
1

Årgang nr 1 • nr 2 • 2016

WHIPPETMAGAZINET

God Jul og

Godt Nytt år!



2 3

STYRET
Styreleder: Per Haakon Vestby - Oslo
Nestleder: Stine Cathrine Frigård - Nesøya
Styremedlem: Hanne Feydt von Benzon - Oslo
Styremedlem: Kristin Hoff - Klæbu 
Styremedlem: Stein-Ole Kjær - Hamar
Styremedlem: Ivan Jenssen - Ski
Styremedlem: Geir Guldberg - Gjøvik 
Vara:  Cecilie Landsverk - Aurskog
Vara:  Per Roger Hamgaard - Ørje  

Kasserer: Ida Østerud
Revisor: Geir Warendorph.

AVLSUTVALGET
Leder:  Kristin Hoff - Klæbu
Medlem: Elisabeth Syrdal - Oslo
Medlem: Anne Mette Mikkelsen - Ytre Arna
Medlem: Jorunn Jenssen - Ski
Medlem: Tina Ingebrigtsen - Meldal

UTSTILLINGKOMITEEN
Leder:  Kirsten J Landsverk - Aurskog
Medlem: Rita S. Gulbrandsen - Ski
Medlem: Henriette Juel Nielsen - Raufoss
Medlem: Cecilie Landsverk - Aurskog

AKTIVITETSKOMITEEN
Leder:  M. André Lund - Moelv
Medlem: Stine Cathrine Frigård - Nesøya
Medlem: Gry Runa Nielsen – Elverum

DISTRIKTSKONTAKTER
Bergen:  Anne Mette Mikkelsen
Ålesund: Toril Dønheim
Trondheim: Kristin Hoff & Tina Ingebrigtsen
Bodø:  Hilde Mari Viola Jensen

E-post
All e-post til whippetbladet sendes til:
redaksjonen@whippetklubben.no

Annonser
Annonser bestilles via adressen:
redaksjonen@whippetklubben.no

Priser
Annonser fra medlemmer:
1/1 side kr 300,-
1/2 side kr 200,-

Kommersielle annonser
1/1 side kr 750,-
1/2 side kr 450,-

Filformat annonser
Ferdige annonser sendes enten som JPG, 
PSD, PDF eller TIFF.

Format og oppløsning
1/1 side = 148mm x 210mm
1/2 side = 148mm x 105mm
300 dpi
Alle annonser skal være 3mm utfallende.

Annonsehjelp
Ønskes hjelp til annonse så kontak oss via 
Oppsett 1/1 side kr 200,-
Oppsett 1/2 side kr 150,-
redaksjonen@whippetklubben.no

Utgivelsesplan
Nr 1/2017 – 25. februar 2017
Nr 2/2017 – 25. mai 2017
Nr 3/2017 – 25. august 2017
Nr 4/2017 – 15. desember 2017

Frister
Nr 1/2017 – 10. februar 2017
Nr 2/2017 – 10. mai 2017
Nr 3/2017 – 10. august 2017
Nr 4/2017 – 05. desember 2017

Billedbruk/krediteringer
Alle innlånte foto vil bli kreditert.
Bilder som ikke er kreditert er NWKs bilder.

Nr 2/2016
Forside: © Andrea Berg Johnsen

Wippetmagazinet
Utgiver: Norsk Whippetklubb

Redaksjon: Jorunn Jenssen, André Lund, Cecilie Landsverk, Stein-Ole Kjær

Bladets adresse: c/o Furnesvegen 150B, 2318 Hamar
redaksjonen@whippetklubben.no

Erklæring: Redaksjonen forbeholder seg retten til å bestemme hva som skal inn i bladet. 
Redaksjonen forbeholder seg også retten til å rediger innsendt stoff eller å be innsender selv 
redigere. Redigert stoff vil alltid bli sendt innsender for godkjennelse.

Innhold/bilder: Innhold i publisert materiale står for innsender/forfatters egen regning - 
det samme gjelder innhold i annonser.

Styre og komiteér

2



4 5

Styre og komiteer .......................................................................2

Om bladet ...................................................................................3

Lederen har ordet .......................................................................5

Jul- og nyttårsfeiring står for døren - nyttige tips...................6

Innkalling til Generalforsamling ...............................................9

Glatt og mørkt av Annette Christin Lund ..............................................10

Whippertklubben informerer .....................................................12

Sommerferie i Nord Norge av Kine Merete Holvik ..............................16

Whippet history .........................................................................18

Bilder fra medlemmer ...............................................................20

Elin & Timmi i Bergen ...............................................................22

Multiple Whippet Syndrome av Trude Andrea Fossheim ......................26

LC-kurs i Harstad av Heidi Wiola Jensen ............................................28

Hundekappløp til inntekt for ADRA av Annette Christin Lund ...............32

Tatt på kornet foto av Andrea Berg Johnsen ..........................................36

“Underdog”– av Elise Smenes, Caroline Klemsdal og Annette Christin Lund ........38

Veterinærspalten en presentasjon ....................................................41

CRUFT’s med Kristin Hoff og Jørgen C. Lien  ..........................................44

Regionene  ...............................................................................53 

Lederen har ordet

jære whippetentusiaster!

Vinteren har startet, og julen nærmer seg.  
Vinterdressene er tatt frem, og vi ser et 
bredt utvalg dresser demonstrert på Face-
book og andre steder.  Vi ser jo også at 
whippet trives ute om vinteren – det er full 
fart i snøføyka mange steder i landet.  Her 
i Oslo-området er det lite snø enda, men 
den kommer vel.

Vi har pt mer enn 200 medlemmer, og 
håper på mange flere i  2017!

Whippetklubben er godkjent som 
medlemsklubb i NKK fra 1.1.2017, og 
dette gir oss bedre grunnlag for det videre 
arbeidet.  
Vi deltok på Kennelklubbens Represent-
antskapsmøte (”generalforsamling”) som 
observatør, dvs vi kunne høre og snakke, 
men ikke stemme.  Det var ca 120 rep-
resentater tilstede, som representerte 45 
raseklubber og 19 forbund, regioner og 
andre.  Den minste klubben represen-
terte 67 medlemmer, den største 5.230 

– og det største forbundet representerte 
19.200 medlemmer.  (og 1 medlem gir 1 
stemme på RS).  Det er stor spredning i 
NKK’s medlemmer, og en utfordring å 
finne gode løsninger for alle!  
Sakspapirene som var sendt ut på forhånd 
var på 280 sider, så det var mye å sette 
seg inn i!  Meget interessant å se og høre 
hva forsamlingen var opptatt av, og jeg er 
imponert over hvordan man klarte å sette 
særinteressene til side for å oppnå tilstrek-
kelig enighet om de viktige veivalgene. 

Lurecoursing (LC) er en viktig aktivitet for 
mange Whippet-eiere, og Whippet har 
flest deltagere i LC sporten i Norge.  Det 
foregår for tiden en utredning av hvordan 
LC sporten skal organiseres og videre-
utvikles, og vi ønsker å være aktiv i dette 
arbeidet og bidra til en positiv utvikling av 
denne morsomme og underholdende 
sporten.  Dersom du ikke kjenner til LC, 
søk opp film på Youtube etc., og møt opp 
på LC aktiviteter!  Vi vil arrangere treninger 
for nybegynnere og viderekommende fre-
mover.  Følg med på våre Facebook sider 
for mer informasjon!

Til slutt vil jeg ønske en riktig god jul til dere 
alle,  og jeg håper å se dere på våre ar-
rangementer i 2017!

Med vennlig hilsen
Per Haakon Vestby
Leder i Norsk Whippetklubb

K

innholdSfortegnelSe
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Julen
HOLD HUNDEN UNNA JULEMATEN
VI ER INNE I ÅRETS MØRKESTE TID, 
FYR PÅ PEISEN, TENTE LYS OG LUK-
TEN AV JULEBAKST OG GOD MAT 
BRER SEG RUNDT I HUSET. DET ER 
IKKE FOR Å OVERDRIVE, MEN I EN 
HYGGELIG JULEFEIRING SÅ LIGGER 
DET FARER PÅ LUR.

Det står nok mange ivrige små firbeinte 
ved beina dine på kjøkkenet og håper 
på at en godbit eller to skal falle ned fra 
”oven”. Men hold julebakst og julemat 
unna hunden din. Den kan være direkte 
farlig for en liten kropp.

Godsaker som sjokolade, druer, rosiner 
og nøtter og ikke minst fet og salt jule-
mat kan føre til både diaré og oppkast. 
Jo mørkere sjokoladen er og jo mindre 
hunden er, jo farligere er det.

Sjokolade inneholder et stoff (teobromin) 
som ikke skilles ut og kan føre til alvorlig 
nyresvikt. Sjokolade kan forgifte hunden, 
og symptomene oppstår fra 4-24 timer 
etter inntak. Symptomene på forgiftning 
er kramper, skjelving og oppkast.

