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Hundstallshundar, så gick det sedan:

Ayla, med rätt att vårda
Succé för prisade Stella

God jul och
gott nytt år!
Hundstallets julmarknad
bjöd på snö,
lurvigt luciatåg
och glöggmingel

Rambo, Kevin och Kellis söker nya hem

Hundförarkrönikan

Genomsnälla, gulliga och
tillgivna ”kamphundar”
När jag började på Hundstallet hade
jag en ganska begränsad hunderfarenhet. Den sträckte sig ungefär från
att bli omkullputtad och utskälld av
spattiga schäfrar till att bli nerkladdad
av kärleksfulla retrievrars hemma hos
vänner och bekanta. Tills den dag jag
var på besök hos en avlägsen släkting.
Där fanns en liten grinig och bitsk Jack
Russel och en lite större variant med en
massa muskler som jag nästan tyckte
såg ut som en gris. Den lilla hunden höll
jag mig på säkert avstånd ifrån men
den andra verkade väldigt snäll och
lekfull så det slutade med att jag lekte
och stojjade runt med den hela dagen.
När det var dags att åka hem kände jag
mig tvungen att fråga vad den trevliga
hunden var för typ av ras. Släktingen sa
att rasen hette American Staffordshire
terrier och att han alltid haft hundar av
den rasen. Åter hemma läste jag det
mesta jag kunde hitta om rasen och
blev förvånad över alla negativa uttalanden om den hundtyp som jag uppfattade som så revligt.

Kalendarium
Här kan du träffa Hundstallet.

2013

24 april
Hundstallets årsmöte. Mer info
kommer på hemsidan och i nästa
Hundstallsnytt.
4 maj kl 11–14
Öppet hus på Hundstallet,
Åkeshov i Stockholm
Tipsa gärna om evenemang
där du vill att Hundstallet
ska medverka!

nätet om den här hundtypen så var jag
helt övertygad om jag hade den sanna
bilden klar för mig. Väl i gång på Hundstallet blev jag därför först glatt överraskad över hur många hundar av Amstafftyp som bodde där. Med tiden insåg jag
förstås att det snarare var tragiskt att
den hundtyp som jag var så förtjust i var
överrepresenterad på stallet.

Efter fyra år på Hundstallet har jag inte
en enda gång tvivlat kring den hundtyp
som tidningarna gärna skriver så mycket
Inte långt efter mitt första möte med en negativt om och som så många männAmstaff ställde jag upp som jourhem åt iskor är rädda för i onödan. I mina ögon
en sjövild liten hanhund som påminde kommer de alltid vara som gulliga små
grisar och jag tror att
väldigt mycket om
”Väl i gång på Hundstallet om gemene man bara
den hund jag träffick se det med egna
fat tidigare. Det
blev jag därför först
ögon så skulle de tycka
nyinkomna lilla yrlikadant.
vädret bokstavligen
glatt överraskad över hur
sprang på väggarna
många hundar av
Med den argsinta, tidihemma i lägenheten och ställde till Amstafftyp som bodde där” gare nämnda, lilla Jack
Russeln i minnet och de
med både det ena
och det andra. Trots detta lyste den där övriga 100-tal småhundar som jag har
genomsnälla ”amstaffpersonligheten” fått stifta bekantskap med måste jag
igenom. Efter ett par månader hade säga att jag har lärt mig att inte ”döma
nykomlingen landat och visade sig vara någon hund efter håren”. Jag har nu
precis en sådan hund jag själv skulle själv tagit mig an en hundstallshund av
vilja ha. Dock fick jag släppa ifrån mig tidigare nämnda ”kamphundstyp” och vi
hunden när man väl hittat en lämplig är i det närmaste oskiljaktiga. Det finns
många fler sådana hundar som bara
familj som kunde ta sig an honom.
väntar på att få ett hem där de kan få
Kort därefter skaffade min bror en Am- möjlighet att erbjuda sin villkorslösa tillstaff och sedan dess har jag varit såld. givenhet och lojalitet.
Fredrik, hundskötare
Oavsett vad som stod i tidningar och på
NR 4, DECEMBER 2012 SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD

Hundstallets 3 främsta
sponsorer är:

T-shirts

Kom gärna och köp Hundstallets fina
T-shirts.
Tillverkad i funktionsmaterial som
andas. Finns i flera storlekar från 120 cm
till XXXXL.
Pris 175 kronor.

