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Lederen har ordet

jære alle whippet entusiaster!
Norsk Whippetklubb ble etablert 
13.6.2015, og det ble med 
stor optimisme straks sendt 

søknad til Norsk Kennelklubb for å 
bli godkjent som medlemsklubb med 
ansvar for raseforvaltning av Whippet.  
Det viste seg å ikke være så enkelt.

Vi måtte jobbe med søknaden og 
dokumentasjon for å overbevise om 
at vi er seriøse nok til å løfte ansvaret 
for rasen over tid.  Etter et års arbeid 
ble vi 22.6.2016 godkjent av NKK – 
med virkning fra 1.1.2017.  
Vi er altså fortsatt under etablering, 
og har pt 135 medlemmer – og vi er 
glade for den støtte og oppslutning vi 
har fått fra alle dere!  

Whippet er en fantastisk hund, sunn 
og frisk, en deilig familiehund, lynrask 
løper – og med intellekt og evner for 
mange ulike aktiviteter.  Mange har 
tydeligvis oppdaget dette, og det har 
vært en stor vekst i antall whippet i 

Norge de senere årene.  Dette gir oss 
mange muligheter – og også noen 
utfordringer.

Whippetklubben ønsker å være en 
klubb for alle whippeteiere. For deg 
som er interessert i utstillinger, for 
deg som er interessert i aktiviteter 
som lure coursing, agility, spor osv., 
for oppdrettere og for alle dere som 
rett og slett har en familiehund og vil 
holde litt kontakt med andre whip-
peteiere, lære mer og kanskje teste 
ut noen aktiviteter.

Vi ønsker å være tilstede i hele landet, 
og våre regionkontakter i Trondheim, 
Bodø, Bergen og Ålesund har allerede 
satt i gang lokale aktiviteter. Eksempler 
på slike er:
•	Whippet-treff	i	Oslo-området	med		
 grill, kaffe  og  kaker  og  introduk-
 sjon til utstilling, lure coursing osv. 
•	 Lure	coursing	kurs	i	Harstad.
•	Whippetsprint	arrangert	på	Hamar		
	 og	flere	er	på	vei.

Følg med på våre facebok-sider 
(søk på ”Norsk Whippetklubb”), og 
på	www.whippetklubben.no,	så	finner	
du mer informasjon.  Og ta endelig kontakt 
med oss om du har spørsmål eller 
forslag – på facebook, web eller send 
en e-post til post@whippetklubben.no.
Vi har også startet arbeidet med 

K

innholdSfortegnelSe
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Hei! Mitt navn er Mjóhundr Beinahrúga 
Streken, men de kaller meg bare 
Streken. Jeg og halvsøsteren min, 
Bølla, er så heldig å få trene agility 

sammen med «Åsmarka blandede». 
De har pussa opp et 
fjøs, bare to kilometer 
fra der jeg bor, så nå 
har det blitt agilityhall 
i stedet. Jeg syns det er kjempeartig å 
være med på agility. Det er jo bare 
SÅ mange morsomme hindre, og 
så får jeg jo så masse godbiter! To 
ganger i uka sykler vi opp til hal-
len, og når vi skal hjem får vi lov å 
spurte alt vi klarer i to kilometer. Det 
er kjempemoro, men da er jeg glad 
for å få kveldsmat og kunne ligge på 
sofaen når jeg kommer hjem.

Her	i	høst	fikk	jeg	lov	å	være	med	å	
ha oppvisning på torget i Brumund-
dal. Hver lørdag i sommer og høst 
har det visst vært underholdning, 
markeder og annet på torget i denne 
byen,	og	én	av	de	lørdagene	fikk	jeg	
være med å vise meg fram! Da had-
de nemlig Åsmarka blandede blitt 

spurt om å holde oppvisning. Vi var 
der ganske tidlig for å rigge til banen. 
Det	 fikk	 ikke	 jeg	 være	med	 på,	 for	
da går jeg jo bare i veien. Når alt var 
klart løp vi først rundt banen og viste 
oss frem, slik at publikum kunne se 
hvem vi i Åsmarka blandede er. Det 
var	nok	flere	hundre	mennesker	og	
masse hunder som var kommet for 
å se på oss! Etterpå skulle vi løpe 
en	 agilitybane	 og	 vise	 hvor	 flinke	 vi	
er. Jeg løp alt jeg hadde og publikum 
syns det var kjempegøy å se når 
jeg	 fløy	over	mønet.	 Jeg	 sørget	 for	
å tråkke på det røde feltet, for det 
vil matmor at jeg skal gjøre. Jeg vet 
ikke helt hvorfor, for det er jo mye 
mer praktisk å hoppe så langt man 
klarer opp på mønet, men det er best 
å gjøre som matmor sier hvis man 

vil ha godbiter etterpå. 
Da vi var ferdige å vise 
frem agilityrunden, ble 
eieren min intervjuet av 

speakeren. Matmor måtte fortelle om 
hvordan man kunne holde oss hunder 

i god form slik at vi kan springe agility 
på en trygg og god måte. Da er det 
viktig både med langdistansetrening 
og intervalltrening. Mens hun stod 
og snakket så jeg plutselig matfar i 
andre enden av banen. Han hadde en 
plastfille	med	seg	og	jeg	fikk	kjempe-
lyst å løpe og fange den. Det var visst 

agility på torget
i Brumunddal
Tekst og bilder: Annette Christin Lund

Hei - jeg heter 
Streken

de tyngre aktivitetene – utstillinger, 
raseforvaltning osv.  Terminlisten for 
utstillinger er allerede lagt for 2017, 
men vi vil prøve å få til arrangementer 
i tillegg til de terminfestede utstillinger, 
og vi satser på å holde våre egne ut-
stillinger i 2018. 

Vi har mange oppdrettere med i klubben 
allerede, og vi har etablert avlsutvalg 
som skal arbeide med rasestandarden 
og bistå nye og gamle oppdrettere i 
avls-, oppdretts- og helsespørsmål.  
Stor vekst i popularitet og antall gjør at 
dette arbeidet er meget viktig for å sikre 
at Whippet forblir en sunn og frisk rase 
i årene fremover!

Dette første medlemsbladet er produsert 
med mer entusiasme enn penger, og 

blir distribuert elektronisk (dvs – vi 
sparer trykking og porto…).
Bladet skal være organ for utveksling 
av informasjon, kunnskap og glade 
historier mellom våre medlemmer.

Jeg håper innholdet i denne første ut-
gaven er interessant, og vi vil gjerne ha 
innlegg og forslag til tema osv for kom-
mende nummer.  Julenummeret er i 
planlegging, så ikke nøl med ditt bidrag!

Kanskje har du en morsom opplevelse 
du vil dele med oss?  Eller har du noen 
gode bilder?  Alle forslag er velkomne 
til redaksjonen@whippetklubben.no 

Jeg håper vi sees på et arrangement 
om ikke så lenge!

Vennlig hilsen
Per Haakon Vestby
Leder i Norsk Whippetklubb

Bli medlem!
Det er kort tid igjen av året - derfor tilbyr vi GRATIS medlemsskap resten av 2016.

HVORFOR skal jeg melde meg inn når det bare gjenstår 2 måneder av året?

Hvis du melder deg inn nå, så får du også utgave nr 2 av medlemsbladet 
“Whippetmagazinet”. I tillegg legger vi deg inn i vårt medlemsregister hos 
NKK slik at du bare behøver å vente på innbetalingsgiroen som NKK sender 
ut - så enkelt.

Send en mail til post@whippetklubben.no, merk mailen med “Innmelding” - 
skriv navn, adresse, postnr./sted, mobilnr. og e-postadresse.
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ikke tilfeldig at han stod der, for mat-
mor gav meg lov til å spurte avgårde, 
og	da	fikk	hun	vist	frem	et	eksempel	

på hvordan man kan trene intervaller. 
Flere av treningskameratene viste seg 
også frem på andre måter enn agili-
ty. En av sheltiene viste at han kunne 
skate, og en border collie viste frem 
trening på balanseputer. Begge disse 
øvelsene er viktig for å bli mer bevisst 
på bakbeina sine og trener samtidig 
kjernemuskulatur. Jeg tenker ikke så 
mye over bakbeina mine. De bare 
følger etter og jeg er visst ganske 
klønete. Jeg tror nok jeg ønsker meg 
skateboard til jul. En annen sheltie 
viste frem triks og en hovawart viste 
frem rallylydighet. Det er viktig at vi 

hunder kan fokusere på føreren vår 
og gjøre som de sier, ellers kan vi 
lettere skade oss, og så får vi heller 
ikke premie på agilitybanen. Da vi 
var ferdige kom det også en labrador 

og en dame frem. De hadde jeg aldri 
sett før, men han var visst godt på å 
bruke nesa si. Han snuste og snuste 
både på en bil og på noen mennesker, 
og så fant han visst narkotika. Jeg 
er ikke så opptatt av å snuse etter 
narkotika jeg. Jeg vil helst løpe - og 
helst etter noe som jeg kan se, men 
menneskene klappet, så labradoren 
var	 visst	 flink	 han	 også.	 Etter	 at	
labradoren var ferdig måtte jeg sitte i 
bilen sammen med de andre. Da var 
det alle hundene som bor i Brumunddal, 
og som hadde stått og sett på oss, 
som skulle få lov til å prøve agility 
selv. De hadde ikke prøvd sånne 
hindre før de, så derfor måtte matmor 
være med å hjelpe dem. Det var 
50 hunder som hadde lyst å prøve, 
så jeg måtte sitte og se på ganske 
lenge. Jeg håper noen av dem har 
lyst å fortsette med agility, for det er 
jo bare SÅ gøy! Og det er faktisk ikke 
sånn at man må være en gjeterhund 

for å kunne være med altså. Jeg er jo 
whippet, og jeg syns det er kjempegøy! 
Jeg	er	 faktisk	ganske	flink	også,	så	
når matmor bare begynner å fortelle 
meg litt tydeligere hva jeg skal gjøre 
på stevner, skal jeg nok klare å rykke 
opp i klasse II sånn som mamma jeg 
også!

Whippet ble godkjent som egen rase 
av FCI i 1955, og har vært en av 11 
raser som har inngått i Norsk Myn-
deklubb.

Whippet er den mynderasen som 
vokser raskest i populasjon i Norge 
i dag.  Bare i løpet av de siste 10 
årene har rasen vokst med mer enn 
2.000 individer.  Dette betyr at det 
også er kommet til svært mange nye 
whippet-eiere i løpet av den samme 
tidsperioden.

