Fuldtids
hundelufter
AF LENE MØLLER
FOTO ERNST TOBISCH

To gange dagligt lufter
Nini Karpatoff andre folks
hunde – og det har hun
levet af i snart tre år

K

l. 9.00 alle hverdage starter Nini
Karpatoff sin Berlingo og kører ud
på et opsamlingsheat rundt i Storkøbenhavn. Hun henter op til ni hunde på
deres respektive bopæle. De ﬂeste af dem
møder hende glad ved hoveddøren, mens
andre skal hentes i deres kurv. De mindste
hunde sidder foran i bilen sammen med
Nini, mens de større er placeret bagi. Efter en halv time, når dagens tilmeldte er
afhentet, går turen mod skov eller strand.
Nini har ﬂere steder, hun bruger til luftning. Kriterierne for det optimale sted er,
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at der skal være gode parkeringsforhold, så
der ikke er fare, når hundene springer ud
af bilen. Derudover skal selve luftestedet
være tilpas langt væk fra traﬁk, for hundene
går uden snor, på den måde får de nemlig
bevæget sig optimalt. Selv kalder Nini den
timelange luftetur for klassens time.
“Vi skal lege og have det sjovt. Jeg er den
retfærdige klasselærer, som kun blander
sig, hvis det er nødvendigt. Vi træner ikke
lydighed, men har det sjovt og får en masse
motion samtidig”, siger den professionelle
hundelufter, som har omkring 20 faste kun-

der og fem løse.
Den dag ”Vores kæledyr” møder Nini
på job, har hun seks hunde med i bilen,
og de springer glade ud, da dørene åbnes.
Den eneste, der får snor på, er Mifou, som
er en enøjet shih tzu. Den kan ikke ﬁnde
ud af at gå løs. Tolleren Robin er den eneste på denne tur, som har været med fra
begyndelsen i 2004. Han løber rundt for
sig selv.
“ For Robin er jeg bare en praktisk foranstaltning, så han kan lufte sig selv. Han
vil helst udforske på egen hånd”, siger Nini,

Nini og den brogede hundeﬂok

Nini og den søde jack
russel terrier Ziggy, der
også er hundemodel

Ziggy og Scarlett har
fundet noget spændende

som helt klart kender sine ”lus på gangen”.
Hurtigt bevæger vi os ind i skoven, og det
føles nærmest som om, hundelufteren har
et øje på hver ﬁ nger. Hun holder øje med, at
de to perlevenner, den store vieszla hvalp,
Walther og den dansk/svenske gårdhund
Covo, ikke løber for langt væk, samtidig
med at hun opdager, at alderspræsidenten,
den ni-årige gravhund Scarlett, har fundet
noget, den mener er spiseligt. Det mener
Nini til gengæld ikke og får afværget mel-

lemmåltidet. Den sidste i dagens ﬂok
er den yndige jack russell terrier Ziggy,
som når hun ikke sviner sig til i skoven, er
hundemodel.

Den største udfordring
“I denne ﬂok er den eneste fører mig,” fortæller Nini, som en enkelt gang er blevet
snappet af en hund, der forsøgte at gøre
hende rangen stridig. Men den slags slås
der hårdt ned på. Der er ﬂere krav til hundene, før Nini siger ja til at indlemme dem

i kundekartoteket. Konsekvent siger hun
nej til muskelhunde, selvom hun ved, at
mange er søde og velopdragne. Hun tør
simpelthen ikke tage chancen, når hun har
mange hunde med ude ad gangen. Det er
også et krav, at hundene er vant til at omgås
artsfæller, at de kan gå uden snor, og at de
kommer, når man kalder.
“Mange ejere påstår, at deres hunde
kommer, når man kalder, men så er virkeligheden en helt anden. Hundene behøver
ikke at komme første gang, der bliver kaldt,
men jeg kan ikke rende rundt i 20 minutter
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KONTAKT

PRISER

Nini Karpatoff
Smallegade 20A, 2. tv
2000 Frederiksberg
Tlf. 22 99 08 89
www.profhundelufter.dk
info@profhundelufter.dk

Hverdage: 178 kr. pr. gang
Weekend/helligdage: 316 pr. gang.
Månedspakke, 20 dage: 2900 kr.

