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Vinstrusning för PA
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Boston först till 40
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Arbeta med hundar är en förmån
ALLMÄNT KARLSKOGA Publicerad: 2008-02-12 12:00
– Att få hålla på med hundar är en
förmån, inte ett jobb!
Det säger Eva Lundin medan hon
klipper fram en lättskött
vardagsfrissa på hunden Fanny.
Eva blev utbränd av sitt tidigare
jobb som datatekniker. Nu har
hon tagit det stora steget att
starta eget inom den bransch som
ligger henne varmast om hjärtat.
Eva startade officiellt sitt företag
JyckeFix vid årsskiftet. Kuriren träffar
henne i den lokal hon hyr hos butiken – När jag blev sjuk läste
jag om vilken nytta man
Fyra Ben, där hon tidigare
har av hundar för att
arbetstränat hela hösten.
komma i kontakt med sina
Här ägnar hon sig åt vardagsvård
egna känslor, berättar Eva
av hundar – klippning och trimning
Lundin. Idag har hon två
och pälsvård. Men inom ramen för
egna hundar, Tilda och Xi,
företaget ska hon också hålla kurser i och är hundmänniska ut i
vardagslydnad och agility och ordna
fingerspetsarna.
föreläsningar.
Gick in i väggen
På klippbordet finner sig tioåriga
tiken Fanny av rasen Cavalier King
Charles spaniel tålmodigt i att fungera
som fotomodell medan Eva klipper
och och putsar så hennes yviga päls
blir bättre anpassad till årets kladdiga
och moddiga vinterväglag.
– Om en vecka är det fem år sen jag
Eva Lundin klipper Fanny,
gick sönder fullständigt, berättar Eva.
10-årig cavalier som ska
Hon jobbade som datatekniker på
få en tålig vardagsfrisyr.
ett stort företag i Karlskoga innan hon FOTO: BENGT BJÖRK
blev sjuk.
– Det var jättekul men så blev jag
ensam om jobbet och det blev
jättetufft. Det slutade med att jag
blev väldigt sjuk. Först var jag
tillbaka och jobbade ganska snabbt,
men det gick inte. Det blev
sjukskrivning, och jag fick diagnosen
utbränd. Senare sade jag upp mig.
– Jag låste in mig, satt i pannrummet
och orkade inte prata med folk....
Hund som terapi
Det var då, för fem år sedan, som
Eva skaffade sin första hund.
– Jag läste om hur bra det är att
Det är agilityn som Eva
umgås med hundar för att komma i
Lundin brinner för. Just nu
kontakt med sina känslor. Det
är det fel årstid men de
stämmer verkligen. Hund innebär
egna hundarna får ändå
också ett lätt sätt att prata med
lite skojträning hemma på
tomten.
andra människor.
Sen dess har Eva blivit
hundmänniska ut i fingerspetsarna.
Hon tävlar agility mycket framgångsrikt med sin lancashire heeler
Tilda, 5 år, och ekipaget lyckades till och med ta sig till SM för lag
förra året.
Hon har hunnit skaffa ytterligare en hund, mellanpudeln Xi som
är två år, som Eva tror mycket på. De har börjat tävla och vunnit
en del också.
Förutom att Eva tävlar själv är hon aktiv i Karlskoga
Brukshundklubbs agility-sektion, och hon har utbildat sig till
instruktör.
Kurser och föredrag
I slutet av februari ska hon leda vardagslydnadskurs på
hunddagiset Tassen, och sen hoppas hon att hundklubbar ska
anlita henne för agilitykurser.

http://www.karlskoga-kuriren.se/artikel.asp?intId=93572

2008-02-13

Karlskoga-Kuriren

03:11 Lokalt:
Man anhölls för
misshandel
02:41
Obama vann Virginia och
Washington
02:24
Svensk bankman aktuell
för toppjobb
01:45
Medier: Obama vann i
Virginia
01:39
Kritik mot regeringens
remissrally
01:33
Läkare misstänkt för
skattebrott
01:32
GHB dödar lika många
som heroin
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– Det är ju agilityn jag brinner för. Bara vi kommer igång
ordentligt ska det bli agilityförberedande valpkurser också. Jag har
gått en sån själv i agilityföreningens regi och det var jättebra. Där
handlar det helt och hållet om kontakt. I agility får du ju aldrig ha
din hund kopplad!
Om kontakt kommer det också att handla vid den föreläsning av
Eva Bodfäldt som JyckeFix står som arrangör för den 6 mars i
Musikpalatset. Då är temat "Fyra vägar till bra kommunikation"
och naturligtvis handlar det om kommunikation människa-hund.
Att starta ett företag är spännande, men knappast något hon
skulle ha vågat sig på om hon varit frisk och haft ett jobb, säger
Eva.
– Men jag har fått hjälp och stöd av arbetsförmedlingen och
Företagarcentrum, och fått en bedömning av mina planer och
beräkningar.
– Första året får visa riktningen, sen får jag ta beslut om
fortsättningen!
Stina Ericson
0586-36396
stina@karlskoga-kuriren.se
Tipsa någon om artikeln
Utskriftsvänlig version
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Falsk sexforskare
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01:32
Vilks hus på karta hos
terrorutpekad
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Storbolag annonserar på
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Bankman misstänks för
förskingring
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Fyra togs för
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Venezuela stoppar oljan
till Exxon
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En dödad av bilbomb i
Damaskus
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strejkar
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