Hunder er vanedyr, og fortsetter med de 
samme vanene selv om det er jul. Mat til 
samme tidspunkt og turene sine. Det er 
jo godt å få beveget kroppen selv også, 
siden man spiser så mye godt.

Men høytiden er for alle og man ønsker 
så gjerne at våre hunder får en ekstra 
godbit. Vil du gi hunden noe godt, kan du 
gi den hundegodbiter i form av tyggebein 
eller liknende.

Eller kanskje du planlegger en liten gave 
til din 4bente venn under juletreet?

Ha en riktig god julefeiring med din 
4bente venn.

jul- og nyttårsfeiring står for døren - nyttige tipS...
Av: Toril Dønheim

Nyttårsaften
Lag et gjemmested for hunden på et sted 
hvor de vanligvis føler seg trygg og sikker.
Ta på radioen og skru gjerne opp volumet.
Husk at blinkene fra fyrverkeriet kan 
være like skremmende som lyden. Trekk 
derfor for gardinene.
Lek gjerne med hunden og hold den i 
godt humør. Sørg for at den har noe å 

leke med og gi et godt måltid på forhånd.
Ikke straff eller trøst hunden når den er 
redd. Den vil da få bekreftelse på at det 
faktisk er noe å være redd for.
Gi oppmerksomhet og belønning når den 
slapper av
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Norsk Whippetklubb
Innkalling Generalforsamling 2017

 
4. mars 2017 kl 16.00*

Letohallen (Best Western hotell)
*(eller umiddelbart etter avslutning av dagens utstilling)

Foreløpig agenda:

 • Styrets årsberetning
 • Regnskap 2016
 • Budsjett 2017 
 • Behandling av innkomne forslag
 • Valg
 • Styre
 • Komiteer
 • Valgkomite
 • Etter avslutning av møtet er ordet fritt til diskusjoner og innspill
  om videre arbeid.

Sakspapirer til Generalforsamlingen blir sendt ut senest 10.2.17

Styret valgt i 2016 består av:
Leder: Per Haakon Vestby (ikke på valg)
Nestleder: Stine Frigård (på valg)
Sekretær: Hanne Feydt von Benzon (på valg)
Medlem: Ivan Jenssen (på valg)
Medlem: Stein-Ole Kjær (ikke på valg)
Medlem: Kristin Hoff (Leder Avlsutvalget, ikke på valg)
Vara:  Per-Roger Hamgaard (på valg)
Vara:  Cecilie Landsverk (ikke på valg)

Alle som har betalt kontingent til NWK for 2017 før Generalforsamlingen 
har møte- og stemmerett.  

NB!  
Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen og forslag til
kandidater må være styret i hende/poststemplet senest 28.01.2017
Forslag sendes post@whippetklubben.no

Mer informasjon finner du på: www.whippetklubben.no
Facebook: Norsk Whippetklubb
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Hei! Hos oss er vi inne i en tid der været ikke helt har bestemt seg. Det er verken høst eller vinter, det er speilblankt, mørkt og kjipt ute. Dette byr på utfordringer for alle som vil holde hunden i form! For oss mennesker 
er det rimelig enkelt å ta på oss piggsko eller brodder og løpe en tur – da er det verre for «Fido». Hundene mangler fullstendig fotfeste, sklir og kan lett skade seg. Vi er så heldige å ha tipptopp skiløyper en halvtimes 
kjøring unna. Det er ypperlig å reise opp hit i helgene, men hva gjør man for å aktivisere hunden i en travel hverdag, der tur byr på utfordringer? Hverdagslydighet og triks inne er ikke til å kimse av, og vil du ha deg en 
god latter selv også, så rigg til en fotoshoot mens lydigheten er i fokus. Her er en liten julehilsen med hvordan man kan aktivisere hunden innendørs i julestria

Glatt og mørkt?
Tekst og bilder: Annette Christin Lund

...luciafeiring

...julevask av både hus og dyr

...whippeten er vel ikke kjent 
for å være glad for å bade...

Noen foretrekker vaskemaskin 
fremfor dusj...

...Julefettet må trimmes bort

...avkobling

10 11
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Papirutgave av whipPetmaGazinet
Vi vil i 2017 sende Whippetmagazinet som PDF-fil via mail til alle våre
medlemmer.

Dette er selvfølgelig fordi det er veldig mye rimeligere enn å trykke det og så 
sende det via posten. Vi er en nystartet klubb og vi vet ikke hvordan økonomien 
blir før vi ser hvor mange medlemmer vi får det første året.

Vi har allikevel valgt å trykke opp et lite opplag, slik at de som ønsker en utgave 
i papir har muligheten til å bestille. Dette vil da koste kr 95,- inkl. porto pr. blad. 
Vi har pr. i dag de første 2 utgavene tilgjengelig. Her vil det være prinsippet om 
“førstemann til mølla” som gjelder.

Send en mail til post@whippetklubben.no, merk mailen med “Bestilling blad” 
- skriv navn, adresse, postnr./sted, mobilnr. og e-postadresse.

1312

norsk WhiPpetklubb informerer norsk WhiPpetklubb informerer  

aktivitetskomiteen trenger deg
Ønsker du å legge til rette for et aktivt whippethold for alle whippeteiere 
i Norge?
Da trenger aktivitetskomiteen DEG!

Aktivitetskomiteen har som mål å legge til rette for all sags aktivitet med 
hund, i første omgang whippet. Har du interesse for en eller annen form 
for hundesport så trenger vi deg.

Vi trenger 2-3 nye medlemmer i komiteen. Ellers er det ALLTID plass til 
ressurspersoner til å delta på å arrangere aktiviteter av alle slag. 

Send oss en melding om din interesse på admin@mjohundr.no

Har du en whippet som har blitt champion i 2016?
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 gjennomgående 
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.
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norsk WhiPpetklubb informerer Medlemskontingent 2017
Medlemskontingenten for 2017 er kr. 160,-.
Fra 2017 er NWK godkjent som medlemsklubb i Norsk Kennelklubb 
(NKK), og medlemmer i NWK blir automatisk medlem i NKK.
Grunnkontingent til NKK er kr. 190,-.

Kontingenten innkreves av NKK, denne omfatter grunnkontingent + 
klubbkontingent, dvs kr 350,- for medlemmer i Norsk Whippetklubb.
Dersom du er medlem av flere klubber, kommer kontingenten for disse 
klubbene i tillegg.  Innbetalingsblankett kommer i løpet av januar.

Medlemskontingenten kan enkelt betales ved å gå inn på www.nkk.no, 
velg ’mine sider’ og logg inn.  Kontingenten kan da betales med Visa/ 
kredittkort.
Velg “Registrer ny bruker” om du ikke har vært inne på “Mine sider” tidligere, 
du blir veiledet gjennom registreringen.

Alle medlemmer i NWK blir automatisk registrert i NKK i januar 2017.  
Du vil da kunne logge inn på NKK’s sider (www.nkk.no) og finne nyttig 
informasjon om hunder og hundehold, og benytte deg av tilbud i NKK’s 
webshop.
Påmelding til offisielle utstillinger, konkurranser osv gjøres også på NKK’s sider.

Det kan du gjøre umiddelbart ved å sende en mail til post@whippetklubben.no 
med følgende opplysninger:

Navn 
Adresse
Fødselsdato
Telefonnr
e-post adresse

Du blir da registrert hos Whippetklubben umiddelbart, og registrert i NKK i 
januar-2017 (du betaler ikke kontingent før i 2017).

Etter 4.1.2017 kan du melde deg inn i Whippetklubben på www.nkk.no  - 
velg ’Bli medlem’ og fyll ut skjemaet som dukker opp.

Ønsker du å melde deg inn i norsk WhipPetklubb?

 

informaSjon til våre medlemmer
Bruk av personopplysninger i Norsk Whippetklubb (NWK)

Vårt medlemsregister føres i datasystemet til Kennelklubben (NKK), og 
inneholder følgende personopplysninger, som må oppgis for å kunne 
melde seg inn i klubben:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • E-post adresse

Registeret omfatter ikke sensitive persondata.
Forvaltning og bruk av personopplysninger følger personopplysningsloven, 
mer detaljer finner du på www.datatilsynet.no .

NWK og NKK forplikter seg til ikke å videreformidle personlige opplysninger 
til andre enn våre egne medlemsklubber/forbund, samt enkelte samarbeids- 
partnere i forbindelse med tilbud på utvalgte medlemsfordeler.

Styret i NWK v/leder har ansvar for sikker og forsvarlig lagring, bruk og 
sletting av persondata.  

