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Så firas jul och nyår på Hundstallet
Vissa öppnar julklapparna tidigt på morgonen, andra väntar tills
efter Kalle Anka. Hos många blir det oxfilé på nyårsmenyn medan
somliga föredrar en vegetarisk festmåltid innan fyrverkerierna
börjar. Apropå smällare och raketer finns det faktiskt de som
hellre lyssnar på radio än att beskåda färgblixtarna på nattsvart
vinterhimmel. De fyrfota vännerna på Hundstallet firar också jul
och nyår – på sitt lilla vis.
Det är bråda dagar på Hundstallet i december. Den mest uppenbara utmaningen
är att hinna med de dagliga sysslorna
trots att volontärresurserna minskar och
att personalen också behöver ledig tid
att fira helgfestligheterna. Det är knappast någon som får beviljad långsemester
– alla behövs för att klara av den ökade
belastningen. Ulrika Ek, verksamhetschef
på Hundstallet, berättar att årets sista månad bland annat innebär ett ökat antal
besök från polisen.

Jultid – rymningstid

– På julloven är det många som under
sin utlandssemester lämnar sin hund hos
en hundvakt. Det är inte ovanligt att
dessa hundar ger sig iväg på rymmen,
antingen för att hitta hem eller på grund
av att hundvakten inte vet hur man kallar in hunden om den har fått springa
lös. Oftast slutar det med att polisen
fångar in hunden. Fattas då ägaruppgifter och ingen hör av sig hamnar hun-

den hos oss. En annan orsak bakom fler
polisbesök på Hundstallet är det faktum
att antalet självmord ökar i december.
Husdjursägare är inget undantag. Så kallade ”självmordshundar” som förlorat sin
husse eller matte, kan överlämnas till oss,
säger Ulrika Ek.

Julens viktiga volontärer

För att klara av det ökade trycket är
det många av Hundstallets volontärer
som ställer upp och lånar hem omplaceringshundar på permis över jul och nyår.
Det är ett ypperligt tillfälle att prova på
hur det känns att vara ansvarig för en
hund på heltid samtidigt som hunden
får miljöombyte och förhoppningsvis
ordentligt med kärlek, uppmärksamhet
och motion. De hundar som är kvar på
Hundstallet får såklart också särskild
omtanke på julen.
– En redig långpromenad och ett mustigt märgben tillhör traditionen. I år blir
det kokt lamm på julmenyn. Dessutom

Ulrika Eks fem jul- och nyårstips
– så kan du fira med din hund
1. En av de bästa klapparna du kan ge din hund är en rejäl långpromenad.
2. Hundens mage mår bäst av regelbunden kost. Att bjuda sin hund på
julbord eller nyårsmiddag kan innebära att en lös mage måste rastas tidigt
dagen därpå. Ibland är det emellertid svårt att låta bli och då är julskinka
och benfri lutfisk mest skonsamt mot hundens mage.
3. Stimulera din hund; göm godis, öva trick, köp en ny och rolig aktivitetslek
sak eller var kreativ och skapa en själv.
4. Ett saftigt märgben håller vilken hund som helst sysselsatt under en stojig
släktträff eller en långrandig nyårsdag.
5. Sist men inte minst – håll god koll på pralinasken. Hundar tål inte choklad.
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blir det också en hel del lek eftersom vi
ofta får in hundleksaker som folk skänker i julklapp till omplaceringshundarna.
Generellt brukar gåvor och donationer
öka på julen, vilket vi uppskattar väldigt
mycket. Vissa företag köper så kallade
vårddygn* till sina anställda i julklapp –
en mycket bättre present än den vanliga
salamin eller badhandduken tycker jag,
säger Ulrika Ek.

