HUR ALLT FUNGERAR PÅ STRÅET
Strået i Korthet
Man startar alltid med ett första besök hos oss. Där kan vi informera er om Strået och ni får en
möjlighet att berätta så mycket som möjligt om er hund. Det är viktigt att vi får veta så mycket som
möjligt om hunden. Under första besöket gör vi oss en uppfattning om er hunds karaktär och om det
finns en möjlighet att den passar in i flocken. Man fyller också i en Intresseanmälan.
Därefter om allt verkar bra så kommer man överens om en prövovecka. (Om vi finner skäl eller är
osäkra rekommenderar vi ytterligare en prövovecka) Detta kostar 450 kr/vecka. Man gör upp lite
tider som hunden ska lämnas och hämtas under den tiden.
Under prövoveckan gör vi ett antal observationer. Det viktigaste vi tittar på är:
Hunden ska trivas på dagis och i flocken.
Hunden ska komma överens med alla våra hundar.
Om allt slår väl ut så skriver vi ett medlemsavtal/kontrakt och din hund är inskriven hos oss.

Förklaringar
Besöket: Här är det viktigt att vi får reda på så mycket om din hund som möjligt. Vad den
gillar/ogillar. Om det är en omplaceringshund. Om något speciellt hänt under hundens levnad osv.
Detta är för att vi ska lättare förstå varför hund är på ett speciellt vis osv. Går så mycket lättare ju
mer vi vet om din hund.
Här är det ca 30% som får ett Nej till en plats på Strået.

Prövovecka är till för dig och oss. Prövoveckan kostar 450 kronor och kan av oss förlängas till
ytterliggare en vecka om vi anser att det behövs. Efter prövoveckan kan du som hundägare tacka nej
utan några som helst förklaringar till ett medlemsavtal/kontrakt. Samma sak gäller från vårt håll.
Om vi ser att din hund ej trivs, ej kan anpassa sig till gruppen så tackar vi nej till en plats på Strået.
Ungefär 50% av hundarna får ett Ja och kan stanna efter prövoveckan.

Att introducera din hund i gruppen: Din hund får till en början träffa en av våra hundar
som vi bedömer matcha din hunds karaktär. Dessa får bekanta sig med varandra i lugn och ro utan
de andra hundarnas inblandning. Därefter så låter vi motsatsen till din hund få en chans att träffas.
När vi vi bedömer att allt verkar funka så släpper vi på fler hundar tills alla träffat din hund.
I början kommer din hund att få vara mycket med flockledaren (Tony) Där binder han band till
hunden och visar resten av gruppen att han/hon är accepterad. Det tar allt mellan en dag till 10
dagar för en hund att smälta in i gruppen, allt beroende på vilken karaktär din hund är.

Koppelhyfs. En viktig egenskap är att din hund går relativt bra i koppel, då vi inte har någon
möjlighet att gå ensam med en dragande hund. Den kommer att få lära på nytt då den ska gå i
dubbel/trippelkoppel, och då är det viktigt att det finns en grundlydnad i koppel att stå på. Efter ett
par dagar där din hund får gå själv i koppel får den lära sig att gå tillsammans med någon hund.
Brukar för de flesta gå ganska snabbt att lära sig tekniken, och att ta plats och visa hänsyn till den
andra hunden i samma koppel. Har du en hund som är van vid flexikoppel, ber vi dig att träna den i

vanligt koppel då flexikoppel är bannlyst hos oss.

Uteplatsen:är Stråets stolthet. Din hund kommer att få vara med på uteplatsen så fort som
möjligt. Där får den lära sig att verka i en flock med allt vad det innebär med att visa hänsyn, ta
plats etc. Vi finns alltid tillgängliga där och beredda att ingripa om det skulle behövas. Här busas
det, pinkas revir, bits på pinnar och jaga boll och frisbee. Här knyts band mellan hundarna, och de
allra flesta får en eller flera bästisar som de föredrar att busa med.
Uteplatsen är en stor inhägnad, som vi byggt och fixat själva. Terrängen är kuperad med stenar, och
kullar. Hundarna får på så vis en chans att träna balans och koordination. Här finns under den varma
perioden vatten att dricka. Vi är här i stort sett varje dag i alla väder. Uteplatsen går bra att använda
privat under de tider vi inte är där. Här finns en bänk med bord att sitta vid, och en
informationstavla är på gång under våren 2011. Här finns ett antal bollar att leka med, däck som
ligger och hänger i rep. Fler planer finns och kommer att byggas under våren 2011.