Framsida		

Baksida

Ordföranden har ordet

TACK för allt stöd, det gör skillnad!
Kvalitet är viktigt. Vi
från
ledningen
av
Hundstallet vill hålla en
hög och jämn sådan i
vår verksamhet och ge
omhändertagna hundar
en verklig andra chans.
Vi kan konstatera att
samhällets organ de
senaste åren blivit allt
effektivare i att komma till beslut i enskilda
hundärenden. Oftast blir beslutet att den omhändertagna
hunden skänks till oss på Hundstallet. Förändringen är i sig
en god trend, även om den ekonomiska konsekvensen blir
lägre kostnader för samhället och högre kostnader för oss, då
vi får ta en större del av kostnaderna för omvårdnaden innan
vi har hittat ett nytt hem till hunden.
Jag vill av den anledningen tacka alla som under året gett
oss sitt stöd i form av pengagåvor då personal, veterinärvård,
specialfoder med mera är dyrt. Det är extra kul att se att den
kampanj vi drog igång i oktober redan fått 4 000 medlemmar och bidragsgivare att svara på våra vädjanden om stöd.
Jag hoppas och önskar att detta stöd fortsätter, från var och
en efter sina förutsättningar. Behovet av vår verksamhet har
nämligen aldrig har varit större än de senaste åren.
Året närmar sig sitt slut och vi kan återigen se tillbaka på ett år
där våra hundstall ständigt varit fulla med hundar som väntar
på nya hem. Det är som sagt ett arbete som kräver kvalitet
och uthållighet och jag vill därför tacka all personal, volontärer
och förtroendevalda för Ert fantastiska arbete och stöd.
Önskar alla en god jul
och gott nytt år!
Ulf Uddman, Ordförande
– Svenska Hundskyddsföreningen

Kontrollerad verksamhet

Hundstallets hundar, personal och styrelse
tackar för året som gått samt önskar er alla

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!
Vill du ge en extra gåva till Hundstallshundarna i jul?
SMS:a Hund till 72980 (100 kr) eller
sätt in valfritt belopp på Plusgiro 900557-0.

Hundstallet finns
på Facebook
Gör som över

15 700

andra

hundfantaster, gilla oss på Facebook.

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll,
då vi innehar så kallade 90-konton. Vi är också medlemmar i
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Vi följer FRII:s
kvalitetskod som syftar till att göra det överskådligt för alla
intresserade hur vi arbetar för att garantera att förtroende
och pengar förvaltas på bästa sätt.
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Hundstallets julmarknad

Foto: Åsa Ragnarsson

Den 1 december var det premiär för Hundstallets första julmarknad någonsin. Det blev succé tack vare julmusik, sprakande eldar, snö, tomten, julgodis, glögg,
luciatåg med Hundstallshundar och mycket annat. Ett
stort tack till alla er som kom hit. Här ses några bilder
från denna härliga vinterdag!

Berner Sennenklubben ställde upp med
dragvilliga hundar.

Julmusiken ljöd
över gårdsplanen.

I väntan på en egen, riktig hund.
Stina, en av alla hundar som visade upp
sig i luciatåget. Hon väntar på tomten,
men kanske ännu mer på en ny familj.

Stans sötaste stjärngosse heter Snobben.
Han söker en ny familj.
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Ingen julmarknad utan julgodis!

Vrålfika! Kakbuffén hade något för alla.

Tomten var såklart på plats!

Conny, här i famnen på Pia, gjorde sitt bästa
för att charma sig till ett nytt hem.

Nästa öppet hus:

4 maj
kl 11–14

Välkommen!

Söker ni tomte till jul? Bruno
är en genomhärlig och lurvig,
funkar bra även som hund.

Årets lurvigaste luciatåg! Lucian Nova ”skred” runt gårdsplanen
med sina tärnor, pepparkaksgubbar, stjärngossar och tomtar.

Funderar du på att skaffa hund
eller vill du bli jourhem?
Kom och prata med oss och
fyll i en intresseanmälan!