Nyår för hunden

Det blir varken ostron eller champagne
för hundarna på nyårsafton. Årets sista
dag innebär snarare en stor påfrestning
för många av de skotträdda hundarna.
Personalen på Hundstallet gör allt de
kan för att skapa ro i stallet trots ett
ihärdigt avfyrande av smällare och fyrverkeripjäser.
– Man märker ganska snart vilka
hundar det är som blir rädda och nervösa av smällar och blixtar. Vi brukar
mörklägga fönstren och lämna radion
på så att sorlet i etern tar bort udden
av allt smatter utomhus. De hundar som
blir riktig rädda brukar veterinären ge
lugnande medel. Det är mest skonsamt,
säger Ulrika Ek.
*Motsvarar snittkostnaden för att ha en hund upp
stallad i ett dygn under vistelsen på Hundstallet. Läs
mer om hur du kan ge bort ett vårddygn i julklapp
på www.hundstallet.se.
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Ordföranden har ordet
Jag är den förste att beklaga att förra numret av tidningen nådde
dig för sent för att få information om höstens öppna hus. Av till
strömningen till det extra insatta öppna huset så var det dock väldigt många som tog tillfället att få se vår verksamhet från insidan.
Vårt samarbete med föreningen Stadskatten har tagit ytterligare ett steg i
höst då vi nu har inlett ett kontinuerligt
utbyte även på styrelsenivå. Tillsammans
så tar vi hand om och ofta ger ett nytt
hem till cirka 800 hundar och katter årligen!! Vi kommer nu gemensamt bland
annat att öka medvetenheten om vår
fantastiska verksamhet i Åkeshov.
Precis när jag sitter och skriver denna
ledare får jag besked att TV4 har beslutat att göra 15 nya avsnitt av Hitta hem
och där vårt djurhem blir en viktig bas
för programmet. Jag är övertygad om att

väldigt många kommer bli starkt berörda
av de insatser som vi dagligen gör på
Hundstallet och du som medlem ska
med den rätta känna dig stolt över att
du stödjer vår verksamhet.
I styrelsen har vi tagit beslut att
påbörja en förhandling att även köpa
tomten i Åkeshov från Stockholms
Kommun, idag har vi ett 60-årigt tomträttsavtal.
2008 har vi firat 100 år som förening med en verksamhet som har haft
samma syfte och mål under alla år. Det
har varit ett händelserikt år och jag vill

Ulf Uddman
tacka alla som på ett eller annat sätt
hjälpt till att göra vårt jubileumsår minnesvärt.
Önskar alla en god jul o gott nytt år
Ulf Uddman
Ordförande

Hera – en trofast arbetskamrat
Hej, vi vill berätta lite om vår
hund Hera och kontakten som
vi haft med Hundstallet.
Det kan berättas att Hera är vår andra
hund vi har ifrån Hundstallet. Den första
hunden som vi hade fick vi för ca 5 år
sedan. Det var en blandning av rottis
och schäfer och en väldigt cool hund
(Jaffa). Men tyvärr fick hon cancer när
hon var 3,5 år och till vår stora sorg var
vi tvungna att ta bort henne.

Hundlängtan blev för stor

Så vi tvekade lite till att höra av oss till
Hundstallet igen, vi ville inte vara med
om att ta bort en hund till. Men dagarna

på arbetet blev fruktansvärt ensamma
(vi arbetar inom trädgårdsskötsel) så i
min desperation åkte jag till Hundstallet
och skrev en intresseanmälan. En vecka
senare ringde de och sa att de trodde
att de hade en hund som var ca 1,5 år
och kunde passa oss (hon ser ut som en
liten rottisvalp).

Ett nervöst första möte

Spänd av förväntan åkte jag dit för att
träffa ”Hera”. Första promenaden med
henne kändes fantastiskt bra, hon kändes
väldigt social och snäll. Kanske lite nervös (men vem skulle inte vara det). Så jag
åkte hem till min sambo Annika för att
berätta att jag träffat en jättefin hund.

