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Eric Sandvold driver
hundeoppdrett, holder
hundekurs og analyser
valper. Etter at han
fikk tinnitus og måtte
omskoleres, ble den store
drømmen å starte et
hundesenter.

om å se hva valpen vil fortelle deg,
sier Sandvold.
De tester flere hunder i oppdrett og vil kartlegge valpens
funksjoner, i hovedsak for å finne
riktig eier.
I tillegg arrangeres det Mentalbeskrivelser for hund i Ølbergskogen et par ganger i året. Dette
er da bare for renrasede hunder.
Et program for blandingshunder
er under arbeid.

Samarbeid med Nav?

Trine Barka Højmark

Når ting begynner å falle på plass
ønsker Sandvold å hjelpe andre
uføretrygdet. Han har vært i kontakt med NAV, og ønsker å ta i
mot folk som er uføretrygdet,
men som er glad i hunder. Han
ønsker da å gi dem et arbeid med
hundene.
– Hunder har vist seg å gjøre
at folk har det bedre. Jeg brukte
hundene mine som terapi etter at
jeg ble syk, sier Sandvold.
Han har lest mange psykologibøker om hund og blir veldig engasjert når han begynner å prate
om det.
– Det jeg har funnet ut er hvor
ulike alle hundene faktisk er. Det
er ikke en spesiell atferd for en
hunderase, alle er individuelle,
sier Sandvold.
Han mener det som oftest
handler om å gi hunden trygghet og tillit og da trenger man
tålmodighet og tid.

trine.hojmark@solabladet.no

Personforetaket Sola hundesenter
opprettet Eric Gregory Sandvold
i 1999. Likevel var det ikke før
nå i oktober i år at han endelig
gjorde noe med drømmen. Han
har startet med en nettside, men
drømmene er store.
– Jeg vil ha et senter hvor eierne kan levere fra seg hunden mens
eierne er på jobb. Da vil jeg sørge
for at den får leke, slappe av, får
arbeidsoppgaver og får gått tur.
Eieren kan da hente en lykkelig,
men trøtt hund, sier Sandvold.

Senter med mer

Han bor selv på Snøde og tenkte at med såpass mange arbeidsplasser i Risavika burde det være
behov for et slags dagsenter for
hunder i nærheten.
I motsetning til en hundebarnehage, som det forøvrig finnes i
Tananger, ønsker Sandvold å ta
kompetansen sin et steg videre.
Han vil stimulere og lære hundene noe.
– Jeg gir dem mosjon og hjerneføde, for å si det sånn, sier han.
Blant annet vil han lage en hinderløype til hundene og gi dem
oppgaver som å finne ting.

Sin egen arbeidsplass

Det hele startet egentlig da han
fikk tinnitus. Han er opprinnelig tømmermann, men banking
og hamring ble for mye sammen
med øresusen. Derfor måtte han
tenke nytt.
– Jeg laber min egen arbeidsplass for da trenger jeg ikke å konsentrere meg om annet enn min
egen stemme. Hundene skal ikke
rope på meg. Jeg får mer kontroll
over eget liv, og kan gjøre det til
det bedre og bli mer produktiv,
sier Sandvold.
Han fortalte om sine planer til
Nav og sammen laget de en for-
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Ønsker balanse

Eric Gregory Sandvold med sine egne hunder, Ruby og Tempi. Nå vil han trene andres hunder, gjerne
mens eierne er på jobb. (Foto: Trine Barka Højmark)

n Vil starte eget hundesenter
retningsskisse. Sandvold tok også
kursene til Skape, hvor han lærte
om å starte egen bedrift.

Trenger et sted

Det Sandvold trenger nå er å
finne et sted hvor hundesenteret
kan være. Han har vært i kontakt
med noen grunneiere og har sett
seg ut noen aktuelle steder. For
han vil helst ha noe i området
rundt eller i Risavika.
– Jeg vil ha et inngjerdet område hvor hundene kan være og
et hus hvor de som ikke tåler alt

slags vær kan oppholde seg i. Er
det både skog og mark i området, er det perfekt, sier Sandvold.
Selv om senteret ikke er i gang
ennå, har han startet noe aktivitet. Blant annet holder han valpekurs og lydighetskurs. Disse
finner sted på en parkeringsplass i
Risavika. Kursene skal etter hvert
bakes inn som en del av senteret,
når det kommer på plass. Sandvold har i tillegg hatt hund selv i
22 år, drevet opprett siden 1994
og holdt på med problemhund
sammen med Randulf Gimre

siden 2003.

Analyserer atferd

I tillegg holder han også på med
analyse av valper. Dette er basert på et system Randulf Gimre
har utarbeidet, en kar Sandvold
har jobbet mye med. Analysen
er i regi av Norsk kennelklubb
(NKK) som Sandvold har utdannet seg til å bli Mentalbeskriver
for hund gjennom.
– Før var testene mer preget
av smerte. Dette er mer preget av
å se enkeltindividet. Det handler

– Det blir i dag stilt mer og mer
krav til hunden, men det burde
egentlig være omvendt, sier Sandvold
Han mener noe av det viktigste er å ha en balansert hund. Du
skal leke med hunden, men mange
eiere leker for intenst og skaper
stress hos hunden. Dette kan igjen
føre til at den blir usikker.
– Og så er det viktig å huske
på at du må gi noe for å få noe
tilbake. Hvis du ikke er snill med
hunden så driter den i deg, sier
Sandvold.
Når han holder kurs ser han
hunden som et individ og menneske og hund sammen.
På sitt hundesenter ønsker han
å ha det rolig.
– Hundene må varmes opp
før du kan sette i gang med en
eksplosiv lek. Det viktigste blir
å sette hunden i sentrum og at
den er i balanse.

