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Kollegaer: Eric Sandvold driver hundesenteret sammen med blant
andre Tempi, en av hans egne hunder. (Alle foto: Jan Henrik Heggebø)

Lærer: Hundene lærer, leker og hviler i løpet av en
innholdsrik formiddag.

Senteret: Tempi og Ruby her sammen med eier Eric
Sandvold.

Luftetur: På Sola hundesenter finnes alle slags hunder både langhårede, korthårede, store og små.
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Bruker
millionomsetningen
på dyrevelferd
Med en omsetningsvekst på hele 740 prosent de siste tre årene,
har Sola hundesenter bikket millionen. Likevel er det hundene på
senteret som har størst verdi hos gründer Eric Sandvold.
SOLA HUNDESENTER: Flere titalls poter
trasker gjennom det fuktige gresset mens
de våte snutene sniffer seg fram til gjemte
godbiter. Store og små, langhårede og korthårede hunder er både høyt og lavt mens
de leker, lærer og nyter tilværelsen på dagsenteret i Tananger.
Ute i luftegården på Sola hundesenter
har aktivitetsnivået aldri vært høyere. Etter
stiftelsen av eget aksjeselskap i 2014, har
stadig flere hunder funnet veien til dagsenteret. Og på lik linje med stadig flere
logrende haler på Sola hundesenter, har
også omsetningspilen pekt rett til værs.
Fra å omsette for 137 tusen kroner i
2014, har beløpet vokst til hele 1,15 millioner kroner ved utgangen av 2017. Skal
vi tro Eric Sandvold, hundeentusiast og
eier av senteret, stopper ikke den positive
utviklingen med det samme.
- Prognosene viser at vi ligger an til en
oppgang på bortimot 30 prosent sammenlignet med rekordåret 2017. Jeg kan ikke
annet enn å si meg svært godt fornøyd
med utviklingen, sier Sandvold smilende,
mens hunden, Tempi, gir han et godt og
vått kyss tvers over ansiktet.

Investerer i dyrevelferd
Det er tydelig at kjærligheten Sandvold og
hundene i mellom er gjensidig. Mens
hundene viser sin affeksjon gjennom våte
kyss og entusiasme for Sandvolds tilstedeværelse, velger sistnevnte å bruke store
deler av rekordomsetningen på å investere
i nye og bedre lokaler for de firbeinte.
Ved åpningen av selve senteret, som er
bygd inn i to tidligere drivhus, manglet
deler av både tak og vegger. Nå er ikke
bygget bare tett, men består av rom som
resepsjon, vaskerom, toaletter, kjøkken,
hunderom, undervisningsrom for hundeeiere og treningshall.
- Videre er jeg i ferd med å snekre i stand
flere oppholdsrom for hundene. Disse skal
være egnet for at autoriserte hunde-

massører kan komme innom for å gi
hundene en etterlengtet behandling. I tillegg tilrettelegges det for at en dyrlege kan
komme innom ved faste tider for å gi hundene nødvendige vaksiner, sier Sandvold,
som i anledning byggingen drar god nytte
av sin tidligere karriere som tømrer.
Så langt har han lagt ned 6500 timer i
utbyggingen av senteret, og investert 1.2
millioner kroner i prosjektet, hver krone
tatt ut fra egen omsetning. Fortsetter
omsetningsveksten også i år, vurderer han
å investere i et svømmebasseng for
hundene som kan stå klart i 2019.

