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Annonsehjelp

E-post

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

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

Annonser

Annonser bestilles via adressen:
redaksjonen@whippetklubben.no

Utgivelsesplan

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

Priser

Annonser fra medlemmer:
1/1 side kr 300,(kr 900,- hvis man bestiller for 4 utgivelser)
1/2 side kr 200,-

Frister

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

Kommersielle annonser:
1/1 side kr 750,(kr 500,- hvis man bestiller for 4 utgivelser)
1/2 side kr 450,-

Billedbruk/krediteringer

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

Filformat annonser

Nr 1/2017
Forside: © Hilde M. V. Jensen

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.

3

det
r
o
r
a
en h
Leder beider for å få det til flere steder i landet, slik at

innholdsfortegnelse
Styre og komiteer........................................................................2
Om bladet....................................................................................3
Lederen har ordet........................................................................5
Informasjon fra klubben............................................................6
Fra Generalforsamlingen........................................................10
Hvodan bli kennelblind - steg for steg.......................................12
Veterinærens spalte..................................................................15
PM Open Show 2017................................................................16
«Underdog» har debutert - Alle gode ting er 3..........................21
Leah..........................................................................................22
Testikkelmangel – et genetisk mysterium..................................28
Best i rasen og i grupperingen for første gang..........................33
Jakten på det engelske championatet.......................................34
Lisensløp for Lure Coursing......................................................42
History of Crufts.........................................................................44
Resultater fra utstilling...............................................................50
Nye champions..........................................................................54
Reisebrev fra Budapest-tur ......................................................60
Hvorfor valgte du det Kennelnavnet? .......................................67
Nytt fra regionene......................................................................68
Whippetrace .............................................................................73

4

K

flere kan få sjansen til å prøve denne flotte sporten som er skreddersydd til whippet. Vi trenger
flere som kan være med på dette, og håper vi
kan få mer fart i utdanning av piloter og lisensutstedere. Er du interessert i å prøve LC, eller
ønsker du kanskje å utdanne deg, ta kontakt
med Aktivitetskomiteen!

jære whippetentusiaster!

Når dette skrives er jeg i Kristiansand for å være
med på NKK utstillingen i Sørlandshallen. En
liten gjeng fra Whippetklubben har tatt inn på
Hamresanden, sammen med mange andre hunder og eiere. Vi har hatt et par flotte dager her –
sol, pent vær, mange turmuligheter. Vi har kost
oss sammen, spist sammen, gått tur sammen –
og snakket om hunder (og noe annet) sent og
tidlig. Og det slår meg at det er nettopp derfor
jeg er med i denne klubben – hyggelige mennesker og et godt miljø gjør en slik helg til mye mer
i tillegg til deltagelse på utstilling.

Vi samarbeider selvfølgelig med NLCK (Norsk
LureCoursingKomite), som forvalter LC i Norge
på vegne av NKK. Whippet er den rasen som
har fleste LC utøvere. Whippetklubben ønsker
å være representert i NLCK, slik at vi kan bedre
kan styrke og fremme sporten i Norge. Forslag
om å ta Whippetklubben inn i NLCK foreligger
til behandling på generalforsamlingene i Greyhoundklubben og Myndeklubben senere i mars.
10.juni arrangerer vi klubbens første utstilling
– Openshow – i Vestby hyttepark i Ski. Det er
dagen før NKK utstillingen på Ekeberg i Oslo,
og vi håper riktig mange benytter muligheten
til å komme! Mer informasjon om Openshow
finner du annet sted i dette bladet.
Vi arbeider også for å arrangere aktiviteter i
tillegg til Openshow – LC demonstrasjon / trening, presentasjon av RAS, ringtrening osv – og vi
vil sette opp felles griller slik at vi kan få det riktig hyggelig sammen både fredag ettermiddag
og lørdag. Mer informasjon om dette kommer!

Jeg har hatt hund av flere raser i mer enn tretti år,
men jeg er fortsatt en amatør på området hund.
Jeg lærer masse i dette miljøet. Jeg kan spørre
om alt, og alle deler villig av sin kunnskap og erfaring, og jeg får råd og tips som hjelper meg i
mitt hundehold.
Vi skal fortsette arbeidet for å holde på dette
gode miljøet, vi ønsker å være en inkluderende
klubb som tar imot nye whippeteiere like godt
som jeg er tatt i mot!

Med vennlig hilsen
Per Haakon Vestby
Leder i Norsk Whippetklubb

Aktivitetskomiteen vår har fått fart i LC treningene, både vanlige treninger og lisensløp. Vi ar-
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Papirutgave av whippetmagazinet

Har du en whippet som har blitt champion i 2017?

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 3 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 og fortell
hvilket blad du ønsker å bestille.
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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. (300 dpi)
Send inn bildene til redaksjonen@whippetklubben.no
Husk å skrive navn på hunden og eier.

bidrag til whippetmagazinet

AGA
ZI
Årgang

Vi ønsker å hedre norsk-eide whippets som har blitt champions. 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.

NET

nr 2

• nr 1

• 2017

Vi ønsker å opprettholde et whippetmagazin med variert innhold. For å
klare dette er vi avhengig av bidra fra DEG som har whippet. Bilder, små
eller store historier om turer, opplevelser, ting som opptar deg osv. Du
som skriver behøver ikke å tenke på utseende. Redaksjonen tar helst
imot tekstfiler og løse bilder, som vi så brekker om slik at de passer inn i
formatet til Whippetmagazinet. Alle som bidrar vil før magazinet er ferdig,
motta sitt bidrag til korrektur.
Vi trenger også 2-4 nye medlemmer i redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteens største ønske for 2017 er en person med erfaring fra salg/
kommunikasjon som kunne være den som hadde ansvar for innsalg og
kontakt med både oppdrette og kommersielle med tanke på annonser i
Whippetmagazinet.
Er du interessert - ta kontakt med redaksjonen@whippetklubben.no
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Medlemskontingenten for 2017 er kr. 160,-.

informasjon til våre medlemmer

Fra 2017 har vi etablert flere kontingenttyper, dette er en tilpasning til
det som er vanlig i andre NKK klubber, og gir flere muligheter til å øke
medlemsantallet.

Bruk av personopplysninger i Norsk Whippetklubb (NWK)

Husstandsmedlem: Halv kontingent - Ingen grunnkontingent til NKK.
Forutsetter hovedmedlem i NWK på samme adresse som husstandsmedlem.
Husstandsmedlem får ikke tilsendt Hundesport fra NKK, og kan ikke
benytte NKK’s tjenester. Husstandsmedlemmer meldes inn ved å
sende e-post til post@whippetklubben.no
Valpemedlemskap – betales av oppdretter: Halv kontingent i innmeldingsåret. Grunnkontingent til NKK kommer i tillegg.
Meldes inn av oppdretter samtidig med registrering av eierskifte.
Påfølgende år konverteres medlemskapet til standard hovedmedlem
Støttemedlem uten grunnkontingent: Full kontingent til NWK.
Ingen grunnkontingent til NKK.
Støttemedlem får ikke tilsendt Hundesport fra NKK, og kan ikke benytte
NKK’s tjenester.

Medlemstype

2017 Grunnkontingent
NKK

Hovedmedlem

160,-

190,-

Husstandsmedlem

80,-

0,-

Valpemedlemskap - betales av oppdretter

80,-

190,-

Støttemedlem

160-

0,-

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 samarbeidspartnere 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.

Etter 1.9.2017 reduseres prisen på alle medlemskapstyper med
50% - dette gjelder også grunnavgiften til NKK.
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Generalforsamling 2017

Whippetklubbens første generalforsamling som offisiell NKK klubb ble avholdt i
Letohallen 4.3.17, i forbindelse med utstilling i hallen. Det møtte 28 stemmeberettigede, som er et bra fremmøte. Dessverre (!!) var det flere av klubbens medlemmer som gikk til finalene på utstillingen, og som derfor kun fikk med seg deler av
generalforsamlingen. Neste gang må vi tydeligvis ta høyde for at klubbens medlemmer skal til topps!
Det var en god stemning i forsamlingen, og generalforsamlingen godkjente styrets
årsberetning, styrets plan for 2017, regnskap for 2016 og budsjett for 2017 med
noen få spørsmål og kommentarer.
Saksdokumenter er sendt ut til alle medlemmer, og er også tilgjengelig på www.
whippetklubben.no . Protokollen blir lagt ut når den er formelt signert.
Til plan for 2017 ble det lagt vekt på at Whippetklubben bør ha en rettmessig plass
i Norsk LureCoursingKomite, og at styret om nødvendig skal kontakte NKK for å
oppnå dette.
Kontingent.
Kontingenten for 2018 ble fastsatt til kr 210,- (i 2017 er kontingenten 160,-).
Grunnkontingent til NKK kommer i tillegg. (for 2017 er grunnkontingenten 190,-)
Generalforsamlingen vedtok å innføre nye kontingenttyper med umiddelbar virkning,
dvs gjeldende for 2017:
•
		
•
		
•
•
		

Husstandsmedlem – knyttet til hovedmedlem med samme adresse.
Halv medlemskontingent, ingen grunnkontingent til NKK.
Klubbmedlem vervet av oppdretter. Halv kontingent i innmeldingsåret.
Registreres av oppdretter ved registrering av eierskifte.
Klubbmedlem vervet av klubben. Halv kontingent i innmeldingsåret.
Støttemedlem. Full kontingent til Whippetklubben, ingen grunnkontingent
til NKK.