Styret har tilgang til registeret eller utskrifter fra dette.  Tillitsvalgte i NWK, 
f eks regionkontakter, får tilgang til persondata de har bruk for i utøvelsen 
av sitt verv.
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I sommer stod det fellesferie for Rappfoten 
i kalenderen. I begynnelsen av august ble 
to biler pakket, med barn, 9 whippeter i alle 
aldre, telt og alt tilbehør, og så satte gjengen 
nesen nordover. Lille Gudrun på 12 uker 
var yngste pinnedyr, og skulle bli med oss 
oppover til Vesterålen der hennes nye 
familie skulle hente henne og ta henne 
med hjem til Tromsø. Jeg og familien 
tyvstartet litt, med små barn i bilen ville vi 
overnatte noen netter på veien oppover 
for å unngå så mye kjøring på en gang. 

Vi passet på og kjøre innom for å hilse på 
noen av ”valpene” våre på veien. Bil nr. to 
med Gry og alle hundene møtte oss i Mo i 
Rana to dager senere, hos Marit og familien. 
Marit har 2 whippser fra oss, og vi er like 
flinke til å invitere oss selv på besøk som 
hun er til å invitere seg selv på husmor-
ferie hos oss.  Marit og hennes klan av to- og 
firbente ble med oss videre nordover på ferie. 
Med walkietalkie-kontakt mellom bilene ble 
det ingen kjedelig tur og det var ikke bare 
ungene som syntes «talkie-talkie» var gøy.  

Ferden gikk 
først til Stok-
marknes der 
vi alle ble 
godt mottatt 
av Sunniva 
som driver 
Hundevenn 
Vesterålen 

Hundesenter. Der holdt vi en 2 dagers 
innføring i lure coursing og hvordan vi 
trener våre hunder til dette. Mannebena 
og ungene brukte dagene til fisking og 

vannscootertur.  Etter en travel helg i 
Stokmarknes satte hele gjengen kursen 
mot Lofoten. Der fant vi etter litt leting en 
flott strand her vi slo opp våre tre telt og ord-
net med hyggelig leirplass i mellom oss. 
Med 10 whippeter, tre barn og tre hush-

oldninger fant vi oss godt til rette med 
grilling, kaffekoking og litt godt i koppen til 
de voksne. Det er virkelig ingen sak å ha 
med seg så snille og enkle hunder på tur. 
De godtar alt vi sier og finner seg til rette 

i alt vi måtte finne på å dra dem med på. 
Alt tar denne rasen på strak arm. Nå skal 

Sommerferie i nord-norge
Av Kine Merete Holvik

spratt ut av teltet og startet evakueringen 
men måtte se på at luftmadrassen fløy 
av gårde ut på havet. I samme sekund 
knekker teltstanga til Marit og familien rett 
av og teltet segner sammen - evakueringen 

var et faktum.  Med den natten bak oss ser 
vi vår teltferie over for i år -  våte sove-
poser, knekkede teltstenger og spjærede 
telt blir for mye, selv for oss. Vi reiser til-
bake til Mo i Rana og bestemmer oss for å 
ta resten av ferien der i stedet. Her fylte vi 
dagene med lek i sandtaket, turer på fjellet 
og fisking.  Å reise på tur med en stor flokk 
whippet er ingen sak.

Vi gleder oss allerede til neste år!

det sies at idyllen dessverre ikke varte så 
lenge i vakre Lofoten for oss denne gan-
gen. Etter en knapp times søvn setter 
været inn for fullt og bestemmer seg for å 
slå teltet vårt flatt over oss. Vi velger å pa-
kke sammen teltet og sove videre i bilen. 

Mens vår familie er de første som må gi 
opp kampen mot vinden, sover de andre 
godt i sine telt.  Utpå morrakvisten møter 
vi noen lattermilde folk som har en litt annen 
historie å fortelle. Noen timer etter at vi pakket 
sammen hadde Gry våknet til ekstra frisk vind 
i håret, da hennes telt hadde spjæret. Hun 
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Whippets ble avlet for å jakte ved 
hjelp av synet og jage vilt i åpne 
områder ved høye hastigheter. Man 
kan finne mange representasjoner 
av små greyhound-lignende hunder 
i kunst datert tilbake til gamle 
egyptiske tider. Faraoene avlet 
en liten mynde beslektet med grey-
hound for å ha i sine palasser, og 
denne hunden kan være stamfaren 
til dagens Whippet. I middelalderens 

England, ble en liten mynde rase populær for bruk som en rottehund. Den første skrift-
lige engelske bruken av ordet whippet med hensyn til en type hund var i 1610. Men 
den første hunden å bli kalt en Whippet var faktisk en greyhound-spaniel kryssning 
og har lite å gjøre med den moderne Whippet.
De opprinnelige Whippetene ble antatt å være engelsk Greyhounds som var for liten 
for hjortejakt i skogene i England. Disse hundene ble ofte returnert tilbake til sine 
oppdrettere, som vanligvis var bønder og som sådan ikke kunne eie jakthunder under 
«skogloven». På grunn av dette, ble hunder returnert til dem gjort vanføre vanligvis 
ved å skjære av en sene i et ben eller fjerning av tærne på en labb.Oppdretterene 
beholdt disse hundene og fortsatte å avle på dem, produsere en mindre versjon av en 

greyhound som var egnet for rottefangst og 
jakt på harer og kaniner. Når «skogloven» 
ble opphevet, ble »små greyhounds” 
umåtelig populære. Whippet ble deretter 
kjent som “snap dogs» for sin tendens til å 
“snappe til seg» byttedyr.
Det er et bilde av Jean-Baptiste Oudry 
(1686-1755) med tittelen “Misse og Turlu, 
to engelske Whippets eiet av Louis XV. 
Hundene er enten Whippets eller små grey-
hounds, men har trolig sammenheng med 
en tidlig form for Whippet. Oudry har også 
malt et annet maleri av Misse med en an-
nen, ikke-myndehund. Det er også et maleri 
av Pompeo Batoni som heter «Portrait of 
Charles Compton, 7. jarl av Northampton» 
som har en lignende Whippet-lignende 
hund.

Charles Compton, 7. jarl av Northampton 
av Batoni, med en hund som ser ut til å 
være en tidlig form for Whippet.
 
I det nittende århundre, var whippetracing 

en stor sport i England. Whippet ble holdt i høy aktelse i de nordlige delene av Eng-
land og Wales, men ble vanligvis ignorert i resten av landet. På den tiden var det 
to varianter av Whippet. Den første typen hadde en glatt pels, var mer populære i 
Lancashire, Yorkshire, og Midlands, og ble den moderne Whippet. Den andre hadde 
en grov pels fra kryssing med Bedlington Terrier, og var mer populære i Durham og 
Northumberland og ble ofte referert til som en “kaninhund”. Individer ble tatt fra racer- 
banen av hundeoppdrettere på den tid og eksportert over hele verden. John Taylor 
sa at “Av alle hunderaser som finnes er det bare to som er nyttige for menneskene. 
De to er mastiffe og den lille «curre», whippet, eller hushund; resten er for nytelse og 
rekreasjon. “
Den moderne Whippet oppsto i 1891 da The Kennel Club ga rasen offisiell an-
erkjennelse, og dette gjorde dermed whippet kvalifisert for konkurransen på 
hundeutstillinger, og begynte å føre deres stamtavler. I USA ble whippet anerkjent 
i 1888 av «American Kennel Club». Whippets kom til USA med mølleoperatører 
fra England, og de første populasjoner ble etablert i Massachusetts.
I 1964 vant Ch. Courtenay Fleetfoot av Pennyworth “Best In Show” på Westminster 
Kennel Club Dog Show. I 1992 vant Pencloe Dutch Gold “Best In Show” på Crufts, og 
en whippet kjent som Cobyco Ring Tune vant i 2004. I 2011 ble  Grand Ch. Starline’s 
Chanel, en whippettispe, valgt som «Hound Show Dog of the Year» av Westminster 
Kennel Club.

Kilde: Wikipedia

Misse og Turlu, to greyhonds eid av Louis XV, av Jean-Baptiste Oudry.