För fler bilder se www.facebook.com/Hundstallet
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Ayla – med rätt att vårda!
Sedan Ayla Kraitsik blev erbjuden en deltidstjänst på Äldreboendet Attendo har hon både
räddat rymlingar och botat människors hundskräck. Som personal är hon tålmodig och mån
om de äldres trivsel och hälsa. Dessutom är hon
hund – som egentligen skulle ha avlivats i Norge
på grund av sin ras.
Text: Linda Stenmark, Foto: Privata bilder

Matte Aviva Kraitsik är verksamhetschef på Attendo Kampementet i Stockholm. När Stockholms Stad frågade
henne om hon var intresserad att gå en
hundvårdskurs med sin hund Ayla nappade hon direkt. Aviva hade läst om
vårdhundar och dess positiva effekter,
och kände på sig att Ayla skulle passa
perfekt till jobbet.
Stabilt psyke och förtjust i beröring
Det görs noggranna tester inför valet av
vårdhundar. En lämplig hund behöver ha
ett stabilt psyke, ett bra temperament,
vara fokuserad och träningsvillig samt
mycket förtjust i människor och beröring. Ayla passerade testet med bravur.
– Jag har tidigare haft en ganska skarp
Hovawart, som jag behövde träna

mycket. När jag
fick Ayla framstod hon därför
som den mjukaste och snällaste
i världen, säger
Aviva.
Motiverar de äldre
Efter vårdhundsutbildningen är
nu Ayla inne på
sitt
femte
år
bland de 96 äldre
Aviva Kraitsik är stolt över sin kloka medarbetare. Foto: Åsa Ragnarsson
på Kampements
gatan. Där stärker
hon den sociala gemenskapen, de äld- – Sjukgymnaster och sjuksköterskor
res självförtroende och motiverar dem har upptäckt hur Ayla kan hjälpa de
i deras rörelseträning.
dementa och de somatiskt sjuka med
träningsviljan, berättar Aviva. Vi hade
en äldre dam med depression som
dessutom var svårt fysiskt handikappad – hon hade endast rörlighet i höger
hand. Hur vi än gjorde lyckades vi inte
motivera henne till att träna handen.
Eftersom damen själv varit hundägare,
prövade vi att placera Ayla i hennes
säng. Ayla som tränats väl, insåg direkt
att positionen betydde arbete. Och damen klappade förtjust Ayla i 20 minuter
och märkte aldrig av att hon tränade.
Vi använder också Ayla aktivt vid gåträning, då hon har en coachande roll för
den som tränar, säger Aviva.

Ayla hjälper och motiverar dementa att vilja träna rörligheten.
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Räddningsaktion på Lidingöbron
För en tid sedan rymde en dement
kvinna från äldreboendet. Två ur personalen skyndade efter men lyckades
inte förmå den upprörda kvinnan att
vända. Hon fortsatte ut på den tungt

trafikerade bron. Avivas samordnare på
boendet sprang då och hämtade Ayla
som snabbt var på plats.

När damen vägrade
sätta sig i polisbilen,
hoppade Ayla in först.
Aviva är stolt när hon återberättar om
hur Ayla plötsligt satte sig på damens
fötter och på så sätt fick henne att
stanna upp. På så sätt stod damen stilla
tills polisbilen kom. När damen totalvägrade att sätta sig i polisbilen för att
eskorteras hem igen, hoppade Ayla in
först. Då satte sig damen också i bilen.
Personalen mår bättre
Sedan matte Aviva och Ayla börjat jobba tillsammans har banden stärkts ytterligare mellan dem.
– Vi har liksom koll på varandra. Jag
tror att det handlar om att vi numera
är väldigt beroende av varandra. Sanningen är att Ayla inte bara är beroende av mig. Jag har ett stressigt
chefsjobb, och att ha en glad, trofast
Ayla vid min sida varje dag ger mig
ett enormt lugn inombords, berättar
Aviva. Aviva som är verksamhetschef
tycker även att atmosfären bland personalen blivit ännu trevligare sedan
de fick en vårdhund. Flera i personalen hade negativa erfarenheter av
hund från sina hemländer. Hennes
samordnare från Chile bar på en stark
hundrädsla. Idag älskar hon hundar
– och delar dessutom livet med en
amerikansk bulldog.
Kärlek på Hundstallet
Att Ayla hamnade hemma hos Aviva och
hennes sambo, var dock inget planerat.
– Min dotter längtade efter hund, och
jag följde därför med henne till Hundstallet. Jag ville hjälpa henne att hitta
en hund hon verkligen skulle trivas
med, berättar Aviva.
På Hundstallet fastnade de för amstaffblandningen Ayla som hade ”flytt”
från Norge och ett överhängande beslut
om avlivning, eftersom den här typen av
ras är förbjuden i där. Sagt och gjort. De
fick låna hem Ayla över påskhelgen, och