Det ble gjennomført avstemminger over deler av de fremlagte forslag for å best
mulig gjenspeile generalforsamlingens syn.
•
•
		
		
•
		
		
•
		
		

Listene skal utarbeides for alle whippet (-ikke kun for medlemmer av NWK.
Utstillingskomiteens forslag til Årets Utstillingswhippet ble vedtatt.
Listen omfatter norske og utenlandske hunder, og resultater oppnådd på
norske utstillinger teller med.
Aktivitetskomiteens forslag til Årets Lurecoursing whippet ble vedtatt.
Listen omfatter norskregistrerte hunder, og resultater fra 1 prøve i et annet
nordisk land kan telles med.
Et forslag om lister for Årets Oppdretter, Årets nykommer og Årets avlstispe
/ hanhund fikk 11 stemmer, dette var mindre enn 50% av de stemmeberettigede og forslaget ble derfor ikke vedtatt.

Mer detaljer finner du i sakspapirene.
Beregningsreglene vil bli publisert på www.whippetklubben.no
Styret har i etterkant diskutert generalforsamlingens behandling av årsbestelister.
Styrets oppfatning er at forsamlingen ikke ble tilstrekkelig informert om
konsekvensene av siste votering – om Årets Oppdretter, Årets nykommer og Årets
avlstispe / hanhund. Styret ønsker å ta dette punktet opp til ny behandling på en
ekstraordinær generalforsamling, som kan avholdes i tilknytning til vårt Openshow
10.6.2017.
Valg
Valgkomiteens forslag var basert på stor kontinuitet i styret. Det var ikke kommet
inn alternative personer, og komiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
Styrets sammensetning for 2017 er presentert annet sted i dette bladet.

Utfyllende informasjon om medlemstypene finner du på www.whippetklubben.no ,
og annet sted i dette bladet.
Årsbestelister.
Det var innmeldt flere forslag til regler for bestelister både for utstilling og lurecoursing, og dette engasjerte forsamlingen. Det var bred enighet om at listene er viktige
og skal utarbeides og publiseres – og det er mange sterke meninger om hva som
er riktig beregningsmetodikk – og om hvordan de fremlagte forslagene ville slå ut i
praksis.
Flere ga uttrykk for at det er vanskelig å forstå dette temaet fullt ut.
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Hvordan bli kennelblind – Steg for steg
Sakset fra KSS-nytt nr 1/87
For å bli kennelblind er jeg redd man må ha visse medfødte egenskaper, men ved
hjelp av nedenstående råd tror jeg veien vil bli enklere.
1. Når du bestemmer deg for å bli oppdretter, har du sannsynligvis allerede en tispe.
bakgrunn og kvaliteter er uvesentlig. Grunnlaget for ditt oppdrett er denne tispen,
og det faktum at du er eieren gjør henne helt egnet som avlstispe.
2. Dersom din tispe ikke har gjort det særlig bra på utstillinger, skal du skylde på
dommerne. Du er jo den første til å legge merke til at de kun setter opp de kjente
oppdretterne. Kast ikke bort tiden med å tenke over hvorfor de er blitt så kjente....

9. På dette tidspunkt vil du sannsynligvis ha klart å få en del alvorlige feil inn i dine
linjer. Disse feilene må du referere til som minimale. Og fremhev de kvalitetene som
du: - med flaks, fortsatt har, som svært viktige og at det er akkurat dette vi mangler
i rasen.
10. Nå er tiden inne til å lete etter feil hos andre oppdretteres hunder. Du vil finne
mange, og alvorlige feil, som det må være av største viktighet å få bort fra rasen.
Det er viktig at du nå slår deg sammen med andre oppdrettere som har samme
erfaring som deg, for å kunne gå til felles sak mot klubb, avlsråd og oppdrettere
som vinner fordi de kjenner dommerne. Sannsynligvis er det nå bare nybegynnere
og noen av dine valpekjøpere som fortsatt lytter til dine meninger, men hold tak i de
og del villig dine erfaringer med de. Fortell de at grunne til at ingen bruker dine
hunder i avl er mangel på samarbeidsvilje, grunnen til du ikke vinner er korrupsjon,
og grunne til at ingen egentlig ser ut til å like dine hunder i det hele tatt er fordi alle
er blitt fullstendig KENNELBLINDE.

3. Som far til ditt første kull bør du velge den hannhunden som vinner akkurat på den
tiden din tispe starter løpetiden. Bestem deg for at om din tispe ikke akkurat er
noen stjerne, vil hun sikkert produsere noen.
4. For å kunne fortsette ditt ”oppdretterprogram”, bør du beholde en valp. Spør mer
erfarne oppdrettere hva de mener om ditt valg, men dersom de ikke er enige med
deg om at hun er god, bør du ikke høre på de. Husk historien om ”den stygge
andungen”, og bestem deg for at hun sikkert vokser seg vakker. ”Eget oppdrett”
høres profesjonelt ut, og valpen har du jo ikke betalt noe for. Ikke bry deg om at
det sannsynligvis er hva den er verd.

Hææ -roper dere på oss???

5. Hvis kullet ikke skulle bli hva du hadde ventet deg, må du skylde på hannhunden.
Spesielt hvis en feil oppstår som din avlstispe ikke har, må du definitivt skylde på
hannhunden. Og for rasens skyld: - sørg for at alle får vite at han produserer
nettopp denne feilen. Husk endelig å ikke fokusere på gode valper den har med
andre tisper.
6. På dette tidspunktet vil du ha kommet ”på kant” med en del mennesker innenfor
rasen. Neste gang du skal parre din tispe, bør de derfor bruke hannhunden til den
du liker best av de du fremdeles er på talefot med.
7. Det er nok ikke så mange som ønsker å kjøpe, eller anbefale valper fra denne
kombinasjonen, men ikke bry deg om det. Bare behold de valpene du ikke får solgt.
Dersom heller ikke disse valpene skulle bli stjerner, må du prøve å legge skylden
på hannhunden nok en gang. Argumentene dine er sikkert ikke så sterke og så
mange denne gangen, men det er heller ikke tilhørerne dine.
8. Nå når du har både hannhunder og tisper i din kennel, hva synes da mer naturlig
enn å prøve linjeavl / innavl? Tross alt er det jo slik noen av de mest suksessfulle
hundene er blitt oppdrettet. Det faktum at du ikke behøver å betale parringsavgift
er naturligvis av underordnet betydning.
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Foto: Gry Runa Nilsen
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Foto: Bård Gudim

er veldig viktig at hunden også behandles
etter hjemkomst da disse tidene baserer
seg på tiden det tar for denne parasitten å
fullføre livssyklusen sin.

Veterinærens
spalte

Ved reising utenlands for øvrig er det viktig
å huske på at hundene også kan ha med
seg andre parasitter og sykdommer hjem
som ikke nødvendigvis utgjør en risiko for
mennesker, men som det er greit å beskytte
kjæledyrene sine mot.

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.

Privatpersoner kan ha med seg maksimum
5 hunder hver og de må alle ha med dokumentasjon i form av ID-chip, dyrepass og
gyldig rabies vaksinasjon. Gyldigheten av
vaksinen trer i kraft 21 dager etter en enkelt
injeksjon som dokumenteres i dyrepasset
av autorisert veterinær. Revaksinasjon er
nødvendig før det er gått ett år og deretter
hvert tredje år for å beholde gyldigheten.
Vaksinen kan gis til hunder fra og med 12
ukers alder.
Varigheten kan variere mellom ulike vaksiner og ulike land. I praksis betyr det at
hunden kan reise ut av Norge som er rabiesfritt, men kan ikke reise hjem igjen før
det er gått 21 dager fra vaksinetidspunktet.