Mat: Vi tillhandahåller mat. Om du har specialmat till din hund eller vill att den äter en speciell
sort får du skicka med den för en vecka eller månad åt gången.
Hundarna äter tillsammans på respektive avdelning. De får lära sig att det är ens egen matskål som
gäller, inte kompisarnas. Vi vill att alla hundar ska få äta i sin takt och ifred från de övriga. Detta
brukar sällan vara något problem

Avdelningarna: Vi har två avdelningar. Hundkojan: Här huserar de mindre raserna. Här finns
soffor, och bäddar av alla slag att slappa på. Den andra avdelningen är Tassen: Här finns mellan och
stora hundar. Ännu flera soffor och hundbäddar av olika slag hittar man här. Mellan avdelningarna
finns vårt samlingsrum. Här är de tillsammans en stund varje dag, bland annat när personalen äter
sin lunch, har något att diskutera, och mot slutet av dagen när det börjar dra ihop sig till hemgång.

Hämtning och lämning: Vi vill ha tider när du hämtar och lämnar. Har du oregelbundna tider
så är ett schema att föredra. Detta för att vi ska kunna planera allt så mycket som möjligt. Man kan
lämna in vecka för vecka eller längre tid om detta är möjligt. Blir man sen är det bara att höra av sig
på telefon och meddela detta, så löser det sig. Hämtning och lämning sker alltid i slussen hos oss.
Här finns ringklocka så man kan meddela att man kommit och vi Inte finns i närheten. Lämning
efter 8:30 och hämtning mellan 13-15 göres endast i undantagsfall. Detta är tider då vi är ute. Om
du behöver lämna/hämta under dessa tider så meddela oss i god tid.
Vi lämnar endast ut er hund till er personligen om ni Ej meddelat annat.

Husse eller matte med den första tiden Detta säger vi bestämt Nej till då det är bättre för
hunden att få anpassa sig utan att ägarna är med. Vi på Strået ser till att din hund får en så bekväm
och rolig upplevelse vi kan, och hittills har det aldrig varit några problem. Vi tror att hunden
snabbare anpassar sig utan sin ägare vis din sida.

Betalning: Du kan själv bestämma om du vill betala månad/kvartal/halvår/helår. Man betalar
alltid i förväg. Vi ber alla att respektera vår sista dag för betalning. Mer om detta hittar du på
hemsidan under priser.

Strået är mera än enbart ett hunddagis.
• Vi har en liten shop med prylar till bra priser.
• Vi hjälper till om du ska bort genom att ha hand om din hund över natten alternativ
helg.
• Vi hjälper dig med problemlösning, träning, goda råd etc.
• Vi försöker att ge en så stor service till dig som hundägare som vi bara kan.
Strået är ett speciellt hunddagis, då vi har ett mindre antal platser och kommer aldrig att
enbart ta in hundar för att fylla ut platserna. Strået är på hundens villkor och så kommer det
att förbli.
De hundar som är inskrivna hos oss, ska ha den bästa tid i sitt liv, varje dag!!
Mer information hittar du på vår hemsida http://www.halmstraet.com/hundstart.htm
Har du Facebook så kan du följa oss varje dag, samt se Dagens Stråetbild med mera. Bara att
leta upp oss under ”Stråets Hundagis” och klicka i ”Bli vän”

Strået i siffror.
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är kvadratmetern på vårt dagis.
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Soffor finns det för hundarna. Allt från tresits till hörnsoffor.
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Stora fåtöljer.
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Stycken Bäddar, bestående av hundkorgar, jättestora kuddar etc.
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Är kostnaden för en heltidsplats
Vår öppningstid
Vår stängningstid
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Är priset för en prövovecka
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Meter stängsel har vi använt till vår uteplats.
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Är antalet avdelningar.
Kr per dag kostar en DropInplats
km. Är det till vår uteplats från Strået.