Annika var lite tveksam men vi åkte
tillbaka till Hundstallet två dagar senare
för att träffa Hera igen. Annika blev lika
förtjust som jag så vi bestämde oss för
att ta med henne hem. Och det är något
som vi aldrig har ångrat.
Vi vet inte så mycket om vad Hera
har varit med om tidigare, men det vi vet
är att en sjuttonårig kille hittade henne
i skogen. De sökte efter hennes husse/
matte men hittade dem inte, så efter sex
månader lämnade de in henne till Hundstallet. Det kan även berättas att hon
har ärr efter ståltråd eller liknande runt
nosen så hon har varit bunden där av
någon anledning.

Nästan perfekt

Det kanske låter som hon var perfekt när
vi hämtade henne och det var hon också
till en viss del... Hon var väldigt tillgiven
och otroligt snäll, men man får jobba
minst lika hårt med en vuxen hund som
med en valp när man tar hand om den.
Eftersom vårt arbete innebär att Hera
alltid är med så tränar och lär vi av varandra hela tiden.
Som avslutning så vill vi återigen säga
att Hera är en fantastiskt fin och trofast
vän och arbetskamrat.
Tomas

Hera, fd Hundstallshund.
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Kommer kallad men ej strax,
ty född till slav är ingen tax
Taxen är en av Sveriges populäraste och största raser med
cirka 2 500 registreringar årligen. Vid omhändertagandet i
Värmdö fanns bland alla yorkshireterrier också ett gäng taxar. Här vill vi ge er en kort presentation av rasen. I framtida
HundstallsNytt kommer fler
raspresentationer.
När man talar om taxar nämns ofta
den klassiska frasen ”Stor hund i litet
format”. Jag tror att detta är ett av de
tillfällen då det slitna uttrycket har en
poäng. Ofta nämns även hur envisa och
egensinniga taxarna är. Citatet i rubriken* har helt klart täckning. Enligt rasstandard ska taxar alltid utstråla mod
och självsäkerhet samt vara envisa och
energiska. Trots, eller tack vare dessa
allmänna omdömen är taxen en väldigt
populär ras. Den fungerar fint som familjehund och till olika sorters jakt, till
exempel rådjursdrivare, och den är givetvis användbar som grythund.

Mångsidig jakthund

Det var till grytjakt som taxens förfäder
på medeltiden avlades fram. Det var med
gryten i åtanke som de korta benen var
något man avlade på. Trots att hunden
skulle vara liten nog att komma ner i
gryten var den tvungen att vara tuff nog
att där nere ta sig an till exempel bäver,

grävling och räv.
Taxen blev sedermera känd som
en mångsidig och
allmänt användbar
jakthund med ett
egensinnigt och
självgående psyke.

Annan
träning

För de icke jaktintresserade är taxloppet inte kört.
Spårning
och
vardagslydnad är
andra alternativ.
På grund av den
långa ryggen är
agility kanske inte En tuff tax vid namn Saffran.
direkt det första
man tänker på som
aktivitet för en tax. Men varför inte? I ler matte. Denna egensinnighet är något
skogen springer och hoppar den jaktträ- som kan göra sig påmint i träningssamnade hunden över högt och lågt. Varför manhang.
då inte på en agilitybana? Som vid all träning är det dock viktigt att föraren har Inte bara en sorts tax
ett vaksamt öga och ser till att hunden Taxar finns i tre storlekar och med tre
tränas på ett hälsosamt sätt. Nämnas kan pälstyper. Normalstor, dvärg- och kaninväl också att det finns enklare, mer följ- tax. Och så kort-, lång- och strävhårig.
samma hundar att välja om man vill satsa Normalstora taxar bör inte väga mer än
på en agilitykarriär. Men det är värt att 9 kilo och kroppslängden ska vara unha i åtanke att den typ av jakt som taxen gefär två gånger höjden. Taxar är med
är framtagen för bygger på att hunden andra ord av en behändig storlek.
ska jobba på egen hand. Alltså att fatta
beslut själv, utan att kolla med husse el- * Citat av taxvännen Axel Klinckowström