Nye regler for ormekur ved utenlandsreiser trådte i kraft 1. Januar 2017
Revens dvergbendelorm (Echinococcus
muktilocularis) er en tarmparasitt som er
ufarlig for hunder og rev. Parasitten finnes
foreløpig ikke i Norge og det er her regelendringene kommer inn for å forhindre spredning hit. Mennesker kan fungere som mellomvert for parasitten og bli meget syke.
Kommer parasitten til Norge kan det blant
annet føre til at vi ikke lenger kan spise
ferske bær og sopp fra Norsk natur uten å
risikere å bli syke.

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

Drivkraften vår er enkel:
VI VIL SE FLERE FRISKE OG LYKKELIGE DYR!
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

– en av Europas kvalitetsledende veterinærkjeder.
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
14 Trøndelag Dyreklinikk
Evidensia Volvat Dyreklinikk | Evidensia Åssiden Dyreklinikk

Siv Grosås, veterinær.
Spesialfelt: Øyesykdommer. Øyelyseraspirant,
spesialistkandidat hunde- og
kattesykdommer, spesialistkandidat ophtalmologi.

Hundene må behandles med et preparat som inneholder prazikvantel (Droncit).
Regelendringen betyr at det ikke lenger
er mulig å behandle hunden i Norge før
avreise ved kortere turer til for eksempel
Sverige. Behandlingen må utføres hos
veterinær i utlandet minimum 24 timer og
maksimum 120 timer før innreise til Norge.
Hundens ID-merking må sjekkes og reisepasset signeres og stemples av veterinæren med dato og tidspunkt for medisineringen.

Det er viktig å ha oppdatert informasjon for
det landet dere reiser til spesielt ved reising
til tredjeparts land utenfor EU/EØS. Det er
eiers eget ansvar å innhente denne informasjonen før reise. Ved hjemkomst skal
man alltid gå på rød sone for å deklarer dyret man har med seg.
Man bør alltid vurdere om det strengt tatt
er nødvendig å ta med hunden på kortere
eller lengre turer da de mest sannsynlig har
det tryggere og mindre stressende i hjemlige omgivelser.

For de som reiser mye i grensetraktene
med hund er det en annen regel som kan
brukes. Hunden må da behandles hos veterinær to ganger med minimum 24 timer
og maksimum 28 dagers mellomrom. Det
betyr at man kan vedlikeholde behandlingen over tid ved å besøke veterinæren for
behandling hver 28. dag etter oppstart. Det

God tur i 2017!
Med vennlig hilsen,
Veterinær Simon A. Michelet

15

n

pe

n

pe

Sh

O

Sh

O

ow

PM

ow

PM

17
16

ow

O

Sh

PM
ow

PM

Sh

O

n

pe

n

pe

For bestilling av hytte, leilighet bobilplass etc. kontakt Vestby Hyttepark direkte,
enten via internett eller på tlf.: +47 64 95 98 00.
My first introduction to sighthounds was in the middle of 1970’s when I helped in a kennel in Helsinki
where borzois were bred among other breeds. Borzoi was my first sighthound and I was very active at
the Finnish Borzoi Club for many years. During that time I became acquainted with Hannele Takkinen’s
(Flaming Hill) and Unto Timonen’s (Woodbrook’s) whippets and was fascinated about the br
eed.
When Unto bred his beautiful English import Ch. Nevedith Ring Dove to the Swedish Ch. Gårdsjöns
Markus. I knew I wanted a puppy from that combination. ”Vilma” Ch Woodbrook’s Maybe A Fantasy,
the most happiest and outgoing girl,was born in 1985 an after that I have never been without a whippet.
The first Softouch-litter was born in 1990. Up till today I have bred 18 litters that have produced 23
champions. My foundation bitch was Multi Ch Kipin Kapin Autumn Sonata who produced 11 champion
under Kipin Kapin and Softouch prefixes.
There have been countless of memorable moments during the years, but one of the finest one has
been when ”Saga” Multi Ch Softouch Pinquana won BIS at the prestigious Skokloster Summers Show
in 2005.
At p resent I h ave four b itches a t home: C h Softouch P eek-A-Boo, C h Leyenda’s Happy Days, her
daughter Ch Softouch Hazelnut and Ch Wolf Tone Mirabelle. I also have a few bitches in co-ownership
or breeding terms.

Vestby Hotell og Gjestegård ligger sentralt men landlig til ved E6 i Vestby.
Vi har utleie av leiligheter, hybler og hytter i forskjellige størrelser. Vi kan også tilby Hotellrom med og
uten minikjøkken til en rimelig pris ( alle våre Hotell rom har gratis wifi og tv).
De fleste av våre enheter inneholder utstyrt kjøkken, stue og flislagte bad med wc og dusj.
Sommertid har vi stor grillplass samt leke og ballplass.
Fra Vestby Hotell og Gjestegård er kort vei til mange fine ferietilbud. Norges Nye Outlet Village finner
du i gangavstand fra oss og det er kun 10 minutter med bil til Tusenfryd.
Det er også kort vei til kystperlene Son, Drøbak, Oscarsborg Festning og de mange badestrendene langs
fjorden.
Avstand til Sveriges grense (Svinesund) er ca. 40 minutter.
Vi har egen Kafe / Pizzeria på plassen som i tillegg tilbyr enkle lunsj og middagsretter.
Vestby Hotell og Gjestegård har eget vaskeri og vi tilbyr utleie av sengetøy og håndklær.
Velkommen til ett trivelig opphold hos oss.

During the years I have been lucky to be able to visit and see other whippets in many countries,
including USA and Australia. Previously I have had the honour of judging whippets in Sweden in 2000
& 2005 and in Finland last autumn. I am very honoured for this possibility to judge at the Norwegian
Whippet Club ’s open show and am looking forward to seeing many beautiful whippets .
Pirjo Muhonen
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Nytt år er i gang på alle fronter og påsken står for døren.
Vi ønsker alle en flott påske, en fin utstillingssesong,
mange flotte opplevelser på LC-banene rundt omkring,
og ikke minst - en flott vår.
Kennel Utzon planlegger kull i løpet av 2017
- vi kommer tilbake med mer informasjon.

Jorunn Jensen
909 19 175

Ivan Jensen
918 00 800

Elisabeth Syrdal
906 06 361

www.utzonwhippets.com
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«Underdog» har debutert - Alle gode ting er 3
Av: Annette Christin Lund

Endelig ble det januar, og dagen var
kommet for agilitystevnet i Bø. Elise sine
hunder hadde fortsatt juleferie, så laget
var ikke fulltallig, men vi skulle likevel
starte – trodde vi. Klokken nærmet seg
ni, og det var så langt bare én fører og
to whippets fra laget, å se i hallen. Da
klokken var blitt fem på ni tikket det inn

hele endte med at halve laget kom seg
gjennom banen, men siden det må være
tre som klarer det, så disket også «Underdog» (som de fleste andre) i dag.
Så kom Moelvstevnet i februar. Vårt
TREDJE forsøk. Med TRE førere. Det
var TRE hunder kom seg gjennom banen. Vi endte dessverre IKKE på TREDJE plass, men som nr. 8 av 20. Det er vi
godt fornøyd med i første omgang. Målet
med «Underdog» er nemlig ikke å vinne.
Da hadde vi kjøpt oss Border Collie. Eller
Sheltie. Eller nesten hva som helst annet
enn whippet. Målet er imidlertid å ha det
gøy, samarbeide som et lag, vise frem
rasen vår og gjøre vårt beste. Og gjør
man sitt beste havner man sjelden nederst på lista.
Det gjorde vi heller ikke på Moelvstevnet.
Vi stod sammen som et lag, fikk vist frem
rasen vår, gjorde vårt beste – og ikke

en melding – halvparten av laget hadde
forsovet seg og hadde 3 timers kjørevei!
Ups....
Neste forsøk var Kløftastevnet. Denne
gangen var det Caroline som ikke kunne
delta, men resten av oss var klar for å
starte. Det var satt opp en krevende lagbane, og da vi skulle starte som lag nr 9,
hadde ikke et eneste lag kommet gjennom banen. Elises hund, Kenzy, hadde
løpetid og måtte starte sist av alle. Det
resterende laget bestod da av Annette
og 3 whippets. Vi hadde så forsiktig
ymtet frampå om vi kunne spre de andre startene litt utover for praktiskhetens
skyld, men arrangøren stod på sitt, her
skulle laget starte til oppsatt tid og helt
samlet. Jaja, da var det ikke annet enn
å sette i gang med Elise som handler og
Annette som «spurtet» rundt banen med
hund etter hund etter hund. Da vi kom
til hund nr 3 utbryter den utenlandske
dommeren: «Do you need a break.....?»
Men det trengte vi jo selvsagt ikke. Vi var
innstilt på å følge arrangørens regler. Litt
humor må man jo ha på en lørdag. Det

minst, hadde det veldig gøy! Og det vil vi
fortsette med! Neste gang vi starter lag
blir på 1. mai-stevnet i Fredrikstad. Kommer du og heier?
PS. «Underdog» har laget en filmsnutt
fra Moelvstevnet. Gå inn på whippetklubbens facebookside eller søk oss opp på
youtube :)
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Luna hadde rukket å bli et halvt år, og vi
hadde allerede blitt skikkelig glad i dette elskelige vesenet med så stor personlighet.
Som tidligere brukshund-mann hadde jeg
ikke helt hatt sansen for whippet-rasen. De
så veike, redde og ynkelige ut. Luna greide
i løpet av noen få måneder å få meg til å
snu helt om, og vi leflet allerede med tanken på å skaffe oss ei venninne til Luna.
Da vi begynte å orientere oss rundt, viste
det seg at en av mine tidligere oppdrettere
også drev med Whippet, skulle snart ha
valper, og bodde en snau time unna.
Kullet ble født, og etter få uker, hadde jeg
besøkt de flere ganger. Når jeg lå på gulvet
midt i kullet, var det ei jente som jeg får
ekstra kontakt med.

rette element. Smack sa det.
Dette var Leah. Dette definerte
Leah.

