NR 3–4 DECEMBER 2011 SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD

Vad gör en
djurskyddspolis?
Möt hundarnas
räddare i nöden.

Så blir du
doggywalker

Den långa vägen hem
Omplacering, inte alltid så lätt

Kire, Edna
och Gizmo
söker nya hem

Kalendarium

Hundförarkrönikan

Att ge är att få
I skrivande stund sitter jag inne i en av
våra hundboxar ute i stallet. Intill mig
har jag blandrastjejen Zita. Hon ligger
med sitt stora tunga huvud i mitt knä
och snarkar, samtidigt som jag försöker skriva i mitt block, halvliggandes
mot henne.
Vi får ofta frågan om inte vi har världens bästa jobb? Jo det har vi, brukar vi
alltid svara.
Dagarna på Hundstallet kan vara
många och långa samt både fysiskt och
mentalt tunga. Vi får se mycket som
man önskar att ingen skulle behöva se
och vi tar hand om hundar som fått ut- Carro och Kire.
stå hemskheter vi inte trodde fanns.
Vi närmar oss nu julen med stormMen trots det har vi nog världens
bästa jobb, för varje dag kommer vi steg och har börjat förbereda oss lite exhem rikare på erfarenheter. Ibland när tra. När det går mot storhelgerna vet vi
vi i personalen har dåliga dagar, så hit- på Hundstallet att det brukar komma in
fler hundar än vanligt.
tar vi ny energi och
Många av dem kommotivation genom att
”Dagarna på Hundstallet
mer också att få fira
bara umgås med hunkan vara många och långa julen i en box hos oss.
darna.
Så när julen närmar
Jag hade en så där
samt både fysiskt och
sig, tänk lite extra på
dålig dag idag. När
Hundstallshundarna.
jag tassade in i stalmentalt tunga”
Skänk gärna ett extra
let halvsov många av
hundarna, men Zita satt med sina stora smarrigt ben till de hundar som komtassar tryckta mot dörren. Så idag blev mer att fira julen på stallet, i väntan på
det Zita och jag som skulle tillbringa lite en egen familj.
Vi önskar Er alla en härlig adventstid
extra tid tillsammans och stötta varandra. Vi ger och vi får. Som sagt, värl- och en riktigt God Jul!
Carro, Hundskötare
dens bästa jobb!

Här kan du träffa Hundstallet.

2011

10–11 december
var vi på ”Stockholms Hund
mässa 2011” på Stockholms
mässan i Älvsjö.

2012

5–8 januari
My dog 2012,
på Svenska
Mässan i Göteborg
5 maj
Öppet hus på Hundstallet
i Åkeshov, Stockholm
Tipsa gärna om evenemang
där du vill att Hundstallet ska
medverka!

NYHET!
Nu har vi kommit
igång med vår
SMS-funktion.
Genom att
SMS:a ”HUND”
till 72980, så
skänker du 100 kr till
Hundstallets verksamhet.
Kan det bli enklare?

Tack!

Royal Canin är numera officiell sponsor till Hundstallet. De för
ser oss med foder och ett ”Gå hem kit” till alla som adopterar
en Hundstallshund.

Visste du att…
Styrelsen letar i Göteborg

I oktober var Hundstallets styrelse i Göteborg för att
titta på mark och byggnader inför den kommande
etableringen av ett Hundstall i Göteborgsregionen.
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Under ett år gör
Hundstallet åt:

• 7 340 kg hundmat
• 1 468 kg hundgodis
• 73 400 bajspåsar

Ordföranden har ordet
Skriver dessa rader nyss hemkommen
från Göteborg. Den 7 oktober 2011 kommer säkert bli ihågkommen i vår historia som den dag vi i Hundskyddsföreningen hade vårt första styrelsemöte
i Göteborg. Jag vill tacka Royal Canin
för deras tillmötesgående och lån av
möteslokaler. Företaget har även under
många år skänkt oss hundfoder helt
utan krav på motprestationer.
Huvudsyftet med resan var att ge styrelsens ledamöter en bättre geografisk
uppfattning av Göteborg med omnejd
och även att titta på några möjliga etableringsplatser för ett hundstall. Vi tog
även tillfället i akt att träffa representan-

ter från Göteborgs djurskyddsförening
som verkat i snart 150 år. Föreningen bedriver ett omfattande djurskyddsarbete
för många olika djurarter och även i viss
mån hundar.
Det var två intensiva dagar i Göteborg och det känns som ett bra avstamp
för vidare studier av lämplig etableringsplats. Samtidigt fortsätter trycket i stallet i Åkeshov och tyvärr blir nog 2011 ytterligare ett rekordår vad gäller antalet
omhändertagna hundar som vi ger en
andra chans.
Med hopp om ett gott nytt 2012!
Ulf Uddman, Ordförande

