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Mens jeg skriver denne introduktion, kan jeg ikke undgå at komme til at tænke på hvilken stor
indflydelse et enkelt menneske kan have på en race i et land, og hvor afhængig hundeverdenen er 
af dygtige passionerede opdrættere. I løbet af foråret 2021 havde jeg fornøjelsen af at interviewe
Kirsten Kristensen til denne artikel i anledning af hendes 50-års jubilæum som opdrætter. Kirsten er
netop en af de opdrættere, som har defineret og præget en hel races udvikling. Utrætteligt har hun
arbejdet med sit eget opdræt, været med til at udbrede kendskabet til racen og som mentor haft 
stor indflydelse på andre opdrættere.
De færreste der kaster sig over opdræt og udstillinger holder fast i interessen så længe, at de kan
runde et 50-års jubilæum. Et halvt århundrede! Tænk engang hvor meget der sker på 50 år, f.eks.
personligt i form af medgang & modgang og den generelle udvikling i samfund og teknologi. 50 år
er LANG tid.
Kirsten rundede 80 år sidste år, og har bevaret sin usvækkede kærlighed til racen og samtidig også
fastholdt interessen og lysten til at lære nyt og se fordelene ved de nye muligheder f.eks. teknologi-
en giver for at dyrke hundehobbyen. Så helt typisk for Kirsten, så bliver interviewet ikke kun gen-
nemført som en hyggelig 1:1 snak, men selvfølgelig også via et par videomøder – den nye ”norma-
le” mødeform under pandemien.
50 år ER imponerende, men det som rører mig mest under vores snak, er Kirstens uændrede
engagement og kærlighed til racen og at høre hende fortælle med passion og entusiasme om de to
kommende 2021-kuld. Glæden og spændingen ved den næste generation Vindhause-italienere er
stadig 100% intakt – også selv om de bliver født i hænderne på en opdrætter med mere end 5 årti-
ers erfaring. En viden og racehistorik som - uanset race - mere end rigeligt rækker til at høre til den 
lille eksklusive inderkreds, som udgør Europas absolut mest erfarne ”Grand old ladies”.

Begyndelsen
Kirsten er født i 1940 i begyndelsen af 2. verdenskrig. 
De første hundeminder er da også fra krigens tid og 
i årene umiddelbart efter, hvor den sorte storpuddel 
”Molly” var en del af familien. Kirsten var meget glad 
for Molly, og sorgen var stor den dag, da Molly blev 
syg. Kirsten blev sendt af sted for at plukke en buket 
blomster, mens hendes far gravede en grav til Molly. 
Der blev taget fin afsked med Molly, men Kirsten har 
uden tvivl været helt utrøstelig. For kun kort tid efter 
afskeden med Molly kom hendes far heldigvis hjem 
med en overraskelse. Kirsten blev bedt om at kigge 
ned i hans store jakkelomme, og kunne tælle 3 små 
sorte prikker midt i noget hvidt. Det viste sig at være 
2 mørkebrune øjne og en sort snude på en lille hvid 
grønlænderhvalp. Dengang blev det kaldt en
grønlænderhund, men ligheden var nok større med 
dem, som vi i dag kender som Samojeder. ”Tut” 
blev siden efterfulgt af en lille dværgpinscher, og så 
begyndte Kirsten så småt at blive sporet ind på små, 
korthårede og elegante hunde.
Kirsten husker meget tydeligt, at hun som 16-17-årig 
så en dame med en lille, tynd blå hund. Den gjorde 
et virkeligt stort indtryk på den unge Kirsten, og hun 
besluttede sig for, at sådan en ville hun engang have.
Det blev dog i første omgang ikke en lille mynde, som 
Kirsten fik, da hun flyttede hjemmefra. Som nygift 
med Regnar, blev det i stedet en lille hvid silkepuddel, 
der flyttede ind hos det unge par. Men den lille tynde 

