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Gode venner: For Grete Kristin Natterøy er hundene Tasha (t.v.), Luna og Tikaani ren terapi.

trener jevnt: 27-åringen trener styrke og balanse med Tasha (t.v.) og 
Luna.

Gir SeG ikke lett: Grete Kristin og Tikaani trener ofte søk, men det er ikke alltid 
det er så lett å få schæferen til å gi fra seg ballen når hun har funnet den.

Med tre hunder har Grete Kristin (27) fra 
sørabygda det for travelt til å være deprimert
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aktiv: Tikaani er ikke vanskelig å be når hundetreneren kaster ballen.

Grete Kristin Natterøy takker eurasieren 
Tasha for at hun kom seg opp av sengen da 
kyssesyken og depresjonen var på det verste.
Linda TungLand 
linda@solabladet.no

Da Grete Kristin var 16 år fikk 
hun kyssesyken. Hun var så 
dårlig at det var vanskelig å 
komme seg opp av sengen, men 
hun følte ikke at legene tok 
henne seriøst. Til slutt gikk det 
utover psyken, og det endte 
med at hun måtte slutte på sko-
len en periode.

– Jeg hadde lenge hatt lyst på 
en eurasier, og jeg satt foran pc-
en hver dag i flere måneder, og 
søkte på Finn.no. Det ble en 
form for medisin, og var den 
eneste grunnen til at jeg kom 
meg opp av sengen, forteller 
den dyreglade jenta, som alle-
rede hadde to bichon frisé.

Foreldrene mente at det var 
nok med to hunder, men de så 
hvor mye det ga datteren. Og da 
Grete Kristin til slutt fant Tas-
ha, ble faren med henne til Sve-
rige for å hente hunden.

– Tasha var den perfekte hun-
den for meg da jeg var syk. Hun 
var snill og bedagelig, viste om-
sorg og kjærlighet, og var alltid 
glad for å se meg, forteller 
27-åringen, som fremdeles sli-
ter med depresjon. 

Fagbrev som automatiker
Grete Kristin, som opprinnelig 
er fra Bømlo, kom seg tilbake 
på skolebenken. Da hun var fer-
dig med første året på elektro 
og to år med automasjon, fikk 
hun læreplass hos Hitec Pro-
ducts AS. Den trofaste følge-
svennen, Tasha, ble med på 
flyttelasset da bømlingen, som 
nå har bodd ett år i Sola, flyttet 
til Stavanger som 21-åring.

– Det var veldig kjekt, og jeg 
fikk blant annet være med på 
jobb til Malaysia, forteller hun.

Et halvt år etter at Grete Kris-
tin begynte som lærling, var 
hun i en bilulykke. Hun kom 
raskt tilbake på jobb etter ulyk-
ken, men bare noen måneder 
senere skjedde det et uhell på 
arbeidsplassen. Da var hun sy-
kemeldt lenge, men var litt 
frem og tilbake på jobb.

– Hitec var veldig flinke med 
tilrettelegging, og uten dere tål-
modighet og det gode arbeids-
miljøet hadde jeg aldri klart å ta 
fagbrevet, forteller 27-åring, 
som fikk tilbud om fast jobb hos 
bedriften.

Etter ulykken utviklet Grete 
Kristin sterk migrene, og hun 
får fremdeles botox-behand-

ling for å holde den i sjakk. Hun 
innså derfor at det ikke var den 
rette jobben for henne.

– I en periode taklet jeg ikke å 
være sammen med folk, og det 
var så vidt jeg kom meg opp av 
sengen. Tasha ble min medisin. 
Jeg måtte stå opp slik at hun 
fikk mat og tur, forteller auto-
matikeren.

27-åringen var redd migre-
nen skulle gjøre henne ufør, 
men behandlingen hun får fun-
gerer. Og da hun fikk arbeids-
trening hos Sola hundesenter 
falt brikkene på plass.

– Jeg har alltid hatt lyst å job-
be med hunder, men jeg har 
ikke visst hvordan. Nå har jeg 
fått drømmejobben, sier hun-
deelskeren, som jobber fast 80 
prosent på dagsenteret. 

trener på søksarbeid
Hundeinteressen vokser for 
hver dag som går. Grete Kristin 
er nettopp ferdig utdannet in-
struktør, og skal ha valpekurs 
etter hvert, og hun har meldt 
seg på søkshundutdannelse. 
Hun er allerede i full gang med 
å trene eurasieren Luna, på to 
år, og bruksschæferen Tikaani, 
på syv måneder, opp til å bli 
gode søkshunder.

– Nesen deres fascinerer meg, 
og daglig trener vi på søksar-
beid, forteller hun. 

27-åringen og samboeren bor 
i en enebolig like ved Hålands-
marka. Hun tar ofte turen dit for 
å trene forskjellig søksarbeid, 
der hundene for eksempel skal 
søke opp spor etter mennesker, 
finne gjenstander med mennes-
kelukt eller mennesker som lig-
ger skjult i terrenget.

Foreløpig er det kun på kon-
kurransebasis, men mange av 
øvelsene er lignende de som 
må bestås for å bli en del av red-
ningstjenesten.