Hundepassere på arbeidstrening
Den pågående utbyggingen og oppgraderingen av Sola hundesenter har
gründeren sett på som helt nødvendig.
Stadig flere hundeeiere ønsker nemlig at
deres egne firbeinte skal tilbringe deler av
dagen på senteret, mens de selv er på jobb.
Nå for tiden er bortimot hundre ulike
hunder innom Sola hundesenter i løpet
av én uke. For at hver enkelt hund skal få
den oppmerksomheten og omsorgen den
trenger, har Sandvold hatt behov for
hjelpende hender. Han har derfor tatt imot
fire personer som får jobbe aktivt på
hundesenteret. Dette er personer som har
behov for og ønsker arbeidstrening, slik
at de på sikt stiller rustet i møtet med det
generelle arbeidslivet. På Sola hundesenter
er de i arbeidstrening via Nav, Fretex, skole
eller sykehus.
- Dette opplegget har vi hatt stor suksess
med. Tre av mine tidligere hundepassere
har i dag funnet seg fast jobb. Ingenting
gleder meg mer enn å se dem knytte
relasjoner til hundene, vokse som
mennesker og dra nytte av arbeidet, sier
Sandvold.

Skaper samspill mellom hund og
menneske
Blant de godt og vel hundre hundene Sand-

vold tar imot hver uke, tilhører ikke alle
dagsenteret. Han arrangerer nemlig også
kurs på bygget, hvor to- og firbeinte fyller
undervisningsrommet og treningshallen.
Med sin utdanning fra Norsk Kennel
Klubb innen adferd og mentalitet, med
fartstid som kenneleier og dommer for
mentalbeskrivelse av hund, kan han i dag
tilby blant annet valpekurs, kurs for
problemhunder og opplæring i bruk av
hundens viktigste redskap - nesen.
- I bunn og grunn handler alle kursene
om å lære hunden å kjenne, slik at begge
parter får et bedre samspill seg imellom.
Det er utrolig viktig, for det er da hunden
har det som best, poengterer han.

Lærer hunden å kjenne
At hundene har det godt er noe han
strever for hver eneste dag på dagsenteret.
Han gjør derfor sitt for å skape et best
mulig samspill mellom han selv og hver
enkelt hund.
Fra 2014 og fram til i dag har Sandvold
lært seg å kjenne over 3000 hunder, og for
ham har hver og en av dem sin egen, unike
personlighet. Mens noen av dem trasker
inn portene til Sola hundesenter som
lydige og dannede, kommer andre med
mentale utfordringer i bagasjen.
- Her er det rom for alle. Blandingen av
hunder er det som hjelper problemhundene å tilpasse seg miljøet. De andre
hundene gir nemlig beskjed om hva som
er akseptabel oppførsel og ikke, forklarer
Sandvold.
Samtidig jobber sentereieren og de
andre hundepasserne aktivt for å lære,
videreutvikle og danne hundene.
- Da er kroppspråket viktig, sier han, og
kaller til seg en av hundene.
- Dette er Quinta. Hun er veldig lydig,
men klarer nesten ikke sitte i ro. Det må
skje noe hele tiden. Her på dagsenteret
lærer hun seg å slappe mer av, sier Sandvold og demonstrerer.

Med Sandvolds rolige bevegelser, øyekontakt og dype åndedrag tar det ikke lang
tid før Quintas ivrige sniffing og flakkende
blikk går over til en rolig og behersket
adferd.
- Det å se dem forandre seg på denne
måten er utrolig spennende, sier Sandvold,
mens han stryker hånden gjennom
Quintas langhårede pels.
Følelsen av å gi hundene en avslappet,
lærerik og aktiv hverdag er nettopp det
hundeentusiasten brenner for, og kjærligheten han får i retur gjør ønsket om å
investere i hundene stadig sterkere.
- På selve dagsenteret har jeg plass til
27 hunder hver dag. I framtiden håper jeg
å kunne utvide dagsenteret, slik at jeg kan
gi rom til 60 hunder til dagen, avslutter
den framtidsrettede gründeren med det
bankende hjertet for de firbeinte.
Jan Henrik Heggebø
janhenrik@solabladet.no

N

Fakta

Sola Hundesenters
omsetning år for år
2014: 137.000 kroner.
2015: 444.000 kroner.
2016: 861.000 kroner.
2017: 1.152.000 kroner.
Så langt i 2018 ligger Sola hundesenter
an til en økt omsetning på 30 prosent
sammenlignet med fjoråret.