Öppet hus!
Varje år bjuder Hundstallet in till öppet hus, en gång på våren och en gång på hös
ten. Den 3 september öppnade vi upp portarna och tog emot över 1 200 besökare.
Öppet hus på Hundstallet är en uppskattad tradition, bland såväl besökare och
volontärer, som personal och hundar.
Många möten
Under tre intensiva timmar var Hundstallets gårdsplan fylld av hundar och
hängiva Hundstallsvänner, som passade på att fika och äta korv i solskenet, träffa andra likasinnade och fynda

i Hundstallets shop. De kinesiska nakenvalparna i klapphörnan fick mycket
uppmärksamhet och gos, liksom flera
av hundarna som träffade besökare
ifrån sina boxar och rastgårdar i stallet.
Djurskyddspolisen fanns också på plats.
De berättade om sin verksamhet, informerade om djurskyddet och hur man
anmäler djurplågeri samt delade ut bonusmaterial till barnen. Lite extra gläd-

jande var att vi fick ta emot flera nya
medlemmar och intresseanmälningar
angående hundar – några besökare
mötte till och med en blivande familjemedlem för första gången.
Återseenden
Som vanligt var det också många kära
återseenden mellan personal och före
detta Hundstallshundar som nu kom
med sin nya familj på besök.
Tack alla ni som besökte oss. Det är
alltid härligt att träffas ”på riktigt”!

Missade du hösten öppna hus? Kom i vår istället! 5 maj i Åkeshov.
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Zita.

1 MÅNAD
Det är snittet för hur länge en hund stannar
på Hundstallet innan ett nytt hem tar över.
Undantaget är amstaffblandningarna som
ofta stannar 3 månader.

Kira.

Zippo.

Lizzie.

Apache.

Den långa vägen (till ett nytt)
På Hundstallet råder ett hektiskt schema med daglig skötsel i form av prome
nader, veterinärbesök, träning, städning, utfodring med mera. Men en minst
lika stor del av vardagen handlar om att hitta nya hem till hundarna. Ett tufft
jobb som i bästa fall tar några veckor och värsta fall 1 år.
Vissa hundar kräver många timmars
träning innan de över huvud taget kan
presenteras som omplaceringsbara. Ju
mer träning som läggs ner på hundarna, till exempel att gå fint i koppel, passera andra hundar och åka bil, ju lättare
blir det att hitta nya hem.
Intresseanmälan
Arbetet bakom en omplacering börjar
nästan alltid med ett samtal eller ett
mail från någon som berättar att de är
intresserade av att skaffa en hund ifrån
Hundstallet. Ibland är de intresserade
av en speciell hund som visas på hemsidan, men ofta är det en allmän intresseanmälan där man anger vilken typ av
hund man skulle vilja ha.

– Vid första kontakten informerar
vi om hur det går till och hänvisar
alltid till en intresseanmälan som vi
skickar ut. När vi väl fått tillbaka intresseanmälan ifylld börjar vi titta på
vilka hundar som finns på stallet eller
som är på väg in, berättar Helen som
är en av hundförarna med ansvar för
omplaceringar.
Vi vill veta mycket
Desto mer information personen eller familjen kan lämna om sig själva,
hur de bor, vad de jobbar med, var
hunden ska vara på dagarna och så
vidare, ju lättare är det för personalen på Hundstallet att hitta rätt typ av
hund. Det tar ofta sin lilla tid att hitta
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en match, då många som söker hund
ifrån Hundstallet inte har speciellt
”breda ramar”.
– Många vet exakt vad de vill ha,
vilket självklart är väldigt bra, men det
ger oss inte så mycket utrymme att
spela på, förklarar Helen.
Utgår från hundens behov
När det finns en hund som stämmer
överens med en intresseanmälan, eller rättare sagt, när det finns en intressent som stämmer överens med vad
hunden behöver, ringer hundförarna
de referenser som alla sökande måste
ange. Referenspersonerna ska kunna
gå i god för personen som söker hund.
Därefter kontaktas intressenten och
blir informerad om vilken hund som
kan tänkas passa. I genomsnitt ringer
hundförarna 10 samtal per intressent.
Dessa samtal är bland annat till referenser, veterinär osv. Men det är även

Zorro.