I 5 års tid har Ayla varit en del av äldrevården på Attendo Kampementet i Stockholm. Hon
stärker den sociala gemenskapen och de äldres självförtroende.

när dottern insåg att hon
ännu inte var redo för
ansvaret att bli hundägare, åkte Aviva själv dit.
Med en klump i magen.
– Det var hemskt. Jag
hade redan blivit förälskad och tanken på att
aldrig träffa henne igen
var förfärlig. Jag ringde
min sambo och hulkade
fram vad jag ville. Det
slutade med att vi fick
prata nonstop hela natten om det – och på
morgonen åkte vi och
hämtade Ayla!

Visste du att…
Färska rapporter från Uppsala Universitet, neuroforskning, visar att grupper
inom äldrevården som använder vårdhundar har sett en betydande förbättring av både aktivitet och rörlighet hos
de äldre. Dessutom har det konstaterats
en nedgång i ”vid-behov-mediciner”
som sömnmedel, lugnande och smärtstillande tabletter. Nu planeras det för
vårdhundar även inom psykiatrin.

NR 4, DECEMBER 2012 SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD

Succé för Stella
– från förvildad rottisvalp till patrullhund åt Försvarsmakten
När Stella såldes på Blocket var hon
en förvildad tjej som inte kunde gå i
koppel. Småbarnsfamiljens köp blev
därför inget lyckokast och Stella lämnades till Hundstallet. Men rätt träning och stimulans gjorde underverk.
Nu är Stella en älskad familjemedlem,
snart certifierad patrullhund – och
stolt svensk juniorsegrarinna.
Text: Linda Stenmark
Bilder: Privat

Sedan 80-talet har Maud och Rune
Wackenfors från Älta haft rottweilers
i familjen. Sin första rottis fick de när
barnen var 10 och 12 år gamla.
– Vi älskar att leva aktiva liv, och därför passar rottweilerrasen oss perfekt.
För att hinna med allt vi vill göra och
samtidigt kunna lägga mycket tid på träning och utställning har vi därför valt att
ha en hund i taget, berättar Maud.
Brokig bakgrund utan disciplin
Det var en god vän som tipsade Maud
och Rune om Stellas ankomst till Hundstallet. De lämnade in ansökningsblankett och referenser men eftersom intresset var så stort för Stella, vågade de
inte hoppas på för mycket.
Hundstallet visste att Stellas nya
ägare behövde ha energi och ett stort
intresse för träning, och med Stellas stamtavla kunde även utställning
bli aktuellt. Lotten föll därför på paret
Wackenfors.
Men det var mycket jobb som väntade.
– Stella tillbringade sina första nio
månader i lantlig miljö i storfamilj tillsammans med en dominant rottweilerhanne. Utan träning och disciplin blev
hon närapå förvildad och till slut lades
hon ut på Blocket, berättar Maud.
Där nappade en ung småbarnsmamma som tidigare haft rottweilers.
Men eftersom Stella i det läget inte ens
kunde gå i koppel, blev läget inte hållbart. Det blev Hundstallet nästa.
Träning gjort underverk
Så kring jul för ett år sedan fick Stella

Stella aktiveras bland annat genom att delta i skallgångs – och räddningsuppdrag. Inom kort
blir hon förhoppningsvis certifierad patrullhund hos Försvarsmakten.

ett nytt hem, vid skogen i Älta. Sedan
dess har det skett underverk.
– Vi har fantastisk kul med Stella.
Hon är en oerhört glad och alert tjej,
och alla älskar henne. Hon tyckte om
att gosa och gulla redan tidigare, men
en rottweiler behöver även få använda
hjärnkontoret, säger Maud, och berättar att de åker på läger, går skallgångskedjor och lägger spår. Stella är
även med på lydnads- och brukssidan
och är medlem i Nacka Värmdö skallgångs- och räddningssällskap. Maud
har jobbat hårt med aktiviteterna för
att stärka kontakten mellan hund och
människa, och sett mycket goda resultat. Och inom kort blir förhoppningsvis
Stella certifierad patrullhund – hos Försvarsmakten.
Maud menar att hemligheten till en
lycklig rottis är att den blivande hundägaren sätter sig in i rasens egenskaper.
– De är modiga hundar, som både
är naturligt skärpta och lugna. Men de
behöver timmar av daglig motion och
mental stimulans, då blir de också fantastiska familjemedlemmar, säger hon.
Kammade hem guldmedaljen
Maud som ofta varit på utställningar
med sina tidigare rottweilers, tog i juni
husbilen för att vara med på SSU:s na-
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tionella utställningstävlingar. Hon och
Stella åkte dit någon dag före start, och
tränade och busade ihop. Men att de
skulle vinna trodde hon aldrig.
– Vi åkte ju dit på skoj. Men den tyska domaren blev stormförtjust i Stella,
så hon vann hela sin juniorklass. Och
snodde guldmedaljen mitt framför näsan på självaste *Gerard O´Shea!

