagis och vi fick ett nytt fint golv, ett riktigt lyft för våra lokaler! Boxväggarna i dagis
blev flyttbara, vilket gör att vi nu kan hålla kurser inomhus under vinterhalvåret, något vi länge
önskat oss gick därmed i uppfyllelse.
Sandra tog examen på sin utbildning hos SKK, superbra jobbat!
I september var det dags för den årliga ommålningen av dagis där alla boxväggar målas och fräschas
upp.
Vi startade en kurs i Nose Work, steg 2.
Marre startade upp sin första egna kurs i Vardagslydnad, som ett steg i sin utbildning till instruktör.
Veterinär Tove Särkinen (http://tovesarkinen.com/) kom till dagis och utförde hälsokontroller och
vaccinationer av dagishundarna.
Vi fick ett nytt ventilationssystem speciellt anpassat för vår verksamhet installerat, något vi är mycket
glada och tacksamma för.
I oktober gjorde Marre och Mari en mycket fin examen från Hundens Hus´ instruktörsutbildning,
efter nästan ett års hårt arbete. Fantastiskt bra jobbat!
Vi startade vår första inomhuskurs, Nose Work steg 1.

Vi påbörjade ett samarbete med Djurgymnasiet där vi tar emot elever från deras hundprogram på
praktik. Eleverna är hos oss 2-3 veckor i sträck och deltar i de vardagliga sysslorna som ingår i arbetet
på ett hunddagis. Detta har varit mycket givande, eleverna har snabbt kommit in i arbetet och vi
tycker det är roligt att få chans att dela med oss av våra erfarenheter om branschen.
I november fyllde dagis hela 9 år, fantastiskt roligt!
Mari påbörjade sin utbildning till Hundbeteendevetare hos Hundens Hus.
I december gick Mari på Adventure Dog Conference, ”Från urhund till sällskapshund”, arrangerat av
Hundutbildningsgruppen (http://www.hundutbildningsgruppen.se/)
________________________________________________________________________________
Övrigt
Under 2015 har Marre fortsatt haft full beläggning i sin frisörsalong vilket vi tycker är jätteroligt.
Bodil har haft många kunder på privatträning och problemutredning, mycket inspirerande och roligt.
Elin Eklund har nu jobbat hos oss i drygt 3 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 2 år och vi trivs fantastiskt bra med henne och
hoppas hon stannar länge hos oss.
Både Bodil och Marre har tidigare kontinuerligt gått kurser med sina egna hundar, något som det
tyvärr blivit mindre av under 2015 då Marres Elvis hunnit nå den aktningsvärda åldern av 13 år och
därmed är pensionerad från tävlingsbanan. Marre har dock fortsatt träna honom i viltspår och Nose
Work.
Bodil börjar så smått fundera på att skaffa en ny kompis, vi får se vad 2016 kan bjuda på =)
Mål och visioner 2016
Våra mål och visioner för 2016 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. Vi planerar även
kursstarter i klickerträning 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 2016!
Varma hälsningar från all personal på Hägerstens Hundcenter

