Årsberättelse Hägerstens Hundcenter 2018
Hej alla kunder!
Det börjar närma sig årsskifte och därför kommer här en summering av året som gått hos Hägerstens
Hundcenter.
I januari öppnade Sandra sin frisersalong hos Hägerstens Hundcenter, där hon tar emot hundar
för bad, borstning, klipp och trim. Hon finns på Instagram och Facebook under namnet Hundfrisör
Hägerstens Hundcenter.
Elin och Jossan på föreläsning hos Hundläroverket, ”Hur man förebygger och avbryter hundslagsmål”
I mars påbörjade Jossan sin utbildning till Hundinstruktör hos Hundsteg.
Hundfotograf Kickan Nikolic var på besök hos oss och tog nya bilder till hemsidan.
I april var Sandra på kurs hos Hundkuranten och fick lära sig massage och stretchning för hemmabruk.
Sandra var även på årsmöte hos SVHF, Sveriges hundfrisörer.
Elin var på kurs hos Hundsteg, ”Hundens beteende”.
I maj anordnade vi Aktiv promenad vilket blev jättetrevligt! Det var många glada hundar och hundägare
som samlades i Vinterviken och gick en gemensam promenad på ca en kilometer med stopp för
aktivering och övningar längs vägen. Vi avslutade med fika och de som ville fick prova på lite
rallylydnad.
I juni var Elin på föreläsning, ”Hundar som skäller på andra hundar” hos Medborgarskolan
I juli 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.
All personal på dagis hade en teambuildingdag på Gröna Lund, alltid lika roligt!
I augusti var hundfotograf Kickan Nikolic här och tog nya fina bilder på personal och dagishundar.
Jossan startade sin första egna kurs i vardagslydnad.
I september kom vår populära dagisveterinär Thair Yousef från Huddinge veterinärklinik på besök till
dagis för att vaccinera och göra hälsokontroller på dagishundarna.
Jossan startade sin första valpkurs.
I oktober började jag jobba som rehabassistens hos Hundkuranten.
Elin var på föreläsning, ”Hundens anatomi”, hos Dog Tajm.
I november fyllde dagis hela 12 år!
Sandra var på Schnauzer-seminarie med Jette Feldt och föreläsning ”Optimera din klippmaskin”.
I december tog Jossan examen till hundinstruktör hos Hundsteg, stort grattis och fantastiskt bra
jobbat!
Jag var på vidareutbildning för Nose Work-instruktörer hos Hundelska.

Kursverksamhet och privatträningar
Under 2018 har jag valt att fokusera på att ge privatträningar och problemhundsutredningar i större
utsträckning än tidigare och därmed inte haft lika många kurser som tidigare.
Hägerstens Hundcenter som dagis och jag som instruktör och hundpsykolog är H-märkt hos Sveriges
Hundföretagare, något vi är mycket stolta över. Läs gärna mer på http://sverigeshundforetagare.se/
Personal
Josefine Sundh har nu jobbat heltid här i över två år, Elin Eklund har jobbat deltid i drygt 6 år och Sandra
Jonsson-Löfstrand har jobbat deltid i snart 5 år. Jag är otroligt glad att ha så duktig personal som jobbat
här så länge, det skapar trygghet för dagishundarna att ha samma personer runt sig på dagarna och
kontinuiteten gör att vi hela tiden kan hjälpas åt att utveckla den dagliga verksamheten.
För att det ska vara så tryggt och lugnt som möjligt för hundarna på dagis tar vi varken emot
praktikanter, praoelever eller personer som behöver arbetsträning 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 termin eller ett läsår och
kan på så sätt lära sig våra rutiner väl och bygga 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.
Mål och visioner 2019
Våra mål och visioner för 2019 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 för att hålla den säker och hygienisk.
Under 2019 kommer vi starta fler kurser än tidigare, kursstarter i Nose Work, vardagslydnad,
valpkurs, unghundskurs, Lassie-kurs, klicker-intro är inplanerade. Håll därför utkik på Facebook och
hemsidan för aktuella kursstarter för både Bodil och Jossan!
Vår hundfrisör Sandra tar emot hundar för vardagsfrisering i sin salong tre dagar i veckan.
Vi vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för året som gått och vi ser fram mot ett spännande
2019!
Varma hälsningar från all personal på Hägerstens Hundcenter genom Bodil Olsson

