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Nørre vosbygaard

En luftetur koster 178 kroner, men der er også mulighed 
for månedsrabat, hvis man ønsker at få sin hund luftet hver 
dag. For de penge får ejerne foruden en god samvittighed 
en dejlig glad og afslappet hund, der har fået masser af 
glæde og motion i den friske luft.

Et hundeliv er 
også en livsstil
Det er fem år siden den nu 42-årige Nini Karpatoff blev træt af jobbet som tjener og tog en 
rask beslutning. Hun ville være professionel hundelufter – og blev det.
en beslutning, hun aldrig har fortrudt.
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H
vad gør hundeejere, hvis arbejds-

dagene pludselig bliver lange, og 

lille Fido derfor skal være alene 

hjemme i alt for mange timer? Ja, 

bor man i Københavnsområdet, ringer man 

måske til Nini Karpatoff, som er en af Dan-

marks fem professionelle hundeluftere.

Hver dag, to gange om dagen, starter Nina 

firmabilen og kører rundt og henter sine fir-

benede kunder. Så kører de på tur til forskel-

lige steder, hvor der er plads til løse hunde 

og plads til masser af leg, som eksempelvis i 

Bernstorffsparken.

Her slipper Nini hundene løs, og så står der 

leg, godbidder og hygge på programmet i en 

god times tid, inden hundene igen hopper i 

bilen og bliver kørt hjem.

Ninas job er ikke som de fleste. Hun er alene 

i firmaet, og der er mange logrende haler, 

som er afhængige af hende. Hvad end det 

stormer, regner, sner eller solen banker ned 

med 32 grader, så forventer de at komme 

på tur, og Nini gør, hvad hun kan, for ikke at 

skuffe dem.

Kun bilen kan blive syg

- Hvis jeg vågner op og er syg, snupper jeg 

et par Panodil, og så kører vi alligevel. Det er 

kun hvis min bil bliver syg, at jeg må aflyse. 

Jeg er fuldstændig afhængig af bilen, så hvis 

den skal på værksted, har jeg ikke mulighed 

for at komme af sted, siger Nini, der ikke et 

øjeblik har fortrudt, at hun byttede livet som 

tjener ud med livet som hundelufter. 

- Jeg er virkelig kommet til at sætte pris på 

det udendørs liv. Jeg nyder hver eneste dag, 

nyder de skiftende årstider og kan slet ikke 

forestille mig at skulle arbejde indendørs 

igen, smiler Nini, da vi møder hende i Bern-

storffsparken. Hun har røde kinder, blæsten 

river i det krøllede hår, og hun ser dejlig frisk 

ud. Der er ikke tvivl om, at hun mener hvert 

eneste ord. Hendes firbenede kunder er hen-

des bedste venner. Hun elsker hver eneste af 

dem og kender deres personlighed. Faktisk 

kan hun slet ikke få nok af hunde og hun-

desnak, og er netop også nu ved at starte op 

med foredrag og konsulentbistand til eventu-

elt nye hundeluftere.

Sætter livet på spil for hundene

Hver dag er forskellig, og hver eneste dag 

kommer Nini hjem med masser af oplevelser. 

For det meste sker der kun gode ting, men 

der er en enkelt episode, som hun aldrig 

glemmer.

- Det var en vinter, hvor en af hundene løb 

ud på en frossen sø. Isen var for tynd, og 

hunden røg i vandet. Så var der ikke andet at 

gøre end at få den op, fortæller Nini med et 

alvorligt udtryk i ansigtet. Isen, der ikke kunne 

bære en hund, kunne heller ikke bære Nini, 

som også måtte i vandet. Men heldigvis gik 

det godt, og hunden blev reddet.

 - Jeg hundefrøs resten af dagen og kunne 

slet ikke få varmen. Men det vigtigste var, 

at det, der kunne have gået grueligt galt, fik 

en god slutning, forklarer Nini, der har luftet 

80-90 forskellige hunde igennem de seneste 

fem år. De fleste hunde kører på faste aftaler 

og har deres egen lille logbog, som Nini og 

ejerne kan skrive små beskeder til hinanden 

i. På den måde er der en tæt dialog, så Nini 

ved, hvis der er noget specielt hun skal være 

opmærksom på, og ejeren ved, hvor hunden 

har været henne, mens han selv har været 

på arbejde.