Mange oppdrettere og whippeteiere 
mener nå at rasen er blitt så stor at 
det er behov for en egen raseklubb til 
å forestå raseforvaltningen, og at en 
egen klubb med styre og komitéer/
utvalg fokusert utelukkende på 
Whippet bedre kan ivareta rasefor-

valtningen, og kan gi et bedre tilbud 
til alle whippeteiere.
Norsk Whippetklubb har en visjon 
om å skape et tilbud til alle med 
Whippet over hele Norge – oppdret-
tere, de som er aktive innen utstill-
inger og andre aktiviteter – og også 
de som i dag bare har whippet som 
familiehund, og som ikke er tilknyttet 
en klubb eller deltar på organiserte 
aktiviteter.
Vi vil i dette arbeidet samarbeide 
med Myndeklubben og andre klub-
ber der det er hensiktsmessig, til 
beste for alle våre medlemmer.

Norsk Whippetklubb er stiftet og or-
ganisert for å kunne påta seg ans-
varet for Whippet i Norge, og er fra 
1.1.2017 medlem i Norsk Kennelklubb 
som raseklubb.

hvorfor egen whippetklubb i norge

I det første bladet i 2017 ønsker vi å hedre norsk-eide whippets som 
har blitt champions i 2016. Vi ønsker ikke bare å hedre de som har 
blitt champion i Norge, men også i andre land inkludert Nordisk og 
Internasjonal champion. Dette gjelder innenfor alle grener.

Vi skal være stolt av våre whippets - i Norge holder rasen gjennom-
gående høy kvalitet.

I denne forbindelse trenger vi bilder. Størrelsen på bildene må være 
minimum 15 x 10 cm. (886 x 591 pixler - 150 dpi)

Send inn bildene til redaksjonen@whippetklubben.no. Husk å skrive 
navn på hunden og eier.

Har du en whippet som har blitt champion i 2016?
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Introduction 
So, the big day is nearly here, and you’re 
looking at your rapidly expanding Whip-
pet girl and starting to get a little wor-
ried.  So many things could go wrong!  A 
million “what ifs” run through your mind, 
if you are anything like I was when I 

had	my	first	litter	of	my	own	without	my	
mother there to help me.   Since that 
time, I’ve attended quite a few whelp-
ing dams, mostly mine but also those 
owned	by	others.	 	The	first	 litters	 I	as-
sisted into this world were out of herding 
breed dogs, and it didn’t take very many 
Whippet litters for me to notice that 
Whippets go about things sometimes 
rather….differently…than the books on 
the subject and breeder lore aimed at 
breeders of most breeds would suggest. 

It is not my intention to go over the same 
ground as the many good reference 
materials on dog breeding, whelping, 
and puppy rearing that are currently 

in	print.	Suffice	 it	 say	 that	any	newbie	
should have at least one, two prefera-
bly, to hand, and make sure they have 
read them cover to cover before em-
barking on the adventure of becoming 
a Whippet breeder. My personal favorite 
is *Canine Reproduction*, by Phyllis 
A Holst DVM, which contains a great 
deal of material useful to both the nov-
ice and experienced breeder. Further-
more, a discussion of whether or not it 
is advisable to breed a given bitch, and 
if so, to whom, is outside the scope of 
this article. There are, however, things 
which seem to be common enough in 
Whippets,	but	which	are	not	specifically	
addressed by most of these books on 
the subject, and these are the ‘tricks of 
the trade’ that I want to use this forum 
to share.

What	 are	 my	 qualifications	 for	 writing	
this article, anyway? Well, I am not a 
veterinarian, but I am the daughter of a 
hobby breeder of over 35 years experi-
ence in breeding dogs from every group 
but the Terrier and Sporting Groups. 
God bless my mother for honoring her 
promises to haul me out of bed in the 
wee small hours to see the puppies 
come out when I was still just a school 
kid. My own experience in breeding and 
whelping out my own Whippets goes 
back to 1986, and comprises a total of 

avl og valping - litt lett leSning mens du venter
© Karen Lee, Surrey Hill Whippets. Først publisert i Whippet World 

31.10.06. Gjengitt med tillatelse fra forfatteren.

*Thoughts on Breeding and Whelping Whippets*
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rience	 first	 heat	 between	 the	 ages	 of	
12 months and 24 months are gener-
ally going to be biannual cyclers, more 
or less, with periods between heats of 
6-9	months.	Those	who	experience	first	
heat (estrus) between the ages of 2 
years and 3 + years are typically closer 
to the annual cycling model, with heats 
spaced between 11 and 13 months 
apart. I imagine this is part of the mixed 
heritage of the breed. Some cycle more 
like the terrier and Italian Greyhound 

portion of the background gene pool, 
while others cycle in a manner more 
similar	 to	 the	 large	open	field	coursing	
hounds like the greyhound. To cycle bi-
annually is not a disadvantage to the toy 
and terrier, while to cycle annually gives 
an extended period of the year during 
which the female is able to course with 
the coursing pack and remain at peak 
fitness.	I	have	no	evidence,	but	I	believe	
this explains the variation we see in our 
breed.  Both patterns are NORMAL and 

independent of fertility (how many pup-
pies can be conceived and carried to 
term).

Those individuals who are later cycling 
and have a more annual period be-
tween heats are more likely to be what I 
call “late acceptors”. For these bitches, 
accepting	the	male	for	the	first	time	(that	
is, when the bitch will stand willingly 
without attempting to turn around and 
take the poor male’s head off) is going 

to occur much later than the 8-11 days 
post	 first	 discharge	 seen	 that	 is	 com-
monly cited in the breeding manuals as 
a good time to attempt a mating. If sub-
jected to progesterone testing, these 
bitches are generally shown to ovulate 
around	day	14-22	post	first	sign	of	color-
ed discharge. In these cases, it is gener-
ally best to trust to nature. I have had a 
litter of 8 born of a breeding on Day 25, 
following a forced mating seven days 
earlier (by forced, I mean that the bitch 

14 Whippet dams, 34 litters, and  240 
live puppies delivered, (an average of 
7.1 puppies per litter). I have only de-
livered a single puppy dead from one 
of my bitches which might conceivably 
have been saved with increased in-
tervention, nor has any Whippet bitch 
who’s whelping was managed by either 
my mother or myself ever required a 
c-section or any veterinary intervention 
whatsoever in order to deliver her pup-
pies naturally, at home. While a c-sec-
tion or a dead puppy can simply be 
due to illness, bad luck, or a bitch who 
develops a complication during whelp-
ing that only a c-section can resolve, I 
do feel that the natural whelping in the 
home is the ideal we all should strive for 
with our Whippets. They SHOULD be 
a free-whelping breed. So, while I may 

have had a lot of good luck, I must be 
doing something right.

I give a lot of credit for my enviable re-
cord as a canine midwife to those who 
mentored me, and allowed me to as-
sist with whelpings when I was new to 
breeding, and I write this in the hope 
that some of this information may prove 
similarly helpful to others. Nothing I say 
is	 intended	to	supplant	qualified	Veter-
inary opinion in individual cases, but I 

do think that there are many excellent 
Veterinarians who lack practical breed-
ing experience. This is becoming ever 
more common, in fact, I have heard 
people say that some of the newer vets 
have told them they have never seen or 
been present through a normal whelp-
ing.  Breeders must always seek to bal-
ance gut instincts and experience with 
their own bitches and dogs with what 
their Veterinarian can provide by way of 
professional expertise.

No one can predict today the litters from 
which the best and most useful individ-
uals for the future will come. The way I 
see it, I want everyone who breeds with 
quality in mind to have every chance 
of a good-sized litter of live puppies, 
because it may be that one of your lit-
ters may contain the dog of my dreams, 
hopefully with both of his balls!

The Mating  
Let’s go back to the beginning—your 
Whippet bitch is pregnant—how did she 
get that way when a certain percentage 
of attempts to mate Whippets fail?  

Whippet bitches have a much higher 
degree of normal variation in the length 
and timing of their cycles, and the dates 
of ovulation, than do most other breeds 
of dog. A perfectly healthy and normal 
Whippet	bitch	may	experience	first	heat	
at any age between 9 months (uncom-
mon) and 3 + years (also uncommon), 
and within this range the majority of 
fertile and productive individuals have 
been found. In the author’s experience, 
bitches are unlikely to cycle prior to 
their	 first	 birthday.	 Those	 who	 expe-
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for those who are attempting to drive 
their bitch to the stud dog and back at 
the time during which they believe the 
mating will be productive.

Another complicating factor is the short 
coat and fastidious nature of the Whip-
pet. Some bitches keep themselves so 
clean	that	first	spotting	might	be	missed	
for several days, and so the owner’s 
calculations of how long the bitch has 
been in season might very well be off. 
Also, a phenomenon commonly called 
“pre-spotting” is sometimes seen—a 
day or two of tinged discharge, that then 
goes away, and usually around three 
weeks later the bitch will come into sea-
son for real.  For this reason, I think it 
best if the stud dog owner will not ac-
cept the bitch prior to exhibition of signs 
that	 the	 heat	 season	 is	 firmly	 estab-
lished and progressing, and that either 
a series of smears read by an extremely 
experienced vet—or progesterone test-
ing—be initiated, before anyone takes a 
day or two off work to drive to a faraway 
stud. There is more danger in breeding 
too early than too late, especially if over-
anxious bitch owners insist on AI when 
a physical tie is not being achieved.

In my opinion, to cycle more frequently 
than once every six months is abnormal 
in the Whippet, and may be associated 
with primary infertility, small litter size, or 
increased risk of pyometra. I would cau-
tion any breeder who has such a bitch 
against breeding her until she has com-
pleted a minimum of four cycles and 
attained the age of three without any 
problems or distress.

If you combine the late acceptance 
habits of many Whippet bitches with 
the over-enthusiastic horniness of the 
typical young Whippet male, you can 
see how the seeds of unfruitful matings 
are sown. Though mature stud dogs 
are usually reliable, this is not the case 
with the less-experienced, and frankly, 
some males in our breed never learn 
that	“no	means	no”.	I	firmly	believe	that	
most instances where the breeding 
fails to “take” with a Whippet is due to 
one of two factors--either the breeders 
panicked and A.I.’d too soon, because 
day 14 or 16 had rolled around with no 
hint of willing acceptance on the part of 
the bitch, while the male was interest-
ed, OR the owner’s tally of the days in 
heat was badly off and she was gotten 
to the stud dog far too late. Infertility in 
the male Whippet is not common, but 
two or more instances where a bitch 
stood placidly and allowed a breeding, 
without puppies resulting, should be 
taken as a sign that the male’s sperm, 
no matter how many might appear on 
a slide, is lacking in potency. There are 
certainly examples of this, and we have 
had one of them--a formerly potent stud 
dog who, following an illness, recovered 
sperm count but was never able to im-
pregnate a bitch afterwards. Infertility 
in the bitch due to inability to maintain 
pregnancy is far more common.  The 
bitch stands, mates, ovulates, may in-
itially appear pregnant, but palpation 
and ultrasound at 30 days reveals no 
puppies.  

