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T I S S L AT & TA S S AT
God Jul och Gott Nytt År!
Kära medlemmar!
Vintern kom och försvann lika plötsligt för att nu verka ha kommit tillbaka med både snö och kyla.
Här i Stockholm drabbades vi av en sk. snökanon, ett riktigt snöoväder i början av november. Det värsta över
mer än hundra år.
Det mesta av den snön hann smälta bort på bara ett par dagar och framkomligheten blev bättre både för bilister,
fotgängare och våra hundar. Men trots det besvär snön kan skapa hoppas jag ändå vi får ha kvar lite snö. Gärna i
lagom mängd så vi får njuta av en ljus och vit jul och nyår.
I detta nummer kan ni läsa om tre omplacerade hundar och deras olika äventyr.
Två av dem bor hos våra medarbetare medan den tredje hundens berättelse skickats in till oss av sin nya matte.
Vill ni också berätta om eran Hundfrämjandet-hund kan ni skicka in er historia till oss så kanske den kommer
med nästa gång.
Ni kan också ladda upp bild och en kort berättelse på våran Facebook-sida.
Vi bifogar avi med medlemsavgiften i utskicket och hoppas ni vill fortsätta stödja vår förening.
Trevlig läsning önskar vi er och passar på att tacka för ert stöd detta år och önska er en

God Jul och ett Gott Nytt 2017!
Stöd oss genom att köpa vår pin
för 50 kr/ st inklusive porto.
Sätt in pengarna på vårt Plusgiro
50081-9
och ange; pin, samt namn och
adress dit du vill att vi postar den.

Omplaceringsverksamhet Hundfrämjandet
Hundframjandet i Sverige
www.hundframjandet.com

HUR GICK DET SEN? LÄS SID 4

TRYFFELJAKT LÄS SID 3

info@hundframjandet.se

HUNDLÖPET LÄS SID 2

Hundfrämjandet deltog i Hundlöpet
Klockan 9:30 den 18 september gick starten från Sjöhistoriska museet på
Djurgården i Stockholm.
Man kunde välja mellan löpning, jogg eller power walk och sträckorna var
antingen 5 eller 10 km.
Lilleman och jag valde att jogga 5 km.
Vi kämpade på i 35 minuter och kom på plats 40 av 69 i vår grupp. Totalt
startade hela 258 ekipage!
Starten gick bra då man portionerades ut av funktionärer så man inte skulle
springa på varandra.
Lilleman var nervös innan start då det var väldigt mycket skällande och så
klart många olika hundar.
När väl starten gick så koncentrerade han sig på loppet och väl i mål fick
han som belöning svalka sig i Djurgårdskanalen.

Dopp i kanalen som belöning

Brittis
Styrelseledamot

Lilleman laddar inför starten.

Besvär med snö som fastnar i pälsen och bildar klumpar?
Har du en hund med lång päls som brukar få stora
snöklumpar som blir till isklumpar tex. runt tassarna eller
under magen så finns det speciella sprayer att köpa som
gör att snön inte fastnar så lätt.
Det har även visat sig att glansspray för hästar kan
fungera bra mot snöbesvären på hundar.
Fråga i din djuraffär så kan de säkert hjälpa dig om du
vill testa något av dessa alternativ.
Annars är en overall med bra passform alltid ett
alternativ som även värmer hunden ute i kylan.
Ett exempel på snöskydds-spray
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Hundfrämjandet går på kurs i tryffel-jakt på Gotland.
Alva en Jack Russell terrier (omplacering) 8 år, och hennes två kompisar
Affi, Labradudel 8 mån. och Balloo, Labrador 9 år, tog med sina två hussar
till en nyfunnen vän på Gotland i slutet av oktober.
Vi tog båten över och satt i djursalongen. Det var inga problem. Lugnt i
salongen.
Bilen tog oss till en stugby där det var så lugnt den här årstiden så vi kunde
släppa hundarna för rastning och lek.
Nästa dag på förmiddagen träffade vi kursledaren Linn och hennes två
hundar. En helt ointresserad söt blandras och så läromästaren Dixie en Jack
Russell terrier på10 år.
Vid intressetest i bostaden tyckte blandrasen om tryffeln och Dixie visste
förstås vad det var frågan om. Balloo och Affi visade ett visst intresse och
nosade på, medan Alva vände bort huvudet när hon kände doften.
Vi fortsatte med sök på gården för att skapa ett intresse. Alla sökte och till
slut hittade de en och annan tryffel som låg helt öppet. Det var inte alls till
hundra procent.
På eftermiddagen blev det, efter en god lunch med pasta och tryffelsås till
kryddig korv, dags för tryffeljakt i skarpt läge.
Läromästaren Dixie visade först hur man gjorde. man söker, markerar,
gräver och så backar man när tryffeln är blottad. Innan Dixie ens hunnit få
godis började hon söka på nästa plats.
Linn gräver upp tryfflarna med en mejsel. Dixie kopplas och det är dags för
våra nybörjar hundar att få söka.
De söker, markerar, men vet inte riktigt efter vad och hur. Vi tar dem sedan
en och en och det blir samma resultat. Affi, Balloo och Alva visar mest
intresse där Dixies tryffel tagits upp.
Dag två åkte vi till samma plats och hundarna blev påminda och började
söka och markera direkt. Vi jobbade med dem en och en till att börja med.
Balloo sökte metodiskt och markerade. Han började gräva på platser som
Dixie hittat tryffel på dagen innan. Affi fann egen tryffel och ville gärna äta
den. Bråttom var det. Hon gjorde som en riktig Langotto Romaniolo
(tryffelhund) ofta gör, äter innan man fått fram dem.
Alva gjorde som dagen före; sökte och markerade men grävde inte. Sen så
hittade hon ett råtthål. Bredvid detta hål fanns det tryffel som även hon
grävde fram och som läromästaren backade hon när hon nått fram till den.
Balloo blev ivrigare i sitt grävande. Det fanns flera högar där Dixie nosade
genom och markerade att vi missat. Tioöringarna hade trillat ner och alla
hade tillslut lyckats. Vilken känsla och glädje. Vi fortsatte en stund och
Dixie var i sitt esse.
Två underbara dagar fick vi och efter en god omelett till lunch tackade vi
för oss och pratade lite framtid.
I skrivande stund planerar vi nu nästa resa.
Vi fick med oss en hel del hem.
Tryffel kan med fördel läggas tillsammans med Arboriris ett par dygn och
sedan gör man en god Risotto med rostad Serranoskinka. Kanon!
Var hundarna trötta?? Ja!!
Tack Linn för mycket kunskap och härligt arbete.
Alva, Balloo, Affi, jag och min kompis.
Hoppas vi ses snart igen!
Gunnar, styrelseledamot

