
Presentasjon  av Kristin Lium Mamelund 

Mitt navn er Kristin Lium Mamelund. Jeg er gift, har 
tre barn og vi bor landlig, høyt og fritt 7 km utenfor 
Gjøvik by. Jeg er utdannet frisør og Vernepleier med 
tilleggsutdanning. 

Jeg vokste opp med jakthunder og bestemte meg 
tidlig for at egen hund måtte det bli! Bare 18 år 
gammel kjøpte jeg min egen hund. Den gangen 
bodde jeg alene på et småbruk. Man skal faktisk ikke 
kimse av unge hundeeiere, for blandingshunden 
Schicco hadde et meget godt hundeliv! All min fritid 
ble brukt sammen med han, vi deltok på diverse 
lydighetskurs og hadde mange flotte turer sammen. 
Da Schicco ble gammel og måtte få slippe, fikk vi 
Briarden Elvis. Han ble også brukt til lydighet, samt 
at vi deltok på utstillinger. 

I 2005 kom vår første Tibetanske Spaniel. 

Jeg arbeidet som rådgiver i Videregående opplæring i Oppland Fylkeskommune inntil jeg ble 
ufør i 2009. 

Av natur ser jeg på meg selv som positiv, og som kjent; når en dør lukkes, åpnes en ny! 
Jeg fikk etter hvert derfor mulighet for å kunne engasjere meg mer inngående i min store 
interesse: Menneskets beste venn!  

• I 2011 ble kennelnavnet Amiwi godkjent.
• Videre har jeg gått kurs i Kynologi via NKK,
• NKK`s oppdretterskole,
• flere Handlerkurs,
• Hverdagslydighetskurs og Bronsemerkekurs via lokale hundeklubber og i privat regi.

 2017 kom kennel Amiwi`s Tibetansk  spaniel kull 

• Eden, min første Griffon, kom i 2016.  Èn Griffon, fører som kjent til flere, så i 2019
fikk vi Carla fra Danmark. 

• 11 . Mars 2019 fikk jeg også mitt første Griffonkull. Hele 7 valper så dagens lys!
Dessverre døde en av valpene. I skrivende stund er de snart 5 uker, og det gleder en ny 
oppdretter at B kullet vokser og trives. 

Som dere kan lese har hele mitt liv handlet om hund, men for meg som liker å gjøre ting 
ordentlig: er alt til sin tid. Barn og tidkrevende arbeid førte til at jeg syns jeg "bare" kunne ha 
en hund.  Det er altså ingen tilfeldighet at jeg ikke begynte med oppdrett før, og at jeg ikke 
fikk mitt første kull før i 2017. 



Mine hverdager består mye av hund. Alt fra å gå våre daglige helsebringende turer i skogen 
der vi bor, til å sosialisere hundene i nye og fremmede omgivelser. 
Vi deltar aktivt, gjerne flere ganger i uken, på ringtreninger i våre lokale hundeklubber, samt 
miljøtreninger. 
  
• Gjennom årene har interesse for eksteriørutstillinger tatt stadig større plass. Dette 
fordi jeg ser på utstillinger som kvalitetssikring ifht både avl og helse. Rundt ringene treffes 
entusiaster for rasen og nyttig informasjon og kunnskap tilegnes og deles. 
  
2018 var mitt store utstillingsår! På selveste Rasespesialen på Maura ble Eden Norsk 
utstillingschampion og på Dogs4All ble min Tibetansk spaniel, Yanka, Norsk og svensk 
utstillingschampion. 
  
• Som skriver på utstillinger, også for andre hunderaser,  er det mange fellesnevnere som 
er nyttige å ta med seg selv om man ikke har inngående kunnskap og kjennskap til alle de 
ulike rasene. 
  
• Videre er jeg nyinnvalgt i styret i Toten og Omegn hundklubb. Der ser jeg fram til å 
kunne være blant engasjerte hundemennesker og få delta og lære om hvordan en lokal 
hundeklubb drives.  
  
Jeg ønsker å engasjere meg i Griffonrasen, fordi jeg har stor interesse av å vite og lære mer.  
Økt kunnskap kan bare fremme rasens beste. Jo flere som drar samme vei, jo bedre nåtid og 
fremtid for rasen.  
  
Forøvrig er å ivareta god helse og hunders opprinnelige bruksområde, temaer som engasjerer 
meg.  
  
Mvh Kristin Lium Mamelund 
 

 

 

 