Charles Compton, 7. jarl av Northampton av Batoni, med 
en hund som ser ut til å være en tidlig form for Whippet.
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bilder fra medlemmer
Tina Andrea Torkalsen - 1

Gørild Arntzen - 2
 Gørild Arntzen - 3
 Thor Sveinung Olsen - 4
 Liv Margit Jakobsen - 5
 Liv Margit Jakobsen - 6

Trude Andra Fossheim - 7
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Timmi (Kennel Vetterli’s Vesle Emir) var 
lærevillig og oppmerksom helt fra start-
en av, så da han var 7mnd meldte jeg 

oss på et “Super Star”-kurs hos FreeRun 
på Askøy utenfor Bergen, hvor vi fikk 
en smakebit på Agility: Det ble en hit for 
både Timmi og meg!
I starten trente vi jo veldig forsiktig siden 
han var så ung, lave hopp, ingen slalåm 
osv
Grunnkurs i agility, som alle må ha for å 
kunne trene i en klubb, tok vi i Novem-
ber 2015 (Timmi 1år) og meldte oss så 

inn i Bergen Agility 
Klubb. 
Øktene fremover 
ble veldig spo-
radisk bl.a pga 
mye reising i job-
ben min, men Tim-
mi husket likevel 
øvelsene og gikk 
på alt nytt med 

pågangsmot. Så etterhver fikk jeg kjøpt 
noen hinder her og der så kunne vi øve 
litt hjemme i hagen også, og plutselig ble 
vi med på noen Fersking-klasser i lokale 

uoffisielle konkurranser (FreeRun hallen, 
Bergen Vest Dyreklinikk, BAK-cup) 
20. Juni i år tok vi bronsemerket og hel-
gen 17. og 18. Sep debuterte vi i offisiell 

konkurranse i klasse1 (Hopp og Agility) 
her i Bergen.
Det var nervepirrende men SÅ gøy! In-
gen plassering men målet var at Timmi 
ikke skulle stikke av (de er jo helt løs og 
ingen gjerde rundt banen) og at vi skulle 
komme oss gjennom mest mulig hinder: 
og det klarte vi! Superstolt av gullegutten 

min! 
Agility-miljøet i Bergen er veldig godt og 
det har ikke manglet på oppmuntring, 
gode råd og hjelp underveis.

Jeg har ikke møtt noen andre Whippeter 

på agility her enda men det kommer nok 
- for dette er en glimrende sport for Whippet.
Bare husk at du kanskje må justere 
innlæringen (godbit/leker/motivasjon) litt 
i forhold til de typiske bruks- og gjeter-
hundene, Men dette er ikke noe minus. 

Whippeten er veldig smart og sammen 
med en oppmuntrende eier får de til det 
meste

Vi går også på fjellturer OG ikke minst 
slapper av på sofaen “Whippet-style”.

PS: Husk at man trenger ikke konkurrere, 
agility er kjempefint for bare å leke/jobbe 
sammen med sin hund! 

Mvh 
Elin & Timmi i Bergen

elin & timmi i berGen
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”Har du gått fullstendig fra vettet? Skal 
dere ha enda en?” hører jeg mamma si 
når jeg forteller at vi skal hente en ny 
valp. Tja, å gå fra en til fire stykker på 3 
år er kanskje litt mye? ”I gjennomsnitt så 
skal du ha en til neste år å da?”, sier pap-
pa med sarkastisk stemme. Jeg syns jeg 
hører resten av slekta og andre bekjente. 
”Nå har det klikke helt for’a nå”!

Vel, ja… kanskje det har det? Jeg lurer 
litt på det selv noen ganger også. 
Som de gangene jeg er ute på tur med 
hele spannet. Den ene går i beina mine 
så jeg nesten går i bakken, den andre er 
fullstendig vill og gal etter noe han trodde 
han så i skogen, den tredje absolutt skal 
bort på den tisseflekken på motsatt side 
av gata og den fjerde kaster seg etter et 
blad!

Eller når jeg vasker og pynter huset. Den ene 
har bedrevet massemord på dorullen, den 
andre har funnet det for godt å spise opp 
ei pute, den tredje har trodd at kjelleren 
er til for å drites i og den fjerde tror ”far” 
kommer hjem og bjeffer som gal for hver 
bil som passerer huset. Ja, da hender det 
at jeg lurer på om det har klikka.
For øvrig lurer jeg på dette når jeg betaler 
regninger etter å ha gått bananas på 
houseofdogs også.

Mamma blir sur og oppgitt for at vi ikke 
”vil” dra til syden. Det er jo bare å sette 
hundene på kennel! Men hva skal man med 
sydenturer når en har kjøpt campingvogn?  

I den kan vi kose oss som en hel familie! 
Men det kan være vanskelig å  overbevise 
seg selv, mens regnet hagler ned og vinden 
nesten tar knekken på forteltet, der vi 
sitter ”innelåst” ved kysten i Varberg midt-
sommers. Bare for å få med oss utstillingen 
i Tvaaker. Men vi fikk noen fine turer til 
Ullared da. 

Så jada! Det er litt annerledes med en i 
forhold til fire. Det er mer travelt, mer hår, 
mer rot, en ubrukelig hage (her skylder jeg 
spesielt på Wilmer) og manko på syden-
turer. Men, det var det forøvrig for to hunder 
siden også - minus hagen. Hadde ingen 

planer om å sette dem på kennel den 
gang heller. Om man går tur med 2 eller 
4 så må man jo faktisk ut uansett. Og tida 
gikk like fort før også!

Multiple whippet syndrome
Av Trude Andrea Fossheim

Så hva er vel egentlig dette i forhold til 
hva vi får ut av disse fire?

Noen dager er dørstokkmila lang, men ut 
må man når en eier hunder. Humøret let-
ter og smilet tres på.  Rehabiliteringsturer 
kaller jeg det!

Det er de turene der hundene løper 
villmann i skogen, mens jeg sitter under 
en busk, enten alene eller med ei god 

venninne å drikker kaffe. Gleden de viser 
over å være med ut på det som skjer. 

Det er det magiske synet da de strekker 
ut beina en etter en for å få tak i pinnen. 

Det er når de kommer krypende opp i 
senga med dådyrblikket, som spør om 
de kan få være så snille å få komme un-
der dyna. Eller da en av oss er blitt syke, 
og de vet at nå må vi passes litt ekstra 
godt på. 

Det er når jeg synes livet er dritt og må 
gråte en skvett, og de forsiktig  kommer 
bort for å bedrive terapi. Det er de lange 
turene midt i skogen sent på kvelden for 

å slippe unna hverdag og mas.

Det er det som for meg handler om 
livskvalitet. Å leve, oppleve, ha noen å 
være sammen med og noen å rømme 
hverdagen med. Noen som aldri stiller 
spørsmål ved hvem du er, hva du gjør og 
hvorfor du gjør det du gjør. Det er hver-
dagslig terapi som gir energi til alt livet 
byr på. 

Så får andre ”uvitende” folk bare tro og 
gjøre som de vil. Mene vi er gale og at 
det har rablet helt!
Og ja, jeg skal nok innrømme det. Noen 
ganger er kanskje fire hunder litt mye 
sammen med hus, mann, to barn, jobb 
og fulltidsutdannelse. Ja, det er galskap 
og jeg har helt sikkert klikket på et eller 
annet nivå. Men heldigvis er jeg ikke 
alene om å lide av ”multiple whippet 
syndrome”. Jeg har jo møtt dere andre 
også       

Nå har vi heldigvis julen å se frem til og 
masse fri! For oss kan det nok ett år by 
på interessante øyeblikk med en 4-5 
måneders gammel valp sammen med 
julenisser og juletrær. Men uansett, når 
jula er over går tida fort til det endelig er 
vår igjen. Da skal jeg atter en gang finne 
”gaver” som har gjemt seg under snøen, 
og så gress i håp om at hagen kan bli 
brukende igjen. I mellomtiden skal vi ut 
på livsfarlig skigåing, kos foran ovn og 
lek i snøen. 

Ønsker alle medlemmer en riktig god jul.

Hilsen Trude og gutta krutt
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I forbindelse med NKK i Harstad i okto-
ber, så arrangerte NWK introduksjons 
kurs i LC. 

Andre’ Lund kom kjørende den lange 
veien oppover for å være instruktør for 
oss. 

Det var vi veldig glad for. 

Vi hadde vært heldig å fått låne bueskyt-
terbanen og klubbhuset deres. Det 
lå godt “gjemt” i Harstad, og med litt 

stengte veien og omkjøringer, så var det 
flere som ble uvenner med GPS sin, før 
de fant fram. 

Men heldigvis fikk vi alle i hus på fred-
ag og kaffen ble kokt og teorien kunne 
begynne. 

Andre’ fikk 10+ i karakter for kurset. Han 
gjorde det spennenende og interessant, 
med en god dæsj humor som passet 
godt inn hos oss i nord.  Samtidig kjente 
vi alle på alvoret og viktigheten ved å 
sette sikkerheten høyt. 
Når fredagen var over, dro vi alle til varme 

hus og hytter, mens instruktøren skulle 
overnatte i bilen sin. Vi prøvde å foreslå 
noe andre overnattingsmuligheter, men 
det viste seg at han var en skikkelig vi-
king og trivdes i bilen.  Heldigvis fant vi 
han sprek og kvikk der dagen etter. 

Lørdag var det klart for å teste ut teorien 
i praksis. Ivrige hunder og eiere var på 
plass. 

Noen hunder våknet allerede når vi lærte 
og knyte filla, og de skjønte hva som var i 
vente. Noen hadde jo prøvd litt før. 

Det var alle typer innsats fra pinnedyra 
våre når det kom til selve løpinga. 

Noen tok helt av og løpte som gale uten 
den helt store kontrollen og lå på skjeiva i 
svingene. Andre var litt mer behersket og 
låste blikket på filla. 