Alva och tryffeljägarna

Linns båda hundar

När det gäller tryffel ska man tänka på att
den ej blandas med mat som ska tillredas
varmt.
Riv tex. ner lite tryffel i Philadelphiaost,
salt o. peppar och låt stå 24 tim i kyl. Den
blir härlig till pasta.
Man kan även lägga ägg i burken
tillsammans med tryffeln och låta stå 24
timmar i kyl, gör sedan en god omelett.
Tryffel gifter sig bäst med något som är lite
fett.
Tryffeln mognar i oktober till december.
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Omplaceringshunden Ville blir social tjänstehund
Vi började fundera på att skaffa en ny hund 2,5 år efter att vår älskade foxterrier Arja somnat in. Men det var inte
lätt att komma överens om rasen, den ena önskade sig en schäfer, den andra en tax… Och är inte valpar lite
besvärliga, har vi tid och tålamod att träna upp en valp? Varför inte leta efter en vuxen hund som redan lärt sig
vardagslydnad, en hund som behöver ett nytt hem! På Hundfrämjandets hemsida, där vi också hittade vår förra
hund Arja, fanns nu ett riktigt charmtroll Ville. Och Ville visade sig vara precis en sådan hund som vi sökte! Snart
satt vi hemma hos hans matte, som med anledning av ändrade förhållanden sökte ett nytt, aktivt och motionerande
hem till den 2,5 åriga blandrashanen Ville. Två veckor senare flyttade Ville hem till oss och vårt aktiva hundliv
startade. Ville som är Siberian Husky på mammas sida, vallhund, cockerspaniel och tax på pappas sida, behövde
verkligen aktiviteter. Långa motionspass på dagarna kombinerat med hjärnjympa och nosaktivering. Vi gick
kurser i skogsagility, nosework och klickerträning samt testade dogparkour. Inför min pensionering började jag
fundera på vad annat, mer meningsfullt, skulle man kunna göra med en fantastisk, nyfiken, supersocial och
genomsnäll hund.
Terapihund, skulle det vara något för oss? Jag kontaktade Svenska terapihundskolan och anmälde oss till en
lämplighetstest inför en grundutbildning till besökshundteam. Ville klarade testet galant och vi påbörjade den sju
månader långa utbildningen. Det gedigna programmet som innehåller sju seminariedagar, många timmars träning
och praktik samt inlämningsuppgifter, förbereder hundteamet till diplomeringsprovet och arbetet därefter som
stöd, sällskap, uppmuntran, aktivering och motivering av deltagare. Besökshundteamets uppgifter är att göra enkla
besök som vanligtvis ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Forskning visar att besök av hundteam
sänker blodtryck, minskar smärta och stress - bara några exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.
Besökshundar arbetar inom vård och omsorg, till exempel inom äldreomsorgen, demensvård och omsorgen enligt
LSS, antingen individuellt eller med grupper.
En besökshund umgås med deltagare, blir klappad, utför tricks på uppmaning av deltagare, spelar spel, apporterar
– allt utifrån hundens egen vilja och färdigheter. Villes bästa gren är att gå runt och hälsa på deltagare, gosa och bli
klappad och gärna belönad med godis. Sitta, ge vacker tass och snurra går också fint. Under träning är att vinka,
buga och krypa. Ville kan slå tärning och söka godis i olika aktivitetsspel. Han behöver fortfarande bli påmind
ibland om att hålla alla tassarna på golvet och inte klättra upp i knät eller slicka deltagare på hundars vis i ansiktet.
Min uppgift som hundförare är, förutom att träna och sköta om hunden, att finnas med som stöd och se till att
hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara. Nu snart har vi vårt slutprov, som förhoppningsvis
omvandlar oss till ett diplomerat besökshundteam, med rätt att ta egna uppdrag.
Ville älskar att jobba, så fort jag börjar packa vår besöksväska sätter han sig vid dörren och väntar att vi ska åka.
Och jag är så glad att vi kan dela med oss av Villes charm och vänlighet till andra som saknar kontakten med
hund. Och ännu gladare är jag att vi hittade vår fantastiska Ville på Hundfrämjandet hemsida, redan den andra
fullträffen för vår del!
Vill du veta mer om sociala tjänstehundar: http://terapihundskolan.se/?v=f003c44deab
Matte Katriina
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