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Eric Sandvold fra Sola Hundesenter jobber med alle 
typer hunder. Fra de veloppdratte som trenger et 
sted å være mens eieren er på jobb, til de vanskelig 
hundene som behøver en hjelpende hånd. 

Tjerand Torvanger jordal 
tjerand@solabladet.no

– Jeg har jobbet med hund siden 1990 og 
problemhunder siden 1996, forteller 
Sandvold.

reddet seg selv,  
nå redder han andre
Solabladet møter den røslige Sandvold 
på hans egen hjemmebane, Sola hunde-
senter. Et fast håndtrykk, et stort smil 
og et uimotståelig tilbud om en kopp 
kaffe senere, så setter vi oss ned i nyde-
lige landlige omgivelser for en prat.

Sandvold slipper inn stjernen sin, den 
mest berømte og fotograferte av hunde-
ne her, hans egen Tempi. Hun var med å 
startet hundesenteret og er over 11 år, en 
gammel dame for å regne i hundeverde-
nen. Tempi får selskap av rundt regnet 
150 hunder i uken her ute på senteret. 
Her er det både hundepass og et vell av 

kurs og aktiviteter som avholdes.
Han forteller om et veldig bra forhold 

mellom han selv og Mæland gård, hvor 
Hundesenteret ligger. Her lever de i en 
sameksistens og hjelper hverandre, når 
det trengs.

Sandvold søkte om og fikk korona 
midler under pandemien. Han brukte 
disse pengene, i tillegg til egne midler på 
Agility utstyr, som i samarbeid med en 
godkjent instruktør innenfor disiplinen 
skal holde lavterskelkurs som er rettet 
mot ungdommer. De kan skilte med 70 
prosent avslag i pris for de mellom 13 og 
20 år. 

–Nå kommer det mange ungdommer 
som har vært mye alene. De har kanskje 
ikke så mange venner, men de har hund. 
Da kan de komme hit å få lære noe 
sammen med hundene sine og andre 
ungdommer. Det gir mestringsfølelse og 
oppfyller de sosiale gleder og behov 
som vi alle har.

Sandvold går nå med planer om å job-
be opp mot skoler i Sola, for å spre ordet 
om at det finnes en ny arena for ung-
dommer som har vært mye alene i koro-
na perioden.

– Målet er at minst en av ungdomme-
ne skal bli så flinke at de tar stafettpin-
nen videre, og blir inspirert nok til å bli 
instruktører selv. Hvis jeg ser det men-
nesket vokse, blir tryggere og få troen på 
seg selv, så har jeg gjort jobben min. Det 
er så utrolig givende, forteller Sandvold.

På en gjennomsnittlig dag har de 35 til 
40 hunder her på senteret.

- Du må ha fått en del erfaring fra å 
jobbe med så mange hunder om gan-
gen?

– Jeg anslår at jeg har jobbet med 
minst 22000 hunder opp igjennom åre-
ne, og kan mer om hunder enn 99 pro-
sent av Norges befolkning, sier Sand-
vold med et smil om munnen.

brennende engasjement for 
hunder og utenforstående
Å hjelpe mennesker er tydelig viktig for 
Sandvold. Nesten samtlige av de som er 
ansatt her i dag, eller har jobbet her tid-
ligere har slitt med forskjellige utfor-
dringer. Sandberg har erfaring fra å være 
ufør, gjennom en historie med tinnitus 

han utviklet gjennom sitt tidligere yrke. 
Han fikk kjenne på frustrasjonen og en 
snikende bitterhet av å ikke kunne være 
et produktivt medlem av samfunnet, 
hvor alt handlet om sykdommen. Dette 
kombinert med et virus på balansener-
ven gjorde at han ble ufør i en periode. 

– Du burde begynne med et hunde-
senter eller lignende, fortalte kona meg. 
Du ser ting som andre ikke gjør og er 
flink til å lære bort, fikk jeg høre, sier 
hundetreneren.

Hunder og arbeid med hunder har 
spilt en enormt viktig rolle i Sandbergs 
egen vei tilbake.

– Jeg var den første jeg fikset til å bli et 
normalt menneske igjen. Da slo det meg 
at dette vil jeg gjøre for andre også. Jeg 
fikset meg selv, nå vil jeg hjelpe med å 
fikse andre som sliter.

Det å hjelpe andre mennesker så vel 
som hunder, ser ut til å forme grunntan-
ken og være selve motivasjonen bak 
hundesenteret.

Sandvold farer ikke med tomt prat, 
her har han tatt inn mennesker med rus-
problemer, ungdom som sliter med psy-
kologiske utfordringer, og folk som var 
uføre. Alt som kreves er at de liker hun-
der og ikke er arbeidssky, for som det 
understrekes flere ganger under inter-

Også hunder har lidd under pandemien: 

– Vi ser og hjelper mange   korona-hunder for tiden
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Også hunder har lidd under pandemien: 

– Vi ser og hjelper mange   korona-hunder for tiden
fornøyde: F.v.Monika Larsen, Hanne Hetland, Preben Eie, Eric Sandvold og Grete Kristin Natterøy foto: tjerand jordal vennSkap: Eric Sandvold, smilende med Custus, av rasen Hovawart og en god kopp kaffe 

innenfor rekkevidde.  

hundekommunikaSjon: Et bestemt bjeff og et strengt blikk fra gamlemor Tempi setter 
ungpjokken på plass, og kommuniserer hva som er akseptabel oppførsel. Etterpå ser det ut som de 
er like gode venner. (Foto: Tjerand Jordal)

vjuet, det er mye arbeid å ta vare på alle 
disse hundene på daglig basis.