I have to add an observation about 
the use of Cheque drops, and similar 
substances to keep intact bitches from 

was “hogtied” and restrained so that the 
male could tie her without suffering inju-
ry). But on Day 25, she screamed to be 
with the male and crawled under him, 
willing him to breed her one last time, 
and based on the delivery date, and the 
fact that the pups were of average size 
and	their	amniotic	fluids	and	placentas	
were not of the color and consisten-
cy that would indicate she had carried 
them past term, I presume this was the 
productive mating. I have had another 
bitch who conceived a litter of 8 on Day 
25 when she had been quite without dis-
charge for several days and I assumed 
she was essentially out of season. But a 
lapse in my attention allowed the male 
access, and she stood and he tied her 
easily, and fortunately this was a pedi-
gree I would have done in any event—a 
planned breeding at an unplanned 
time.  So, very late acceptors are NOT 
uncommon. And given that the eggs are 
ripe for fertilization for only a short peri-
od of time following ovulation, breeding 
a week too early or even a minute too 
late is the reason for most of the litters 
that “miss”.

Because of this, I tend to trust nature, 
and my bitch, and am no longer so quick 
to “force” a breeding on an obviously 
unwilling bitch, no matter how much the 
male may be willing to give it a go. The 
second complicating factor is that Whip-
pet bitches are highly individual in how 
long they are willing to stand for a male 
in order to be bred. Some are true “slut 
puppies” and will allow a male to mount 
them even long after they are out of sea-
son. Others have a very brief window 
during which they will allow a breeding 

to take place. I have had bitches who 
had a window of less than 24 hours in 
which they would let the male anywhere 
near them, and others that didn’t even 
mind being mounted--or even tied!—
once they were well out of season (day 
40!!). Both types of bitches were fertile 
and able to conceive litters of 7 or more. 
I would encourage stud dog owners, for 
this reason, to put their sires with bitch-
es sent to them twice daily, both morn-
ing and night, until at least one mating 

is accomplished. There are bitches 
who will continue to accept a male long 
past their fertile period, and others who, 
once a productive mating has taken 
place, seem to “lock the door and throw 
away the key” and want nothing more 
to do with the male. Both types are ca-
pable of having a litter of above-aver-
age size.  Any enthusiastic mating by 
a Whippet stud with a bitch who stands 
and	flags	willingly	should	be	considered	
a “good” breeding. There is no need 
with some of our bitches for there to be 
more than one mating to ensure that the 
bitch has been “caught” in time. My per-
sonal preference is for two days back to 
back, and then another breeding two to 
three days later if possible. The fact that 
Whippet bitches can have long or de-
layed acceptance periods can be tricky 
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throughout her pregnancy. It won’t hurt, 
and might help, so why not try it?

Other useful supplements to the diet of 
the gestating Whippet bitch are a dollop 
of plain yogurt with active cultures, and 
Omega -3 fatty acids (or EFA complex) 
in	the	form	of	either	a	fish	oil	capsule	or	

flax	seed	oil.	The	bitch	can	also	use	ad-
ditional	protein	in	the	final	weeks	of	ges-
tation, and mine receive whole meats 
such as venison and beef heart or liver 
combined with eggs and/or lowfat cot-
tage cheese to give a low-volume, high 
protein breakfast in addition to their usu-
al dinner ration.  There is said to be a 
correlation between high-quality protein 
given	 in	 the	 final	 weeks	 of	 pregnancy	
and birth weight, and my own observa-
tions do bear this out.
Finally, it is not at all unusual for Whip-
pet	bitches	to	retain	fluid	in	their	legs	the	
last 10 days of pregnancy. While badly 
swollen	 ankles	 and	 retaining	 fluid	 are	

cause for alarm and a trip to the doc-
tor in a human mother, I do not think it 
is any cause for concern if you see it in 
your Whippet mother-to-be. The short 
coat	and	tight-fitting	skin	of	the	Whippet	
makes this phase, which may be com-
mon but less noted in other breeds of 
dog, extremely obvious, but it has never 

been associated in my experience with 
any problems for either dam or pups. 
Once all the pups are out and the dam 
has had a few good urinations, the swell-
ing	 and	 fluid	 will	 be	 completely	 gone.	
Hopefully, reading this will save some of 
you a panicky trip to the vet when you 
see her ankles starting to swell. 

And speaking of panicky trips to the 
vet, minimize them as much as possi-
ble.  There are elective things that bitch 
owners	 often	 do	 that	 I	 see	 no	 benefit	
from, such as x-raying the dam for a 
puppy count or to “see how the puppies 
are laying”.  First of all, the puppies are 

coming in season. Though this hor-
mone, which has been used for dec-
ades by performance and obedience 
enthusiasts to keep bitches out of heat 
so	 that	 they	 can	 compete	 in	 specific	
events, is now out of production, there 
are still plenty of whispers about using 
out-of-date Cheque and other substanc-
es, such as testosterone, for the same 
purpose. If you elect to do this, you roll 
the dice on the breeding future of your 
bitch. My own, very brief, experience 
with Cheque (a month’s dosing to keep 
a bitch out of heat for a particular event) 
resulted in the following season be-
ing fertile, but extremely low discharge 
(i.e. “a silent heat”), which was unusu-
al	 for	 her.	 I	 do	 not	 feel	 confident	 that	
long-term usage of these substances, 
regardless of their lay reputation as per-
formance-enhancers, is in the best in-
terests of preserving the future breeding 
potential of a quality bitch.

Care during Pregnancy
The best thing you can do to ensure that 
your Whippet bitch whelps naturally is to 
bring	her	 in	a	 lean	and	fit	 condition	 to	
the stud dog, and then allow her normal 
exercise until she is too big to enjoy it. 
Most of our Whippet breeders do a very 
good job with this aspect of prenatal 
care. Do not overfeed her so that she 
develops any more than a thin layer of 
fat over her ribs. There is no need to in-
crease the ration until she is visibly in 
whelp. For exercise later in gestation 
when she is getting large, a daily brisk 
walk	will	suffice,	but	in	the	first	month	or	
so, she should be allowed her normal 
activity level, including galloping. There 
is no excuse for a Whippet bitch becom-

ing too fatigued to complete a whelping 
and “shutting down”. This investment 
in	 fitness	 will	 be	 rewarded	 by	 easier	
whelpings and a greatly-decreased pos-
sibility of a c-section due to exhaustion.

The most common two birth defects 
which are easy to observe and diag-
nose in newborn Whippet puppies are 
cleft palates and a birth defect which is 
sometimes called “spaghetti puppy” be-
cause of the spaghetti-like appearance 
of the intestines as they protrude from 
an incompletely-closed abdomen in the 
umbilical area. In both cases, these rep-
resent a failure of the midline area of the 
embryo/whelp to complete development 
to full closure prior to birth. Based on the 
well-supported use of folic acid supple-
mentation to prevent midline defects in 
humans,	 I	 am	a	very	 firm	advocate	of	
adding folic acid via nutritional or whole 
food sources.

Most folic acid is sold over the counter 
in a 400mcg strength, and a Whippet 
bitch can be supplemented with one 
of these tablets per day throughout her 
entire pregnancy with no risk and poten-
tially a great deal of good effect. As she 
become more obviously pregnant in the 
final	three	weeks	of	pregnancy,	and	nu-
tritional demands on her increase, she 
can be given additional folic acid from 
whole food sources such as brewer’s 
yeast or cooked green leafy vegetables 
added to her ration. I have had excel-
lent results with folic acid supplemen-
tation--though we have had a few cleft 
palates through the years, we have nev-
er had a single one in a litter where the 
dam was supplemented with folic acid 
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antly warm but not overly so, bitch is a 
bitch who will be happy enough to stay 
in there nursing and cleaning up after 
her new family (at least until they grow 
sharp little teeth). Around this crate bot-
tom or kiddie pool, you will put an ex-
pen of no less than four feet in height 
(Five, if your bitch is a world champion 
Frisbee dog).  

I like to whelp and keep the dam and her 
litter	in	the	crate	bottom	for	the	first	few	
days when they are most vulnerable to 
becoming chilled….this keeps the pup-
pies close to their dam and her warmth 
at all times…after about three or four 
days, they can be moved to the kiddie 
pool and you can put a heating pad in 
one portion of it, well covered with a 
cover and a thick towel, to provide a 
place of extra warmth for the pups when 
the dam is being let out.  And forget 
whelping out and keeping the dam and 
newborn baby pups on newspaper.  My 
mother used to use a lot of newspaper 
when she bred German Shepherds, but 
the Whippets expect soft bedding such 
as	 fake	 lambskin	 and	 fleece	 blankets	
to recline upon while their new babies 
nurse.  So, stock up on laundry deter-
gent and make sure your washing ma-
chine is in good working order, because 
you’re going to be washing a lot of blan-
kets and bedding in the next few weeks!
The books on whelping describe a se-
quence of behaviors which lead up to 
the actual hard labor and delivery of 
the	first	puppies.	In	most	cases	with	my	
own bitches, I have found that very few 
of these behaviors apply in the Whip-
pet. First of all, nesting on the scale of 
what is seen in other breeds is very un-

common in the Whippet. Our German 
Shepherds would shred newspapers 
and rearrange bedding for days. My 
Whippets, at best, will not start pawing 
and shoving around blankets until they 
are very near to delivery, and some will 
never exhibit any nesting behavior at all, 
staring stoically off into space until they 
finally	give	a	grunt,	 stand	up,	and	you	
see	the	head	of	the	first	puppy	in	its	sac	
protruding. So, if one relies on this be-
havioral indicator, they might get a false 
sense of security that active labor is still 
many hours away.

Another indicator is panting. Panting is 
far less frequent and intense in Whip-
pets than in some of the more heavi-
ly-coated breeds I have watched whelp. 
Many do not pant at all until they are in 
highly active labor, with the birth of a 
puppy imminent. Grunting, a whimper, 
the occasional soft “oof”, are all things 
that one might see in a Whippet, but 
the agitated mother-to-be, ripping up 
newspapers and panting, as has been 
described in many of the books on dog 
breeding, is not at all universal among 
laboring Whippets.

Yet another indicator is the “breaking of 
the waters”. I tell you true, I have only 
had one bitch break water (and this was 
on the sofa, when I had no inkling she 
was in active labor at all) well in advance 
of	the	arrival	of	the	first	whelp.	Most	of	
the	time,	there	is	no	rush	of	fluids	until	
the	first	puppy	is	presenting,	and	usual-
ly, it is still in its sac and the waters only 
break	during	the	final	contractions,	if	at	
all. So, thinking that a puppy is not soon 
to be born because no water has bro-

always a tangled up mess until actual 
labor commences and the contractions 
of the uterus move them into a more lin-
ear position.  Second, the counts from 
x-rays are most generally not accurate in 
the case of litters larger than six.  Every 
time I see someone say they have eight 
on x-ray, I say, then expect nine or ten, 
because at least one puppy is always 
missed. Undercounts are so common, 
so what is the value in x-raying?  You’ve 
made your bitch uncomfortable, spent 
money to no purpose (unless you count 
the golly-gee-whiz factor of sharing your 
x-ray photos online), and potentially 
exposed your dam and her unborn lit-
ter to whatever the last sick animal that 
came through those doors might have 
been shedding.  So, if you are going to 
take your dam to the vet in the last two 
weeks of her gestation, do it for sound 
reasons, such as illness, injury, or obvi-
ous distress.  The dams, as they draw 
close to whelping, want to be secure, 
quiet, and in comfortable and familiar 
surroundings.