Noen syns det fikk holde med starten, in-
gen vits å løpe så langt. Mens noen syns 
det var mest gøy med paraktivitet og ville 
ha matmor løpende sammen med seg. 

De fleste tobeinte ble uansett bitt av 
basillen, og syntes dette var kjempegøy. 

Vi snakket sammen og lurte på hvordan 
vi skulle få i gang mer av dette her i nord. 

Vi skjønte jo at å få LC opp å gå på 
samme nivå som Østlandet og Trøn-
delag, ville kreve mye. Ikke minst ifht 
personell for å kunne drive riktig. Mange 
som må ha både erfaring, kurs og bli 
godkjente instruktører, piloter og lisens-
dommere og dommere. 

Det er ikke gjort i en fei. Men vi håper å 
få i gang noe her i nord. Alt må jo starte 
en plass. I mellomtiden får de ivrigste her 
i nord ta turen sørover. 

Men det var det en super start å få et så 
inspirerende introduksjonskurs i regi av 
NWK, med Andre’ Lund. 

Vi håper det kan bli flere slike kurs 
fremover.

lC-kurs i Harstad
Av Hilde Mari Viola Jensen 
Distriktskontakt Nord Norge
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Vi i kennel Trinento ønsker alle en fredelig 
Julehøytid og alt godt for det nye året. 

 
	

	

	

											

	

	

	

Utzons	I	am	Anutcha																																																	Utzons	Jubileum	Julie	Flash	

	

	

	

	

	

	

Armanis	Charming	Prince	av	Trinento	

	

www.trinento.com	
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Hundekappløp til inntekt for adra*
tekst: Annette Christin Lund, Kennel Mjóhundr - foto: Frederic René Halvorsen

Vi har det godt i Norge. Vi har det veldig 
godt i Norge. Vi har det så godt at vi ikke 
vet det selv. Vi er også skikkelig gode på 
å klage. Det burde ikke vært lov. Hver 
dag hører jeg MANGE klager. Hver dag 
klager jeg mye selv. Jeg får ikke nok ut-
betalt fra NAV. Jeg har for lang reiseveg 
til jobben. Det er så dyrt med sunn mat. 
Jeg må stå i kjempelang helsekø. Det 
er så dyrt med drivstoff. Det blir så fort 
tomt for varmt vann. Det er ingen som tar 
hensyn til meg. Jeg orker ikke stå tidlig 
opp for å gå på skolen. Det er så mørkt 
ute om høsten. Det er så dyrt med strøm. 
Jeg kan bare ha 10 % fravær. Det er så 
kaldt ute om vinteren. Det er så mange 
fritidsaktiviteter å holde styr på. Vannet 
her smaker ikke noe godt. Jeg får så lite 

penger i studielån. Vi har så mye vi skulle 
ha klaget på. Sannheten er at noen har 
det verre. Mye verre. Vi i Kennel Mjóhun-
dr ønsket å gjøre en liten forskjell for dis-
se menneskene. Bøssebæring egner vi 
oss dårlig til, så derfor arrangerte vi hun-
dekappløp til inntekt for ADRA i sommer. 
Vi utfordret folk til å teste hunden sin mot 
«verdens raskeste hund» for en billig 
penge. Forsprang kunne kjøpes for 10 
kr. Dersom du ikke hadde egen hund, så 
var det mulighet for å leie en konkurrent. 
Arrangementet var vellykket og vi fikk 
inn ca 1300 kr på noen timers kappløp. 
Beløpet kan kanskje virke som en dråpe 
i havet, men uten alle dråpene hadde det 
ikke vært noe hav!

* ADRA samarbeider med utenriksdepartementet og NORAD, og er Adventistkirkens 
globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. ADRA har et nettverk som er etablert i ca 
130 land. ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk – religiøs 
tilhørighet. ADRA Norge arbeider for likeverd, fred og forsoning gjennom bærekraftige ut-
viklingsprosjekter innen hovedsakelig utdanning, men også innen helse og matsikkerhet. 
Vil du vite mer? www.adranorge.no
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tatt på kornet!
foto:andrea Berg JohnSen
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Jeg har lenge drømt om å få starte 
for et lag i agility. Ikke et hvilket som 
helst lag, men et eget whippetlag. 
Det har vist seg at det ikke skulle 
være så enkelt å få til.

•  Det er ikke FOR mange whippets 
som har drevet med agility opp 
gjennom tiden. 

•  Disse whippetene spredd ut over det 
ganske land.

•  Man må være i samme klubb.

•  Og man må ikke ha konkurrert for 
en annen klubb innen et visst tids-
rom.

Med en egen whippetklubb på banen har 
nå anledningen bydd seg, og vi er stolte 
av å få presentere Norsk Whippetklubbs 
første agilitylag, sponset av Kifani 
Hundeustyr!
Her kommer en liten presentasjon av 
medlemmene: 

Heihei!
Jeg og Kenzy (Pearls Legacys Here 
I Go Again) fant ut en høstkveld for 2 
år siden at vi ville prøve oss på et ny-
begynnerkurs i agility. Med en hund 
som ikke engang kunne «sitt og bli» 
var jeg veldig spent på hvordan dette 
skulle gå. Vi fant fort ut at agility var 
litt mer enn å bare hoppe over noen 
hinder, men ble etter en helg med 
mye læring rett og slett bitt av basillen. 

Det skal sies at Kenzy var en svært 
forsiktig og nervøs hund før vi startet 
med agility, så det tok oss mange 
måneder med mye trening før hun 
behersket alle de ulike hindrene og 
ble trygg i ukjente omgivelser. Det 

var utrolig morsomt å se fremgangen 
for hver trening, og etter hvert så ble 
dette noe gøy og morsomt for Kenzy, 
og ikke noe som var skummelt og 
farlig. I løpet av de to årene vi har 
holdt på med agility har selvtilliten 
til Kenzy blitt helt snudd på hodet 
og hun har blitt en helt annen hund i 
væremåten sin. Det at hun opplever 
mestringsfølelse på agilitybanen har 
vært veldig viktig for hvordan hun har 
utviklet seg til å ha blitt en fantastisk 
hund.
Vi har prøvd oss på noen stevner, 
men har ikke mange gode resultater 
å vise til enda. Karrierens foreløpige 
eneste plassering var på fjorårets 
Norwegian Open, der vi fikk en 
12.plass. Vi er utrolig nok ganske 

“underdog”
– Første agilitylag startet i regi av Norsk Whippetklubb!
av Elise Smenes, Caroline Klemsdal og Annette Christin Lund

treige i banen, her er det nok en 
kode vi ikke helt har klart å knekke - 
for å løpe i full fart, det kan hun som 
bare det! Vi har fryktelig mye mer vi 
skal lære oss, men håper veldig på 
at vi en vakker dag kan klare å gå et 
feilfritt løp. Vi skal som vanlig ha fokus 
på å ha det gøy, gøy, gøy på trening 
i vinter sammen med de andre agili-
tyfrelste i Hamar og omegn hunde- 
klubb. Så satser vi på å utvikle oss 
enda mer frem mot våren og årene 
som kommer :) Vi gleder oss veldig 
til å være på lag sammen med de andre 
whippetene!

Hilsen Elise 

Hei! Jeg begynte med agility for 
første gang rundt 2006. Da var 
det kun som hobby med min gam-
le dunker. I 2011 kjøpte jeg meg 

whippet (Wippetix Anastasia) for å 
drive med agility. På grunn av tren-
ingsmuligheter ble det litt til og fra 
med aktiviteten, men da vi flytta ned 
igjen til Fredrikstad ble mulighetene 

bedre. Vi ble medlem i Fredrikstad 
og omegn brukshund- klubb, og vi 
begynte å jobbe skikkelig med agility. 
Da begynte også resultatene å komme. 
Jeg har også en tispe til som heter 
Kiwi (Utzon’s Heartbreaker Lady). 
Hun bruker jeg også i agility, men ho 
er litt mer pinglete av seg, så der må 
vi få inn mer konkurranseerfaring og 
slikt

Hilsen Caroline

Heisann! Jeg fikk for første gang 
smake på agility rett før jul i 2008, 
om jeg ikke husker helt feil. Det var 
i Hønefoss Brukshundklubb med 
whippeten Faiza. Dette syntes jeg 
var veldig gøy, og slukte all tilbake-
melding jeg fikk i klubben. Etter hvert 

fikk også Frøydis, vår nåværende 
veteran, være med som «hund nr 2» 
innimellom.  «Karrieren» ble imidlertid 
ikke så veldig langvarig, da jeg flyttet 
inn til Oslo og studiene måtte ha 
fokus. Det hjalp heller ikke at Faiza 
måtte avlives i ung alder og at Frøydis 
ikke bodde hos meg. Mitt ønske om 
å holde på med agility døde dog aldri 
ut, og da jeg endelig flyttet ut på 
Hedemarken fant jeg fort min plass i 
agilitygjengen «Åsmarka blandede». 
I utgangspunktet har jeg bare holdt 

Fortsettes nest side
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på med agility for moro skyld.  Jeg 
hadde aldri observert noen whippeter 
som konkurrerte, og så heller ikke 
på oss selv som verdige motstan-
dere i noen som helst konkurranse. 
Jeg syntes bare det var veldig artig 
og at det var fin alternativ trening for 
Frøydis.
Etter hvert fikk jeg min egen whippet, 
Bølla, som også ble indoktrinert med 
agility. Bølla har dessverre slitt med 
sceneskrekk, og om vi har gjort det 
aldri så bra på treninger, så har det 
gått i sniletempo i konkurransesam-
menheng når det har vært publikum 
tilstede. Vi har jobbet og jobbet, og 
i år på Norwegian Open løsnet det, 
og vi håper tempoet holder fremov-
er!  Det mangler ikke på «income» 
av whippets her i huset og min nye 
agilitystjerne heter nå Streken. Jeg 
har aldri hatt en så fantastisk hund å 
jobbe med noen gang, og jeg gleder 

meg skikkelig til hver eneste trening. 
Vi er kjempeklar for å gjøre en inn-
sats på det splitter nye whippetlaget! 