- Mine kunder er folk, som
gerne vil have, at deres hunde skal have det godt. De
slipper også af med den dårlige samvittighed.
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Tolleren Robin der synes
bedst om at lufte sig selv

De ﬂeste hunde vænner
sig hurtigt til at Ninis bil
betyder en god luftetur

for at indfange
en enkelt hund. Det går
simpelthen ikke, fortæller Nini.
Når hun får en ny kunde, tager hun først
på introduktionsbesøg i hjemmet. Under
besøget går hun en tur med hunden for
at se, om de kan sammen, hvorefter hun
vurderer hvilket hold, hunden vil passe
bedst på. Denne vurdering, mener hun, er
den største udfordring ved jobbet. Det er
nemlig vigtigt, at teorien holder i praksis,
og at der f.eks. ikke er for mange dominerende hanner i en gruppe. Dernæst skal
hunden gennem en indkøringsperiode på
ﬁ re til fem dage, for det er meget forskelligt,
hvordan de reagerer på alt det nye.
“ Nogle hunde vil ikke engang ind i bilen, nogle bliver skræmte over at være i en
stor ﬂok, mens det andre gange er ﬂokken,
der ikke vil acceptere den nye. De ﬂeste
hunde skal dog bare lige vænne sig til det,”
forklarer Nini. Hun tager 178 kr. for en enkelt luftetur og 2900 kr. - eller det samme
som en vuggestueplads – for en måneds
luftning alle hverdage, men Nini siger, at
hendes kunder ikke er velhavende.
“Mine kunder er folk, som gerne vil

have, at deres
hunde skal have det
godt. De slipper også af med den dårlige samvittighed. Der er en del kunder, der
bare bruger mig engang imellem, f.eks. hvis
de skal arbejde over. For 178 kr. er hundene
væk fra hjemmet i to timer. Udover gåturen
kan de ﬂeste hunde godt lide at køre i bil,
nogle af dem leger endda, mens vi kører.”

Ingen lukketid
Før Nini sprang ud som selvstændig, var
hun tjener. Flere af de erfaringer, hun gjorde i sit tidligere job, nyder hun godt af nu.
Først og fremmest bruger hun overblikket
til at holde øje med de ﬁ rbenede venner,
men også en god logistik sans er nyttig. Den
stammer fra bl.a. indviklede bordplaner og
bruges nu, når der skal hentes og bringes
hunde over hele Storkøbenhavn.
Den vigtigste kvaliﬁ kation for en hundelufter er dog, ifølge Nini, at man er en
retfærdig leder, og selvfølgelig, at man har
lysten til at være sammen med hunde. Det
kræver også en stor grad af ansvarsbevidsthed. Mange af Ninis kunder har ingen eller
voksne børn, så hundene er deres børn, og
ansvaret kan derfor let sammenlignes med
en babysitters.
Nini bliver aldrig træt af menneskets

bedste ven, men indrømmer, at hun kan
blive lettere irriteret. F.eks. når hun forsøger at høre et radioprogram i bilen, og
charmetrolden Walther snakker uafbrudt.
I løbet af de snart tre år, siden Nini startede
som selvstændig, har hun kun holdt en
uges ferie, og hun har lige haft en ordentlig
omgang Roskildesyge, men det afholdt
hende ikke fra at tage på job.
“Så kan det da godt være lidt surt, men
jeg trængte alligevel til frisk luft. Jeg har
virkelig verdens bedste job. Jeg er ude i
naturen hver dag sammen med en masse
glade vovser. Jeg kan godt huske, hvor sure
og triste vintermånederne var før i tiden,
men siden jeg blev hundelufter, har jeg ikke
haft skyggen af en vinterdepression,” siger
Nini, der har i sinde at forsætte mange år
endnu.
“Jeg har ingen lukketid. Jeg fortsætter,
så længe jeg kan, og så længe der er behov
for en hundelufter.”
Og så bliver Berlingoen læsset med
hundene igen, og turen går tilbage mod
København. Når Nini har aﬂeveret alle
i denne ﬂok og skrevet beskeder i deres
meddelelsesbøger til ejerne, er hun klar
til at hente en ny ﬂok og give dem dagens
sidste klassens time. 
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