hund var ikke glemt, Kirsten vidste bare stadig ikke 
hvilken race, det var hun i sin tid havde forelsket sig 
i. Hun fik det dog kredset så meget ind, at der måtte 
være tale om en mynde. Men hvilken slags? Kirsten 
begyndte nu målrettet at studere søndagsudgaven af 
Jyllandsposten, og glædede sig til hver uges artikel 
eller klumme om hunde. Tit med forskellige racepor-
trætter eller en reportage, hvis der var født et kuld af 
en sjælden race. Med til avisens sektion om hund var 
der også hvalpeannoncer. Og de blev studeret grun-
digt hver uge, og var der født et kuld med mynder, så 
tog Kirsten og Regnar af sted for at finde ud af, om 
det var den ”rigtige” lille mynde, som den Kirsten
havde forelsket sig i som ganske ung. De var både 
ude at se Greyhound, Irsk Ulvehund og Afghaner
inden Kirsten endelig faldt over en annonce med titlen 
”Italiensk dværg mynde”! Afsted til Aalborg med det 
samme, og sørme om ikke Kirstens ihærdige og stæ-
dige søgen endelig gav pote. Godt nok var det ikke 
en lille blå mynde Kirsten drog hjem med den søndag 
i 1970, men en lille beige pige. Blå eller ej, så levede 
den lille Italienerhvalp til fulde op til Kirstens drømme 
og forventninger. Men kennelforholdene hvor lille 
hvalp var vokset op, lod desværre en hel del tilbage 
at ønske, og særligt kennelens to voksne Italienere 
havde Kirsten og Regnar svært ved at glemme. Så 
ikke så længe efter besluttede de sig for, at forsøge 
at købe dem begge. Det lykkedes heldigvis, så ind 
flyttede nu også en voksen tæve og han. 
Kirsten var godt nok vokset op med racehunde, men 
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dagens lys. Det var efter Kirstens 1. Italiener Anika 
og Sobers Viro. Og så var kursen sat for de næste 
mange generationer Vindhause Italienere!

Kennel Vindhause gennem 50 år
At få et kuld hvalpe er fantastisk, men enhver 
opdrætter med nogle års erfaring ved også godt, at 
der ind imellem alle de skønne oplevelser, desværre 
også kommer nogle sorger. Det lærte Kirsten alle-
rede i det første kuld. 3 dejlige hvalpe, og den ene 
skulle de selvfølgelig selv beholde. De første hval-
pekøbere der kom for at se hvalpene, var et meget 
tiltalende ægtepar, som bare slet ikke kunne blive 
enige om hvilken af de to hvalpe de skulle vælge. 
Det var en af hvert køn, så det gik ikke at tage dem 
begge to. Men ægteparret havde en ikke-hjemme-
boende datter, så det blev løsningen, at den ene af 
hvalpene skulle bo her. 
Desværre viste det sig at være en dækhistorie, og et 

alt andet end ønskværdigt hjem for de to små. Det 
var dyrkøbte erfaringer, men heldigvis og via omveje 
lykkedes det at købe de to små Italienere tilbage 4 
år senere. En historie, som selv om det er mange 
år siden, stadig bevæger Kirsten dybt, mens hun 
fortæller.

Modstand gør stærk og Kirsten var heldigvis ikke 
helt skræmt bort af den hårde start som opdrætter. 
Hun begyndte at læse alt, hvad hun kunne finde 
af litteratur om racen, sugede til sig om opdræt og 
begyndte at studere stamtavler. 

ed en af skæbnens tilsnigelser var der flere Sobers 
hunde bag Kirstens første hunde, så helt naturligt 
tog Kirsten kontakt til Astrid Jonsson, grundlægge-
ren af den verdensberømte Sobers kennel. Det blev 
starten på et tæt venskab mellem Astrid og Kirsten, 
og et nært samarbejde om den fælles passion for 
de små mynder. På Kirstens utallige ture til Stock-
holm lærte Astrid hende alt om racen. Hundene blev 
gennemgået i alle detaljer, fordele og svagheder, 
bevægelserne studeret og stamtavler gennemgået. 
Skokloster var også tit på sommerens program, men 
pga.karantænereglerne dengang, var det altid uden 
Kirstens egne hunde. Til gengæld var det muligt at 
medbringe hund den anden vej, så Kirsten har tit 
haft en svensk opdrættet Italiener med retur fra sine 
mange besøg hos Astrid. I alt er det blevet til 10 
Italienere importeret alene fra kennel Sobers.
Med stid som mentor fik Kirsten hurtigt et godt bille-
de af hvilken type Italiener hun selv foretrak, og det 
har siden været ledetråden og det man kunne kende 
en Vindhause Italiener på: elegant hoved med blide, 
mørkebrune øjne. Lang hals, velansat og glidende 
over i ryggen med lændebuen og det faldende kryds. 
God dyb brystkasse. Men vigtigst af alt – den rigtige 
udstråling og de for racen så karakteristiske let dan-

