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– Jag har alltid varit hundin-
tresserad, när jag var tre år 
visste jag vad jag ville göra, 
säger Carin Sandersnäs, 
grundare av Göta Hund i 
Kullavik.

Göta Hund startades 2002, 
då hade Carin Sandersnäs 
gått en tvåårig hunddressörs-
utbildning i Sollefteå. Sista 
terminen på skolan skulle 
hon välja inriktning och hon 
var oerhört snabb att ta en 
ledarhundsplats.

– Jag har alltid förundrats 
över djurens förmåga att 
samspela med människan, 
två djur som arbetar tillsam-
mans. Innan jag köpte min 
första hund så hade jag un-
dulater som jag tränade. De 
gick på lina, pratade och sköt 

leksaksbilar framför sig, 
skrattar Carin Sandersnäs.

Blind i två dagar
Charlie är en kastrerad ung-
hund som tränats av Carin 
Sandersnäs de senaste åtta 
månaderna. När Tidningen 
Sydväst är på plats så håller 
hon på att förbereda honom 

inför slutprovet som ska av-
göra om han är lämplig som 
ledarhund eller ej.

– Jag har säkert haft hund-
ra hundar hemma för att se 
om de är ledarhundmaterial, 
men endast 20 av dem har 
varit lämpade, berättar Carin 
Sandersnäs.

Dagarna efter ska Charlie 
vara ledarhund i två dagar 
och Carin Sandersnäs ska 
vara blind lika länge, detta 
för att kontrollanten från 
Synskadades riksförbund ska 
få se om Charlie verkligen 
klarar alla moment och si-
tuationer som kan uppstå en 
vanlig dag i en synskadad 
persons liv.

– Jag är helt säker på att 
han kommer att klara provet, 

han är så duktig. Men visst är 
man lite nervös.

Fodervärden viktig
– Vikten av allting som en 
bra ledarhund ska ha börjar 
redan i valplådan, berättar 
Carin Sandersnäs.

Hon menar att valpen ska 
ha en bra mamma och pappa 
med fi na meriter och ha en 
bra uppfödare som vet vad 
som krävs.

– Det är också viktigt att 
hitta en bra fodervärd till 
hunden.

Valpen levereras till en ut-
sedd fodervärd vid åtta veck-
ors ålder. Fodervärden upp-
fostrar hunden, lär den några 
kommandon och låter den 
leva som familjehund fram 
tills att den är mellan 12-18 
månader. Då kommer hun-
den till Göta Hund och stan-
nar i tre dagar till tre veckor 
för att kolla om hunden är 
ledarhundsmaterial.

– Ofta är det äldre par el-
ler hästtjejer i 20-årsåldern 

som är intresserade av att 
vara fodervärdar, säger Carin 
Sandersnäs.

Will to please
Det är individuellt för varje 
hund hur lång tid den behö-
ver stanna hos Carin San-
dersnäs.

– Jag kollar då om hunden 
är rädd för någonting eller 
överdrivet intresserad av nå-
got som man stöter på. Det 
är väldigt svåra tre veckor för 
mig, jag behöver bestämma 
mig för om jag ska satsa tid 

och pengar på hunden eller 
inte och det är oftast svårt. 
Det handlar om koncentra-
tionsförmåga hos hunden 
och magkänslan hos mig.

Varför är det just labrador 
retriever som du har fokus på?
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Unik utbildning för ledarh
■ ■ Är du ung, fyrbent, hårig och av märket labrador i 

dina bästa lärdomsår? Då kan du vara ledarhundsmate-

rial. I Kullavik fi nns Carin Sandersnäs, en av få personer 

i Sverige som livnär sig på att utbilda ledarhundar.

FULL TILLIT. Man måste bygga upp en tillit till ledarhunden, den är bokstavligt talat den synskadades ögon. Den svarta labradoren på bilden heter Charlie, han genomgick ledarhundstestet för bara nå

med bravur. Nu ska man hitta ett passande hem till honom.

”Vikten av 
allting som en bra 

ledarhund ska 
ha börjar redan 

i valplådan”

”80 procent av 
alla ledarhundar är 
labradorer, de har 
en ”will to please” 
som är unik och så 

är de inte för 
impulsiva”

 ■ Att inte rusa fram och störa hunden när den jobbar, 

fråga föraren om det är okej att hälsa på hunden.

 ■ Fråga om de behöver hjälp.

 ■ Visa respekt om du kommer med egen hund, håll in 

din hund för att inte störa ledarhunden.

 ■ Prata inte till ledarhunden, prata med den synskada-

de.

 ■ Låt hunden jobba!

Att tänka på om du möter 
en ledarhund på stan
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– 80 procent av alla ledar-
hundar är labradorer, de har 
en ”will to please” som är 
unik och så är de inte för im-
pulsiva.

Carin Sandersnäs berättar 
man började använda schä-
fern som ledarhund till krigs-
blinda och att labradoren 
kom till Sverige som ledar-
hund på 70-talet.

– En labrador har med-
födda talanger, den är fram-
avlad att ligga passiv bredvid 
jägaren och ha en på-knapp.

En hund med jobb
Fortfarande används schä-
fern som ledarhund, men 
främst som polishund. Även 
storpudel används som le-
darhund.

