Presentasjon av Kristin S Ålovsrud

Jeg er 41 år og bor i Rælingen sammen med mann, tre barn og tre
hunder. Jeg har jobbet i skolen tidligere, men har de siste årene
livnært meg som forfatter på heltid.

Hund har bestandig vært min store lidenskap og hobby, og min første
egne hund var en Griffon belge, med det stolte navnet Sir Tomas. Han var med på alt, og gikk
gjennom endringene fra å være enehund, og bare bo sammen med meg, til å måtte dele meg
med både mann og etter hvert barn. Han tok alle overganger med glans og så snart han fikk
anledning gikk han sammen med barna, enten de lekte eller skulle sove.

Da Tomas døde, 13,5 år ønsket min mann å få en jakthund. Han fikk en gordon setter under
forutsetning om at jeg hadde opsjon på når som helst å få en griffon, og det tok ikke lang tid
før den opsjonen ble utøvd, og jeg fikk anledning til å kjøpe Alaska, eller som hun på fint
heter: Darbergs Dutchess Dalwinnie fra Britt Darlington i Bergen. Etter det har det blitt enda
en gordonsetter.

Min iver etter å stadig lære mer om hund har ført til at jeg har
instruktørutdannelse fra Lundqvist hundeskole, samt flere jaktkurs med
føring av jakthund i fjell og på lavland, samt Grunnkurs jakthund hos
Norges jeger og fisk.

Vi har etablert vår egen kennel, Kennel Furuknatten, hvor vi har hatt et
gordonsetterkull og i skrivende stund venter vårt andre. Vi ønsker på
sikt også å kunne avle friske, fine Griffoner, og dersom Alaska viser seg å være egnet – på
grunn av koronarestriksjoner har hun ikke blitt utstilt - vil vi bruke henne.

Jeg synes det er flott at mange mennesker ønsker å skaffe seg hund, for
det er mye god helse – både fysisk og psykisk i å ha en hund, men jeg er
her spesielt opptatt av tre ting. Det ene er at man før anskaffelse av en
firbent bestevenn faktisk har tenkt gjennom hva det betyr å få en hund,
hva den krever av tid, og også økonomi. Det andre er at man sørger for
at man får en hundetype som passer for det hundeholdet man ønsker å
ha. Det betyr at man faktisk gjør en del research før en får seg hund.
Det tredje er at man sørger for at man kjøper et friskt individ fra et
skikkelig oppdrett. Det finnes dessverre svært mye useriøst oppdrett, og
jeg ser det som en svært viktig jobb fremover for alle som har hjerte for
hundevelferd, å fremme de friske hundene, det gode oppdrettet og de
sunne hundene som følger av det.

