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Amstaff – en energisk kelgris
”Staffar”, eller rättare sagt olika amstaffblandningar, är den enskilt största rasen/typen av hund på Hundstallet. Tyvärr har de ofta behandlats mycket illa
och trots härliga personligheter har de många fördomar att bekämpa. Vi vet
av erfarenhet att amstaffblandningarna i grunden är trevliga, familjekära och
arbetsvilliga hundar.
Minst en tredjedel av alla hundar som
hundstallet tagit emot under 2010 har
varit just amstaffblandningar. Många har
kommit till oss på grund av vanvård eller
för att de har hetsats mot andra hundar.
Skenet bedrar
Med sina breda ansikten och muskulösa
och kompakta kroppar kan de se stora
och farliga ut, men det är på många sätt
missvisande. På hundstallet ser vi alltid
förbi ras och utseende och utvärderar
varje individ. Vi omplacerar inte en hund
som visar någon som helst form av aggressivitet mot människor. Det gäller
alla raser; pudel, labrador, amstaff osv.
Det kan vara intressant att veta att vi
gentemot personalen inte heller ser nå-

gon större bitstatistik på dessa hundar.
Detta trots att de ofta är mer förstörda
och har blivit sämre behandlade än andra raser som kommer till oss.

Sociala
De amstaffblandningar vi har hos oss
är sociala, gillar människor och tycker
om nästan all typ av aktivering, inklusive bus och mys. Det är en trevlig typ
av hund och vi träffar väldigt många
bra individer. Problemet ligger så gott
som alltid hos föraren. I rätt händer är
amstaffblandningarna härliga hundar.
Det betyder att det inte är en hund för
alla. Liksom alla bruksraser, kräver en
amstaffblandning en vänlig men konsekvent förare med tid för en aktiv livsstil.
All-round
Spår, sök, agility eller lydnad, de amstaffblandningar som vi har mött på
Hundstallet genom åren har alltid varit
tacksamma att träna.
De raser som amstaffen
(American Staffordshire
Terrier) härstammar från
har tidigare fungerat
som exempelvis gårdshund, vakthund och
sällskapshund. De har
bra kroppskontroll och
är arbetsvilliga som få.
Vill du ha en hund att
jobba med, så är det
bara din egen fantasi som sätter gränser.
Gemensamma nämnare för Hundstallets amstaffblandningar:
• Sociala och älskar människor
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Muskulösa (Har mycket synliga
muskler, även vid för lite motion
och undernäring).
Energiska men även keliga.
Vanligtvis mellanstor hund (25–35 kg).
Är ofta korsad med bruksraser så
som rottweiler och dobermann.

Att tänka på:
• Dessa hundar har lätt för att ta till
kamp, därför är det viktigt att man kan
styra kamplusten och leker kamplekar
under kontrollerade former.
• Hundstallet omplacerar endast vuxna amstaffblandningar till personer
med tidigare vana av brukshund.
(Valparna passar alla med hundvana, även barnfamiljer).
• Kräver mycket aktivering, men lika
väl passivitet och trygghet.
• Liksom en schäfer eller en rottweiler
har amstaffblandningarna ett starkt
tryck i sitt bett.
Skrivande stund har vi 8 omplaceringsklara amstaffblandningar, varav två är
valpar. (Hannarna är kastrerade).
Läs gärna mer på www.amstaffklubben.se.
Jessica och Åsa

Ordföranden har ordet
2010 går mot sitt slut och det börjar bli
dags att summera detta verksamhetsår.
Även detta år kommer att präglas av
att vi tagit emot rekordmånga hundar
till Hundstallet med innebörden att vårt
hundstall och vår personals kapacitet för
närvarande utnyttjas maximalt.
Baksidan av myntet är att vi idag i
princip saknar reservkapacitet som vi
bör ha för att även kunna hantera de extraordinära insatser som dyker upp med
jämna mellanrum där många hundar tas
om hand vid ett och samma tillfälle.
I styrelsen har vi börjat titta på olika
alternativ för att öka vår kapacitet på
kort och lång sikt. Här finns förslag om
att utöka stallplatserna i Åkeshov och
att finna en möjlighet att placera en del
hundar temporärt i ett annex eller liknande i samverkan med t.ex. ett hundpensionat eller kennel.
Samtidigt har planeringen av ett nytt
hundstall gått in i ett mer intensivt skede
där vi bl.a. nu letar efter en bra lokalisering och tar fram övrigt underlag frö att
senare kunna fatta vårt slutliga beslut om
att starta verksamhet även i Göteborg.
Under våren 2011 kommer SVT att
sända en programserie om familjer som
köper en omplaceringshund från Hundstallet, vi medverkar delvis i programmet. Vi får då åter en möjlighet att sprida kunskap om vår dagliga verksamhet.