– Jeg blir bare mer og mer in-
teressert i søksarbeid. Tikaani 
er foreløpig alt for ung, og det er 
både dyrt og tidkrevende, men 
det kan godt hende at jeg trener 
henne opp til å bli en del av red-
ningstjenesten på sikt, sier den 
engasjerte hundetreneren.

aktivitet og sosialisering
Både eurasiere og schæfere er 
store hunder som krever mye 
aktivitet.

– Det er travelt og mye arbeid, 
men det gir meg veldig mye. 
Jeg ser ikke på det som stress. 

Jeg føler meg ganske alene uten 
hundene. Det er akkurat som 
noe mangler når de ikke er her, 
sier Grete Kristin, som alltid har 
hundene med på jobb.

På hundesenteret får de akti-
visere og sosialisere seg med 
andre hunder, og på kvelden 
går hun og samboeren ofte tu-
rer på strendene i området. Om 
våren og sommeren svømmer 
hundene ute, men resten av 
året går både Tikaani og Luna 
går på svømming i et oppvar-
met basseng på Forus.

– Det er god trening som ikke 
belaster muskulaturen. Og i til-
legg har vi en del styrke- og ba-
lansetrening der vi bruker balan-
seputer, forteller 27-åringen, som 
ofte blir igjen på jobb i flere timer 
for å trene hundene sammen 
med kolleger og venner.

Tikaani, som er en bruks-
schæfer, trenger i tillegg mye 
hjernestimuli. Mens vi sitter 
inne og prater, er hun ute i ha-
gen og søker etter godbiter. 

– Hun må fokusere skikkelig 
og bruke nesen for kulene er så 
små at hun ikke kan se dem, 
smiler Grete Kristin mens hun-
den snuser rundt ute på ple-
nen.

Den neste treningsformen 
som står på tapetet er kickbike, 
der hundene drar henne på en 
stor sparkesykkel. Hun gleder 
seg også til vinteren, da kan 
hundene dra henne på ski eller 
trekke slede.

Hundeentusiasten har dess-

uten vært på noen utstillinger 
med Luna, og har lyst til å fort-
sette med det når koronasitua-
sjonen har roet seg. Hun vurde-
rer også å sette kull på henne. 

– Men da må jeg være helt 
sikker på at jeg har kapasitet til 
det. Det er er et stort ansvar, og 
krever mye sosialisering og mil-
jøtrening for at de nye eierne 
skal få en trygg valp, understre-
ker 27-åringen.

tillit og trygghet
På Instagram-kontoene «loone-
ytunes_eurasier» og «tikaani_
ulvehiet» deler Grete Kristin 
bilder av hverdagene med de 
tre hundene.

– Det er veldig gøy å se hva 
andre hundeelskere driver 
med. Vi kommenterer på hver-
andres bilder og videoer, og jeg 
har for eksempel fått gode tilba-
kemeldinger på at jeg har klart å 
trene opp Luna til å bli en dyk-
tig søkshund. Eurasier har 
nemlig rykte på seg for å være 
skikkelige sofagriser, smiler 
hun og innrømmer at hun har 
brukt mye tid på å få det til.

Selv om de tre hundene har 
veldig forskjellig personlighet 
og det er to ulike raser, går de 
veldig fint sammen. Grete Kris-
tin har jobbet med dem på for-
skjellige måter, men hele tiden 
har samarbeid, tillit og trygghet 
vært i fokus. Nå er hundene så 
gode venner at det ikke var noe 
problem å reise en uke på bilfe-
rie i sommer.

– Vi kjøpte ny varebil før feri-
en, og hevet gulvet slik at vi fikk 
plass til skuffer under. Hunde-
ne lå i hvert sitt bur bak i bilen, 
mens vi overnattet i et telt på 
biltaket, smiler Grete Kristin. 

en del av familien
27-åringen synes det er kjekt at 
eurasier har blitt en populær 
rase i Norge.

– Det er en veldig fin familie-
hund. Den er rolig og avbalan-
sert, og kan være med på alt fra 
camping på vidden til en tur på 
stranden. Det er ikke superkre-
vende med én eurasier, for den 
er stort sett fornøyd om den får 
være med i flokken, forteller 
Grete Kristin.

– Men eierne må takle litt hår. 
Det er verst to ganger i året, da 
må vi støvsuge minst én gang 
til dagen for å holde det rent, 
legger hun til. 

For samboerparet er hunde-
ne en del av familien, og ligger 
oppi sofaen sammen med dem.

– For meg er hundene terapi, 
og jeg kommer alltid til å ha 
hund. Dersom noen sliter med 
depresjon, slik som meg, eller 
føler seg ensomme, anbefaler 
jeg dem å skaffe seg hund. Da 
har de alltid noen rundt seg, og 
de er nødt til å komme seg ut på 
tur, sier Grete Kristin, som ikke 
hadde klart seg uten hundene, 
spesielt ikke da sykdommen 
var på det verste.

Med tre hunder har Grete Kristin (27) fra 
sørabygda det for travelt til å være deprimert