Astrid Jonsson, knl. Sobers. Fra en af 
Kirstens mange rejser til Stockholm.
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de var alle uden ”papirer”, og alt det med stamtavler, 
Dansk Kennel Klub, udstilling osv. var en helt ukendt 
verden for Kirsten. Men som i så mange andre af 
livets forhold, så var det tilfældighederne – eller 
skæbnen om man vil – der førte Kirsten ind på op-
drættervejen. 
Alle 3 Italienere var nemlig med ”papirer”, og end-
da nogle meget fine af slagsen  Den f rste var den 
dansk opdrættede Anika (Sobers Valletto x Thane 
Quality Street, født 1970) og nr. 2 viste sig at være 
en engelsk importeret tæve (Thane Quality Street) og 
nr. 3 den svenske Sobers Viro. Men inden Kirsten gav 
sig i kast med det første kuld hvalpe, var der også en 
anden ting, der skulle afprøves, når man nu tilfældigt 
havde fået fine hunde  med papirer. De skulle na-
turligvis vises frem på en udstilling! Så i 1971 deltog 
Kirsten i de første udstillinger. 
Store
udstillinger dengang var bænkede, dvs. hunden 
skulle være i deres boks hele dagen, undtagen når 
den var i ringen. Det var en anden tid, og bænkede 
udstillinger nok noget de færreste ville ønske gen-

indført, men Kirsten blev med det samme grebet af 
hele atmosfæren, og som det udadvendte og sociale 
menneske hun er, fik hun hurtigt et stort so ialt net-
værk og knyttet livslange venskaber til især Myndeop-
drættere.

Med to fine tæver og ramt af udstillingsfeberen , så 
var det næste skridt jo næsten forudsigeligt.Kirsten 
gik selvfølgelig i gang med at lægge planer for det 
første kuld. Kennel navn skulle der også til, og jagten 
gik ind på det helt rigtige navn. I Sverige hedder 
mynder Vinthund og i Tyskland hedder Italienerne 
”Windspiele”, så noget med Vind ville være oplagt. 
Men hvad skulle navnet indeholde mere? Jo, det var 
nemlig da Kirsten og Regner flyttede i eget hus, at 
hun fik muligheden for at få den f rste lille mynde, så 
noget med ”hus” ville også passe til kennelnavnet. 
Og dermed blev det ”Vindhause”, som der blev søgt 
om kennelmærke til. Et navn som både siger noget 
om racen, og hvornår det blev muligt for Kirsten at få 
drømmen om sin egen lille mynde til at gå i opfyl-
delse. I 1973 så det første kuld Vindhause hvalpe 

En gruppe Vindhause-italienere fra 70´erne
V. Silvana, V. Niputina & Sobers Viro

Vindhauses Vipotina, 10 mdr.
Den 1. Vindhause-Italiener på 

bænket udstilling i 1973.
R med ertifikat
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El-Vira som Kirsten lavede den succesfulde tætte 
parring med, var ingen tilfældighed. Hun kom så tæt 
på standarden, som det næsten er muligt.
I 1979 blev hun verdensvinder i Schweiz, og 
hendes far aldo fik res. .  yskland i  
blev hun verdensvinder for 2. gang, og hendes søn 
Vindhauses Luige blev junior verdensvinder. Som 
8-årig præsterede hun det næsten umulige, og sco-
rede hattrick med en ny verdensvindertitel i 1985
i Amsterdam. En rekord som bliver meget svær at
gøre den smukke El-Vira efter. Kirsten har noteret
alle detaljer om hvert kuld i en særlig, håndskrevet
bog. Under snakken om

indflydelsesrige avlshunde bliver der flittigt bladret i 
bogen, og mange dejlige minder dukker op. Det
er ikke helt let for Kirsten at fremhæve nogle hunde 
fremfor andre – for der har jo været rigtig mange
Lidt hårdt presset falder hendes blik alligevel på 
CH Vindhauses Chico (CH Sobers San Sarto X CH 
Vindhauses Rosetta – El-Vira datter. Født 1984) i 
notesbogen. Han var meget indflydelsesrig på Kir-
stens opdræt tilbage i 80´erne, og gav også nogle  
fremragende hvalpe hos andre kenneler og bidrog 
til, at de fik den bedst mulige start med opdrættet. 
Den 3. avlshund som Kirsten vælger at fremhæve, 
er CH Vindhauses Marco (CH Vindhauses

En glad Kirsten med sin El-Vira da hun for 3. gang blev verdensvinder i Amsterdam, 
1985. På tilskuerpladserne sidder bl.a. en meget stolt opdrætter, Bitte Ahrens, knl. 
Sobers, der giver sidemanden et stort knus. På den anden side af ringen stod bl.a 4 
danske supportere og jublede over El-Viras velfortjente sejr.