  
The Whelping
Some of you would-be breeders might 
be lusting over those wooden whelping 
boxes, with the pig rails and fold down 
sides. You might be loving the mental 
image of your bitch, happily ensconced 
in one of these, maybe with an en-
graved brass plate on one side sporting 
your new kennel name. Others of you 
might be scrambling around trying to 
find	a	used	whelping	box	in	time.

Well, I’m here to tell you that you do not 
need a fancy whelping box, and in some 

cases, it’s not the best place to keep 
the puppies and their mother during 
the nursing period. The Whippet bitch, 
first	of	all,	has	no	difficulty	vaulting	the	
sides of such a box, and the last thing 
you want is for her to vault back into one 
and land on top of her pups. Also, Whip-
pet dams do not lay on or crush their 
puppies.  The purpose of the pig rails to 
give the pups a place to be where the 
dams can’t lay on them.  This may be 
a problem in some breeds, but it isn’t in 
Whippets.	You	will	be	fishing	your	pup-
pies out from under the dams but if they 
are	 on	 sufficient	 bedding,	 the	 puppies	
are	always	just	fine.		They	squeak	and	
the dams shift, and all is well. 

Here is what the vast majority of expe-
rienced breeders, including myself, use 
during	the	whelping	and	first	few	weeks	
of puppyhood-a size 400 or 500 Vari 
Kennel bottom for the whelping, with a 
piece of cardboard duct-taped over the 
door so that the dam can step out but 
the pups can’t crawl out OR a cheap 
plastic kiddie pool-preferably round and 
definitely	 not	 the	 inflatable	 kind	 or	 the	
kind with the built in “slide”. Why is this?

Well, if you know anything at all about 
Whippet bitches, and since you are 
thinking of breeding one I have to as-
sume you do, you know that their prima-
ry overriding concern in life, after steal-
ing food, is comfort. And the round sides 
of a plastic kiddie pool, or the familiar 
environs of a crate bottom, are ever so 
much more comfortable than plywood 
and pig rails for the bitch to curve her 
spine against as she coils around her 
nursing puppies. A comfortable, pleas-
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have a hard skull to work against during 
the pushing, but are to be considered 
normal. At least 40% of all my deliveries 
in Whippets have been breech. If you 
can grip a protruding hind quarter in a 
washcloth or paper towel and exert gen-
tle DOWNWARD pull working WITH the 
contractions, that breech birth will occur 
with greater speed and less fatigue for 
the bitch.

I use a hemostat to clamp the cord 
about a half-inch from the naval as the 
whelp appears, and then use the hemo-
stat to apply traction to make sure the 
afterbirth is delivered as well but some-
times the cord shreds anyway. This is 
not necessarily any cause for concern 
as the afterbirth may present somewhat 
later. Once the puppy is out, I cut the 
cord beyond the hemostat clamp, pull 
the membranes off the puppy, and rub 
and dry the pup vigorously with a small 
towel with its head lower than its pelvis. 
Once the pup is moving and breathing, I 
take the hemostats off and give the pup-
py over to the care of the bitch. Bleeding 
of clamped cords is minimal and there is 
no need to tie the cord. Some Whippet 
bitches are bothered by the presence 
of	dental	floss	or	other	tie-off	materials	
on the umbilical cords of their newborn 
pups, and won’t leave the cords alone.
Know your bitch, and you will know 
if she is in distress or simply taking a 
bit of a breather between deliveries. It 
is not unusual for a bitch to labor fair-
ly actively for two to three hours before 
delivering	the	first	puppy,	but	after	this,	
frequent strong contractions should re-
sult in the birth of subsequent puppies 
within half an hour of such active labor. 

Moderate or periodic contractions (more 
than two minutes apart) will continue to 
occupy most of the time between deliv-
eries, with the strong and frequent con-
tractions, which might involve the bitch 
standing up or energetically-shifting her 
position, occurring only when delivery of 
another whelp is close at hand. I have 
had a bitch to shut down for six hours af-
ter	her	first	two	and	appear	to	have	only	
mild contractions but be in no obvious 
distress, and then stand up and com-
mence active labor again, rapidly de-
livering another seven in machine-gun 
fashion. The look in her eyes will tell you 
what you need to know. A bitch in pain, 
unproductive labor, uterine inertia, or 
other distress will have a sick, tired, dis-
pirited, confused look in her eye, while 
the bitch who is merely taking a break 
between puppies will have a fresh look, 
and be very energetic in her cleaning 
and licking of what puppies have been 
delivered to that point. She will accept 
refreshment when offered in the form of 
goat’s milk, or tidbits of meat or egg. Do 
not take the puppies away from the dam 
and put them in an incubator box during 
these periods of calm between deliv-
eries, as the nursing of the pups stim-
ulates the release of natural oxytocin, 
which strengthens her contractions for 
subsequent puppies.
Only when she rises and begins to cir-
cle while trying to deliver the next puppy 
should you remove the pups for safe-
ty’s sake, and put them temporarily in a 
warm incubator box. I use a cardboard 
box with a heating pad set to low, and 
a folded towel on top.  Keep your pup-
pies warm, but don’t cook them! Chilling 
is dangerous, but so is overheating and 

ken can give a false sense of security.

The	final	 indicator	 is	 temperature.	The	
temperature drop is reputed to be sig-
nificant	 if	 it	 drops	 to	 99.4	 degrees	 or	
lower, but I have found that it must drop 
to below 98.5 degrees to be absolutely 
indicative of whelping within the next 24 
hours. In several litters of mine, despite 
my best efforts to take the temperature 
at	least	three	times	a	day,	a	significant	
temperature drop was never recorded 
at all.

The best policy is to combine tempera-
ture taking with observations of behav-
ior. A bitch who repeatedly wishes to go 
outside and strain as if straining at stool, 
but faeces turns from solid to runny to 
non-existent, yet still she wishes to be 
let out to eliminate, is very close to hard 
contractions	and	the	delivery	of	the	first	
pup. I have found this, more than any 
other sign, to be indicative that active la-
bor is nigh at hand--less than six hours 
away.

The greatest obstacle to a successful 
at-home whelping is a nervous or anx-
ious attitude on the part of the attend-
ing breeder, and once you throw your 
laboring bitch in the car and head in a 
panic for the emergency clinic, you may 
as well assume that you will be having 
a c-section. The dam, furthermore, is 
relying on you to remain and calm and 
reassuring, and some of the more sen-
sitive maiden bitches will absorb your 
anxiety and panic and it can shut them 
down or exhaust them. If you are new to 
dog breeding, or naturally nervous and 
anxious, you would be doing both your-

self and the bitch a great favor to have 
a very experienced breeder of Whippets 
who has whelped many litters at home 
come and stay with you and hold your 
hand while you await the arrival of your 
first	 litter.	 This	 is	 not	 a	 breed	 where	
c-section should be at all common, and 
in many cases, I believe that a bit more 
patience or knowledge or experience 
would have allowed many of the caesar-
ians  I’ve heard about to be avoided. A 
glass of wine for the attending breeder, 
a good movie on the DVD player, and 
a steadying friend nearby can do won-
ders. Minutes seem like hours when 
one is watching a Whippet bitch in labor. 
A typical pattern seems to be to spend 
a great deal of time in somewhat active 
labor, as if lining them up, and then once 
the puppies begin arriving, the action is 
fast and furious, almost as if the bitch is 
machine-gunning them out. Under that 
scenario, a second pair of hands comes 
in very useful indeed.

Because of the way normally-laboring 
bitches can fart around in various dra-
matic ways, I would encourage every 
breeder	 to	 cut	 the	 fingernails	 of	 their	
index	 finger	 short,	 and	 at	 some	 point	
during the delivery, insert a lubricated 
and gloved, or well-washed and lubri-
cated	 index	 finger	 up	 into	 the	 vaginal	
opening of a laboring bitch and learn to 
feel the difference between a hind foot 
presentation	 (breech)	 and	 a	 head	 first	
presentation. Once one has learned 
the difference in feel, a truly abnormal 
presentation, or hard labor or straining 
with no puppy in the birth canal at all, 
will be apparent. Breech deliveries take 
longer because the contractions do not 
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pending labor.
Well, it was inevitable that a Whippet 
bitch in whelp would make a monkey 
out of me as soon as I posted an arti-
cle on whelping.  I’m knocking on wood 

that the republication won’t doom me to 
another round of Whippet Whelping-in-
duced embarrassment, as Mabel’s 
daughter is next on my list of potential 
dams to deliver!

Numbers of times observed nesting: zero
Numbers of times observed panting: zero
Temperature drop: Negligible, if at all Amount of agitated behavior observed prior to breaking water in 
grass while being walked outside owner’s workplace: zero
Puppies born: 8
Puppies born in back of van using roll of paper towels and incontinence bedpads only, while co-workers 
searched expanse of leaf-covered lawn outside the rear door of place of work for lost van key which 
fell off keychain SOMEWHERE while walking dog behind workplace: 2
Puppies born while waiting for AAA to call me back and tell me when the locksmith would come and 
make new keys for my van: 2
Puppies born while van was being rekeyed for drive home from work: 1
Puppies born in Walmart parking lot while on way home from work: 1
Puppies born in Blockbuster Video parking lot while on way home from work: 1
Puppies	actually	born	at	the	house	in	clean	whelping	box	with	all	supplies	on	hand	as	specified	in	
gaudy little draft article on breeding and whelping: 1
Personally, I thought “Wally” (short for Wal-Mart) and “Buster” (short for “Blockbuster”) were TERRIFIC 
names for Whippet puppies--don’t you?

Author’s note: This is a reworking of a message board post I wrote back in 2003. After several requests 
to reprint it, I have shaped into a more cohesive article. Link: http://www.ewhippetzine.com

© Karen Bower Lee - Surrey Hill Whippets

dehydration. 

A bitch who has completed whelping will 
still have a somewhat sagging abdo-
men from the enlarged uterus, but she 
will	finally	appear	to	settle	 in	and	relax	
and may doze while the pups nurse on 
her. This is your best sign that all the 
pups have been delivered, but it is al-
ways a good idea if you are not skilled 
at palpation to take the litter and the 
dam into the veterinarian the next day 
and make sure that she has not retained 
any whelps. I am not a devotee of the 
oxytocin injection these days, but many 
vets do give a bit of oxytocin as a “clean 
out”	shot.	I	find	the	nursing	puppies	do	
a	fine	job	of	stimulating	enough	oxytocin	
release that the bitch cleans herself out 
quickly enough.