Leah

ha oversikt over situasjonen, nå like
før stevnet i Trøgstad. Prøver ble
tatt, uten anmerkning. Vi dro hjem,
vurderte situasjonen utover dagen,
Lisensutsteder Steinar Mathisen
men på ettermiddagen kontaktet
sa etter siste lisensløpet at de
vi Fredrikstad Dyrehospital. Da vi
Av: Arnulf Eliseussen
kjørte maskinen på full spiker, og
ankom dyrehospitalet greide hun så
Leah løp fortere. Det ble snakket
vidt å stå på beina. Det var ordentlig
om løpet etterpå. Da støttehunden kom
vondt å se henne i denne tilstanden.
fram til filla, sto Leah godt plantet med
Leah ble lagt inn, og ganske raskt ble
frambeina på filla. Denne eier jeg, og det
det konstatert akutt nyresvikt. Hun kunne
viste hun med hvert fiber i kroppen. Jeg,
uten erfaring, svevde nærmest på de få
skyene som fantes i Maridalen den ettermiddagen. Leah fikk sin løpslisens. På
høstprøven debuterte hun, i første heat
av alle ting, med sin kullsøster. Det ble et
minnerikt løp, og de fulgte hverandre som
skygger hele løpet. Samme ulla. Som
debutanter var det smått utrolig at det lå
helt i toppen før runde to.

Er det ikke slik, spør jeg meg, at valpen
også velger eier. Slik opplevde jeg det da
jeg hentet hjem siste tilskudd til flokken.
Yannick fulgte meg flere ganger til porten
da valpevisitten var over. At ”kjemien stemmer”, er kanskje er forslitt uttrykk, men det
er etter mitt syn, viktig å være bevisst over
når man skal velge ut valp. Så får det være
som det er med gode vinkler og fine halser.
Da vi fikk Leah var gleden derfor stor. Hun
og Luna ble straks venner, og har gjennom
årene vist en utrolig omsorg for hverandre.
Når jeg går tur med de, går de som regel
sammen. Er stadig bortpå hverandre og gir
hverandre små kjærtegn.

vi oss igjen. Jaktlysten og løpsviljen var tilstede, så jeg valgte å prøve henne av den
grunn. Vel, hun hadde fått litt ryggsekk tilbake, det var ikke viktig nå, men det var for
å se om hun tålte belastningen. Det gjorde
hun. Nå var det bare å forberede seg til
høstprøven.
Jeg var hjemme på Senja en tur sommeren 2016. Heidi var hjemme med hundene,
og ringte meg. Hun var bekymret for til-

Før vårprøven 2015 så alt bra ut, jeg
hadde sørget for at Leah hadde blitt kvitt
Leah på en av sine første treninger. (foto: Sissel Nystad)

standen til Leah. Nedsatt allmenntilstand
og utslettlignende røde flekker som hadde
kommet til syne gjorde at hun på nytt tok
henne til Fredrikstad Dyrehospital. Prøver
viste at blodplatenivået var null, rett og
slett null. Flekkene som hadde kommet
var indre blødninger. Blodplater gjør som
kjent at blodet skal koagulere. Dyrlegen sa
at hun det var usikkert om hun ville overleve. Kun en liten blødning kunne føre til
at hun blødde i hjel. Et hopp ned fra sofa
kunne være nok til at det ble en blødning.
Leah var innlagt en uke. Det ble viktig å behandle henne under overvåkning for å se
om hun responderte og kroppen hennes
begynte å produsere blodplater igjen. Det
kunne ta uker. Veterinærene gav oss ingen
sikker prognose, ikke annet enn det kunne
ta svært lang tid, og bli veldig kostbart.
Vi følte det som et vanskelig valg fordi
økonomien, for oss, klart spilte en rolle.

dødd fra oss der og da. Vi dro etterhvert
hjem, så sikre vi kunne bli, på at hun var
i de beste hender, og fikk den beste behandlingen. Leah sin nyresvikt var en gåte
for veterinærene på hospitalet, og noe de
diskuterte i plenum.
Leah(rød) & Glowie. (foto: Gry Runa Nilsen)

“ryggsekken”. En ryggsekk som, om vi
sammenlikner med et gjennomsnittsmenneske, veide 20 kg. Å løpe med en sekk
på 20 kg er heftig. Vi hadde trent godt gjennom hele vinteren, meldte på til Vårprøven
og følte oss klare.
Kort tid - noen dager før stevnet - ble vi
vekket om natten av Leah. Hun måtte ut og
tisse. En gang, to ganger, tre ganger. Dette
var helt uvanlig for Leah. Vår vanlige veterinær ble konsultert om morgenen. Jeg ville

Leah & Sivert. (foto: eget)

Etterhvert som tiden gikk ble det tid for å
prøve henne på LC-banen. Luna hadde
prøvd seg noen ganger og vi syntes det
var en nytelse å se disse hundene i sitt
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Vårprøven gikk naturligvis fløyten, men
viktigere var spørsmålet hvorfor fikk hun
akutt nyresvikt. Leah lå på sykehuset i
tre dager, ble behandlet med de riktige
medikamenter og det ble tatt utallige
prøver for å prøve å finne ut hvorfor. Svaret
de kom opp med var at nyresvikten var
årsak av en autoimmun sykdom. Dette var
trolig grunnen til at blodprøvene fra første
veterinærbesøk ikke viste noe unormalt.
Leah hanglet den sommeren, og vi unngikk
de store belastningene. Høstprøven gikk
også fløyten, men på våren 2016 prøvde
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Skulle vår elskelige venn måtte bøte med
livet fordi vår økonomi ikke strakk til. Joda,
vi hadde forsikret henne, men det er utrolig
hvor fort pengene renner ut. Bare en CT
koster nesten kr 10 000,-.
Jeg konsulterte oppdretter og de hadde
full tillit til de valg vi måtte foreta, og at vi
gjorde det som var riktig. Jeg opplevde det
som svært støttende og lojalt gjort fra den
siden.

Hennes eget immunforsvar overreagerer
og angriper uten grunn fordi det mistolker
signaler i cellene og starter med å produsere antistoffer mot eget vev. Vi tror at det er
dette som er årsaken til den akutte nyresvikten året før. I våre hoder høres dette ut
som en naturlig forklaring da vi ikke ser
noe annen grunn til at hun skulle få akutt
nyresvikt.
Leah ble satt på en kraftig prednisolonkur.
Kortisonen hadde som mål å bryte ned immunforsvaret totalt. Da kunne en restarte
det igjen. Hyppige kontroller stadfestet at
blodplatenivået jevnt og trutt økte, og etter noen måneder trappet vi gradvis ned
behandlingen og faset det til slutt ut. Platenivået var da normalt. I løpet av kortisonbehandlingen mistet Leah radikalt mye
vekt, og var nærmest bare skinn og bein.
Straks kortisonbehandlingen var ferdig,
begynte vekten å øke igjen. Den som har
brukt kortison, vet at dette ikke er normalt.
Veterinærene ved Fredrikstad Dyrehospital var også mildt sagt overrasket over det.
Det normale, er jo at hun skulle legge på
seg under kortisonbehandling. Det motsatte skjedde, selv om matrasjonene ble
over doblet under perioden.

