hundutbildning f r i s k v å r d
g l ä d j e engagemang kurser
prova på att ha hund

upplevelser
Blev du intresserad och vill veta mer?
Kontakta oss för mer information.

d isa

DISA Dogs in Service & Aid AB
Anette Johansson
Poppelvägen 3
263 63 Viken
070-659 65 05
www.disadogs.se
Expose Ledarhundar
Jenny Lindgren
Dalsbyvägen 23
783 35 Säter
070-273 04 69
www.ledarhundar.se
Guide Dogs Stockholm
Emmelie Reinson
Ronnebyvägen 22
121 52 Johanneshov
070-148 32 69
www.guidedogs.se
Göta Hund
Carin Sandersnäs
Gamla Särövägen 220
429 34 Kullavik
0708-32 65 00
www.gotahund.se

träna hund

vänner för livet s a m h ä l l s i n s a t s

mentalkunskap

Fodervärd

att vara fodervärd
Vill du prova på att ha hund och samtidigt göra en samhällstjänst?
Ta då tillfället i akt att bli fodervärd till en blivande ledarhund!
En strålande möjlighet att få lära dig mer om hundar, träffa andra
fodervärdar, få daglig motion och känna närheten till en hund.
Valparna placeras hos fodervärdar när de är 8 veckor gamla och
tas in för dressyr när de är mellan 12-18 månader gamla.
Den vanligaste rasen är Labrador Retriever men det förekommer
också andra raser såsom Labradoodle, en blandning mellan Pudel
och Labrador.
Under fodervärdstiden sker kontinuerliga uppföljningar av valpens
utveckling och som fodervärd får du tillgång till råd och stöd från
en professionell ledarhundsdressör.
Att vara fodervärd innebär att du får följa en valp från det att den
lämnar valplådan till dess att den är redo att ta sig an sin arbetsuppgift tillsammans med en synskadad.

En ledarhund är en fantastisk livskamrat och ledsagare till
människor som har svårigheter att på egen hand ta sig fram på ett
säkert sätt i sin omgivning.
Vi söker dig som har mycket tid och tålamod att ta hand om en
valp och som har fysiska möjligheter att aktivera och uppfostra en
busig unghund. Förutom att valpen behöver en trygg och kärleksfull uppväxt ska du också låta den bekanta sig med nya situationer
och miljöer, sk miljöträning.
Som fodervärd bör du inte arbeta heltid alternativt ha möjlighet att
ta med hunden på arbetet.
“Jag hade länge tänkt skaffa hund och tyckte det var superbra att
kunna få stöd och råd under tiden”
Eva Levinsson med hunden Emil
fodervärd för 2:a gången