Så göra vi när vi…

förbereder Hundmässan 18–19 december
Hundstallets dagliga ruljans sköts av
anställda hundförare och stallchefer,
men allt därutöver görs av ideellt arbetande eldsjälar. Susanne Gyllenslätt
ger här en glimt från mässgruppens
ståhej inför Stockholm Hundmässan
den 18–19 december.
Vi är en grupp på cirka 15 personer som
arbetar med förberedelser till vår monter inför Svenska Kennelklubbens årliga
hundutställning och hundevent. Hundarna som ska finnas i vår klapphörna
ska bokas in. Vem köper mer julprydnader? Kommer den nya informationskiosken, där besökarna kan se filmer
om hundarna, att vara med på mässan?
Pennor, t-shirts, stora pappersark, koppel, informationsmaterial, julgran och
allt som kan tänkas behövas på mässan
ska med. Var är materialet? Ute i förrådet, i stallet, samlingsrummet. Ja, det är
inte alltid lätt att hitta allt.
Alex vår entusiastiske projektledare för
årets mässa säger:
–Det är stressigt inför mässan, men
det blir man bara taggad av.

Önskar alla en God Jul
och ett Gott Nytt år
Ulf Uddman, Ordförande
Hundstallet har fått välkommen
hjälp av ungdomsföretagarna Therese, Louise, Liri-Dona och Sanja
vid Tumba gymnasium. Via sitt
företag Fortuna UF säljer de USBminnen med texten ”Jag stödjer
Hundstallet”. All vinst går oavkortat till Hundstallet. Fortunas USBminnen kostar 200 kr och går att
beställa via fortunauf@live.com.

Något gott i lådan eller några saknade
mässprylar?

Vi måste fixa en skylt till vår givarhörna, för vi vill gärna att folk tar med
lite godis eller hundmat och skänker på
mässan, för sådant går alltid åt. Hundarna älskar att få belöningar.
Och nu till den stora frågan, vilka
kan ställa upp i år? Alla räcker upp handen precis som i skolan. Nåja alla utom
en person som ska åka bort just den
helgen. Kom gärna förbi och titta i vår
monter. Vi finns där med våra volontärer och hundar!

Hjärtat klappar extra för våra ”långsittare”
Det går lite i perioder vad folk söker
för typ av hundar och vilka hundar
som kommer in på Hundstallet. Det
senaste året har vi till exempel sett
en markant ökning av alla dessa amstaffblandningar. Och eftersom det är
fler hundar än intressenter, så kommer vi inte ifrån att några av dem blir
sittandes på stallet väldigt länge.

finns det vissa hundar som bara har en
sådan otur när det gäller att hitta ett
nytt hem. Vi har tex Edvard, en hur rar
kille som helst som bara skriker efter
att någon ska tycka om honom.

Slyngel med otur i kärlek
Edvard kom in som en ung slyngel, då
hans ägare hade tröttnat på alla hans
olater och hans enorma energi. Edvard
Tyvärr handlar det oftast om de hundar hade en hel del att jobba med vilket Trots otur i livet är Edvard en mycket tillgiven
hund. Här får hundförare Helen en riktigt blöt
som har störst behov av att komma ut personalen på hundstallet tog tag i på
puss. Följ gärna Edvards träningsdagbok på
i ett hem först. Det är nästan alltid en en gång. Han gjorde utfall mot cyklar, bloggen www.hundstallet.se.
ung hane i ett års åldern som har ett joggare, hundar och bilar, vilket innebar
stort behov av rörelse och lek. En hund att det inte var tal om några avkopplan- Han var ledsen och frustrerad. Detta visom kanske inte fått så många regler de promenader med Edvard. Efter någ- sade sig i att hans dåliga beteende med
och gränser i sitt liv och som nu hamnar ra månaders träning började resultatet att jaga bilar och göra utfall mot andra
på ett hundstall där stressen alltid är visa sig. Edvard kunde nu gå ordentligt hundar kom tillbaks. Det var bara för
ganska hög. Precis en sådan hund som i kopplet, förbi både bilar hundar och oss att ta tag i problemen igen och sättycker det är jobbigt att sitta i en box, cyklister. Han fick också lära sig hur ta i gång att arbeta. Även denna gång
och inte få den
man uppför sig när man svarade han jättebra på träningen och i
”Ibland
skär
det
i
hjärtat
när
stimulans den
hälsar på andra hundar. dag är han en skötsam hund.
verkligen krä- man ser att hundarna faktiskt Med dessa fina resultat
Som ni förstår blir vi mer och mer
börjar
tappa
livsgnistan”
ver. Det är svårt
var det dags för Edvard osäkra på att skicka ut denna typ av
att hitta hem till
att få ett nytt hem. Han hundar till ett hem. Vi måste släppa tajust dessa hundar då de flesta som sö- fick äntligen flytta till ett hem som han get om dem och samtidigt bära på en
ker hund från oss vill ha en lugn och fäste sig oerhört mycket vid. Men ty- stor oro över att de ska komma tillbaka
inte så krävande individ att ta hand om. värr blev han ganska snabbt tillbaka- och veta hur dåligt de kommer att må
Raka motsatsen till det vi har. Sedan lämnad på grund av förändrad jobbsi- utav detta. Ibland skär det i hjärtat när
tuation. När han kom tillbaka var han man ser att hundarna faktiskt börjar
mycket ledsen. Ganska snart hörde en tappa livsgnistan, och man undrar om
ny intressent av sig och
ville erbjuda Edvard ett ”Det är nästan alltid en ung hane i ett års åldern
hem för gott. Då vi vis- som har ett stort behov av rörelse och lek”
ste hur ledsen han var
förra gången han blev
tillbakalämnad, var vi väldigt noga med man verkligen gör dem en tjänst geatt berätta detta för att han inte skulle nom att försöka gång på gång. Men
behöva utsättas för samma sorg än en samtidigt vet vi att det lika gärna kan
gång. En månad gick och Edvard hade komma en person i morgon och ringa
en underbar tid och enligt ägaren skötte på dörren och ge just den här hunden
han sig exemplariskt. Men på grund av ett långt och underbart liv. Varje dag
att han var en energisk kille valde även hoppas vi lite extra på att nästa intresdenna ägare att lämna tillbaka Edvard. sent som ringer oss ska bli matte eller
husse till en av våra långsittare.
Slutade äta
Vi håller fortfarande tummarna för
Denna
gång
började
vi
bli
riktigt
oroliga
våran
vän Edvard….
Kung Edvard! En stilig herre i sina bästa år
för Edvard eftersom han slutade äta.
Helen
(1,5) söker kärlek och ett aktivt hem.
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Tänk lite extra på hundstallshundarna i jul!