Kirsten & Regnar har altid haft en stor kærlighed til 
hunde. Her deres elskede Borzoi Rasputin sammen 

med en af de små Vindhause-hvalpe
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sende/fjedrende bevægelser med korrekt løft og bøj i 
forbenet. Bevægelser som kun kommer med de rigtige 
vinkler i skulder og bagben. Men selv med et klart 
billede af ens idealtype, så er Italienere en svær race 
at opdrætte. De har en svær bygning, som det kræver 
fokus at fastholde generation efter generation.Tillige 
er det små kuld og ofte med en stor forskellighed i det 
samme kuld.
Til trods for Italienerens særlige bygning, er nogle 
avlshunde alligevel bedre til at give den ønskede 
type og egenskaber videre. 

Særligt tilfreds har Kirsten været med Sobers El-Vira 

(CH Sobers Valdo x CH Sobers Diana, født 1978). 
Hun gav flere dejlige kuld med den type, som Kirsten 
stræbte efter.
Dengang var tiden en anden og avlsmulighederne 
anderledes, og for virkelig at fastholde typen lavede 
Kirsten for første og eneste gang en helt tæt far/datter 
parring med El-Vira og hendes far Sobers Valdo, og 
fik et fantastisk kuld f dt  ud af det. Hannen 
hun selv beholdt (MULTICH Vindhauses Luige) blev 
senere junior verdensvinder og far til en lang række 
smukke Vindhausekuld.
Kuld-broren (CH Vindhauses Lorenzo) blev helt 
central for kennel Ronæs’ opdræt. At det netop blev 

CH Sobers El-Vira
En af de Italienere der 
kommer tættest på 
racestandarden.

DKCH FRCH Vindhauses MarcoCH Vindhauses Chico
Med det racekarateristiske forbensløft
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Det alsidige og engagerede hundemen-
neske
Kirsten altid været et engageret menneske og har 
aldrig været bleg for at smøge ærmerne op for den
fælles hundesag. Hun har derfor igennem årene haft 
utallige tillidsposter inden for både Myndeklubben og 
Dansk Kennel Klub.
I Myndeklubben var Kirsten bestyrelsesmedlem fra 
1977-79, kasserer fra 1980-84 og formand fra
1986-91. Da klubben organiserede sig med racere-
præsentanter, var Kirsten selvfølgelig klar til også
at tage den tørn for hendes højtelskede race. En op-
gave som hun stadig varetager på smukkeste vis
og bl.a. beredvilligt deler ud af sin store viden og 
erfaring med racen til nye, potentielle hvalpekøbere.
En lang og tro tjeneste i Myndeklubben der resultere-
de i, at Kirsten, som kun den 2. i klubbens
historie, fik tildelt guldnålen og blev udnævnt som 
æresmedlem.
I 20 år var Kirsten også Kennelkonsulent for Dansk 
Kennel Klub. Indimellem en svær opgave, men
som Kirsten alligevel husker tilbage på med stor glæ-
de. Selvfølgelig har der været ”svære” besøg
igennem årene, men de gode og givende besøg er 
heldigvis så klart i overtal.
Med egne opdrættererfaringer og en bred kontaktfla-
de som kennelkonsulent var Kirsten oplagt at
involvere, da DKK etablerede opdrætteruddannelsen. 
Igennem de første mange år var Kirsten derfor

fast ”Værtinde/host” på opdrætteruddannelsen og 
medvirkende til uddannelsens store succes.
Kirstens mangeårige opdræt og store arbejdsindsats 
hos DKK blev for nogle år tilbage fuldt fortjent
belønnet, da Jørgen Hindse Madsen kunne overræk-
ke Dansk Kennel Klubs guldnål til Kirsten.
Kirsten har helt naturligt igennem årene fået opfor-
dringer til at lade sig uddanne til dommer, men hun 
har aldrig følt sig fristet. 2 gange har hun alligevel 
ladet sig overtale til at d mme på uo ielle taliener 
specialer i hhv. Helsinki og Stockholm. Begge gange 
har været fantastiske og meget lærerige oplevelser, 
men også bekræftet Kirsten i, at det ikke var den vej 
hun ønskede at gå med sit ”hundeliv”. Og med så 
mange andre hundeaktiviteter på paletten, så må der 
nødvendigvis prioriteres.