Kända taxägare:
Drottning Margrete i Danmark
AnnaLena Brundin, komiker
Andy Warhol, konstnär
Leif GW Persson, författare
Jonas Wahlström, Skansenakvariet
Pablo Picasso, konstnär

En av många taxar från
omhändertagande på Värmdö.
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen till
Svenska Hundskyddsföreningen, Åkeshovs Gårdsväg 10,
168 38 Bromma

B

SVERIGE

PORTO
BETALT

Vid adressändring kontakta:
Carina Dahlros
tfn: 08-687 47 74
kl 10–15, tis–fre

SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD * NR 5 DECEMBER 2008
Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2008
Ulf Uddman, ordförande
Tfn: 070-752 36 30
E-post: ulf.uddman@skk.se
Pekka Olson, vice ordförande
E-post: pekka.olson@agria.se
Annika Hamberg, kassör
E-post: anni.hamberg@tele2.se
Christina Helén, sekreterare
E-post: carleric.helen@bredband.net
Carina Malmberg, ledamot
E-post: carina.malmberg@naturvardsverket.se
Carl-Johan Boucht, ledamot
E-post: calle@boucht.eu
Sandra Hultman, suppleant		
E-post: hultman_sandra@hotmail.com

Julklappar för alla

Maria Pettersson, suppleant		
E-post: maria.pettersson@sbk.stockholm.se

Till hunden
Schampo
Julbad, någon?

Jane Svensson, suppleant		
E-post: janet@xaci.com

Halsband och koppel
Lite ny vardagsutrustning kan pigga upp
vilken promenad som helst.
Speciellt de i snöblandat regn…
En lydnadskurs
Visst kan gamla hundar lära sig sitta! För
att inte tala om allt vad husse och matte
kan komma till insikt om!
Godis
Fyll på lagret med din hunds favoriter!
Leverpastej? Korv? Glass? Ost? Gurka?
Smaken är som baken…
Till hundälskaren
Saker med hundar på!
Säg den vardagspryl som inte finns
dekorerad med gulliga hundar eller
tassavtryck!
Böcker
Det går alltid att fylla på hundsektionen i
biblioteket! Varför inte med Hundstallet
100 år? Du köper den från webbplatsen
eller Hundstallet i
Åkeshov.
Den perfekta
julklappen!
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Till dig själv…
Funderar du på att tapetsera en
fondvägg?
Ryktet säger mig att den finns en ny
tapet med silhuetter av allehanda hund
raser! Passar inte den kan kanske en
fototapet med just din älsklingshund
vara ett alternativ?!

Willy Heyman, valberedn sammank.
E-post: willy.heyman@helteco.se

Prenumeration på en hundtidning
Finns flera bra att välja på.

Hundstallets öppettider
Måndag–fredag 9–15
Tfn-tid vardagar 9–15
Tfn-tid helger 9–12
Övriga tider efter tidsbokning

Och glöm inte Hundstallet
hundarna och verksamheten!
Vårddygn
Så att alla hundar, som behöver hjälp, kan
få någon plats att sova även nästa år.
En donation till Hundstallet
Läs mer på www.hundstallet.se

Eva Olofsson Linder, extern revisor
Ulrika Ek, verksamhetschef
E-post: ulrika.ek@hundstallet.se
Carina Dahlros, kanslist
E-post: carina@hundstallet.se

Svenska Hundskyddsföreningens
medlemsavgifter 2008
Årsmedlem:
160:Ständig medlem:
2 000:Vårddygn:
200:Postgiro:
90 05 57-0
Bankgiro:
5047-1028
Föreningsmedlemmar
31/10
5 748 medlemmar
var av 264 ständiga
Vårddygn
31/10
2 173 sålda vårddygn

Ansvarig utgivare:
Ulf Uddman
070 752 36 30
Repro/Tryck:
Bomas tryck, Stockholm
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