Vi valgte å se situasjonen an, til vi kunne
forvente eventuelle positive signaler på
behandlingen. Det ble noen psykisk belastende dager. Hver dag ble vi oppdatert på
status, og hver dag uten positive signaler
gav nedturer. Etter ên uke var responsen
så god og antallet plater såpass høyt at
vi kunne hente henne hjem. Det er vel en
underdrivelse å si at det hersket lettelse
og glede i hjemmet da. Vi spør oss om vi
ville vært dårlige hundeeiere om vårt valg
hadde vært å avslutte. Valget vårt kunne
jo vært det også. Dyrlegene gjør vel bare
jobben sin og snakker ikke usant når de
gjerne vil fortsette behandlingen fordi det
ikke kan utelukkes at det ender godt. Dilemmaet blir, føler vi, bare større på grunn
av økonomien.
Heidi hadde under oppholdet vært på flere
besøk, og fikk tilbakemelding om at hun
hadde verdens beste og snilleste hund.
Leah slo seg også til ro da Heidi dro fra
hospitalet etter endt besøk. Som om hun
forsto at hun måtte være der. Det tror jeg
også. Hun har nok fått veldig god behandling. Når vi nå går til kontroller, strener
hun inn der, logrer og hilser på betjeningen, og vi høster skryt hver gang.

I dag er Leah på normale rasjoner og ser
helt normal ut. Sykdommen ligger der,
men vi kan jo håpe på at immunforsvaret
vil reagere rasjonelt så lenge som mulig.
Leah er den av mine hunder som er mest
følsom, og dermed lett å lese. Hun har
et godt liv, er fornøyd og glad og gir meg
“show” nå og da. Hennes løpskarriere er
over, men jeg er så glad for hver dag med
henne. Hun er fortsatt sjef når hundene
leker med et “byttedyr”. I flokken har hun
en svært viktig rolle, hun er stabilisatoren.
Når leken blir for hard blant de andre, eller
når valper “går amok”, griper hun inn, enten ved å komme til meg, eller sjøl gripe
inn i situasjonen. Da Luna fødte sitt kull, lå
Leah en meter unna. Luna fant trygghet i
det. Det var lett å se.

Heidi, som er sykepleier, mistenker på
dette tidspunktet en sammenheng mellom
forrige hendelse og denne. Begge tilfellene skyldes en autoimmun lidelse. Dette
kjøper ikke uten videre veterinærene, men
konstaterer at Leah også i det siste tilfellet er rammet av en autoimmun sykdom.
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kjærlighet, er det noen som kaller det. Jeg
vet ikke, men jeg blir så inderlig glad i hundene mine og den ærligheten de viser meg.
Forholdet til Leah har vært en berg og dalbane i noen år nå. Fra stolthet og glede
over at hun presterte til sorg, dødsangst
og redsel for å miste henne til stolthet og
glede over at hun har “stått han av”, som
vi sier det i Nord-Norge. At hun er en fighter er hevet over enhver tvil.
Vi er takknemlig for at vi er blitt eiere av
denne hunden, og alt som hun har lært
oss. Vi vet at vi har tilmålte dager på jorden alle sammen, og så lenge Leah er
lykkelig og fornøyd med det livet hun har,
får konkurranser, utstillinger og tevlinger
være det det er, uten henne. Livet og lykke sammen med henne er så mye mye
viktigere.

Når hun føler hun blir gitt for lite oppmerksomhet kan
denne posituren komme. (foto: eget)

Jeg har holdt på med hund snart i 30 år,
de første som en ignorant til rasen, men
det var jeg som var ynkelig, redd og veik.
Jeg ga ikke whippetrasen en sjans. Når jeg
så ble eier av Whippet, forsto jeg dette. Det
har gitt meg en helt annen dimensjon som
hundeeier, og vist meg andre verdier. Ekte

Luna & Leah. (foto:eget)

25

!
n
o
j
s
a
r
t
n
e
s
n
o
k
p
y
D

26

27

Testikkelmangel – et genetisk mysterium
Gjengitt med tillatlse fra forfatteren - Monica A Sundset

Denne artikkelen er skrevet med bakgrunn i Sibirian Husky. Men testikkelmangel er
også et voksende problem innen vår rase - Whippet. Derfor ser redaksjonen det som
interessant å formidle denne artikkelen da det er mye å lære. (redaksjonen)
Testikkelmangel (kryptorkidisme) er en arvelig feil, trolig recessivt arvet, som ser ut
til og innvolvere flere gener (Cox et al. 1978; Rothchild et al. 1988), i tillegg til epigenetiske faktorer og miljø. Genetikken er svært komplisert og i et nytt amerikansk
studie forsøker man nå og identifisere hvilke genetiske markører som gir kryptorkidisme hos Siberian huskies (Zhao et al. 2014; Zhao et al. 2010). Disse studiene
indikerer at det kan være ulike gener som er ansvarlig for testikkelmangel i ulike
hunderaser, og selv i den samme familien innen samme rase.
Ordet “cryptokidisme” er satt sammen av ordet “crypt” (som betyr gjemt) og ordet “orchid”
som refererer til at testiklene ligner på orkide-knopper.
Scrotum / pungen er en romslig hudsekk som omslutter testiklene og første delen av
sædveiene hos pattedyr. Hver testikkel befinner seg i et eget rom som via lyskekanalen
står i forbindelse med bukhulen. Hos de fleste pattedyr vil testikkelen forflytte seg gjennom
lyskekanalen og ned i pungen i løpet av fosterlivet eller hos det unge dyret (Fig. 1), kanalen til pungen lukkes senere (ved at “inguinal ringen” lukkes) men før denne ringen lukkes
vil testiklene kunne vandre opp og ned i kanalen. Det er viktig for utviklingen av sædceller
at testiklene ligger i pungen der det er lavere temperatur enn i kroppshulen.
Hos hunder er som regel begge testikler er på plass ved salgsalder (8 uker), men de kan
trekke seg tilbake / være på vandring i månedsvis etter dette, og det er da mulighet for
at de enten faller på plass igjen, eller forblir tilbaketrukket. Hos de fleste hannhunder er
begge testiklene på plass i pungen ved 6-8 måneders alderen, men hos noen er bare én
testikkel på plass (ensidig kryptorkid) (Fig. 2) eller begge testiklene kan mangle (tosidig
kryptokid). Ensidig kryptorchidisme er tre ganger så vanlig som tosidig kryptokidisme i
følge amerikanske data, og det er dobbelt så stor sjanse for at det er den høyre testikkelen
som ikke kommer ned i pungen enn den venstre ved ensidig kryptorkidisme (Purina Pro
Club, 2008). Den kryptorkide testikkelen ligger da enten i bukhulen, i lyskekanalen eller
like foran pungen (kjennes som en avgrenset kul som kan skyves på). Man kan ikke med
endelig sikkerhet si om testiklene kommer på normal plass før i 12 månedersalderen, og
det er vanlig at oppdretter betaler tilbake en del av kjøpesummen dersom hunden er kryptorkid ved 18 måneder alderen jfr salgskontrakt.

Kryptorkide hannhunder kan leve helt normale liv
Kryptorkide testikler mister evnen til å produsere befruktningsdyktige sædceller pga temperaturforholdene som er anderledes enn i pungen, men de vil likevel produsere kjønnshormoner. Både ensidige og tosidig kryptorchide hunder vil derfor utvikle normale sekundære kjønnstrekk, og de fleste hannhunder med denne tilstanden lever helt normale
liv uten problemer.
Skal ikke benyttes i avl og kan ikke stilles ut
Kryptorkide hannhunder skal ikke benyttes i avl, og avkom etter hannhunder med testikkelfeil kan heller ikke registreres. Sheila Morrissey (PhD i veterinærmedisin), genetics
chair-woman i den Amerikanske Siberian Huskyklubben, uttaler at søsken av kryptiorkide
hannhunder også kan være bærere (uansett kjønn) og bør avles forsiktig på for og redusere sjansen for at egenskapen overføres videre til neste generasjon (Purina Pro Club
- Working Group Update 2008, 4:1-2).
Kryptorkide hannhunder er diskvalifisert fra og delta på utstilling. NKK har imidlertid vedtatt at hunder (inkludert krytorkide) som er sterilisert / kastrert pga sykdom eller skader kan
stille på prøve og aktivitet. Kryptorkide hunder som ikke er kastrert kan stilles på prøve og
aktiviteter. Søknad om å stille på prøve / aktivitet med sterilisert / kastrert hund må sendes
NKK sammen med en veterinærattest som angir grunn for sterilisering / kastrering. Kopi
av søknaden sendes til raseklubben. Hunder som steriliseres / kastreres etter 1. februar
2015 på annet grunnlag tillates ikke å stille på prøver eller aktivitetskonkurranser.
Testikkelmangel regnes likevel ikke som en sykdom. Hunden er ellers normal og vil fungere som normalt bortsett fra at de ikke kan brukes i avl og utstilling / prøve.
Økt risiko for dreining og kreft
Kryptorkide testikler (særlig de som er i bukhulen) er imidlertid mer utsatt for dreining og
kreftsvulster enn testikler i pungen. Dreining av en kryptorkid testikkel, plassert i bukhulen, gir plutselige og intense buksmerter, og slike hunder må oftest opereres (testikkelen
fjernes). Noen veterinærer vil derfor anbefale at kryptorkide hunder kastreres i ung alder.
I Norge har vi et generelt forbud mot å kastrasjon av hunder. Ved sykdom hvor kastrasjon kan forsvares som del av behandlingen, kan veterinær likevel foreta inngrepet på
”medisinsk grunnlag”. Det diskuteres hvorvidt kryptorkisme hos en ellers frisk hund gir
medisinsk grunnlag for kastrasjon.
Genetikk
Forskningen så langt har identifisert en rekke potensielle gener som kan være assoisert
med testikkelmangel hos hund, og det er mulig at ulike gener er ansvarlig for testikkelmangel i ulike hunderaser, og selv innenfor samme familie innen samme rase!
Så langt har ikke genene som forårsaker testikkelmangel hos Siberian huskies blitt sikkert
identifisert. Videre studier er nødvendig. Målet med disse genetiske studiene er på sikt og
kunne utvikle genetiske tester som kan være til hjelp i avl.