I allow my bitches to eat the afterbirths, 
if they care to. At this point, I also offer 
a “whelping ‘Nog’” that seems to help 
the bitch relax and let down her milk. I 
combine about a cup of goat’s milk, two 
tablespoons of honey, and an egg yolk. 
I whisk these together and heat them 
on the stove until pleasantly warm, and 
then add about 3cc’s of bourbon or 
brandy. Some Whippet bitches become 
so intense about their new maternal du-
ties	that	it	can	be	difficult	to	get	them	to	
drink	much	plain	water	over	the	first	two	
days. This “Nog” (I only add the booze 
the	first	time	I	give	it)	is	so	tasty	to	the	
bitch	that	it	is	very	rare	to	find	one	who	
won’t keep herself hydrated by drinking 
it until a more normal appetite and thirst 
reasserts itself.

Some Whippet bitches become very 

agitated and start burying their puppies 
in their bedding around the fourth day, 
post-whelp. This is temporary, and I do 
not know what causes it. Vitamin C has 
been given with success in some cases, 
and certain old timers resorted to anoth-
er 3 CC’s from the bourbon or brandy 
bottle, but you did not hear that from 
me. Whippets have excellent maternal 
instincts as a breed, and tend to keep 
their puppies very clean and well-fed 
during	 those	first	 few	weeks.	Any	sign	
that one particular puppy is being sin-
gled out for isolation, burial in blankets, 
or is being shoved away from the others 
should be taken very seriously. 99 times 
out of 100, there will prove to be some-
thing very much wrong with that puppy, 
and its prognosis is poor.

Thankfully, these problems are rare and 
most Whippet dams make free whelpers 
and excellent and  conscientious moth-
ers UP UNTIL THE POINT the puppies 
get teeth. But you can look forward to at 
least three to four weeks of pleasure as 
you watch your new little Whippet family 
grow and develop, before YOUR hard 
work starts, and hers ends.

And remember to expect the unexpect-
ed! Here is what happened just a few 
days	after	I	first	posted	the	draft	of	the	
above article:
I took my maiden bitch, Mabel to work 
with me on Oct. 30, 2003--her temp had 
not dropped and she ate all her break-
fast that morning, but I still thought I 
would be more relaxed at work if I knew 
she was with me--”just in case”.  Her 
due date was the following day, but she 
was showing no signs of distress or im-

Vi vil takke Chris Hagenes, Suna Regens 
for en fantastisk gave til klubben.
Et Partytelt på 5 x 8 meter fra Dancover 
som vil komme til stor nytte ved fremtidge 
arrangementer.

takk chris...
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Norsk Whippetklubb hadde sitt første 
treff på treningsbanen til OGSKI 
Norsk Schæferhund. Det var et veldig 
bra oppmøte med rundt 20 +/- voksne 
personer og noen barn. Hvor mange 
hunder det var, husker jeg ikke, men 
alle hadde alt fra 1 til 4-5 voksne og 
valper med seg, så her krydde det. 
Det	 var	 flere	 oppdrettere	 til	 stede,	
så vi som har mange spørsmål å 
komme	med	om	rasen,	fikk	det	svaret	
vi ønsket.
 
Mange lurte også på hva LC var og 
flere	spurte	ang	utstilling	så,	her	fikk	
vi hjelp og råd i det vi ville. Hundene 
var løse i grupper med voksne og 
de små, så her var det liv og moro 
for	de	firbente.	Så	ble	grillen	tent	og	
maten grillet og spist. Kaffe og kake 
måtte vi også ha. Skravling og lat-
ter satt løst. Vi lo så magemusklene 
også	fikk	trimmet	seg.	Så	skulle	vi	ha	
litt alvor igjen, en rettbane ble gjort i 
stand. Alle nye var jo så spente på 
om	deres	hunder	ville	løpe	etter	filla	
som vi kaller det. Vi slapp de drevne 
hundene	så	alle	fikk	se	hvor	fort	dette	

kunne gå. Forklarte også hvorfor vi 
ropte HOLD I HUNDENE da løpingen 
skulle starte. Så var det de små sin 
tur, mor og far var såååå spente på 
om deres hund ville løpe…… og da 
hunden løp, så var det mange smil å 
se. Noen av barna som var med sine 
foreldre	fikk	aldri	nok	av	å	se	hunden	
sin	løpe	etter	filla,	så	her	fikk	mange	
løpe litt ekstra. Denne dagen var slik 
en utrolig hyggelig og morsom dag 
for alle, så vi glemte nok litt klokka.  
Men det gjør da ingen ting når vi 
er sammen med så mange utrolig 
hyggelige	to	og	firbente.	Men	tilslutt	
måtte vi innse at denne dagen over. 
Det var en stor gjeng som sa at dette 
hadde vært en artig og koselig dag så 
dette	måtte	vi	få	til	flere	ganger		-	og	
det snart som mulig. Det var klemming 
med et stort håp om vi snart skulle 
sees igjen her på banen. 
For	en	utrolig	flott	gjeng,	tusen	tusen	
takk for en herlig dag. Håper vi snart 
sees igjen og kanskje det kommer 
mange	flere.

Hilsen en meget fornøyd deltager

soSial dag på ski

24
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raSestandard for whippet
Opprinnelsesland/hjemland:
Storbritannia

Helhetsinntrykk: 
Balansert kombinasjon av muskel-
kraft og styrke med eleganse og 
vakkert linjespill. Bygget for stor fart 
og arbeid. Enhver form for overdriv-
else bør unngås.

Atferd/temperament:
En ideell ledsager. Tilpasser seg 
meget godt i både hjemlige og sport-
slige omgivelser. Vennlig, hengiven 
og stabil.

HODE
Skalle:
Lang og tørr. Flat, smalner av mot 
snuten, ganske bred mellom øynene.

Stopp:
Svakt markert.

Nesebrusk:
Sort. Blålig farge tillatt hos blå, hos 
leverfargede kan den ha samme 
farge,	flekkete	tillatt	hos	hvite	og	fler-
fargede.

Kjever/tenner:
Kraftige, sterke og tørre. Perfekt, re-
gelmessig saksebitt.

Øyne:
Ovale, klare, meget våkent uttrykk.

Ører:
Små, tynne rosenører.

Hals:
Lang, muskuløs, elegant buet.

FORLEMMER
Helhetsinntrykk:
Rette, fronten ikke for bred.

Skulder:
Skråstilt, muskuløs. Skulderblad-
stoppen når opp til ryggraden, hvor 
den er klart markert.

Albue:
Godt tilliggende.

Mellomhånd:
Sterk og lett fjærende.

Poter:
Meget velformede. Godt oppsplittet 
mellom tærne. Godt hvelvede tær. 
Tykke og sterke tredeputer.

KROPP          
Rygg:
Bred, fast, forholdsvis lang.

Lend:
Tydelig lendebue, men ikke karpet. 
Gir inntrykk av styrke og kraft.

Bryst:
Meget dypt med rikelig volum. Dypt 
og markert forbryst. Godt hvelvede 
ribben med velutviklet muskulatur 
mot ryggen.

2626
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Hale:
Ingen fane. Lang, avsmalnende. Un-
der bevegelse bæres i en svak bue 
oppover, men ikke over ryggen.

Helheltsinntrykk:
Kraftige. Skal kunne dekke mye 
mark og viser stor drivkraft.

Lår:
Meget brede.

Knær:
Velvinklede.

Underlår:
Velvinklede.

Haser:
Lavt ansatte.

Poter:
Som forpotene.

Bevegelser:
Frie. Bakbena føres langt innunder 
kroppen for god fremdrift. Forbena 
strekkes godt fremover og lavt over 
bakken. Ikke styltete, høyttravende, 
korte eller trippende bevegelser.

PELS
Hårlag:
Fin, kort, tett struktur.

Farge:
Alle farger og fargekombinasjoner.
STØRRELSE
Mankehøyde:
Hannhunder: 47–51 cm,
Tisper: 44–47 cm.

Feil:
Ethvert avvik fra foregående punkter 
skal betraktes som feil. Hvor alvorlig 
feilen er, skal graderes etter hvor 
stort avviket er i relasjon til rase-
beskrivelsen.

Diskvalifiserende feil:
Hunder som viser tegn på aggres-
sivitet og/eller har fysiske defekter 
som påvirker hundens sunnhet, skal 
diskvalifiseres.

OBS! Hannhunder skal ha to normalt 
utviklede testikler på normal plass.
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TEMPERAMENT

AKC Standard

Amiable, friendly, gentle, but capable of great intensity during 
sporting pursuits.

Elaboration

Whippets are friendly and outgoing, though not 
necessarily overtly so; particularly with those 
that they don’t know well. An extremely shy or 
spooky whippet is atypical as is a dog that shows 
any aggression towards other dogs or people, 
especially in the show ring, and such behavior 
should not be rewarded. 

Whippets can be and are often shown ‘baited’ 
and alert but judges must be cautioned that dogs 
that do not bait should NEVER be penalized in 
the ring. It is equally acceptable for whippets to 
use their ears or not and no preference should 
be shown either for the animated dog or the more 
stoic exhibit. Both represent equally correct 
facets of the temperament of the breed.

DISQUALIFICATIONS

- More than one-half inch above or below stated height limits.

- Blue eye(s), any portion of blue in the eye(s), eyes not of the same 
color.

- Undershot.

- Overshot one-quarter inch or more.

- Any coat other than short, close, smooth and fi rm in texture.

29
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Der og da var det verdens mest for-
nuftige ting å gjøre. Og venner og 
families meninger om at dette var 
galskap, prellet fort av. En valp gikk 
så greit, kom nok ikke til å merke 
forskjellen om de var to. Naiv ? Eller 
realist?