Så går det till att adoptera
en Hundstallshund:
1. Fyll i en intresseanmälan (utförligt)
2. När vi har en hund som passar
in i ditt liv kontaktas referenser
(minst två)
3. Vi ringer dig för att informera om
hunden
4. Du får träffa hunden
5. Uppföljning per telefon dagen efter
6. Du tar hem hunden på prov
7. Slutbesiktning och köpeavtal

Eddie.

Härliga hundliv!
Tack för alla fina bilder vi har fått
från stolta familjer med före detta
hundstallshundar. Här ses några
av hundarna som nu lever livets
glada dagar.

Pepita.

hem
vanligt att folk hinner ändra sig på
vägen och avbokar hunden. Då är det
bara att börja om igen.
– På en månad kan vi ringa 80-talet
samtal bara på att presentera en hund,
av dessa är 75 % svar ”NEJ TACK vi har
ångrat oss”.
Men efter telefonsamtal som leder
till ett ja, bokas det in ett möte så att
de får träffa den tilltänkta hunden och
så att hundförarna får bilda sig en uppfattning om hur den tilltänka nya ägaren är med hunden.
Promenad och träningstips
Denna första träff brukar börja med en
promenad med hunden för att se hur
den beter sig. Då passar hundförarna
även på att ge små träningstips och
berätta om hur hunden har tränats och
om den har några olater(problem) att
jobba vidare med. Helens erfarenhet
är att det blir många frågor och funde-

ringar att besvara, vilket hon ser som
mycket positivt.
– Vi hjälper till så gott vi bara kan för
att det ska bli så bra som möjligt för alla
parter.
Hem på prov
Efter första besöket är det dags för intressenten att åka hem och fundera
lite. Dagen efter pratas man vid per telefon och hundförarna svarar åter igen
på frågor som eventuellt kommit upp
efter mötet. Om intresset fortfarande
finns kvar, är nästa steg att hämta hem
hunden på prov, för att se hur det fungerar i hemmiljön. Under prövotiden har
det nya hemmet kontakt med Hundstallet för att checka av att allt går som
det ska.
Slutbesiktning
Om alla inblandade är nöjda efter cirka 4 veckor, är det dags att boka in

”På en månad kan vi ringa
80-talet samtal bara på att presentera en hund,
av dessa är 75 % svar
”NEJ TACK vi har ångrat oss”.
hunden på en slutbesiktning hos veterinären.
– Vi ser till att alla hundens papper
är färdiga liksom vaccinationer, avmaskningar med mera. Den nya ägaren
kommer med hunden till det inbokade
veterinärbesöket för att sedan skriva
ett köpeavtal.
Ägare till en före detta hundstallshund är alltid välkomna att höra av sig
med frågor och funderingar och såklart
för att berätta om hunden och familjens ”nya” liv.
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Djurskyddspolisen
– hundarnas räddare i nöden
Polisen har nyligen skärpt synen på
brott mot djur och satsar stort på
en djurskyddsenhet. Tack vare djur
skyddspolisen kan fler vanvårdade
och även ”samhällsfarliga” hundar
omhändertas. Vi bad djurskyddspoli
sen Elin Franzén berätta mer om sitt
speciella uppdrag.
Vad gör en djurskyddspolis?
Vi arbetar med alla typer av ärenden
där djur är inblandade. Vi stödjer Länsstyrelsen vid deras kontroller av inkomna vanvårdsärenden och vid beslut om
omhändertagande är det vi som utför
dessa. Vi är dessutom ute och arbetar
med ”hundproblem” i de områden där
det för tillfället är mest angeläget. Då
handlar det om lösspringande och i vissa fall aggressiva hundar.

