Presentasjon av Lone Marian Vollan Holte

Jeg er 43 år gammel, opprinnelig Lillehamring oppvokst i
Trondheim. Gift med tatovøren og kunstneren Øystein,
har tvillinggutter på 7år og bonusdatter på 14år. Vi bor
landlig til i Malvik øst for Trondheim.
I yrkeslivet har jeg gjort litt forskjellig, jeg har vært
lagermedarbeider, jobbet som pizzakokk, drevet kantine,
vært vekter og ordensvakt, jobbet i flere butikker inkl.
dyrebutikker, og vært (selvutnevnt) jernvaredronning i
Clas Ohlson. Jeg har hatt flere tillitsverv i løpet av disse
årene. Min helse satte til slutt strek for mitt yrkesliv og
jeg ble erklært ufør for noen år tilbake.
Hund har alltid vært en del av livet mitt, selv om jeg fikk
ikke egen hund som barn. I nabolaget var det flere
hunder jeg fikk låne, de fikk både lange turer og lære nye
triks, og eierne var mer enn fornøyde. Vi tilbød ofte feriehjem for andres hunder, og vi
hadde også hund i «fosterhjem» en periode. Først i voksen alder fikk jeg min første hund, en
husky. Med tiden begynte jeg å se på mindre hunderaser som passet bedre i leilighet i by og
var innom flere før jeg bestemte meg for Griffon. Min første Griffon kom i hus på nyåret
2006, og som alle vet nytter det ikke å stoppe med bare én. Flere har kommet og noen har
reist siden den gang. Per i dag har vi fire trivelige frøkner i alderen 2,5 til 12 år i hus, hvorav
tre med helskjegg og ei med evig fjortisbart.
Mitt Kennelnavn, Lunacop, ble godkjent tidlig i 2008.
Jeg hadde fire flotte valpekull i årene 2008 – 2010, og
satt også som raserepresentant for Griffon i et års tid
før jeg tok pause fra oppdrett og organisert aktivitet på
ubestemt tid. Hundene mine har først og fremst alltid
vært familiemedlemmer og turkompiser, og enkelte av
dem har gjort det meget bra i utstillingsringen. Jeg har
mange planer for fremtiden for både oppdrett og
utstilling, og forhåpentligvis kommer det omsider
valpekull i huset igjen i år.
Jeg er svært opptatt av å opprettholde god dyrevelferd,
helse og sunnhet gjennom målrettet og gjennomtenkt
avl. En god Griffon for meg har et våkent blikk, stor
arbeidslyst og utholdenhet i tillegg til et rasetypisk
utseende.
Mvh, Lone Marian Vollan Holte