Stella är inte bara smart, hon är snygg också! I
juni ställdes hon ut och blev juniormästarinna.
*Uppfödare av rottweiler och känd handler
som även håller clinics och kursverksamhet i
konsten att visa upp hunden på utställning.
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Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer.
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Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen
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168 38 BROMMA
Organisationsnummer (10 siffror)*

802001-4968
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900-5570
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* Markerade uppgifter är obligatoriska

Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom
uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på
begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på
viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.
Belopp att dra från ditt konto den 28 varje månad*

kronor/månad

Ort, datum*
Betalarens underskrift*

Konto (Clearingnummer + kontonummer)*
Betalar-/kundnummer
Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt är clearingnumret
de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327
- 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i Nordea
där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 –
ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer:
Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea:
Clearingnummer = 9960.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära
att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke,
vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
Medgivande till betalning via Autogiro

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar
utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via
Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till
betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens
betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut)
godkänna att kontot kan användas för Autogiro och
betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som
användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att
pröva behörigheten av eller meddela betalaren iförväg
om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt
de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör.
Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran
överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören
eller till konto hos annan betaltjänst- leverantör.
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan
allmän helgdag.
Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta
bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför

varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende
flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera
framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast
åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller
dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband
med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall
får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om
belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med
köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet
av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till
att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens
meddelande enligt denna punkt genomförs.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast
kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på
kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar
inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på
förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare
uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta
antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar
före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast
bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som
anges av betaltjänstleverantören.
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan

innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett
enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida
betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska
stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när
som helst återkalla medgivandet genom att kontakta
betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör.
Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för
att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före
förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid
den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens
betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens
anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas
eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren
av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens
betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller
mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

#

Tejpa här

Tejpa här

Tejpa här

Frankeras Ej
Mottagaren
betalar portot

Hundstallet
– Svenska
Hundskyddsföreningen
Åkeshovs Gårdsväg 10
168 38 Bromma

Hallå Sam!
Sam är en av Hundstallets mest
trogna volontärer. Han har promenerat och tränat stallets hundar
under 7 års tid.

God jul från
staffeblandningen
Sheila!
Sheila bor just nu på Hundstallet. Hon
är en lättlärd, samarbetsvillig, pigg
och genomhärlig tjej. Sheila kan vara
lite försiktig inför nya bekantskaper
och barn, men de personer hon lärt
sig lita på, fullkomligt avgudar hon.

Läs mer om Sheila på
www.hundstallet.se.

Sam, Hundstalletvolontär.

Hur ofta hjälper du till på Hundstallet?
Vanligtvis en eller två gånger i veckan.
Och eftersom jag jobbar inom skolan är
jag flexibel under loven och kan ställa
upp lite extra då. Vid speciella tillfällen så som öppet hus, brukar jag också
hjälpa till.
Varför började du som volontär
på Hundstallet?
Jag kan inte ha med hund på jobbet och
gillar inte idén med hunddagis, så jag
kan inte ha en egen hund. Istället får
jag min hunddos här på Hundstallet. Jag
tycker också att det är en väldigt bra
verksamhet och istället för att skänka
pengar, ger jag av min fritid.
Vad är det bästa med att vara
volontär på Hundstallet?
Att få träffa så otroligt många olika varianter av hundar och att få se många
olika livsöden.
Finns det någon speciell typ av hund
som du tycker extra mycket om?
Alla olika staffar. Det är synd att de har
fått så dåligt rykte. Jag brukar säga att
staffar är den bästa familjehund man
kan ha. De är lojala, tåliga, lättlärda och
mycket sociala med människor. Med ett
tydligt ledarskap blir de fantastiska!