Hilsen Annette

Som dere ser er vi tre deltagere på 
Norsk whippetklubbs nye agilitylag: 
«Underdog». Vi syns dette er meget 
beskrivende for whippets på agili-
tybanen. Det ser ikke alltid så rått 
ut og går ofte ikke så fort som det 
kunne gjort; men det går som regel 
feilfritt og det ender med stødig pre-
mieplukking. Vi håper det er flere 
som har lyst til å stille lag i agility, og 
gjerne under Norsk whippetklubb. 
Hva med «Underdog II»?!? Og om 
du ikke syns agility er noe for deg 
så håper vi uansett at fanklubben 
vår blir stor og heiaropene høye, så 
vi kan vise frem rasen vår i en sport 
som ikke er rasetypisk for whippet!

veterinærens spalte
Vi er så heldig at vi har fått veterinær Simon A. Michelet, kirurg hos 
Evidensia Dyresykehus i Oslo, til skrive en fast vetrinærspalte.
Spørsmål til Simon sendes til redaksjonen@whippetklubben.no.

Hei alle sammen!

Jeg ble utdannet ved Szent Istvan University og Veterinary Science i Budapest i 2008. 
Derfra bar det rett til England for etterutdanning og jobb innen smådyrpraksis. Min 
samboer Tonje og jeg stortrivdes i England, men snø og familie lokket oss tilbake til 
Norge etter fullført etterutdanning innen kirurgi. Vi flyttet tilbake i fjor og bor nå på et 
lite småbruk i Akershus og jobber begge som kirurger ved Evidensia Oslo Dyresyke-
hus. Hjemme på bruket har vi to hunder, tre katter, to skilpadder og tre høner. Endene 
og fiskene måtte dessverre bli igjen i England med gode venner. Forhåpentlig vis blir 
det også noen sauer på jordet til våren.

Før jeg startet på utdannelsen min til veterinær jobbet jeg også i forsvaret som hun-
defører ved grensen mot Russland og har drevet med langdistanse hundekjøring. 
Derav min interresse for hundesport, trening og adferd.

På jobben er mine hovedinterresser ortopedi og kirurgi, men jeg hjelper også til innen 
de fleste andre fagfelt når det trengs. Jeg behandler også smågnagere og eksotiske 
dyr når de dukker opp. Fra England av har jeg lang erfaring med “sighthounds” da 
disse rasene er mye mer utbredt der.

Jeg gleder meg til å bidra her i Whippetmagazinet og ønsker spørsmål og forslag til 
tema velkommen.

Ønsker alle en riktig god jul!

Med vennlig hilsen

Veterinær Simon A. Michelet

VÅTT?
houseofdogs.no

Klær til whippet finner du hos HouseofDogs.no KALDT?
houseofdogs.no

Klær til whippet finner du hos HouseofDogs.no
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Kennel Ignaheim 
Whippet & Weimaraner 

 

www.ignaheimweimaraner.com 
Trude Wikstrøm, Ekebergvn, 104, 1912 Enebakk, tlf. 977 14 863 
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n STOR drøm som blir til virkelighet.
Jeg, Kristin, hadde i mange år en stor drøm 
om å få oppleve Cruft. Cruft er verdens 
største hundeutstilling i Birminghamn, som 
alle hundefolk snakker om. 
Denne flotte utstillingen hvor handlere og 
hunder fløt rundt i ringen på de grønne 
“magiske” teppene. Oppdrettere fra hele 
verden som kommer for å være publikum, 

og for å stille sine vakre hunder. Tenk 
å få lov til å sitte ringside å se whippet 
stilles hele dagen i det som er rasens 
hjemland?! Det måtte være en opplevelse 
for livet tenkte jeg. Alle snakket om de 
uendelige shoppinggatene og alt du 
kunne kjøpe. Rådene var mange: ta med 
“stor lommebok” og gode jogge sko.
Dit ville jeg! En gang...

Våre hunder har flere ganger kvalifisert 
seg tidligere, men det har bare blitt med 
planleggingen. Med små barn, jobb og 
den lange reisen som tar flere dager, lot 
det seg ikke gjennomføre tidligere. 
Det ble en lang ventetid. Hvert år hørte jeg 
om alle som hadde reist og like misunnelig 
var jeg hver gang noen nevnte Cruft.
 
Jeg traff min mann, Jørgen, for 16 år siden 
og han ble også kastet inn i “hundegal-
skapen” min. Etterhvert ble han like bitt 
av basillen som meg, så snille Jørgen tok 
affære og bestilte tur for meg. Sammen 
med noen venner sørget han for tidenes 
40-årsgave!  Jippi! ENDELIG...  I tiden 
som kom snakket jeg mye om reisen og 

planlagte det ene og det andre og gledet 
meg til min første tur dit i 2014.
Men som det av og til kan skje, det blir 
noen endringer underveis.... 

Nå skal dere høre; det året ble planene 
plutselig endret etter NKK Lillestrøm 
(Nordisk vinner og Norskvinner). Jørgen 
sa at dersom en av tispene Ch. Court-
borne Hera eller Ch. Courtborne Sag-
ittarius gjorde det bra der, så skal vi 
selvfølgelig stille på Crufts og ikke bare 
sitte ringside. Troll i ord 
og Ch. C.Sagittarius ble 
både beste tispe, BIR 
og 2 BIG i kjempestor 
og flott konkurranse.  
Vææææ.... Enda flere 
ønsker oppfylt! Litt 
skrekkblandet fryd må 
jeg innrømme det var.

Etter mye planlegging og etter reise med 
tog, fly og bilkjøring “på feil side” så var 
vi endelig der. Hundene er reisevante og 
tok det hele med fattning. Ch. Courtborne 

Sheldon og Ch. Courtborne Sagittarius 
la seg rett ut i hotellsengen etter først en 

god tur i området og et godt måltid da 
vi kom frem. Jeg hadde nesten ikke tid 
til å sette fra meg sakene før joggeskoene 
var på bena og vi sto midt inne i en gedigen 
hall. Med øyne store som tinntallerkener og 
en lommebok som bare hoppet i jakke- 
lommen, startet Jørgen og jeg på ett av 
våre største eventyr. Pengene fikk ben å 
gå på og etter en lang dag med shopping 
hadde vi også pause på tribunene hvor 
vi fikk sett gruppefinalene på de rasene 
som hadde stilt denne dagen. Skritteller-

en viste 2,5 mil denne 
kvelden. Da var til og 
med shoppingglade meg 
forsynt.

Det blir enormt mye å ta 
innover seg og fordøye. 
Hotellet var bare 10 
minutter unna utstill-
ingen. Det var deilig å 

ha kort vei da vi dagen etter gjorde oss 
klare for de magiske “grønne teppene” 
på selveste Cruft’s. Noe som for oss var 
veldig speiselt. Flere nordmenn, sven-
sker og deltakere fra andre land  hadde 
også tatt den lange turen. Mange kjente 
fra whippetmiljøet var tilstede og de ønsket 
oss lykke til og delte vår iver og glede. Det 

var kjempestas å 
ha heia gjeng. Som 
oppdretter og eier 
var det ekstra 
gøy å kunne stille 
selv og ikke minst 
som første norske 
whippet oppdretter  
som stiller hundene 
sine på Cruft’s. 

