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Naturen levererar och vi lever i karantän
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Kära Hundfrämjandevänner,  

Nu blommar snödroppar, tussilago och blåsippor för att nämna några. För den som har möjlighet att 
komma ut i naturen är detta en lisa för själen att få njuta av, med eller utan fyrfota sällskap. 

Vi i styrelsen hoppas att alla har möjlighet och vågar sig ut och i naturen med sina hundar trots denna 
virusbölja. Det finns en tendens nu som sprider sig med att folk är solidariska och hjälper varandra vilket 
är en glädjande effekt av detta skrämmande som händer i världen.  

Årsmötet ägde även detta år rum på restaurang Himmelska hundar. Det var som vanligt inte så stor 
uppslutning av medlemmar men en styrelse fick vi ihop då i stort sett alla är kvar från förra året. Vi är 
ledsna att meddela att vi förlorade en kär styrelsemedlem i år efter en tids sjukdom. En ny ledamot 
hälsades välkommen.   

Som vanligt denna tid på året är det barnkammare i skog och mark så vi håller våra hundar under uppsikt 
denna känsliga period.  

Och en varning för de små som redan är på språng -– fästingarna! Frågan är om och i så fall vilket medel 
man väljer mot dessa odjur. För att kontra med något glatt börjar det bli dags att lägga in reflexvästen i 
garderoben. Vad vi längtat efter ljuset och värmen.

Viktig info till er som nyligen fått hem en av våra hundar: 

Pga rådande omständigheter med Corona viruset så är alla hembesök och 
överskrivningar uppskjutna! Vi återkommer till er med HF ägd hund så fort pandemin 
lagt sig. 

 /Styrelsen

HUR GICK DET SEN  LÄS SID 4 

mailto:info@hundframjandet.se
mailto:info@hundframjandet.se


Omplaceringsverksamhet Hundfrämjandet                       Hundfrämjandet i Sverige            
                    www.hundframjandet.com                                                 info@hundframjandet.se

Stöd oss genom att köpa vår 
pin till en kostnad av 50 kr/st  

inklusive porto.  
 

Sätt in pengarna på vårt 
Plusgiro nr 50081-9 ange; pin, 

Synen på hundars uppfostran anno 1911 

”Den egenskap, i hvilken hunden mest användes, är väl dock som sällskapsdjur. I detta hänseendena han 
emellertid både dåliga och goda sidor. Han blir lätt bortskämd, som en illa uppfostrad barn och kan då bli både 
besvärlig och obehaglig. I de flesta fall är dock felet mindre hundens än ägarens.  
Ingen människa bör lägga sig till med en hund, om hon ej har förmåga och viljan att vederbörligen uppfostra den. 
Somliga hundar äro lättare att uppfostra än andra, beroende på skiljaktigheter i intelligens eller temperament, men 
ingen hund är alldeles otillgänglig för uppfostran.  
Härtill fordras blott tålamod och fasthet.  
Man bör göra sig klart från början hvad man fordrar av hunden och konsekvent genomförs dessa anspråk, icke 
ömsom släppa efter tyglarna och ömsom strama till dem, ty då förlorar man snart taget.  
Särskildt bör man vara noga med att ej tillåta några olater vid något enda tillfälle, enär man därigenom vilseleder 
djurets omdömesförmåga.  
Ett exempel: kan man undra på att en hund som blivit anvisats en bestämd sofplats, icke vänjer sig vid att alltid 
uppsöka denna, när han då och då tillåtes att krypa upp i soffor och sängar.  
Hunden bör från ungdomen vänjas till ovillkorlig lydnad. Denna kan bibringas honom utan anlitande af öfverdriven 
stränghet, endas man iakttager konsekvens och fasthet. Lite tuktan kan ibland vara nödig, men bör giftas med 
måtta och urskiljning och framför allt i rätta ögonblicket, så att hunden vet hvarför han blir straffad. 
 Att slå en hund för en förseelse, som han redan hunnit glömma, är lika meningslöst som grymt. En god husbonde  
har djuret i sin hand, på samma gång detta sluter sig med förtroende och tillgifvenhet till honom. En dålig husbonde 
åter är den, som låter kujonera sig af sin hund, och likaså den som genom öfverdriven stänghet håller djuret i en 
ständig fruktan, så att den formligen darrar vid minsta tilltal.” 

Det har hänt lite med både språket och synen på hundars uppfostran sedan dess.  

Hundfrämjandet deltog i Tjejvasan 2020! 
Fick skidor i julklapp av son och svärdotter, alltså skulle vi köra Tjejvasan, och i och 
med det så kunde vi ju lika gärna göra En svensk klassiker korta.... 
Sagt och gjort, nu är första etappen avklarad utan snöträning men med ösregn och 
blåst!  
Eftersom det är välkänt att hundägare är vana vid alla väder och är vana vid att röra 
sig, så tyckte Hundfrämjandet att det kunde vara en god idé att sponsra klassikern! 
Det gick alltså inte att backa ur! 
Lilleman fick vara hemma hos sonen när vi åkte upp till Mora.  
Där såg vi inte många hundar, och det var bra det, för det var som sagt blött och 
kallt för dom tappra som stod och tittade. Men många hundägare träffade vi! 
Nu ska skavsåren läka, sen är det dags att träna inför Tjejvättern, ( denna kommer 
flyttas till nästa år pga rådande Corona-tider,  enligt alldeles färska nyheter) då 
hamnar skavsåren någon annanstans... 