”Här på Hundstallet ändras
inte mycket för att det råkar
vara jul. Vi har lika många
hundar, om inte fler.”

Nu närmar vi oss julhelgen med stormsteg. Den första snön har fallit och man känner
redan att julnerverna kryper på en.
Det finns många av våra hundar som längtar efter att få fira jul i nya hem. Men vi vet,
att det är långt ifrån alla som kommer att få krypa upp i en ny familjemedlems knä. De
flesta kommer få fira den kommande julen hos oss på Hundstallet.
Här på Hundstallet ändras inte mycket för att det råkar vara jul. Vi har lika många
hundar, om inte fler. Så även om julen är en av de storhelger vi firar mest är det ändå
vanliga dagar hos oss. Personalen kommer tidigt på morgonen och städar och matar,
promenerar och gosar. Men självklart blir det några extra skink- eller köttbullsbitar i
maten just dessa morgnar. Det är ju trots allt jul.
Kanske passar det inte dig att ta en hund just nu. Men det finns ett sätt för just dig
att förgylla hundstallshundarnas jul. Skänk ett vårddygn (200 kr) för en av hundstallshundarna.
För mer info gå in på www.hundstallet.se eller ring oss på 08-20 38 48.

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2010
Carina Malmberg, ledamot
Ulf Uddman, ordförande
carina.malmberg@tele2.se
070-752 36 30
ulf.uddman@skk.se
Pekka Olson, vice ordförande
pekka.olson@agria.se
Tina MacLean, kassör
tina_grandma@hotmail.com
Ylva Darnald, sekreterare,
tf verksamhetsansvarig
ylva@hundstallet.se

Våra telefontider
Måndag 9–12 och 14–17
Tisdag 9–17
Onsdag 9–15
Torsdag och fredag 9–17

Carl-Johan Boucht, ledamot
calle@boucht.eu
Maria Pettersson, suppleant
maria.pettersson@sbk.stockholm.se
Ann Baron, suppleant
ann.baron@comhem.se
Anette Nygårds, suppleant
anette.nygards@lowebrindfors.se

Lunchstängt alla dagar
12.30–13.00
Tfn: 08-20 38 48
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God Jul och Gott nytt år
önskar
Hundstallets hundar och personal

Willy Heyman,
valberedning sammankallande
willy.heyman@helteco.se
Alexandra Leijonhufvud,
intern revisor
Eva Olofsson Linder,
extern revisor

Carina Dahlros, kanslist
carina@hundstallet.se

Vid adressändring
Carina Dahlros
Tfn: 08-687 47 74
Kl 10–15, tis–fre

Svenska Hundskyddsföreningens
medlemsavgifter 2010
Årsmedlem:
190:Ständig medlem:
2 500:Vårddygn:
200:Postgiro:
90 05 57-0
Bankgiro:
5047-1028
Ansvarig utgivare
Ulf Uddman
070-752 36 30
Webbansvarig
Elin Nilsson
elin.nilsson@formatfabriken.se
Repro/Tryck
Bomas tryck, Stockholm