DETTE var STORT.  
Jubelen var STOR da C.Sagittarius vant 
limit klasse i hard konkurranse, og det 
var vanvittig gøy. Gratulasjonene kom på 
løpende bånd og vi følte oss veldig stolte. 
Sagittarius ble også med videre til slut-
ten av konkurransen, men ble slått av 

ei veldig flott tispe som var av engelsk 
type. Courtborne Sheldon var bare 15 
mnd første gang han stilte. Han ble nr. 4 i 
limit klasse. Tenk to hunder som plasserte 
seg! Det er kjempeflott og vi var så klart 
super stolte. Gratulasjonene var mange 
og interessen fra utstillerne og publikum 
rundt hundene våre var enorme. Kennel  
Courtborne fra lille Tondheim ble virkelig 
satt på kartet i rasens hjemland.

På hjemturen bestemte vi oss raskt for at 

dette ga mersmak og at dit ville vi tilbake 
neste år, altså 2016.  C.Sagittarius hadde 
kvalifisert seg for livstid med å vinne klassen 
sin. Jakten på kvalifisering på C. Sheldon 
startet først i Danmark. 

Første dag på denne utstillingen ble han 
BIR, men andre dag, som var kvalifiser-
ing til Crufts,  ble han 2. beste hannhund. 
Shit! Ny tur til Danmark ble bestilt, men 
også der ble han 2 beste hannhund og vi 
misset akkurat Cruft.   
Men tross alt, uansett resultat er det til 
syvende og sist turene som teller. Det 
er de som setter varige minner og som 
blir husket mørke høstkvelder. På disse 
turene har jeg alltid med meg mitt trofaste 
reisefølge Tone, ei god venninne av meg 
fra barndommen. Hun var også med 
meg til Danmark og vi var skjønt enige 
om at det tross alt hadde vært en fine tur-
er, som hadde vært både slitsomme og 
rørende, i tillegg til vanvittig gøyale.  Takk 
Tone, for trivelige turer - Alltid! 

Med Kristin Hoff  og Jørgen C. Lien
Kennel Courtborne

E

foto: Alison Doris Nutsy Moore

foto: Jessica Bolander    

Fortsettes nest side

foto: Sylvi Granlund   
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Vi stoppet jo som sagt ikke i Danmark. 
Tone måtte også følge med til Drammen, 
selv om jeg egentlig hadde gitt opp 
at vi skulle komme oss til Cruft med 
C.Sheldon neste året. Men jammen ble 
han beste hannhund på sitt siste forsøk 

og jubelen ble så stor at dommeren 
spurte “har du aldri vunnet på utstilling 
før?” Akkurat da føltes det slik...
Hjemme igjen ventet en stor bukett roser 
med et kort hvor det sto “Gratulerer med 
kvaifisering til Cruft’s” fra Jørgen og min 
datter Sara som tålmodig har styrt fortet 
hjemme slik at jeg og C.Sheldon kunne 
reise. Nå var det bare å glede seg!

Jeg planla og planla og planla og var så 
fryktelig spent.  Jeg gledet meg enormt 
til turen. Når vi melder på en slik utstill-
ing som dette er det ikke bare for å rep-
resentere kennel Courtborne men også 
i all respekt til dommeren som ga oss 
“inngangsbilletten”, men mest av alt var 
vi der for å representere WHIPPET-
NORGE. 

Flere nordmenn reiste nedover som 
heiagjeng og var en enorm støtte. Alle 
dere var gode å ha rundt seg da nervene 
kom sigende. Med gode råd og klapp på 
skulderen var det godt å være norsk på 
Cruft’s som utstiller. Men jeg kan fortelle 
at det likevel ble en søvnløs natt før den 
store dagen. Uansett hvor rutinert jeg er 
som utstiller gjennom 36 år, og oppvokst 
med dette, så vil jeg alltid ha “ustillings-
nerver”.”

Så var tiden inne! Nå var det vår tur 
etter lang ventetid, med mange store 
flotte klasser. Med tispene i en ring og 
hannhundene i en annen ring ble det 
kræsj med tiden slik at jeg ikke fikk sett 
vår C.Sagittarius på bordet, for da var 
også C.Sheldon oppe på bordet samtidig. 
Heldigvis satte de vår open class på vent 
etterpå til tispene ble ferdig, slik at vi kunne 
se de før vi startet vår. I open class stiller 
også championer og de kan også ta i 
mot cert om de blir best i denne klassen. 
Det var enormt bra kvalitet på alle i klassen. 
Dette året var vi 4 norske utstillere, Mona 
Riberg med Ch.Shottii “Hennie” (som er 
en svenskoppdettet whippet) og Randi 
Juliussen med sin Ch. Lancar Dream 
Dazzling Flash “Gucci” (som er en latvisk 
oppdrettet whippet og sønn av vår Ch. 
Courtborne Don`t Bee Cruel som eies 
av oss og Randi Juliussen). Jubelen var 
stor da Hennie ble nr.2 og C. Sagittarius 
ble nr. 3 i en flott stor klasse. HURRA for 
oss :)

Så var det C.Sheldon og Gucci sin tur. 
Begge ble plukket ut i første omgang i en 
veldig stor flott klasse med høy kvalitet. Om 
jeg husker riktig var vi rundt 15 stk. Ved 
siste utplukking gikk C.Sheldon videre og 
vi løp noen runder til. Jeg kjente jeg ble 
litt mere stresset enn jeg pleier å være 
og ikke minst sto nervene i høyspenn. 
Om noen hadde kommet inn og kjent på 
pulsen min der og da, tror jeg at jeg hadde 

satt verdensrekord i høy puls. Og da 
dommeren kom i min retning og rakte ut 
hånden og gratulerte meg som vinner i 
klassen, holdt jeg rett og slett på å besvime! 

På denne utstillingen er det vanlig at bare 
de tre best plasserte hundene får skrevet 
kritikk, og da jeg skulle stille han opp for 
kritikken var jeg så emosjonelt berørt av 
hendelsen at jeg stilte Sheldon med bak-
en inn og var bare helt virrete. Huffa meg 
- men jeg ler av det nå i ettertid.

Da kritikken var ferdig skrevet og gjengen 
sto og ventet på oss ringside, må jeg si 

det kom mange gledestårer. Etter mange 
gratulasjoner, klemmer, jubel og alle tårene, 
fikk jeg beskjed om at nå måtte jeg ta 
meg sammen og holde fokus for vi skulle 
inn til beste hannhundkonkurranse. Jeg 
fikk roet meg og da jeg gikk inn følte jeg 
at jeg hadde god kontroll.

Sheldon var i godt humør og skuffet ikke. 
Han viste seg fra sin beste side og gjorde 
meg veldig stolt der jeg løp med han. Jeg 
tenkte at uansett hvordan dette ender så 

er jeg super stolt over gutten vår.
Så kommer dommeren enda en gang 
mot meg for å gratulere og applausen og 
jubelen sto i taket. BESTE HANNHUND 
på selveste Cruft’s er en opplevelse jeg 
aldri kan beskrive! Jeg tror jeg var mer eller 
mindre i sjokk og trodde ikke dette kunne 
være sant. “Heia Norge”.
Ch Courtborne Sheldon vinner på CRUFT!!! 
Engelsk cert og rosetter ble delt ut og i 
dag henger de rammet inn på veggen vår.

Da ting roet seg etter premieutdelingen 
kastet jeg et blikk rundt meg og det sto 
så mye folk rundt ringen i flere rekker 
bakover. Wow!!! For en opplevelse!

Så var det duket for BIR OG BIM. Ei flott, 
delikat og søt engelsk tispe kom inn i 
ringen. Jeg gikk bort og ønsket eieren 
lykke til og gratulerte henne som beste 
tispe og ga henne en klem. Nå hadde det 
kommet enda flere folk rundt ringen. Vi 
løp, stilte opp og løp igjen. BIR og BIM 
skulle avgjøres både av tispedommer og 
hannhunddommer for dagen. De snakket 
sammen og jeg kunne se de ristet litt 
på hodet begge to. For å få en vinner må 
begge dommerne bli enige om hvem som 
skal bli vinneren og som dere skjønner ble 
de altså ikke enige. Det er jo veldig gøy 
å vite at “min” dommer ville ha oss som 
vinnere.

En tredje dommer ble kalt inn og måtte 
ta avgjørelsen. Jeg hadde vel egentlig på 
forhånd skjønt at tispen som var mer 
engelsk i type kom til å trekke det lengste 
strået. Men det gjorde ingenting. Jeg var 
superstolt uansett og tispen som ble 
dagens BIR var kjempefin og jeg er 
veldig stolt av å kunne presentere Ch 
Courtborne Sheldon som BIM og Cert-
vinner ved Crufts 2015. BIRvinner og jeg 
klemte hverandre og jeg sa til henne før 
vi gikk hver for oss at “nå går du opp og 
vinner BEST IN SHOW!” Da lo hun godt. 

foto: Kristin Hoff

Fortsettes nest side

foto: Kristin Hoff
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– en av Europas kvalitetsledende veterinærkjeder. 

“Kosestundene med Ivrig gir meg nye krefter” 
Siv Grosås, Evidensia-veterinær, med sin schæfervalp.