 
Ta hand om er och era fyrbenta så hörs vi framöver! 
/Brittis 
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                                                   HUNDVÄNLIGT I STAN  
  
Restaurang Hemma hos Kaj 

i Hammarby sjöstad är ett trevligt ställe att gå till utan att behöva lämna sin vovve 
ensam hemma.  

Här satsar de på "hemma hos stämning”. Vill du sitta ner en stund under 
promenaden med en kopp kaffe, kanske en annan dryck eller äta en härlig middag 
så är du välkommen med eller utan hund. De serverar supergoda pizzor och har 
även pasta- och kötträtter av olika slag. Vegetariska alternativ finns alltid.  

Köket är mycket ambitiöst och maten är vällagad och 
mycket god.  
Förutom under sommaruppehållet har de även 
lunchbuffé med olika teman mån-fre kl.11-14.  

En av ägarna plockade själv svampen till bufféns kötträtt dagarna innan säger en 
säker källa till HF när de var där! Det finns servering utomhus när vädergudarna är på 
det humöret. Adressen är Hammarby kaj 18. 

Ägarna har två egna hundar. Den ena är Herman på bilden bredvid tillsammans med 
en lunchpausande serveringspersonal. På fotot ovanför ligger en av stamgästerna.  
Han heter Texas och är sju år.  

Tvätta hunden på Himmelska hundar, köp hemlagat och lösvikt till hunden 

Allas vårt favoritcafè Himmelska hundar har nu förutom att den nyligen öppnade butiken även en hundtvätt vägg i 
vägg med caféet på Hedinsgatan 13 i Stockholm.I butiken säljs bland annat ett eget tillverkat färskfoder i smakerna 
Lamm och Oxe. De innehåller även laxolja och grönsaker. Vill man hellre ha torrfoder så finns Carrier och Robur att 
välja mellan. Dessa går att köpa i lösvikt!  

Tycker du det är jobbigt att stå böjd över badkaret och bada hunden, och få en massa blöta handdukar samt vatten 
i hela badrummet efteråt, så finns nu möjligheten att ta hunden till Hundtvätten. Den fungerar ungefär som en 
biltvätt, och har inbyggd fön. Hundschampo ( ekologiskt), handdukar, borste och fön ingår. Det kostar 150 kr att 
bada hunden själv eller lägg ut 300 kr och få hjälp.  

Just nu finns prov-tider på hemsidan som bokas via www.hundtvätten.se. Badar man hunden själv så är det drop in 
som gäller.För de mindre hund finns även möjligheten att få en vardagsklippning.  

Egen färskmat Lösviktsgodis? Nej mat. Hundtvättomaten
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Prinsen, en omplaceringshund  

Ewa som varit med i styrelsen i många år och varit vår kassör samt 
hjälpt till med omplaceringar öppnade för 12 år sedan sitt hem för en av 
dom hundar som sökte hem via oss och det var Prinsen. Här kommer 
hennes berättelse. 

Prinsens första matte skulle flytta utomlands, och lilla Prinsen kunde inte 
följa med. Prinsen och dåvarande matte kom hem till mig tillsammans 
med en representant från Hundfrämjandet. Vi satt och fikade och 
pratade hund, ställde frågor på längden och tvären.                                                                     
Eftersom jag redan hade en hund, Ricko även han en omplacering, var 
det väldigt viktigt att hundarna kom överens. Det var inga som helst 
problem.  De blev kompisar på en gång. Efter betänketiden, blev det ett 
ja både från mig och dåvarande matten. Prinsen var otroligt bra 
miljötränad och har varit lätt att ha med sig överallt. Han gillar att åka bil, 
tåg etc.  

Även om jag har gått en del hundkurser med tidigare hundar tycker jag 
det är bra att gå någon kurs med nya hunden. Så man lär känna 
varandra bättre, och få grepp på hur nya hunden reagerar mot andra 
hundar och människor. 

Prinsen fyller 14 år i sommar (han var 2 år när han kom till mig).  

Hans hundkompis Ricko finns inte längre, sedan några veckor tillbaka. Han fick somna in 16 år 
gammal. Prinsen saknar sin hundkompis och även jag.  

Det blir en ny hund, och det blir definitivt en "begagnad" hund igen. 

 /Ewa 

Vi önskar er alla en fin påskhelg. 

Gå ut och njut av det vackra 
väder som utlovats under helgen,  
men kom ihåg att hålla avstånd 

och var rädda om er.
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