Slik startet vår fartstid som whip-
peteiere. Hentet ei nydelig lita tispe i 

januar 2016. 
Verdens snil-
leste valp, 
lett lært, rolig 
som dagen 
var lang. Hun 
var bare en 
bamse som 
ville ligge 
på fanget 
og kose. De 

små bølleøktene var korte og gav 
oss en god latter. Nei, roligere valp 
hadde vi aldri vært borti.
Våren kom og vi skrev mai på kalen-
deren, og lille snuppa nærmest seg 
5 mnd. Tilværelsen som valpeeier 
var kos fra morgen til kveld. Denne 
valpetiden gikk overraskende bra.
Så dro matmor en dag på valpe- 
visitt med ei venninne, for å se på en 
bukett nydelige små. Og i buketten 
satt en liten herremann, med store 
nydelige sorte øyne.
Verdens søteste lille fjes. En forsik-
tig liten fyr, med stor personlighet. 
Mobilen gikk varm, sms frem og til-
bake til mannen min. For denne lille 

fyren måtte vi bare ha.
Tid, plass og kjærlighet hadde vi masse 

av, men 2 valper... 
ja, hvordan ville 
det bli ?
Så satt vi i bilen 
hjem, innpakket 
i et teppe på 
fanget til venn- 
innen min lå 
verdens nydelig-
ste valp. Den lil-
le fyren med de 

nydelige sorte øynene. I hodet mitt 
snurret all verdens tanker, en bland-
ing av frykt, galskap, skepsis og 
ikke minst stor glede og kjærlighet 
for denne lille fyren. Hva hadde jeg 
gjort?
Jeg skal ikke legge skjul på at de 
første ukene var til tider et mareritt. 
Den	 lille	 forsiktige	 snuppa	 vår,	 fikk	
nå en lekekamerat. Verden skulle 
nå utforskes sammen og grensene 
i huset skulle testes av begge to. 
Stakk den ene av med noe kunne 
man være sikker på at den andre 
gjorde det samme rett etterpå. Og 
som de lekte, kunne drive på uten 
stopp. Og whippeter løper fort selv 
om	de	er	små.	Å	ha	valp	fikk	en	helt	
annen betydning når de ble to.
Sakte	men	 sikkert	 falt	 flokken	 til	 ro.	
Med klare konsekvenser og riktig 
aktivitet tilpasset begges nivå, gikk 
galskapen sakte men sikkert over. 
Jeg lærte fort å sette av tid til dem 
sammen	 og	 også	 finne	 tid	 til	 hver	

når en valp blir til to
– i et forrykende whippet tempo
Tekst og bilder: Henriette Juel Nielsen

enkelt. Det var viktig for meg at de 
skulle bli trygge individer selv om de 
sto på egne bein, uten kameraten 

ved sin side.
Ved å sette 
av en dag i 
uka til hver av 
dem, hvor en 
ble hjemme 
i bur, mens 
den andre var 
med på tur, 
byvandr ing 
eller besøk, 

fikk	jeg	inn	mye	læring	på	kort	tid.	For	
meg var det viktig å se begge, lære 
begge å kjenne godt. For når de var 
så små, var det vanskelig for begge 
å slutte leken. Selv om den ene var 
så sliten at den nesten veltet over 
ende.
Tålmodighet ble et viktig stikkord.
Første sommer som whippeteiere er 
over, våre små har nå blitt, 9 mnd og 
6 mnd. Jeg regner med det fortsatt vil 
komme perioder hvor tålmodigheten 
blir satt på prøve, siden de fortsatt er 

unge og har mye å lære.
Sitter å tenker på om det var galskap, 
JA - så absolutt.
Verdens herligste galskap. Å se dem 
vokse opp så tett, merke gleden de 
har av hverandre. Samtidig som man 
ser dem vokse opp, og utvikler to 
helt forskjellige personligheter.
Stoltheten man føler når man ser 
resultat av all tiden og jobben man 
bruker på dem. Som her en dag vi 
gikk i skogen, hundene uten bånd. 
Selv om det gikk folk bak oss og 
passerte, så holdt de seg til oss. 
Og brydde seg ikke om de andre i 
skogen. Da er det morsomt å være 
hundeeier.
Var jeg naiv, når jeg trodde vi ikke vil 
merke noe forskjell fra en til to? Ja, 
så absolutt. To speedmonstere, som 
kjemper om samme sko, sokk eller 
leke.
Som synes runden gjennom gangen, 
kjøkken og stua utgjør verdens beste 
racerbane. Og disse menneskene 
som driver med sitt, skal bare løpes 
ned når de er så teite og står midt i 
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racerbanen. De må da forstå at vi har 
et skikkelig viktig race å gjennomføre. 
Og	når	racet	er	ferdig	og	de	flater	ut,	
er det ikke sikkert det er plass til noe 
annet	enn	to	langflate,	speedmonstere	
i sofaen. Og alle med whippet vet 
at de kan gjøre seg lange, skrem-
mende lange.
Og velkomsten man møter når man 
har vært ute med søppel, ja for du 
skal vite det føles som mange timer, 
kan bli en smule intens når to glade
whippeter kjemper om å kravle 
høyest opp på deg.
Så er det TV-kos på kvelden med 
pledd og litt å tygge på, 4 store øyne 
som følger hver minste bevegelse du 
gjør, kanskje faller det noe ned? For 
matvrak det er de jo ikke. TV kvelden 
ender nok en gang, med at man sit-
ter i en merkelig stilig, med whippeter 

over alt og pleddet har blitt okkupert. 
Så skal man legge seg etter en lang 
dag,	 og	 hva	 finner	man	 godt	 gjemt	
under puta?
Jo der ligger gode tyggebein, klær 
fra skittentøyskurven og andre god-
saker.
Og ikke glem den ihjeltygde leken, 
som har vært ute i alt slags vær. En
skikkelig godsak den der.
Så joda. Jeg var nok litt naiv. Men 
når man tenker etter så er det jo 
bare tegn på et lykkelig whippetliv. 
To valper som lever livet, og utfolder 
sitt språk. Ville vi gjort det igjen? Ja, 
absolutt.

Henriette m/familie
Gal, men lykkelig whippet eier.

Liam på fem år 
tester de nye 
solbrillene sine 
sammen med 
Pearl.
Kledelig for 
både to, og 
firbeinte!

foto: Cathrin Rasnussen

Småplukk, Småplukk, Småplukk, Småplukk, Småplukk...

Courtborne Little-ellena (Frøydis) har i år klart å karre til seg 3 napp i agility 
hopp og har nå rykket opp i klasse II. Det er ikke en dårlig prestasjon av en 
veteran som fyller 9 år i desember! (foto: Annette Christin Lund, Kennel Mjohundr)

Småplukk, Småplukk, Småplukk, Småplukk, Småplukk...
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Flat Coated Retriever, en meget livlig 
hund, på godt og vondt. 

Det gikk ikke så mange måneder før 
jeg ble med min venninne for å se på 
et whippetkull. De var jo verken stygge 
eller rare. Eller, litt rare var de. Men 
på en veldig fasinerende måte. 
Tanken om en egen whippet vokste 
og fulgte meg dag og natt. En måned 
senere så jeg at en av valpene plutselig 
hadde kommet tilbake til oppretteren. 
Jeg klarte ikke å glemme den vakre, 
lille valpen. Det gikk vel ikke mange 
dager før jeg ringte oppdretter, og 

Whippeten som forandret livet vårt
(foto: Trude A. Fossheim)

iden jeg var liten har jeg brukt 
fritiden min til å gå tur med alle 
hundene i gata. 11 år gammel 

fikk	jeg	min	egen	hund,	en	Cavalier	
King Charles Spaniel. Mange år i 
ungdommen ble aktivt brukt til agility 

med han. Da jeg ble voksen kom 
ønske om en litt større rase. Mann-
ens jaktinteresse gjorte at valget falt 
på en Gordon Setter - 4,5 år senere 
døde hun av nyresvikt.
 
En venninne maste, vi måtte jo få oss 
en whippet. En slik jålehund skulle 
jeg absolutt ikke ha. De var rare, 
stygge og ”rekete”. Valget falt på en 

S få dager senere kom ”Mess” hjem til 
oss.

Lite visste jeg at det skulle bli start-
en på en fantastisk reise. Vi har møtt 
og blitt kjent med mange fantastiske 
mennesker på vår whippetferd, og 
hatt mange hyggelige reiser til byer 
og steder vi ellers aldri ville besøkt. 
”Mess” har snudd livet vårt opp ned. 
Utstillingsbasillen har vokst -  også 
antall hunder. ”Wilmer” kom til oss i 
fjor sommer, og innen dette bladet 
har	kommet	ut	har	enda	en	flott	gutt	
flyttet	inn	i	livet	vårt.			

Det er lite som kan beskrive den 
store gleden whipseguttene har gitt 
oss. De har samlet oss som familie. 
gitt oss mye glede i hverdagen og 
mange	fine	minner.

Vi er veldig glad for at så mange 
står på for denne majestetiske og el-
skverdige rasen som har blitt en så 
stor del av livene våre. Vi har allere-
de hatt glede av whippetklubbens 
arrangementer, og gleder oss over 
fremtiden med hundene.

foto: PK34 35
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Den andre helga i september var det 
duket for historiens første whippet-
sprint i regi av Norsk whippetklubb. 
Mange hadde gledet seg i lang tid 
og forberedelsene var unnagjort. Alt 
var planlagt ned i minste detalj og 
det manglet ikke på noe. Kiosken 
kunne i tillegg til den tradisjonelle 
kaffen og kaken, by på økologisk 

linsesuppe med hjemmebakt økologisk 
brød – og de som syntes dette var 
i sunneste laget kunne også få kjøpt 
seg pølser. Familie og venner var 
booket inn for dagen, både som 
personale og heiagjeng, og alt lå til 
rette for at arrangementet skulle bli 
svært så minneverdig. Da dagen 
endelig kom, våknet både deltagere 
og banemannskap til en heller dys-

ter og regntung søndag. Motivasjo-
nen dalte nok litt for noen. Staben 
var imidlertid tidlig på plass og både 
ullundertøy og regntøy var standar-
dutstyr	for	de	fleste.	Til	den	store	be-

geistring skulle dette vise seg å være 
totalt unødvendig! Da deltagerne 
begynte å ankomme Ankerskogen 
Park på Hamar noen timer senere, 
var himmelen blå og sola skinte som 
bare det. Både mang en deltager 
og banemannskap angret nok på 

at sommertøyet hadde blitt hjemme 
denne dagen.
I Whippetsprinten er alle hjertelig 
velkommen til å delta, enten man 
er i besittelse av en whippet eller 
ei, og uavhengig av hundens alder. 
I årets Whippetsprint var det både 

Tekst og bilder: Annette Christin Lund, Norsk Whippetklubb

Whippetsprinten 2016
babyklasse (4-6 mnd), valpeklasse 
(6-10 mnd), voksenklasse (10 mnd-
8 år), veteranklasse (over 8 år) og 
attpåtil en egen Jack Russel Terrier 
klasse! Foruten terrierne var det kun 
en storpuddel som hadde turt å ut-
fordre den tradisjonelle rasen, men 
vi håper dette vil snu til neste år!
Whippetsprinten foregikk ved at en 
starter slapp hunden, for at hunden 

deretter skulle løpe ca 135 meter rett 
frem. Alle hundene løp én og én, så 
det var ikke behov for noen form for 
munnkurv, lisens eller erfaring av noe 
slag. Målet var å ha raskest tid etter 
to	omganger.	Det	ble	kjørt	en	fille	på	
løpsstrekningen, men det var ingen 
krav om at hunden skulle løpe etter 
denne. Alle hjelpemidler var tillat for 

å få hunden fortest mulig i mål! Man 
kunne lokke og rope på hunden, vifte 
og pipe med leker, bruke godbiter – 
ja, bare fantasien satt begrensninger. 
Det var til og med premie til dagens 
beste «lokker». Premiene var i og 
for seg et eget kapittel denne dagen. 
Sjelden har vi hatt en så dyktig stab 
til	å	sanke	inn	et	slikt	utall	flotte	pre-
mier, inkludert i lotteriet. I lotteriet var 
det alt fra økologiske grønnsaker til 

vinterdekken og strikkede whippe-
tartikler, kaffemaskin, gavekort på 
vaksine og helsesjekk, massasjeg-
avekort, økologiske egg fra svært 
frittgående høner, tyggebein og mye 
mye mer. Alle loddene forsvant i god 
tid før loddtrekningen, ved hjelp av to 
flinke	jenter,	så	det	var	tydelig	at	her	
hadde man lyst til å vinne! 

