
Stramme bukser og ingen snørebånd. 
Veterinærsygeplejerske Tanja Falster 
Nørager er i arbejdstøjet, og der skal 
helst ikke være for meget, de små 
sylespidse hvalpetænder kan hænge 
fast i eller flå fra hinanden, når hun er 
på job. En førerhund i Dansk Blinde-
samfund begynder altid med Tanjas 
trænede øje, der hurtigt spotter den helt 
rigtige hundehvalp med det perfekte 
førerhundesind i de store ivrige flokke 
af nuttede hundehvalpe, der er hendes 
hverdag. Lidt af et drømmejob, og Tanja 
er da også i sit helt rette element, da hun 
en tidlig forårsmorgen træder ind ad 

Alle hundehvalpe i Dansk Blindesamfunds førerhunde-
ordning er nøje udvalgt og håndplukket til opgaven.

Med Tanja på hvalpejagt

døren hos opdrætter Birgit Lieberkind. 
I dag venter en lidt usædvanlig opgave. 
Hundene har krøller, ørerne hænger og 
poterne er meget mindre end hos de 
glathårede labradorer med trekantede 
ører og bjørnepoter, som sædvanligvis 
er billedet på en førerhund.
Tanja er på jagt efter en puddelhund. 
Der bliver større og større efterspørgsel 
på allergivenlige førerhunde, og Dansk 
Blindesamfund er allerede i gang med at 
uddanne to pudler, men yderligere to er 
bestilt og afsat, og i dag skal Tanja finde 
den ene, som skal være en tæve.

Dream vælger livet som førerhund
Hvalpene har deres helt eget område i 
en mellemgang, hvorfra de nemt kan 
lukkes ud i haven. Birgit henter tæver-
ne Dream og Star og slipper dem løs i 
stuen. De to små krøltoppe tager et par 
skridt, kigger sig omkring og hopper så 
lidt forsigtigt frem. Tanja sidder midt 
på stuegulvet og sniksnakker hen mod 
hundene, mens hun trommer med 
neglespidserne mod trægulvet. Dream 
er straks henne og puffe med snuden. 
Star derimod har fundet et tæppe på 
gulvet, som hun er begyndt at trække i. 
Dream kigger interesseret på sin søster 
og hopper så hen mod tæppet. 
”Jeg kigger først på haleførigen. Hvor 
hurtigt løsner hvalpen op i de nye 
omgivelser, og hvad går de i gang med?”, 
forklarer Tanja, mens hun igen forsøger 
at få hvalpenes opmærksomhed.
Dream kigger op fra tæppet og hopper 
hen til Tanja, der straks tager imod den 
lille hvalp.
”Hun melder ind og er interesseret”, 
konstaterer Tanja, inden Dream igen 
stavrer lidt rundt i stuen for så at vende 
tilbage til Tanja.
”Har du valgt, at du skal være fører-
hund? Har du det?”, spørger Tanja, mens 
hun løfter den lille krøllede hvalp op for 
at undersøge, om Dream også er interes-
seret i så tæt kontakt.



Med en gave fra dig kan vi uddanne flere førerhunde, der hurtigt får ben at gå på 
– for hver dag mister seks danskere synet, og mange blinde ønsker sig en førerhund. 

Støt Dansk Blindesamfund på vedlagte girokort, www.blind.dk eller MobilePay 92310

Din støtte får hurtigt ben at gå på!STØT

Sådan skal fører-
hundens sind være
•  Samarbejdsvillig – mange  

forskellige opgaver hver dag. 

•  Omstillingsparat – mange skift 
fra opdrætter til fodervært til 
instruktør og endelig brugeren. 

•  Overblik – den skal kunne  
gennemskue farlige situationer  
i trafikken. 

•  Velafbalanceret – dominans  
forstyrrer koncentrationen. 

•  Tryghedssøgende – nem at  
komme i kontakt med.

Dream vil have kontakt
”Nu skal vi se, om du kan sidde stille. Ja, 
du er god til at falde til ro”, siger Tanja, 
der holder Dream i armene som en baby. 
Dream siger små tilfredse knagely-
de, mens Star stadig er er i gang med 
tæppet. Hvalpen kigger kort i Tanjas 
retning, når hun hundesnakker med 
Dream, men trækker så videre i tæppet.
”Ja, der er ingen tvivl. Hun har det hele. 
Hun er samarbejdsvillig, tilpas nysgerrig 
men kan også slappe godt af. Jeg skal 
have alle egenskaber i én hund, og det 
har jeg her”, siger Tanja og fortsætter:
”Dream melder ind. Hun tør sagtens gå 
ud og undersøge, men skal have tryghed 
og søger tilbage til basen. Jeg har brug 
for en hund, der viser flaget og gerne 
vil have kontakten. Det er ikke altid så 
tydeligt, som det er lige her. Jeg er over-
hovedet ikke i tvivl. Star er meget selv-
stændig, og det er en fed egenskab, men 
vi har brug for hunde, der er afhængige 
af brugeren. Når man er blind, skal 
det være let at komme i kontakt med 

hunden, og der ser vi tydeligt forskellen 
mellem Dream og Star”, forklarer Tanja, 
der også bemærker, at Dream er en 
smule større end Star, hvilket understre-
ger, at hun er det rigtige valg til Dansk 
Blindesamfunds førerhundeordning.

Dream har et godt liv i vente
Dream kan nu se frem til at flytte ind hos 
en foderværtsfamilie på en gård i Jylland, 
hvor der allerede bor to labradorer, som 
bliver Dreams nye legekammerater.
”Hun er dyrlæge, og han er skolelærer, 
og deres venner har en kongepuddel, 
så det kan næsten ikke blive en mere 
perfekt foderværtsfamilie”, siger Tanja til 
Birgits store glæde.
”Jeg er meget stolt af mine hunde og 
glad på deres vegne. Når man bliver 
valgt til førerhund, så har man et godt 
liv i vente”, siger Birgit, som på billedet 
herunder siger farvel til Dream.