Forekomst
Testikkelmangel / kryptorkidisme forekommer hos alle hunderaser, men frekvensen varierer (1-11%) (Amann & Veeramachaeneni 2007). Helseundersøkelsen til den Amerikanske
Siberian Husky Health Foundation s (SHHF) 2005/2006 viste at hele 14% av hannhundene i vår rase Siberian husky er kryptorchide. Jeg er spent på resultatene fra den Norske
Helseundersøkelsen på Siberian huskies, og om forekomsten her i Norge er den samme
som den som er rapportert i den Amerikanske undersøkelsen. Desverre registreres ikke
testikkelmangel i DogWeb / NKK, slik at informasjon om forekomst i de ulike linjene kan
være vanskelig tilgjengelig.

I et stort studie av 2,912 cryptorchid dogs ble det påvist 14 ulike raser som hadde økt risiko
for og utvikle testikkelmangel (Hayes et al. 1985). Blant nært beslektede raser (feks toy,
miniature, and standard poodles), var risikoen for og utvikle testikkelmangel alltid større
hos små raser enn hos store raser, noe som indikerer at dette er en arvelig feil som delvis
kan relateres til fysisk størrelse eller vekstraten til de innvolverte anatomiske strukturene.
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Zhao et al. (2010) identifiserte totalt 49 SNPs (single nucleotide polymorhisms) fra 20
ulike gener som de mente kunne være assosiert med testikkelmangel hos Siberian huskies. Syv av SNPs i “collagen type II alfa 1 (COL2A1) genet” var assosiert med forekomst
av kryprokidisme. Videre analyse viste at bare ett SNP (rs23358342) fra dette genet var
signifikant for Siberian huskies og andre nært beslektede hunder, men ikke signifikant for
alle Siberian huskiene i studiet (n=156). COL2A1-genet er viktig for testikkelutviklingen og
vandringen av testikkelen ned i pungen, og vurderes derfor som et potensielt kandidat-gen
for kryptokidisme hos Siberian huskies. Videre studier er imidlertid nødvendige for og
avklare dette helt sikkert.
I en nylig publisert fagartikkel (Zhao et al. 2014) identifiserer samme faggruppe 6 putative
genomiske kandidat-regioner hos Siberian huskies (n=204 hunder): CFA6, CFA9, CFA24,
CFA27 og CFAX. Disse regionene viste en høy prosent av genetisk variasjon sammenlignet med de andre regionene på genomet. De 3 kandidat-genene Q9TS15_CANFA
(matrix metallo-proteinase 9 precursor) (CFA24), ADAMTS20 (ADAM metallopeptidase
med thrombospondin type 1 motif, 20) (CFA27) og MIDI1IP1 (MID 1 interacting protein 1)
(CFAX) er kjent for og være funksjonelt relatert til ekstracellulær matrix remodellering, og
hindrer / avbryter trolig normal vandring av testikkelen ned til pungen. Videre undersøkelser av mutasjoner i disse genom-regionene er nødvendig for og kunne identifisere de
sjeldne variasjonene som er forbundet med testikkelmangel hos Siberian huskies.

Fig. 1. Testikkelene starter opp i
abdomen, like bake
nyrene, og vandrer
deretter ned gjennom lyskekanalen
/ “inguinal kanalen”
før de ender opp i
pungen / scrotum.

Fig. 2. Illustrasjonen viser en ensidig
cryptorchid hund.

Epigenetikk og miljø
Forskerne mener også at epigenetikk og miljø påvirke testikkelutviklingen hos pattedyr
(Amann & Veeramachaeneni, 2007). Epigenetikk er studier av hvordan miljøet påvirker aktiviteten og funksjonen til våre gener. Det er ikke bare de nedarvede genene som
bestemmer hvordan kroppen vår ser ut og fungerer. Hvilke gener som er skrudd på eller
av, eller hvordan kroppen leser av genene til enhver tid, er også viktig. Denne delen av
genetikken kalles epigenetikk, og har forandret måten forskerne ser arvestoffet vårt på.
Mens en mutasjon forandrer DNA-sekvensen i genene, kan epigenetiske faktorer forandre
hvordan genet brukes, mens DNA-sekvensen er uforandret.
Konklusjon
Forskerne har så langt ikke klart og finne ut hvilke gener som gir testikkelmangel (kryptorkidisme) hos hund. Genetikken er svært kompleks og innvolverer trolig flere gener, og
trolig ulike gener hos ulike raser og til og med innenfor sammen rase. Epigenetikk og miljø
påvirker også testikkelutviklingen. I og med at vi ikke kjenner genetikken kan det virke som
testikkelfeil dukker opp “litt tilfeldig” i populasjonen (det kan gå flere generasjoner mellom
hver gang det dukker opp i en linje), og noen hunderraser er mere utsatt for og få denne
feilen, feks vår egen hunderase Siberian huskies. Det skal ikke avles på hunder med testikkelfeil (avkom kan ikke registreres), og dersom man har hunder som har gitt avkom med
testikkelfeil bør man ikke gjenta samme kombinasjon på nytt.
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Best i rasen og i grupperingen for første gang
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Ny international champion C.I.B
Lindrow`s Hall of Fame to PlayMec

Da jeg fikk min første mynde for 13 år siden,
så trodde jeg aldri at jeg skulle sette en fot i
en utstillingsring. Har alltid stått på sidelinjen
og kost meg med å se på alle andre. Og det
har egentlig holdt i massevis. Syntes dette
var litt skummelt. Men de siste mnd så har
jeg bestemt meg for at jeg må kaste meg ut i det.
Har vært på et par valpe show med Luna
pluss et par i junior klassen. Men har vel
egentlig bare tenkt at hun kanskje ikke kom
til å plassere seg så bra pga min handling.
Men, en helg i januar 2017, skulle dette vise
seg å ikke stemme. Vi hadde meldt på en utstilling i Letohallen fordi vi trenger å trene på
dette, begge to. Og jammen slår Luna til å bli
beste jr tispe med ck. Vi fikk blått på forrige
utstilling, så jeg var så utrolig lettet og glad
for den ck’en.

måtte vi få med oss. Så da fikk jeg bare
komme litt sent. Heldigvis er folk forståelsesfulle.
Det ble en lang dag. Men jeg var så heldig at
jeg hadde godt selskap av flere. Chris skulle
i gruppe finalen med Yasmin, som var BIR
valp og Henriette, Trude, Geir og Jorunn var
også der. Jeg må innrømme at jeg var fryktelig nervøs. Det var 7 eller 8 representanter i fra gr 10, så Luna var ikke alene. Noen
hadde reist også. Chris oppmuntret meg og
fortalte om det som skulle skje, så da vi stod
i oppsamlingsringen, var jeg ikke så nervøs
lenger. Ringsekretæren kom å sa at vi ikke
trengte forhånds dømming. Dommeren som
dømte gruppa hadde dømt alle mynderasene. Jeg stod å så på den flotte Afghaneren, Salukien, Greyhounden, Italieneren osv.
Det skal vel noe til at vi får en av de 4 plassene der. Men jammen tok vi 4.plassen!!!
Helt utrolig. Og jeg var så uendelig stolt av
denne unge hunden. Så utrolig lang dag,og
hun er like blid, positiv, rolig og verdens mest
behagelige lille venn å ha med på tur.

