Nu har Hunduddens Träningscenter öppnat på Djurgården!
Här erbjuds kurser, agilityträning, föreläsningar, friskvård, träning och aktiviteter för både hund och hundägare. Här finns även ett kafé
dit också hundar är välkomna. Lördagen den 18 september är det officiell invigning och öppet hus kl.13.00 – 16.00 då alla är välkomna.
Efter ett omfattande renoveringsarbete av
tidigare Fanjunkarbostället står nu byggnaderna
klara att ta emot hundägare och alla typer av
hundar i Stockholm med omnejd. Lördagen den
18 september är det officiell invigning och öppet
hus kl 13 – 16. Alla är hjärtligt välkomna!

”Hunduddens Träningscenter är för mig ett
drömprojekt som äntligen har blivit verklighet!
Jag har själv länge saknat en plats där vi som
älskar hundar kan träffas, träna och få nya
kunskaper”, säger Barbro Rydén, som initierat
och driver verksamheten tillsammans med
Cecilia Jörgensborg.

Hunduddens Träningscenter ligger centralt i
Stockholm på Djurgården, nära Kaknästornet.

Kaféet är öppet vardagar 11.00 – 14.00
för bokade lunchgäster. På helgerna är
öppettiderna 9.00 – 18.00 och på onsdagar och
torsdagar håller kaféet kvällsöppet till 21.00.
Maten som serveras är hemlagad och varierar
efter årstiderna. Bröd och bakverk kommer
från egen ugn och från noga utvalda lokala
leverantörer.

Hunduddens Träningscenter ska vara ett
bildningscentrum och en inspirerande mötesplats
för utbyte av kunskap inom hundvärlden på ett
kontinuerligt och långsiktigt kompetens- och
relationsbyggande sätt. Här erbjuds kurser,
agilityträning, föreläsningar, friskvård, träning
och aktiviteter för både hund och hundägare.

Arbetet med att renovera fastigheterna har
letts av civilekonom och fastighetsansvarig
Lars Rydén, i samarbete med arkitekt S.A.R
Ingrid Jonsson-Gremo. Byggnaderna hade
stått obebodda sedan början av 1980-talet och
saknade både uppvärmning, el och vatten.
Alla fönster och tak är utbytta och samtliga
byggnader är i ordets rätta bemärkelse
totalrenoverade från grunden. Renoveringen
har genomförts i samarbete med Stockholms
Stadsmuseum.

För att främja friskvårdsarbetet har en WaterWalker installerats. Den gör det möjligt för
hunden att träna muskler, senor, ligament och
leder på ett skonsamt och effektivt sätt. Passen
leds av legitimerad naprapat eller sjukgymnast
och är individanpassade efter varje hunds behov.
Även människor erbjuds naprapatvård.
Hunduddens Träningscenter drivs med fokus på
positiv förstärkning och en bra relation mellan
hund och människa.
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