Drivkraften vår er enkel:

I Evidensia brenner vi for at våre firbente familiemedlemmer 
skal ha det bra i alle livets faser. Derfor tilbyr vi veterinær
medisinsk service i verdensklasse – på alt fra hverdagslige 
ting, til det mest avanserte innen akuttbehandling, kirurgi 
og indremedisin. 

Ved hvert møte skal vi være det aller beste alternativet for ditt 
dyr. Hos oss står Norges, Nordens – og iblant verdens – ledende 
eksperter klare for å hjelpe ditt dyr med de plagene det måtte ha. 
Totalt arbeider det nesten 300 veterinærer i  Evidensia-kjeden, 
mange av dem spesialister – her møter du én av dem.

Les mer om våre klinikker og tjenester på evidensia.no  

Siv Grosås, veterinær.
Spesialfelt: Øyesyk-
dommer. Øyelyseraspirant, 
spesialist kandidat hunde- og 
katte sykdommer, spesialist-
kandidat ophtalmologi.

VI VIL SE FLERE FRISKE OG LYKKELIGE DYR! 

www.evidensia.no  |  Evidensia Bodø Dyresykehus  |  Evidensia Bærum Dyreklinikk 
Evidensia Gjerdrum Dyreklinikk  |  Evidensia Groruddalen  Dyreklinikk  |  Evidensia Kolsås 
Dyrehospital  |  Evidensia Lørenskog Dyreklinikk  |  Evidensia Nannestad Dyreklinikk  
Evidensia Orkdal Dyresenter  |  Evidensia Oslo Dyresykehus  Evidensia Tromsø 
Veterinærsenter  |   Evidensia Trondheim Dyrehospital  |  Evidensia Trøndelag Dyreklinikk  
Evidensia Volvat Dyreklinikk  |   Evidensia Åssiden Dyreklinikk 

Foto: Bård Gudim

Men jeg hadde faktisk nesten riktig, for 
hun ble nemlig nr. 2 Res. Best in Show.
Det er ikke mulig å beskrive opplevelsen 
rundt dette eventyret og vel hjemme igjen 
var det mange som kom og gratulerte 
oss. Jeg tror jeg var mer i sjokk og husker 
spesielt ett spørsmål som jeg fikk “Vet 
du egentlig hva dere har vunnet?” Jeg kan 
svare på det spørsmålet nå - at det vet jeg 
faktisk ikke? Dette var en så stor opplevelse 
at det både var og er fortsatt vanskelig 
for meg å fordøye og jeg tar meg retten 
til å suge på karamellen litt til.

Tiden etter resultatet har også gitt mange 
opplevelser. Vi har fått mange hilsener 
fra hele verden og vi synes det er veldig 
gøy at mange liker C.Sheldon så godt. Vi 
har også fått forespørsler om vi vil låne 
han bort både til Australia og England, 
men det vil jeg aldri kunne gjøre.  Han 
sover best i sengen på armen min om 
natten, gutten min. Noe annet ville ikke 

for alt i verden ha falt meg inn.
Etter utstillingen har det også vært opp- 
merksomhet på døren i form av blomster 
og venner har ramlet innom med over-
raskelser. Vi fikk 70 roser av en venn, og en 
hel gjeng whippetoppdrettere, valpekjøpere og 
gode venner hadde gått sammen og kjøpt 
en nydelig Whippetstatue. Det ble så 
overraskende og rørende at jeg rett og 
slett ikke greide å holde tårene tilbake. 
Dere er så flotte alle sammen som gjorde 
dette for oss. Denne statuen er et nydelig 
minne om en ubeskrivelig opplevelse og 
et minne om hvor flotte folk vi har rundt 
oss og som gleder seg med oss. Vi setter 
utrolig pris på dere alle sammen.

Tusen takk for at vi fikk dele denne historien 
og dette spesielle øyeblikket med dere 
alle.    

Kristin og Jørgen
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AGRIA 
tilbyr omfattende 
hundeforsikringer 
som gir trygghet i 
hele hundens liv.

Trygt og enkelt!

Mer info på www.agria.no eller

RING 24 12 40 00

tilbyr omfattende 
hundeforsikringer 
som gir trygghet i 
hele hundens liv.
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Her i nord har det ikke skjedd noe 
arrangerte aktiviteter via NWK siden 
LC kurset i Harstad i oktober.
Det er fortsatt ønskelig med tilbake-
meldinger fra medlemmer om ulike 
aktiviteter som forgår rundt omkring 
i nord.
Vi ønsker bidra til at flere med whippet 
kan finne frem til hverandre og inspir-
ere hverandre til treff, treninger osv.
Oppfordrer også alle medlemmer i 
nord til å melde seg inn i facebook-
gruppen for Nord-Norge.
Norsk Whippetklubb Region Nord-
Norge heter den.
Nå nærmer det seg nytt år, og 01.01.17 
overtar klubben offisielt raseansvaret.
Jeg opplever ofte at det er mange 

nytt fra regionene
whippeteiere som ikke vet så mye 
om NWK enda. De vet heller ikke at 
raseansvaret overføres NWK.

Så jeg håper at dere som allerede er 
medlemmer, er med å sprer det
glade budskap slik at klubben kan få 
flere medlemmer så vi kommer oss 
skikkelig i gang, også her i nord.
Selv har jeg prøvd litt agility via min 
lokale hundeklubb. Det er kjempegøy 
og virkelig en utfordring å få til med 
en løpeglad whippet.

En riktig fin juletid og et godt nyttår 
ønskes alle medlemmer.

Hilsen Hilde Mari Viola Jensen.

region nord norge
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region nordvest landet
Som distriktskontakt i for nordvest 
   landet vil jeg få ønske alle med
       lemmer en riktig God Jul og et
         Godt Nyttår.
          Jeg har desverre i skrivende
          stund ikke kommet i gang
          med mitt arbeid som distrikts
        kontak for klubben.
      Men min plan er å innkalle til et 
medlemsmøte på nyåret for å ha en 
bli kjent kveld.

Jeg gleder meg veldig til å møte 
dere andre whippet eiere .
Sammen med dere håper jeg vi skal 
skape et sosialt og kjekt miljø rundt 
klubben her oppe i Ålesund.
Dato for første medlemsmøte vil jeg 
komme tilbake med over jul.

54 55

Distriktskontaktene i Trøndelag vil med dette ønske alle medlemmer en riktig god jul og et innholdsrikt 
nytt år. Vi gleder oss til oppstart av 2017 og håper alle ser frem til et år med whippet på kalenderen. 

Vi håper å kunne åpne det nye året med en bli-kjent-kveld der vi kan møtes og bli kjent med nye 
medlemmer og whippeteiere. Kanskje har du fått din første whippet og lurer på hvem vi andre er? 
Kanskje har du en eller flere whippet fra før, og synes det er trivelig å møte andre whippetentusiaster? 
Sammen med dere vil vi i felleskap jobbe for en aktiv klubb med mange morsomme aktiviteter. 
 
Utover våren vil vi arrangere ringtrening/utstillingstrening. Er du nysg jerrig på om utstilling kan være 
noe for deg, er dette en fin anledning til å lære og bli kjent med utstillingsverden. Det er også en fin 
måte å sosialisere hundene på og treffe nye og gamle kjente. Så får vi se om det også ender opp med 
et valpeshow eller to på sikt.  

Vi håper klubbens medlemmer har en aktiv initiativtaker i magen og blir med og drar i gang mange 
morsomme aktiviteter til glede for fellesskapet.  Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen!  
 
Mange varme julehilsner fra Kristin og Tina 

God Jul og Godt Nytt År

Med dette vil jeg ønske dere alle

en varm og god julehøytid.

Hilsen Toril
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Ønsker alle venner og kjenteRiktig GodJul– sees i 2017!

Catskills 
W h i p p e t s

Catskills Whippets

Ønsker venner og kjente en

God Jul og

et Riktig Godt Nytt År!

Anita Eng og Kristine Bøhler
Frogner-Tandbergveien 46 - 1340 Skui - mob. 91797370

mail: anien2@online.no eller krbohler@hotmail.com - www.catskills.no
Følg oss gjerne på facebook: catskills whippets

Vi har valper!
Mulig to hannvalper for salg.

Valpene er leveringsklare i begynnelsen av januar.
Ta gjerne kontakt dersom du er interessert.
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Kennel Atilla Nordic’s
Vi venter valper etter denne

kombinasjonen i januar 2017

Øystein Eide & Synnøve Moa  tlf: 922 52 780/918 25 147
Mail: oysteineide@outlook.com / synnovemoa@outlook.com
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Norsk Whipptklubb
ønsker alle whippeteiere

God Jul og Godt Nytt Ar!
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n o r s k  Wh i p P e t k lu b b
P o s t@wh i p p e t k lu B b e n . n o