– Noen trenger struktur, andre trenger 
å gå tur eller være sosiale med kolleger. 
Samarbeidet og samspillet mellom 
hund og menneske er fantastisk å se på, 
og veldig godt og sunt for begge parter.

Sandvold opplyser om at han har hatt 
rundt 25 mann i arbeid, hvor kun to end-
te opp med å slutte. De var uføre og ville 
gjerne fortsette, men kroppene deres sa 
rett og slett stopp. Men begge parter var 
enige om at det var godt og riktig at de 
fikk prøvd seg og få en definitiv avslut-
ning på saken sin. Da kunne de bli uføre 
med god samvittighet, med viten om at 
de har prøvd alt de kunne.

Over 20 av de 25 har kommet seg i ar-
beid eller studier, men det viktige er at 
de har kommet seg videre i livet og blitt 
produktive medlemmer av samfunnet 
igjen. Noe de færreste av dem trodde var 
mulig før de kom til Hundesenteret.

Ser effekten av pandemien  
på hunder og mennesker
Både mennesker og dyr har blitt påvir-
ket av den langvarige pandemien og de 
sosiale restriksjonene vi levde så lenge 
under. Dette ser Sandvold og teamet 
hans effektene av nå. Kombinasjonen 

av en eksplosjon i nye hundeeiere og 
mangelen på kursing og sosialisering av 
hundene, har ført til mange usikre og 
redde hunder som kan oppfattes som 
vanskelige. Da er det godt å ha steder 
som Sola Hundesenter å vende seg til 
når man trenger litt assistanse for å 
komme på rett kjøl igjen.

"
Målet er at minst en av 
ungdommene skal bli så 
flinke at de tar stafett-

pinnen videre, og blir inspirert nok 
til å bli instruktører selv. Hvis jeg 
ser det mennesket vokse, blir tryg-
gere og få troen på seg selv, så har 
jeg gjort jobben min. 
eric Sandvold

En ting Sandvold er klar på, er det å 
unngå internett råd typisk fra Facebook 
eller lignende. Finn deg et valpekurs og 
ungdomskurs/lydighetskurs for hunder 
i ditt lokalmiljø.

– Ikke vær redd for å spør om hjelp. Ta 
kontakt med noen av dine lokale hunde-
trenere og kursholdere, det spiller liten 
rolle hvem du velger. De aller fleste der 
ute er flinke folk som innehar masse 

kunnskap som nye hundeeiere og ikke 
minst hundene deres kan dra nytte av. 

– Hunder har evnen til å lære, men 
den viktigste og enkleste måten å bedre 
forholdet mellom eier og hund, er å gi de 
tobeinte nye kunnskaper og tips. Vi har 
tross alt bedre evne til å lære enn hun-
der. Jeg kaller meg selv instruktør mer 
enn en hundetrener, nettopp fordi det 
er eieren som skal lære mer om hva de 
har fått i hus, og hva de kan forvente 
fremover. Det er menneske som trenger 
mest instruering.

Gode tips og råd til nye  
og fremtidige hundeeiere
Vi er mennesker og vi gjør alle feil, ha 
det i bakhodet og ikke stress deg for mye 
opp over at du eller hunden din gjør feil 
av og til.

Det er ikke bare vi som lærer av våre 
feil får vi opplyst. hunder lærer også av 
feil, hvis vi lar de. Men vi må gi dem an-
ledning til å gjøre feil, og gi de sjanser til 
å gjøre det på rett måte.

Her kan det være greit å bruke sunn 
fornuft, pass på å være den aller kjek-
keste personen for hunden din.

Ellers advarer Sandvold om å begynne 
treningen med hunden din med mat. 
Hunden skal like, lystre og respektere 

deg som eier og person, først og fremst. 
Mat og leker brukes selvfølgelig i trenin-
gen for å få hunden til å mestre oppga-
vene du gir den, men det bør ikke være 
hovedfokuset i starten.

– Har du noen tips til de som kanskje 
er litt redde eller nervøse når de møter 
nye hunder?

– Prøv å unngå å være redd og stiv 
med hånden stikkende strak ut. La hun-
den komme bort til deg av egen fri vilje 
for å snuse på deg. Når den har snust på 
deg, så mister den interessen og finner 
noe annet å lukte på. Å lene seg over 
hunder eller løfte dem opp, kan oppfat-
tes som at du presser hunden inn i et 
hjørne, og man risikerer en reaksjon fra 
hunden sin side.

Praten nærmer seg slutten og kaffe-
koppene er tomme, men hundeinstruk-
tøren understreker hvor stolt og takk-
nemlig han er av teamet sitt.

– Vær grei å få med at jeg skylder alle 
her en stor takk. Jeg hadde aldri klart 
dette alene. De legger ned en stor inn-
sats for hundene og har en fantastisk 
innstilling. Det å se de vokse og finne sin 
egen stemme er et privilegium.