Charlie är en busig hund, 
han har den där pillemariska 
blicken som säger ”lek med 
mig!”. Och visst får han ut-
lopp för sin busighet.

– Många tror att de är ro-
botar, men en ledarhund är 
som en vanlig familjehund 

– fast med ett jobb, säger Ca-
rin Sandersnäs.

Charlie busar med de an-
dra hundarna, de brottas och 
käftar med varandra precis 
som unghundar ska göra. 
Men när ledarhundsselen 
kommer på är det jobb som 
gäller. Då lugnar han sig och 
står beredd på att leda.

Öppnar dörrar
Charlie visar hur det ska gå 
till på banan, Carin går med 
ögonbindel och litar fullt ut 
på honom. Han stannar för 
varje hinder, leder Carin rätt 
i labyrinten. Han vet vad han 
gör.

Några dagar senare har 

Charlie gjort provet, han blev 
godkänd med guldstjärna i 
kanten.

– Det känns jättebra, nu 
ska vi hitta rätt familj till ho-
nom så att han får göra sitt 
jobb. Det är ett oerhört vär-
defullt hjälpmedel, en ledar-
hund har stor betydelse för 
en synskadad och är en sann 
vän.

Carin Sandersnäs menar 
att ledarhunden öppnar upp 
så många dörrar för den syn-
skadade.

– Personen blir fri igen 
och kan komma ut utan att 
förlita sig på någon annan.

Vad skulle du vilja ändra på?
– Jag tycker att det är synd 

att andra funktionshindrade 
inte har rätt till ett sådant här 
hjälpmedel, säger Carin San-
dersnäs. Att få en hund som 
är anpassad och utbildad för 
just det jobbet. Det skulle jag 
vilja ändra på.

Emma Ullsjö
emma.ullsjo@gbg.direktpress.se
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hundar i Kullavik

1   LYDNAD
 ■ Gå fot vid sidan

 ■ Apportera olika föremål

 ■ Inkallning

 ■ Platsliggning

 ■ Skottprov, att hunden 

inte ska vara skotträdd

2 LANDSVÄG
 ■ Hunden ska hålla 

vänsterkant på väg där det 

inte fi nns trottoar

 ■ Svänga upp på alla vägar 

som kommer på vänstersi-

dan

3 HINDERBANA
 ■ Ta eget initiativ

 ■ Väja när det kommer nå-

got i vägen

 ■ Stanna när något över 

hela vägen

 ■ Hunden ska tänka på hur 

stor den och människan är 

tillsammans, alltså även 

stanna för hinder som är i 

höjd med människan

4 STADSKÖRNING
 ■ Klara av trafi k, buller 

och människor

 ■ Hunden ska stanna vid 

varje trottoarkant

 ■ Lära sig sökkommandon, 

så som ’sök stolpe’, ’sök ut-

gång’ med mera

Fyra delmoment en ledarhund ska klara

Ålder: 37 år.

Bor: Kullavik.

Första hunden: En box-

er när jag var 17 år.

Intressen: Hundar, hus 

och trädgård, tennis 

och skidåkning.

Om jag inte jobbade 
med hundar skulle 
jag: Tränat något annat 

djur. Då skulle jag ha 

en ambulerande cirkus 

med väldresserade un-

dulater.

Hemsida: www.gota-

hund.se.

Carin 
Sandersnäs
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ågra dagar sedan och blev godkänd 

HÅLL VÄNSTER. Det är många moment en ledarhund ska klara av, som på bilden ska den alltid 

hålla vänster på vägar utan trottoar.

”Jag tycker att 
det är synd att 

andra funktionshin-
drade inte har rätt 
till ett sådant här 

hjälpmedel” Koreansk kampsport för alla 
barn och föräldrar är välkomna.  

BILLDAL
www.billdaltkd.se

0705-62 85 42

FRÖLUNDA
www.frolundataekwondo.se

031-57 57 50

ITF TAEKWON-DO
NYBÖRJARSTART

Provträna gratis!

låt dig inspireras på www.abitra.se

Förverkliga 
dina idéer 

LÅS & NYCKLAR

Välkommen till 
lås- och säkerhetsbutiken 
i Västra Frölunda!

Vi har produkterna som ökar säkerheten 
för både bostad och företag.

Nyckeltillverkning
Lås och larm
Kassaskåp
Galler
Montage och servicearbeten

August Barks gata 2
Högsbo Industriområde 
Tel 031-68 26 10

Måndag-torsdag 7.30-17.00 
Fredag 7.30-14.30
Jour dygnet runt 031-80 24 80

Exercishuset, Heden, Göteborg

4-5 sep kl 10-18
En mässa för kropp, sinne och själ
Inträde 100:-, Barn under 12 år gratis

www.livsstilsmassan.info  
0703-456 312

Må Gott
2010

Nyhet 2010!
Chamunda swamiji är en framstående tantric och andlig
 healer boende i New York.  Pt. Gopal Sharma  är en 
världsledande Vastu- och Fengshui expert. Båda har 
föreläsningar/ Workshop och privata konsultaioner under 
mässan. Ring eller boka in på hemsidan.