Litet staffelexikon
Staffordshire bullterier I dagligt tal ofta staff, är en hundras från
Storbritannien. Den är en terrier av bulldoggstyp, ursprungligen en blandning mellan bulldogg och terrier.

American staffordshire terrier I dagligt tal kallad amstaff, är en

hundras från USA. American staffordshire terrier och pit bull terrier (amerikansk pitbullterrier) var före 1936 samma ras. I flera länder hör amstaffen
till de populäraste hundraserna; däribland i Frankrike, Belgien, Spanien och
Australien. I andra länder, däribland Danmark, Norge, Tyskland och i vissa
amerikanska delstater är amstaffen förbjuden.
Källa: Wikipedia

Staffeblandningar De hundar på hundstallet som omnämns staffe-

blandning är just blandraser där de ovan nämnda raserna förekommer. Det
är mycket sällan vi har renrasiga Staffordshire bullterrier och American staffordshire terrier på Hundstallet.
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Vi söker nya hem

”Lekfull kille med
behov av äkta hundliv”

”Försiktig tjej som
gärna vill stå i fokus”

”Friluftsmänniskans
bäste vän”

Rambo

Kevin

Kellis

Ålder: 4,5 år
Ras: Blandras
Kön: Hane

Ålder: 1–2 år
Ras: Blandras
Kön: Hane

Ålder: ca 2 år
Ras: Blandras
Kön: Tik

Rambo kom till Hundstallet som ett vanvårdsärende. Han hade inte haft mycket
mänsklig kontakt utan mest gått i sin
egen värld och förstod inte poängen med
att lita på människor. Nu har han fått upp
intresset för roliga tränings- och arbetsuppgifter. Godissök, lekar, att springa
bredvid cykeln eller bada är några favoriter. Rambo söker dig som har kunskap
och tålamod att slipa en diamant.

Kevin är en hittehund som ingen ville
kännas vid. Han är ung, väldigt snäll
men aningen ouppfostrad. Med motion
och träning kan den friluftsintresserade
få en riktigt härlig vän som alltid vill
följa med ut. Kevin skulle må allra bäst
på landet eller med tillgång till en stor
inhägnad tomt så att han alltid har möjlighet att vara ute och röra på sig.

Kellis kom till Hundstallet som ett vanvårdsärende. Hon är försiktig, men knyter ändå snabbt an till nya personer.
Hon älskar långpromenader, godissök
och balansövningar. Kellis bör få vara
ensam hund i familjen och klarar ännu
inte att bli lämnad ensam. Har du möjlighet att ge Kellis ett tryggt hem där
hon får följa med på det mesta… och
mysa i soffan på kvällarna?

Vill du veta mer om Rambo, Kevin eller Kellis? På www.hundstallet.se hittar du mer information om alla hundar som söker nya hem.

Hndstallet – Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2012
Åsa Ragnarsson, ledamot
Ulf Uddman, ordförande
asa@farfromstandard.se
070-752 36 30
ulf.uddman@skk.se
Pekka Olson, vice ordförande
pekka.olson@agria.se
Tina MacLean, kassör
tina_grandma@hotmail.com

Catherine Seton, suppleant
catherine.seton@telia.com
Bo Edoff, suppleant
bo.edoff@gmail.com

Willy Heyman,
valberedning sammankallande
willy.heyman@helteco.se
Leena Hurt,
intern revisor
Monica Hedberg,
extern revisor

Terese Neivelt Ericsson, suppleant
tess.september@gmail.com
Maria Pettersson, sekreterare
maria.pettersson@sbk.stockholm.se

Margite Nordenstam,
verksamhetschef
margite.nordenstam@hundstallet.se

Anette Nygårds, ledamot
anette.nygards@lowebrindfors.se

Carina Dahlros, kanslist
carina@hundstallet.se

Våra telefon- och
receptionstider
Ring eller besök oss
vardagar mellan
kl 9.00–15.30

Lunchstängt alla dagar:
12.30–13.00
Tfn: 08-20 38 48
Mejl
info@hundstallet.se

Adress
Åkeshovs Gårdsväg 10
168 38 Bromma
Webbplats
www.hundstallet.se

Vid adressändring
Carina Dahlros
Tfn: 08-687 47 74 (kl 10–15, tis–fre)
Vi finns på Facebook
www.facebook.com/Hundstallet
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