När omhändertar ni en hund?
Vi arbetar utifrån Djurskyddslagen och
Tillsynslagen. Enligt djurskyddslagen omhändertar vi djur om det helt saknas
hopp om att förhållandena blir bättre, om
djuret anses övergivet eller om det är absolut nödvändigt ur djurskyddssynpunkt.
När det rör tillsynslagen omhändertar vi
hundar under den tid de utreds och testas för t.ex. föreläggande om koppel eller
munkorg. Detta kan inträffa om en hund
har bitit andra hundar eller en människa.
En hund kan även omhändertas permanent, t.ex. om hunden använts som vapen eller tillhygge av sin husse/matte.
Finns det något särskilt fall som har
satt sina spår hos dig?
Det finns två fall. Det senaste är Sheva.
Sheva torterades av sin husse under lång

tid, bland annat
genom att han
hängde upp henne och använde
henne som en levande boxningssäck. När hon
blev medvetslös
väckte han henne
och började om. Elin Franzén,
När hon slutligen Yttre Djurskyddspolis,
avled dumpade Stockholm.
han henne i skogen, som en påse avfall. Jag glömmer
aldrig Sheva. Det andra är ärendet där
fyra killar filmade när de torterade ihjäl
två kaniner. Den ena genom att binda
ihop benen och sedan tända eld på den,
lite i taget, för att dra ut på det. Den andra kaninen slet de sönder. Särskilt ljuden från de filmerna sitter kvar.
Vad kan allmänheten göra för att
hjälpa polisen med djurskyddet?
Anmäl eller tipsa om när djur far illa.
Vill ni vara anonyma så anmäl till länsstyrelsen, då kommer det att hamna
hos oss genom dem.

”Sheva torterades av sin
husse under lång tid, bland annat
genom att han hängde upp henne
och använde hennes som
en levande boxningssäck.”
Foto: Jimmy Gustafsson

Om du misstänker djurplågeri
Du kan välja mellan att göra en anmälan till polisen eller till länsstyrelsen.
Du kan också välja att lämna ett anonymt tips till polisen.
• Ett vittne, som är beredd att stå för sina uppgifter, är ofta avgörande för
utredningen och för att hunden inte ska gå tillbaka till tidigare ägare.
• Djurplågeri kan vara misshandel, vanvård eller överansträngning av en
hund. Hundar får heller inte hetsas mot varandra eller mot andra djur.
• Straffet för djurplågeri är böter eller fängelse i högts två år. I vissa fall
kan hundägaren få hundförbud.

Polisen 114 14 (vid akuta ärenden 112)
Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se
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Vad betyder Hundstallet för djur
skyddspolisen?
Som det är nu skulle vårt arbete inte
fungera utan Hundstallet. De vanligaste
djuren som omhändertas i Stockholm
är katter och hundar, och då pratar vi
om hundratals per år. Hundstallet tar
emot de flesta av våra hundar och ger
dom den omvårdnad de behöver, under
tiden för vår och länsstyrelsens utredning. De hjälper oss också med veterinärbesiktningar, utlåtanden och annat.
Och framförallt, de ger hundar som inte
går tillbaka till sina tidigare ägare, en
andra chans. Det är ovärderligt.

HALLÅ DÄR!

OM DOGGYWALKER
Vad gör en doggywalker?
En doggywalker är en av Hundstallets viktigaste volontärer. Alla hundar behöver komma ut på långpromenader, få leka av sig, känna
tillhörighet, lära sig umgås och
följa husses eller mattes instruktioner. Tack vare samarbetet med
våra doggywalkers som kommer
hit och går ut med hundarna kan vi
ge varje hund cirka 1 timmes motion och aktivering per dag.

Vi mötte tre av Hundstallets volon
tärer och frågade varför de är doggy
walkers.
Gunhild,
doggywalker sedan i vintras.
”Sedan jag blev pensionär har jag
mycket tid över och mina väninnor har
hundar, så jag tänkte att jag kan hjälpa
till och gå ut med hundarna på Hundstallet. Jag har ingen hundvana sen tidigare så jag vågar inte gå ut med de
stora hundarna än, men de är verkligen
häftiga!”
Jennie,
doggywalker i drygt tre år.
”Jag gillar hundar, men har tyvärr inte
möjlighet att ha hund själv på grund
av tidsbrist så jag bestämde mig för att
hjälpa till på Hundstallet och gå ut med
hundarna här.”
Tomas,
veteran-doggywalker som varit
med sedan 2004.
”Jag bor bara en bit härifrån och brukade ändå vara ute och gå här i området. Jag tänkte att det vore ju trevligt
med sällskap, så jag började gå ut med
hundarna, trots att jag helt saknade erfarenhet av hundar. Men det har gått
jättebra i alla fall.”