Det var totalt 40 hunder med eiere 
som	møtte	opp	denne	flotte	sønda-
gen i september. Det var dermed 80 
løp som skulle gjennomføres, men 
alt gikk glatt og knirkefritt, selv om 
dagens	 syklist	 og	 filleuttrekker	 nok	
begynte å bli litt sliten både i beina 
og baken mot slutten av dagen. Det 
var bare hyggelige tilbakemeldinger 
og godt humør å spore gjennom hele 
sprinten, og «innleide» slektninger 
syntes det var et veldig hyggelig ar-
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rangement å hjelpe til på. Etter avslut-
tede	løp	og	lotteritrening	fikk	vi	en	flott	
premieutdeling på dagens premiepall, 
der alle deltagerne fikk tyggebein 
i deltagerpremie, samt diplom med 
sin egen sammenlagte tid på. 1.-4. 
premie ble i tillegg premiert med både 
store fruktkurver, hundemat, godbiter, 
solcellelamper, whippetstrikk til både 
dyr og mennesker, bæsjeposer og 
mye annet nyttig!
Det ble i tillegg kåret dagens raskeste 
hund,	såkalt	BIF	(Best	in	field),	som	

fikk	 både	 ekstra	 rosett	 og	 en	 flott	
hundeseng i premie.
Alt i alt var det et veldig vellykket 
arrangement og vi håper å se minst 
like mange til neste år! Skulle du ha 
lyst til å hjelpe til på arrangementet 
er du også hjertelig velkommen til 
det! Ta kontakt med Norsk Whippet-
klubb for mer informasjon. Klubben 
trenger deg!

Vi retter en stor takk til årets 
sponsorer:

     

Løten Mølle
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Vestlandet
Jeg er Anne Mette Mikkelsen og er 
kontaktperson for Norsk Whippet- 
klubb region Vestlandet. Jeg har for 
øyeblikket 4 whippeter og 6 irske ulve-
hunder hjemme. Jeg driver oppdrett 
av både irsk ulvehund og whippet 
under kennelnavnet Ballygran.
Av aktiviteter rundt hund så er det ut-

stilling og avlsarbeid som er min in-
teresse. Sitter i helsekomiteen for irsk 
ulvehundklubb norge, er sekretær 
i bergen og omegn myndeklubb og 
leder av utstillingskomiteen for ber-
gens selskap og brukshundklubb. Er 
med på å arrangere utstillinger for 
alle tre klubbene årlig. Jobber eller 
hos AniCura Askøy Dyreklinikk, en 
klinikk som har spesialiserer seg på 
reproduksjon. 
Har sagt ja til å være kontaktperson 
for avdeling Bergen for å hjelpe til 
med å etablere regionen og kunne 
skape masse aktiviteter for oss 
alle. Men det krever en innsats fra 
regionens medlemmer også, som 
må komme med ideer og innspill på 

hva de ønsker av aktiviteter. Men 
har tro på at vi skal få en aktiv og 
sosial avdeling. Vi startet med å ha 
ett medlemsmøte i nærmeste fremtid 
der	vi	samles	for	å	finne	ut	av	hvilk-
en aktiviteter vi ønsker at regionene 
skal drive med. Har startet opp en 
facebook gruppe som heter Norsk 
whippetklubb avd Bergen, og der vil 
det kommer nærmere informasjon 
om når møte vil bli. Har allerede fått 
flere	 tilbakemeldinger	 fra	 folk	 som	
ønsker aktiviteter og det er en god 
del som nå ønsker å dra i gang LC 
også her i Bergenstraktene. Så det 
blir spennende.

Hilsen Anne Mette

Nordvestlandet
Mitt navn er Toril Dønheim, jeg er bo-
satt i Ålesund sammen med mann, 
barn og 6 hunder. Jeg jobber som 
hundefrisør i Ålesund og Kr.sund. 
Her hjemme har vi 1 Whippet, 1 Do-

bermann og 4 mopser. Mitt oppdrett 
har navnet Kennel Mu-Ti-La. Jeg 

Hva Skjer i diStriktene og
hvem kontakter du

driver hovedsakelig på med eksteriør 
utstilling sammen med min yngste 
datter som er en ivrig Juniorhandler. 
Jeg håper å kunne bidra til sosiale 
sammenkomster for andre whip-
pet entusiaster her på sunnmøre. 
Det har de siste årene blitt ganske 
mange whippeter rundt Ålesund, og 
jeg gleder meg til å arrangere treff 
med aktiviteter.

Hilsen Toril

Midtnorge
Kristin Hoff er navnet mitt. Jeg bor på 
et lite sted som heter Tanem i Klæbu 
kommune, sammen med min mann 
Jørgen	C.	Lien	og	mine	flotte	og	høyt	
elskede Whippeter. Vi er innehavere 
av kennel Courtborne sammen med 
mine foreldre, Rita og Steinar Hoff. 
Interessen for Whippet bare vokste 
og vokste, og etter mange år som 
Salukieiere og oppdretter av Saluki 
siden 1978, så kom også Whippet 
flyttende	inn	i	familien	etterhvert.	
I 20 år har whippeten vært i mitt liv 
og der har rasen krøpet godt under 
huden min for å bli. Jeg har vokst 
opp med mynder og har hatt myn-
der i hele mitt “unge” 42-årige liv. 
De mynderasene jeg har hatt er Irsk 
ulvehund, Saluki, Afghansk myn-
de og Whippet, men kan heller ikke 
utelukke å nevne ruhåret Fox terrier 
som jeg vokste opp med og som var 
min fars barndoms rase, og som han 
startet sitt oppdrett av som 12 åring.
Jeg er svært engasjert i hund, da 
store deler av livet har hund vært 
en del av familien. Jeg er opptatt av 
mange aktiviteter og liker at hundene 

er av utmerket kvalitet eksteriørmes-
sig og som igjen gjør at hunden fun-
gerer til det den er bygd til; altså fart 
og spenning. Her kommer også Lure 
Coursing inn som en stor interesse 
for meg, Jørgen og ikke minst hundene. 
Utstilling kan vel regnes som hoved- 

aktiviteten vår. Vi elsker å vise våre 
vakre hunder, noe som har resultert i 
utrolig	mange	flotte	premieringer	og	
plasseringer. Jeg var også med på et 
nybegynnerkurs i Agillity for mange 
år	siden	og	finner	sporten	veldig	in-
teressant, men har foreløpig litt for 
lite erfaring og kunnskap om det ak-
kurat nå i dag. Spor har jeg også vært 
beskjedent innom og prøvd meg på 
og dette er en aktivitet jeg har et stort 
ønske om å komme i gang med for 
å teste hva som bor i whippeten på 
dette området. 
Det mangfoldet av aktiviteter vi kan 
bruke whippeten til, gjør at jeg synes 
rasen er fantastisk. Min oppfatning 
av rasen er at whippeten er som 
“poteten”, de kan stort sett brukes 
til alt. Og ett annet populært uttrykk: 
“Whippet er som Chips, man får aldri 
nok!” Slik har det også blitt hjemme 
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hos	oss,	vi	har	opp	til	flere	av	denne	
herlige rasen.
Da jeg er veldig interessert i hund, 
er det også veldig naturlig for meg 
å være aktiv på andre områder som 
sammenfaller med interessen. Jeg 
har	hatt	flere	verv	både	i	den	lokale	
og sentrale Myndeklubben, blant an-
net i raseutvalg for Saluki, Afghansk 
Mynde og Whippet. Jeg har vært led-
er for Myndeklubben avd. Trøndelag, 
sekretær	 for	samme	klubb,	og	flere	
andre småverv opp gjennom årene. 
Jeg	har	også	hatt	flere	handlerkurs/
utstillingstreninger for forskjellige 
klubber rundt om i Norge. Jeg har 
hatt adferdskurs for Lagottoklubben 
og dømt en hel del valpes how og 
openshow for alle raser, i tillegg til 
Whippetspesialer i Sverige og Finland. 
For Myndeklubben Rogaland dømte 
jeg	 flere	 raser	 i	 gruppe	 10.	 Jeg	 er	
ikke autorisert dommer, men har et 
stort ønske om å bli det en vakker 
dag. Jeg er rett rundt hjørnet på å 
være ferdigutdannet Ringsekretær. 
Oppdretterskolen og Kynologikurs 
er andre kurs jeg har tatt. Ellers er 
jeg veldig glad i naturen og det å gå 
turer	sammen	med	flere	er	alltid	hy-
ggelig. Dette skaper et sosialt og ko-
selig miljø. Jeg har veldig tro på en 
Whippetklubb og at det er sunt for den 
elskede rasen vår Whippet som har 
blitt svært populær og som er i stor 
vekst. Jeg gleder meg enormt mye til 
å være aktiv rundt en hel gjeng whip-
petfrelste, og sammen vil vi kunne 
bygge opp et supert miljø hvor alle 
skal føle seg velkommen. Sammen 
er vi sterke til å jobbe mot et felles 
mål rundt rasen vår. Vi må alle dra 

lasset sammen og alle er hjertelig 
velkommen til å bidra med alt det 
dere ønsker for Whippetklubben 
i	ditt	miljø.	Og	det	flotte	av	alt	er	jeg	
er ikke alene om å være kontaktper-
son	–	 jeg	fikk	spurt	Tina	 Ingebrigtsen	
om hun hadde lyst til å være kontakt-
person sammen med meg og svaret 
var et positivt JA!!! Så her kommer en 
presentasjon av henne:

Hei alle dere ‘fellow’ whippetvenner 
der ute i det ganske land. Mitt navn 
er Tina Ingebrigtsen. Mitt liv som 
hundefrelst startet allerede i barn-
dommen,	men	til	min	store	sorg	fikk	
jeg aldri lov til å ha hund hjemme 
av min mor, så jeg bøtet på savnet 
ved å løpe rundt som hele kvartalets 
«hundepasser». Jeg hadde en stund 
ansvar for et par blandingshun-
der, og også nøkkelen til hjemmet 
til verdens tøffeste Briard som i en 
periode	fikk	sine	daglige	lufteturer	av	
meg. Men selvstendig hundeeier ble 
jeg først i voksen alder. 
Det startet med min første whippet 
som	flyttet	 hjem	 i	 april	 2007.	Siden	
den gang har knoppskytingen vist 
sin sanne effekt, og huset er per i 
dag fylt opp med en haug Whippet 
og en Spansk Galgo. I 2009 startet 
vi oppdrett av Whippet under kyndig 
veiledning fra Kennel Courtborne, og 
i tillegg til å suge til seg kunnskap 
fra erfarne oppdrettere rundt om, 
har jeg også i bagasjen Kynologikurs 
gjennom NKK, NKKs Oppdretterskole 
(som jeg har tatt to ganger – bare fordi 
man kan aldri få nok kunnskap) og 
fag om avl og genetikk i forbindelse 
med Agronomutdannelse. 