4 generationer succesfuld Vindhause-Gravhunde
Til trods for at hunde har fyldt utroligt meget i Kirstens 
liv gennem de seneste 50 år, så er Kirsten et meget 
alsidigt og bredt engageret menneske. Det vil føre for 
vidt at komme ind på det, men én ting er
det alligevel for fristende at undlade at nævne, nemlig 
Kirstens involvering i den lokale revy gennem 38 år! 
Både på og bag scenen har Kirsten været medvir-
kende til revyens succes. Dem der kender Kirsten, 
kan levende se for sig Kirsten klædt i knaldrød kjole, 
lange røde silkehandsker og rød hat give den som 
sprælske Rebe a r el på s enen sammen med 
”Lars Trier”! Kirsten er på alle måder et nysgerrigt, 
vedholdende og positivt menneske. Kirsten ser mulig-
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Giovanni X CH Sobers Daria, født i 1981). Han nåede 
kun at give   men flotte , kuld hos Kirsten, inden han 
flyttede til rankrig hos ean ouis r nheid, kennel 
Du Manoir des Ombreuses. Foruden at blive Fransk 

hampion gav han også en række flotte kuld hos både 
Jean-Louis og andre store franske kenneler.
Det er tydeligt at Kirsten har et helt klart billede af den 
”perfekte Italiener” på sin indre nethinde – type, bevæ-
gelser og temperament. Det billede har været ledetrå-
den hver gang, der er blevet planlagt et kuld Vindhau-
se-hvalpe, og har resulteret i stribevis af smukke og 
dejlige Italienere. Den perfekte hund er ikke opdrættet 
endnu, alle har lidt der kunne være bedre. Alligevel er 
der nogen hunde der kommer tættere på standarden 
end andre. Men på et spørgsmål om hvem hun mener 
kommer tættest på standarden, bliver Kirsten for første 
gang svar skyldig. Der har jo været så mange dejlige 
hunde gennem årene. Efter et par dages overvejelser 
og en ”hård udvælgelsesproces” faldt valget på CH
Vindhauses Michelino (CH Eduardo Il Piccolo Azzuro 
x CH Sobers Nyansa, født 1996) og Vindhauses 
Alessia (CH Vindhauses Sorento x CH Vindhauses 
Marisa, født 2009). Begge havde stribevis af sejre i 
udstillingsringene og indgik i Vindhause-opdrættet. De 
repræsenterer begge Italiener-typen med de elegante 
S-kurver, dejlige bevægelser og det helt ”rigtige” Itali-
ener temperament. At det var vanskeligt for Kirsten at
fremhæve 2 hunde er ikke svært at forstå. Hele 85 kuld
Italienere er det foreløbig blevet til og i alt 243 hvalpe.
41 individuelle champions, heraf mange internationale
og/eller nationale champions i andre lande. Det er et

imponerende antal og et vidnesbyrd om en helt
enestående indsats for at bevare og udvikle racen 
igennem 50 år. Alle opdrættere er ”kustoder” for en
tid i forhold til racens bevarelse til kommende generati-
oner, men nogen sætter sig større aftryk end andre. 

Kirsten har i 50 år været racens rygrad i Danmark, og 
Vindhause-hvalpene har i den grad været med til at 
udbrede kendskabet til racen og bragt glæde hos så 
mange familier. Men ikke kun familier og opdrættere 
i Danmark har nydt godt af Kirstens store indsats for 
racen. Hun har også eksporteret mange hunde, og der 
er sendt Vindhause-hvalpe til: Sverige, Norge, Finland, 
Tyskland, Holland, Frankrig, Italien, Polen, Østrig, 
Hongkong, S  og Dubai.   fik Kirsten mod på at 
prøve kræfter med en helt nye race, nemlig langhårede 
dværg gravhunde. Hun startede med en tysk import, 
og fik med den som udgangspunkt en rigtig god be-
gyndelse på Vindhause-gravhundene. I alt blev det til 
24 kuld dværg gravhunde og i alt 97 hvalpe. Det sidste 
kuld i 2012.
Kirsten havde i de år flere storvindende gravhunde. 
F.eks. vandt Vindhauses Nannie (CH Lord Lester vom
Benthener Forst X Vindhauses Fallon, født 2004) bedst
i gruppen på næsten samlige DKK udstillinger igennem
et helt år. Uden tvivl et succesfuldt gravhunde-opdræt,
alligevel blev det Italienerne, som trak det længste strå
hos Kirsten. Gravhundene er dejlige hunde, men for
Kirsten, så mangler de Italienernes særlige charme og
store personlighed. For Kirsten er det ”en gang Italie-
ner – altid Italiener”.