Gunhild.

Vem kan bli doggywalker?
På Hundstallet har vi ofta stora och
ouppfostrade hundar. Vi behöver
därför främst Doggywalkers som
har hundvana och kan hantera
hundar som inte alltid går så fint
i koppel.
Jennie.

För att bli doggywalker måste du:
• Ha fyllt 18 år.
• Vara medlem i Svenska Hundskyddsföreningen.
• Ha god hundvana.
• Ha medverkat på en introduktionskurs.
• Vara medveten om att vi har åldersgräns på 10 år för barn som
följer med på promenaden.
Allt du behöver göra är att fylla i
en intresseanmälan på vår hemsida www.hundstallet.se så kontaktar vi dig så snart vi har behov
av fler doggywalkers.

Tomas.

Text & foto: Cecilia Ahlbäck

God Jul &
Gott Nytt År!

Vad är ett helghem?
Som etablerad doggywalker har
du möjlighet att fungera som helghem för någon av våra hundar.
Helghem innebär att hunden får
spendera veckoslutet i ditt hem.

Hundstallet tackar och bugar
för det här året.
Medlemmars, volontärers och
andra supportrars engagemang
och stöd gör att vi har goda förhoppningar inför 2012.
Med gemensamma krafter kan vi ge ännu fler hundar en
andra chans.
Vill du skänka en julgåva som gör skillnad?
Hundstallets plusgironummer är 90 05 57-0.
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen till
Svenska Hundskyddsföreningen, Åkeshovs Gårdsväg 10,
168 38 Bromma

B

SVERIGE

PORTO
BETALT

Vi söker nya hem

”40-kilos knähund
med stark vilja”

Foto: Caroline Zäll

”Kelgris som helst
vistas ute”

”Energiknippe som älskar
all form av träning”

Gizmo

Ålder: 4 år
Ras: Amstaffblandning
Kön: Hane
Storlek/Vikt: 55–60 cm/39 kg

Kire
Ålder: 2,5 år
Ras: Komondor/Schäfer
Kön: Hane
Storlek/Vikt: ca 70 cm/50 kg

Edna
Ålder: ca 10 månader
Ras: Amstaffblandning
Kön: Tik
Storlek/Vikt: 50 cm/20 kg

Gizmo kom in till Hundstallet via polisen. Han är pigg på promenaderna
men en riktig soffpotatis inomhus
som gärna tar sovmorgon. Han kryper
också gärna upp i knäet, eftersom han
helt saknar uppfattning om sin storlek.
Gizmo behöver någon som har erfarenhet av större raser och som orkar hålla
i honom eftersom han har en stark vilja
och kan vara lite bångstyrig ute på promenaden.

Kire kom in till Hundstallet med polisen
tillsammans med sina systrar i början av
sommaren. Han har levt ett mycket isolerat liv på landet och är därför lite försiktig med nya bekantskaper och intryck.
Men när Kire väl har lärt känna dig är han
en riktig kelgris, om än en lite egensinnig sådan. Han älskar skogspromenader,
men gillar inte andra hanhundar. Kire behöver ett hundvant hem, gärna på landet
så att han kan vara ute mycket.

Edna kom till Hundstallet som hittehund. Hon är en ung, busig och ganska
ouppfostrad tjej som gärna hittar på
hyss. Edna är alert och kvicktänkt och
hon älskar all form av aktivering. Hon
kan känna sig lite osäker kring andra
hundar och behöver lära sig att umgås med dem på rätt sätt. Tyvärr trivs
hon inte speciellt bra i sin box här på
Hundstallet och skulle behöva ett hem
omgående.

Vill du veta mer om Gizmo, Kire eller Edna? På www.hundstallet.se hittar du mer information om alla hundar som söker nya hem.

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2011
Anette Nygårds, ledamot
Ulf Uddman, ordförande
anette.nygards@lowebrindfors.se
070-752 36 30
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