Whippet er for oss et fullverdig familie- 
medlem og store deler av tiden vår 
går med til hund. Det blir raskt en 
livsstil, der man planlegger ferien, 
husoppussingen og bilkjøpet til å om-
fatte ‘hundelivet’. Hjemme er det stort 

sett jeg som er aktiv når det gjelder 
utstilling, men med god støtte fra 
mannen. Både mannen og jeg synes 
at	 LC	 er	 en	morsom	 sport,	 og	 flere	
av våre hunder enten har, eller er på 
vei til å få LC-lisens. Hittil har jeg ikke 
hatt spesielt interesse for Agillity, men 
synes blodspor høres spennende ut. 
Det hadde jo unektelig vært morsomt 
å prøve å jakte på Trippelprisen (Ut-
stilling, LC og Bruks) som Whippeten 
har mulighet til å få. Det hadde vært 
morro om vi klarte å få til et yrende 
liv med whippet på alle områder rundt 
om i vårt ganske land. 
Utover de mer typiske hundespor-
tene og utstillingen, har jeg som 
distriktskontakt også ønsker om at 
vi	 som	 klubb	 skal	 finne	 tid	 og	 rom	
for	 alle	 de	 flotte	 ‘familiewhippetene’	
der ute. Dette kan være sosiale treff, 
grillkvelder, fjellturer, valpetreff og 
hva	man	ellers	måtte	finne	på	å	ha	
lyst til å gjøre sammen gode Whippet- 
venner. 

Men, for å klare å få til dette er det 
viktig at alle tenker at det ikke er dis-
triktskontaktene som skal stå for or-
ganisering av denne aktiviteten, men 
at det er noe du som medlem kan 
være med å stå i bresjen for. Som 
Kristin	så	fint	sa	det:	Sammen	er	vi	
sterke. Og med et mener jeg også 
at vi sammen kan få til et yrende liv 
rundt whippeten hvor alle tenker at 
de har lyst til å bidra. Tenk ikke på 
hva klubben kan gjøre for deg, men 
hva kan du gjøre for klubben (og dine 
med-medlemmer). Som distriktskon-
takt vil vi forsøke å hjelpe de som 
ønsker det med å komme i gang, så 
det er bare å ta kontakt om dere har 
noen ønsker.

Vi gleder oss sammen veldig til å 
skape	et	flott	miljø	med	mye	gøy	og	
flotte	aktiviteter	 fremover	både	med	
og uten hund. Vi er veldig klar for 
dette og gleder oss en hel del.

Velkommen til oss.
Hilsen Kristin og Tina.

Nord-Norge
Jeg heter Hilde Mari Viola Jensen og 
er den nordligste regieonkontakten i 
NWK foreløpig. 
Vi har 6 whippeter, 4 tisper og 2 han-
ner hjemme hos oss.  
Jeg er medinnehaver i kennel Blue-
frost  sammen med Silja Akselsen og  
Jostein Hasselbergsen, og er med i 
styret for utstillingsgruppen i vår lokale 
hundeklubb, Salten Brukshundklubb. Så 
mitt hovedfokus har vært å arrangere 
utstillinger, utstillingstreninger og kurs i 
den forbindelse. 
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et var en vakker sommer-
dag i juli, ikke for varm og 
delvis overskyet - perfekt 
for litt kondisjonstrening 

for et lite knippe whippets. To av dem 
ble iført sele og spent rundt livet, 
mens Pensjonisten og Vimsekoppen 
nøyde seg med hvert sitt halsbånd 
og bånd.
Vi travet bortover veien, lykkelig uvitende 
om at dagens tur ville by på litt ek-
stra krydder. Vi hadde bare løpt 700 
meter, da vi plutselig ble overfalt av 

en schäfer. Whippetgjengen gjorde et 
voldsomt hopp til høyre og holdt på 
å spenne beina under matmor, men 
ingen skade skjedde og schäferen 
kom seg på plass hos eieren sin et-
ter ganske få strakser. Vi travet vi-
dere og nøt det vakre vårværet, før 

dagens første katt slo en aldri så lit-
en	 krøll	 på	 idyllen.	Matmor	fikk	svært	
god fart på beina med toppmotivert 
drahjelp fra fire firbeinte, da hun 
plutselig oppdaget to whippser med 
en hanefot seg imellom, som farer 
oppover bakken. Eh….Hvah?! Disse 
var da for nøyaktig to sekunder siden 
festet i det båndet som nå henger 
ganske tomt rundt livet mitt. Det var 
meget mystisk hvordan dette kunne 
ha gått til og FULLSTENDIG krise. 
Disse whippetene spiser nemlig katter 
til middag!
Heldigvis hadde katta vært ute for 
en	 og	 annen	 firbeint	 terrorist	 før,	
og gjemte seg på en-to-tre. De to 
jegerne lot seg villig fange inn da det 
ikke var noen katt i sikte lenger, og vi 
fortsatte vår lille idylliske kondisjons- 
trening. Vi satte retningen mot en sti 
oppover åssiden, og hadde ikke løpt 
mange sekunder før en ny katt dukket 
opp foran oss. Det var da som bare, 
rene katteautostradaen her i dag 
jo! Heldigvis forsvant katten i «riktig 
retning»	 og	 vi	 fikk	 god	 spurttrening	
oppover stien, før interessen for 
katten var blitt historie. Vi nøt turen 
oppover åsen og temperaturen i 
været økte. Tungene ble lange og 
tempoet skrudd litt ned, fuglene 
kvitret og vi hadde skogen helt for 
oss selv. Vi rundet toppen, skrev oss 
inn i boka og begynte nedstigningen. 

Matmors	 lår	 fikk	 virkelig	 kjørt	 seg	 i	
dag. Det krever sitt å holde igjen i 
nedoverbakke, når både tyngdekraften 

D
Jeg opprettet, og er admin for “Norges 
beste” hundegruppe på facebook - 
“Whippetvenner Norge”.  
Min grunn for å si ja til å være distrikts- 
kontakt, er at jeg ønsker å bidra til 
mer aktivitet rettet mot whippeter 

i Nord-Norge.  Men landet vårt er 
langstrakt, og Nord-Norge har lange 
avstander. Så her trengs det samar-
beidspartnere og folk med initiativ 
og pågangsvilje for å få dette til. Jeg 
oppfordrer alle som har ideer til å ta 
kontakt.  
Det er opprettet en egen facebook-
side for NWK distrikt Nord-norge.  
En forespørsel der om ønskede ak-
tiviteter, viste at LC var ønsket her i 
nord.		Vi	hev	oss	rundt	og	fikk	ordnet	
med et LC kurs i Harstad i oktober i 
forbindelse med at det var NKK ut-
stilling der. Det ligger også planer 
om mer LC aktivitet til våren, som 
vi håper å få til. Men igjen, store av-
stander her i nord gjør at vi gjerne vil 
ha	LC	aktivitet	flere	steder.	Har	du	og	
flere	interesse	for	LC	og	har	lyst	å	få	i	
gang noe der du bor, ta kontakt med 
oss i NWK.  Om du allerede driver 
en	aktivitet	og	ønsker	flere	whippeter	
med, ta kontakt! 
Litt frem i tid håper jeg på en skikkelig 

whippetsamling i nord. En sosial lang-
helg	med	flere	aktiviteter	og	whippet-
spesial. Det hadde vært knallbra.  
Men dette er de større aktivitetene. 
Vi har jo alle sammen de beste whippe-
tene som finnes, nemlig hverdagswhippe-
ten. Og hvem er vel mer sosiale enn 
de	fleste	whippeter.	Så	jeg	håper	at	
NWK kan bidra til at whippeteiere 
kan	 finne	 hverandre	 i	 nærmiljøet	
og arrangere sosiale hverdagstreff 
der dere bor. Og ikke minst at nye 
whippeteiere	kan	finne	dere.	Så	bruk	
klubbens hjemmeside og facebook-
side, og meld inn slike treff, slik at 
de kan annonseres der.  Det er utrolig 
gøy	for	de	fleste	whippeter	å	få	treffes,	
og gøy og interessant for eierne og 
treffes og dele erfaringer.
 
NWK har folk med god og bred erfaring 
på whippet. Er det noe du lurer på, så 
ta kontakt, så hjelper vi deg å komme i 
kontakt med rette vedkommende som 
kan gi informasjon.

Hilsen Hilde Mari Viola Jensen
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og	tre-fire	whippetkrefter	pusher	på.	
Vi kom ut av skogen og nedover en 
ganske bratt grusvei med innslag av 
pukk. Der – nederst i bakken – stirrer to 
gule øyne opp på oss. Fire whippets 
bråstopper og glor tilbake, og hvilken 
stillingskrig! I noen særdeles lange og 
helt musestille sekunder prøver mat-
mor febrilsk å saumfare sin lille hjerne 

etter en lur idé for hvordan redde inn 
situasjonen, men forgjeves. De to lårene 
som allerede var gelé etter nedstignin-
gen fra åsen, måtte vise hva de var 
gode for, i det katten tapte stillings- 
krigen og fòr avgårde! Her i gården lar 
vi aldri en katt passere i stillhet, og det 
var intet unntak i dag. Whippetene 
lagde et spetakkel uten like, og vekket 
ganske	sikkert	opp	flere	syvsovere	en	
søndag morgen! De satte av gårde 
nedover bakken, der matmor satte ny 
rekord på 60-meteren og et scenario 
med grus og blod over det meste av 
både hunder og fører føk gjennom 
matmors hode, i det hun innså at man 
kommer til et punkt der et menneskes føtter 
ikke	klarer	å	forflytte	seg	raskere.	Løs-
ningen ble ganske enkel å slippe både 
Pensjonisten og Vimsekoppen, og 

niholde på de to mest ivrige jegerne, 
som antagelig var lystne på frokost 
nr 2, redde seg inn på litt gress for 
deretter å overmanne de lumske 
katteterroristene av noen whippets.
Det hele gikk med et nødskrik. Pens-
jonisten stod litt lenger nede på plenen 
og stirret tilbake med sine store øyne, 
som sa «Det var ikke min skyld. Jeg 

har ikke gjort noe!» og Vimsekoppen 
kom heldigvis på innkalling. Resten 
av turen forløp uten mere krydderier, 
og den gamle damen som stod bak 
gardinet i entréen og observerte hele 
scenarioet,	 hun	 fikk	 seg	 ganske	 så	
sikkert en god historie til ukens kaffe 
og kaker med nabokjerringene!

Tekst og bilde: Annette Christin Lund,
Kennel Mjohundr
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