Vi kjenner alle denne mannen både i inn og utland.
I årevis har han underholdt oss med sine finurlige historier om turene med hund i skog og
mark, på fjellet, ved sjøen og i verkstedet. Han har en egen måte å skrive på, som treffer folk,
og han tar lundehunden på kornet når han forteller om lundehundens viderverdigheter. Men
det er ikke bare derfor vi vil hedre han
Da hunden hans for noen år siden ble syk av IL, satte han inn alle ressurser for å redde
hunden sin fra denne forferdelige sykdommen. Han har gjorde en enorm innsats for å få
kontroll på IL-en.
Opp gjennom årene har han forsket og samlet kunnskap om denne sykdommen som to
ganger nesten har tatt livet til hunden hans. Begge gangene har heltemodig innsats fra han
selv, og gode medhjelpere blant klubbens medlemmer og utvalgte veterinærer, brakt
hunden hans tilbake til livet.
Da han første gang hadde klart å redde hunden, var han selv så glad for den hjelpen han fikk
underveis, at han ga Lundehund klubben en ganske stor gave; 30 eksemplarer av
Lundehundboka som skulle distribueres til veterinærer utover hele landet for at de skulle få
bedre innsikt i problemene rundt IL.
Men etter den tid har han selv blitt en stor ressurs for alle som har en syk lundehund. Med
sine oppsamlede kunnskaper, sine velprøvde råd om foring og medisinering har han hjulpet
utrolig mange med syk lundehund slik at hundene deres har klart seg, og er blitt
symptomfrie. Han står på for alle som trenger hjelp; han kjøper inn, og distribuerer
medisiner og tilskudds-stoffer til trengende lundehunder i både inn og utland, uten å ta seg
betalt!
Han er en uuttømmelig kilde til kunnskap om hva som skal til for å snu utviklinga av IL, og
sakte men sikkert vinne tilbake helsa til hunden. Han har også en egen gruppe på Facebook,
der de som trenger råd og veiledning kan lese seg opp på det han har funnet ut om
bekjempelse av IL, og der folk som står i situasjonen får trøst, støtte og oppmuntring.
Petter Nilsen, du er det vi vil kalle en ildsjel, og han fortjener virkelig å bli hedret for den
innsatsen han har gjort for rasen vår.
Gratulere med Hedersdiplomet under Årsmøte den 4 august 2018 på Sørlandet.