CH Vindhauses Alessia
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Det alsidige og engagerede hundemen-
neske
Kirsten altid været et engageret menneske og har 
aldrig været bleg for at smøge ærmerne op for den
fælles hundesag. Hun har derfor igennem årene haft 
utallige tillidsposter inden for både Myndeklubben og 
Dansk Kennel Klub.
I Myndeklubben var Kirsten bestyrelsesmedlem fra 
1977-79, kasserer fra 1980-84 og formand fra
1986-91. Da klubben organiserede sig med racere-
præsentanter, var Kirsten selvfølgelig klar til også
at tage den tørn for hendes højtelskede race. En op-
gave som hun stadig varetager på smukkeste vis
og bl.a. beredvilligt deler ud af sin store viden og 
erfaring med racen til nye, potentielle hvalpekøbere.
En lang og tro tjeneste i Myndeklubben der resultere-
de i, at Kirsten, som kun den 2. i klubbens
historie, fik tildelt guldnålen og blev udnævnt som 
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Vindhause i dag
Kirsten valgte for et par år siden at flytte i noget mindre, og har i dag valgt kun  at have  talienere. o 
dejlige piger, som hun går til træning med og aktivt udstiller. Henholdsvis CH Vindhauses Nicolina (CH 
Il Cagnolino etano x CH Vindhauses Alessia, 6 år) og Vindhauses Verona (CH LoVoly´s Wanna Make 
Love To You X CH Vindhauses Nicolina, 1,5 år).
Verona bliver også kaldt Lucky. Hvorfor hun netop har det kælenavn, er ikke tilfældigt, og sin helt egen 
historie værd. Så når du m der Kirsten næste gang, så sp rg gerne hvordan u ky fik sit navn.Kirsten 
har også netop takket ja til at fortsætte som Myndeklubbens racerepræsentant/-ambassadør, og har 
planlagt 2 kuld Vindhause-hvalpe i 2021. Så hverdagen er stadig fyldt med dejlige hundeoplevelser og 
hyggeligt samvær med nye og gamle hundevenner.

Det helt tilfældige møde med den lille blå Italiener som stor teenager har i den grad været med til at  
forme Kirstens liv. Kærligheden til de små mynder er forblevet usvækket igennem årene - et liv uden 
Italiener i huset er slet ikke et rigtigt liv for Kirsten.
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heder fremfor begrænsninger. Egenskaber som er gode 
at have for en opdrætter, for opdræt er bestemt ikke altid 
uden sorger og bekymringer. Som dengang – før der var 
parvo va iner  at Kirsten fik parvo med hjem efter et 
kennel-besøg i Tyskland. Eller da Kirsten og Regnars 
Greyhound ”Eight” i et
ubevogtet jeblik fik lirket d ren op til k kkenet  et 
møde 2 af El-Viras helt små hvalpe desværre ikke over-
levede pga. størrelsesforskellen.

Men Kirsten er sej, når hun har sat sig et mål. Som 
dengang hun skulle afsted til sporprøve med en af 
gravhundene, og i tæt tåge kører galt. Bilen ryger af 
vejen og lander, totalskadet, i en sø. En meter længere 
fremme, så havde bilen været helt under vand og med 
fatal udgang. Men Kirsten kommer heldigvis hurtigt ud af 
bilen sammen med gravhunden og får rekvireret hjælp. 
Alle andre ville nok have opgivet den sporprøve, men 
ikke Kirsten. Selvfølgelig blev den gennemført!

En af Regnar & Kirstens andre store inte-
resser har altid været sejlads. Her nyder CH 
Sobers Amulet livet som skibshund

Et passioneret sejlerliv kan selvfølgelig sagtens 
kombineres med hundeopdræt – her er et heldigt 
sommerkuld med på den klassiske ”Fyn rundt” tur i 
2005. CH Vindhauses Consetta (Vertragus Rinaldo 
x CH Vindhauses Rafaella, født 2002) med hendes 
M-kuld efter CH Dark Legends FairyTale. Kirsten 
beholdt tæverne Marisa  Milena. egge indflydel-
sesrige i ringen og avlen.

4 generationer succesfulde 
Vindhause-Gravhunde.
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