Årsberättelse 2017
Hej alla kunder!
Det närmar sig åter årsskifte och här kommer därför som alltid en sammanfattning av vad vi pysslat
med under det gångna året.
I januari startade Josefine sin utbildning hos HUNDutbildningsgruppen, där hon läste till
hunddagisföreståndare. Bodil påbörjade Hundens beteendebiologi steg 2- fortsättningskurs hos
Linköpings universitet, 7,5 hp.
I februari gick Josefine andra kursblocket hos HUNDutbildningsgruppen.
I mars köpte Sandra sin första egna hund, en italiensk vinthund som fick namnet Bambi. Josefine var
på tredje delkursen hos HUNDutbildningsgruppen.
I april höll Bodil en kurs i Nose Work steg 1. Josefine gick fjärde utbildningsblocket hos
HUNDutbildningsgruppen.
I maj tog Josefine examen på sin utbildning och är nu diplomerade Hunddagisföreståndare via
HUNDutbildningsgruppen, stort grattis!
Bodil gjorde examen på sin etologikurs hos Linköpings universitet samt höll en kurs i Nose Work steg
1.
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.
I augusti höll Bodil en kurs i Nose Work steg 2.
I september kom vår populära dagisveterinär Ylva Trygger på sitt årliga besök till dagis för att vaccinera
och göra hälsokontroller på dagishundarna.
I oktober påbörjade Sandra sin heltidsutbildning till hundfrisör hos Dogplanet.
I november fyllde dagis hela 11 år!
Bodil höll en kurs i Nose Work steg 1 och Sandra tog examen hos Dogplanet och kan nu titulera sig
diplomerad hundfrisör, starkt jobba!
I december hade vi besök av etolog Irene Westerholm från Hundläroverket som höll sin föreläsning
”Motionera din hund lydig!”, en mycket tänkvärd och intressant kväll.
Övrigt
Kursverksamhet och privatträningar
Under 2017 har Bodil främst valt att inriktat sig på att ta emot kunder för privatträningar och
problemhundsutredningar men vi har även hunnit med att hålla tre st kurser i Nose Work steg 1 och
en Nose Work steg 2 under året som gått. Hägerstens Hundcenter 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 hos oss i över ett år och vi trivs otroligt bra med henne.

Elin Eklund har jobbat deltid hos oss i drygt 5 år, vi trivs jättebra med henne och hoppas det blir minst
lika länge till!
Sandra Jonsson-Löfstrand har jobbat deltid hos oss i snart 4 år och vi trivs fantastiskt bra med henne.
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 hel termin 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 2018
Våra mål och visioner för 2018 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 2018 kommer vi fortsätta hålla kurser i framförallt Nose Work men vi har även kursstarter i
Klicker-intro och Lassiekurs inbokade. Josefine kommer i mars att påbörja en utbildning till instruktör
hos Hundsteg och gör examen i december. Håll därför utkik på Facebook och hemsidan för aktuella
kursstarter för både Bodil och Josefine!
Vår hundsalong öppnar i januari och hundfrisör Sandra kommer där att ta emot hundar för
vardagsfrisering två dagar i veckan.
Elin och Josefine kommer gå på föreläsning hos Irene Westerholm i januari.
Vi vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för året som gått och vi ser fram mot ett
spännande 2018!
Varma hälsningar från all personal på Hägerstens Hundcenter genom Bodil Olsson