Satt å så på neste klasse hvor de er voksne
og mer utviklet enn Luna på 13 mnd. Jeg regnet med at vi ville plassere oss sist i denne
gjengen med flotte hunder og veldig dyktige
handlere. Siden Luna var jr så løp vi først i
beste tispe klasse. Og dere kan tro jeg ble
overrasket når dommeren kommer å gratulerer meg med beste tispe. Var helt matt jeg
og skjønte ingenting. Ringsekretæren spurte
om hun var fullcertet, og jeg fikk heldigvis
summet meg og svart, “ overhodet ikke”.
Vårt aller første cert!!!!! Kunne ikke helt tro
det. Og jeg holdt på å gå å sette meg igjen,
da noen sa at “du kan bare være igjen”, nå
er det BIR og BIM. Hadde litt vanskelig for å
konsentrere meg her. Var helt satt ut. Men
vi løp da en runde eller to, og vi var heldige denne dagen for denne dommeren likte
nok Luna godt. Hun ble BIR også. Nå gikk
det helt rundt for meg. Dette var stort. At lille
Luna og jeg skulle klare dette.

Vet at for flere så er dette litt mer “dagligdags”
å oppleve. Men det var det ikke for meg. Og
jeg syntes at det var så utrolig koselig at det
var så mange som var glade på mine vegne.
Tusen takk for det. Det gjorde opplevelsen
bare enda bedre.

Så var det gruppa da. Og jeg som skulle på
pinnekjøttlag hos venner kl 17. Skal vi bli til
gruppa eller ikke. Veide for og imot. Snakket
med min kjære mann, som mente at dette
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Hilsen Luna og Kathrine.
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Jakten på det
engelske championatet
Av Kr ist in Hof f

Først vil jeg takke for all den flotte responsen etter
mitt innlegg i Whippetmagazinet nr. 2. Etter innlegget
om de enorme opplevelsene mine på Crufts, ble jeg
igjen spurt om å skrive om vår nye tur til England.
Som dere skjønner er det ikke noe hvilehjem hos
kennel Courtborne, planlegging gjøres og nye mål
settes daglig hos oss. Om vi gjennomfører alt er ikke
like sikkert, men drømmer må det være lov å ha.
Jeg takket selvfølgelig «ja» til å skrive en fortsettelse
om den nye reisen vi hadde til Birmingham, Crufts.
Og slik startet det hele:

whippets fra flere land. Det er et vakkert arrangement med super atmosfære.
Valget vårt ga oss muligheten til å få med oss begge
utstillingene, og det passet godt med reiseruten vår.
Påmeldingene ble gjort og planleggingen startet. Det
var mye som vi hadde lyst til å gjøre på reisen og
programmet ble derfor veldig stramt.
Reisedagen kom og bilen var pakket til randen. Vi
skulle jo tross alt være på reisefot i 13 dager. Og
de som har reist med meg på utstilling tidligere vet
at jeg ikke er den flinkeste til å pakke - jeg må jo ha
med meg alt! 5 dresser, toalettsaker, klær til annet
bruk, sko til forskjellige aktiviteter. Kort forklart så ble
det en stor koffert på meg og en liten koffert til Jørgen, som jeg lurte ned noen bukser og annet stæsj i
som jeg også kunne få bruk for. Hundene hadde sin

Det gikk ikke mange dagene etter at vi kom hjem fra
Crufts før jeg til min store overraskelse ble kontaktet
av dommeren Ann Beckett-Bradshaw, som hadde
gitt Ch. Courtborne Sheldon hannhund-seieren og
cert på Crufts. Hun hadde et stort ønske om at vi
kunne ta turen tilbake til England igjen for å prøve
å ta de siste to certene han manglet til det engelske
championatet. Hun skrev også at vi var velkomne
til å bo hos dem. Wow, for en gjestfrihet! Vi vekslet
mailer frem og tilbake, snakket over telefon og fant
fort tonen, og starten på et vennskap ble etablert.
Ann er en person med et hjerte av gull og hun er
veldig hjelpsom og hyggelig. Dette ville vi gjøre, og
hvem kunne vel si nei til et slikt generøst tilbud? Vi
takket ja og gledet oss enormt mye til reisen. Så var
det bare å sette seg ned og planlegge hvilke utstillinger vi ville på, og hvilke dommere som kanskje
kunne like gutten vår. Det var et hav av valg som
måtte tas i jakten på å finne en utstilling som var i
nærheten og som også var en dobbelt utstilling, slik
at man hadde en liten sjanse på i hvert fall ett cert.
Som jeg skrev i mitt forrige innlegg så må man bli
beste hannhund for å få cert. Her konkurrerer også
de hannhundene som allerede er Champion om cert
om de vinner. Det betyr at det engelske championatet henger veldig høyt.

og gamle venner fra verden rundt. Dette året var det
også mange whippetvenner fra Norge som hadde
tatt turen. Det er alltid hyggelig å møtes også i et
annet land. Vi tar vare på hverandre og heier på de
som gjør det bra, og de som ikke gjør det fullt så bra.
Vi har det uansett hyggelig sammen og gleder
oss over de som gjør det
best i vårt norske whippetmiljø. Dette må vi ta
vare på og ikke miste.
Vi må fortsette med å
vise hverandre glede og
å støtte hverandre. Jeg
er stolt over miljøet vårt
og at jeg er så heldig at
jeg kan ta del i en slik
flott gjeng. Vi hadde en
Beste hode og uttrykk av hannfin helg med mye sosialt
hundene var Ch Twyborn Big
rundt ringen.
Ben. Foto: Jörgen Oinonen

Dag 2 av tispene ble den
svenske importen vår,
Hjortronblommas Quick
Step «Ellie», 2. beste valp
i sin store klasse med hp.
Ekstra stas var det at Ch.
Courtborne Hera gikk helt
til topps og ble beste tispe
i en kjempehard konkurranse. Gøy! I finalene ble
C. Shiva Best In Show
Junior, og C. Hera ble
slått av en vakker finsk
hannhund ved navnet Ch.
C.I.B. No, Se, Dk, NV-12,
SV-12 Courtborne Hera BT1. C`mere Oz The Great.
Foto: K. Hoff

Jeg må også gratulere Kirsten Landsverk med Best
In Show valp 6-9 mnd. fra eget oppdrett, Play Mec
The Snow Princess. Hurra!

For å si litt mer om denne utstillingen, så er dette
Sveriges største whippet-utstilling. Antall påmeldte
kan variere fra 250-400 whippets, derfor går denne
utstillingen over 2 dager ettersom det er kun én dommer som dømmer. Elisabet Jansson var dommer

Beste hode og uttrykk fir tispene var MacBells Hop Skip
And Jump. Foto: Jörgen Oinonen. Jørgens valg på beste
bevegelse var Ch. Zelig Flaming Glory. Foto: Emili Jurgen.

Kristins vinner på konkurransen med beste bevegelser,
Ch. Fornix Jonna. Foto: Jörgen Oinonen

egen reiseveske pluss diverse utstyr som vi trengte.
Heldigvis ble det plass til både oss og hundene. Jeg
fikk en streng beskjed fra Jørgen om at shopping,
det kunne jeg bare glemme. Aj, aj… Jeg elsker å
shoppe, så hvordan skulle dette gå? Men jeg så meg
ut på forhånd små plasser jeg kunne pakke eventuelle funn som jeg bare måtte ha.
Da vi var vel fremme i Sverige med vårt flotte og
hyggelige reisefølge, huset vi oss inn på et vakkert
hotell ved Strömsholm. Dagen etter ankomst sto
første utstilling for tur, og vi gledet oss enormt mye til
både den og til å vise reisefølget vårt hvor fantastisk
dette var. Og ikke minst gledet vi oss til å møte nye

Vi var heldige og fant en utstilling som passet oss
perfekt. Den var helgen etter den velkjente utstillingen «Skokloster Summer Show» i Sverige, som
vi har deltatt på nesten hvert eneste år, og som nå
er flyttet til Strömsholm slott. «Skokloster Summer
Show» er en veldig stor begivenhet som vi gleder
oss til hvert år, og som jeg anbefaler alle Norske
whippetfrelste å dra til om man vil oppleve mange
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denne gangen, og det er stor prestisje å få dømme
et slikt flott arrangement. Jeg og Jørgen fikk også
en gledelig invitasjon til å dømme «beste hode og
utrykk» og «beste bevegelser». Jeg hadde fredag og
Jørgen lørdag.

BIR og BIM: Ch C`mere Oz The Great og Ch Courtborne
Hera. Foto: K. Hoff.
Fin samling rosetter etter helgens resultater. Foto: K. Hoff.

Men så var helgen og den svenske utstillingen over
for denne gang. Vi tok farvel med alle samt reisefølget vårt, som var så snille og tok med seg lille Ellie hjem for å passe på henne når vi skulle fortsette
reisen vår.
Neste reisemål var kennel Magic Colour og det
hyggelige ekteparet Jeannette Lindblad og Peter
Jensen. De hadde fått et flott kull etter C. Sheldon
som vi fikk gleden av å se. Vi fikk deilig mat og drikke
og praten gikk til langt på natt. Det skortet ikke på
gjestfriheten, for vi fikk også overnatte hos dem.

For Courtbornehundene
våre gikk det veldig bra.
Courtborne Shiva ble beste
Junior og ble denne dagen
5. beste hannhund. Ch.
Courtborne Sheldon ble
2. beste champion og 4.
beste hannhund.
NJ W-16, DKJ W-16
Courtborne Shiva ble vinner
av juniorklassen, BH5 og BIS
Junior. Foto: K. Hoff

Så lå en ny dag og nye reisemål foran oss. Turen
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var som et barn på julaften, og da glemte jeg raskt
den lille plassen i bilen som jeg hadde hatt en plan
for. Nå kunne han også fikse seg kaffe fra sengen
ved hjelp av en mobil-app!

Dover, England. Foto: K. Hoff.

Hotellet vi overnattet på i Wipperfurth, Tyskland.
Foto: K. Hoff.

shire i England. Vi valgte denne gangen å ta fergen
over i stedet for Eurotunnelen som vi tok da vi reiste til Crufts. Det kommer vi til å gjøre neste gang
også da dette var mye enklere med tanke på hundene. Her slapp vi å ta ut hundene for å dra dem inn
på et lite rom med andre hysterisk hunder og dyr.
Nå leverte vi bare passene til hundene til damen i
skranken og fikk utlevert chip-avleser og scannet
hundene selv.

gikk videre fra Jarna, Danmark og ned til Frankfurt
am Main, hvor vi hadde gjort avtale med Tysklands
største Whippet-oppdretter, Of Gentle Mind kennel.
Innehaverne Bilal Khan, Joachim Bartusch og Werner Demmerling tok imot oss med åpne armer. For
en gjestfrihet de viste oss. Vi hadde kjøpt blomster til
dem også slik som vi hadde gjort til Jeannette Lindblad, som takk for at de tok imot oss.

Jørgen var like spent denne gangen også på det å
kjøre på «feil» side. Men turen gikk over all forventning. Vel fremme ble vi også der tatt imot med åpne
armer med en varm velkomst av Ann Beckett-Bradshaw og hennes flotte hunder. Det var et nydelig,
romantisk sted med en hage i full blomst og inngjerdede jorder for whippetene til å løpe i. Vi fikk vår
egen hage og hundene koste seg enormt der. Inne
i huset fikk vi et gedigent soverom og et eget bad
bare for oss to.
Så var det tid for kaffe. Jørgen gjorde store øyne av

Både jeg og Jørgen ble stum av begeistring over det
flotte stedet de hadde, med et herskapelig utseende
både utendørs og innendørs. Inngangspartiet var
prydet med store whippet-statuer og store fuglebur
med fugler i alle farger, som hadde stor plass å fly
på. Og det var inngjerdede områder så langt øyet
kunne se. Dessverre var ikke værgudene på vår
side denne dagen med tungt skydekke og regn. Men
likevel tok Bilal meg med på en hyggelig omvisning
rundt huset. Han viste meg en privat utstillings-treningsbane med tribuner, som var så stor at de kunne
arrangere sin egen utstilling. Omvisningen gikk videre inne i det flotte huset, hvor det ble skålt i champagne og vi nok en gang ble ønsket velkommen.
Praten gikk i ett som om vi hadde kjent hverandre
hele livet, og mange historier ble delt. Vi hadde tidligere blitt invitert på middag og vi ble oppvartet med
de beste retter. Det var hummer, biff og skalldyr, som
ble avsluttet med en nydelig dessert. Glassene våre
kan man si at aldri var tomme da vertskapet flittig
fylte på. Etter en hyggelig middag og en stappmett
Jørgen og Kristin fikk vi se både valper og voksne
whippeter som Bilal tålmodig viste oss ute i regnet.
Vi måtte også vise frem våre egne. Etter flere runder
ute i regnet spurte de pent om de kunne låne guttene
våre for en periode for å stille litt og eventuelt bruke
dem i avl. Men det kunne vi så klart ikke gjøre, og vi
måtte takke høflig nei til det.
Etter en super dag takket vi for oss og kjørte til hotellet. Vi fikk forresten aldri oppleve så mye av hotellene vi lå på ettersom vi bare sov der.

Lørdagen kom og hundeutstillingen sto for tur. Jeg
våknet opp tidlig og hadde så mange sommerfugler
i magen at det føltes ut som om jeg skulle lette fra
bakken, så spent var jeg. Vi visste ikke at vi hadde meldt på en av de største utstillingene utenom
Crufts. På Houndshow, som lørdagens show het, var
det 272 whippets påmeldt. WOW! Hvordan skulle vi
greie dette? Ann startet dagen med å gi meg et fint
kort som hun hadde skrevet «Gratulerer med Crufs
og masse lykke til i
dag» Jeg ble veldig
rørt, og ønsket om å
greie minst ett cert til
ble ikke mindre.

Sheldon i konkurranse som vinner i “Open class”.
Foto: K. Hoff.

Da vi endelig var
fremme på utstillingen
var det strålende sol,
noe som gjorde rammen rundt det hele
supert. Vi fikk møte og
hilse på mange venner
av Ann, og hun var
tydelig en veldig populær dame som var
godt likt i miljøet. De
skrøt mye av Sheldon
og jeg var så klart veldig stolt av gutten. Flere utstillere som jeg hadde møtt fra Crufts var også til stede,
og de hilste høflig.
Utstillingen startet og praten gikk i ett om whippets
og de hundene som var i ringen. Jeg ble noe overraskende sittende igjen med en følelse av at flere
av whippetene på denne utstillingen var av høyere
kvalitet enn på Crufts, noe jeg syntes var veldig merkelig, men som også gjorde dette ekstra spennende.

på bordet og presentasjonen gikk kjempefint. Dommeren smilte og jeg følte at «ja… kanskje?» Men
hun smilte til alle, så da var jeg ikke så sikker likevel.
Kåring av vinneren av Open Class sto for tur og
dommeren skulle bestemme seg. Jeg kjenner til og
med at nå når jeg skriver dette så får jeg tilbake litt
av den spenningen jeg hadde. Adrenalinet stiger, og
det er litt av en følelse å stå slik og vente på avgjørelsen.
Men så kommer dommeren bort å rekker hånden
mot meg og gratulerer! WOW! Det var som et hopp
av glede, og uten å overdrive tror jeg nesten at jeg
var opp til månen en tur og hurtig tilbake igjen, for

Huset til Ann og Steven som vi var så heldige å få bo hos
under oppholdet i England. Foto: K. Hoff.

begeistring da han oppdaget den flotte kaffemaskinen til Ann, og en slik en måtte selvfølgelig han også
ha. Hva var det du tidligere hadde sagt om «ingen
shopping», Jørgen? Var det andre regler for han
selv? Jeg tenkte bare stille for meg selv at der gikk
min egen plan om diverse ting jeg hadde tenkt å
kjøpe rett i vasken.
På kvelden kom Anns mann Steven Morgan hjem etter
en lang dag på jobb. Like hyggelig som Ann selv, og
en tro kopi av Sean Connery.
Vi ble invitert til et flott spisested. Ann hadde vært så
snill at hun hadde fikset en kaffemaskin for Jørgen,
som ble plukket opp på veien til spisestedet. Jørgen

Dagen etter var det nye reisemålet Calais. Reiseruten gikk fra Tyskland gjennom Nederland, Belgia
og Frankrike, hvor vi hadde en overnatting i Calais.
Så kom dagen hvor vi skulle endelig få treffe Ann,
Steven og alle hundene som var i Cam, Gloucester-
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Cert nr. 2 utdelt av Marie-Christine Amand. Foto: K. Hoff.

jeg landet ganske så fort. Jeg trodde ikke at dette
var sant.
Men ennå var ikke certet i boks. Flere klasser gjensto, og det å sitte og vente spent på utsiden var veldig
nervepirrende. Inn igjen, nå skulle beste hannhund
avgjøres og certet skulle deles ut. Nå kom tankene
på løpende bånd, cert eller ikke? Jeg ble skjelven,
kvalm og svimmel. «Dette kan da umulig være sunt»
tenkte jeg - og jeg ler litt av det nå. Jeg tok noen drag
med luft og fikk tankene over på noe annet.

Bildet er tatt fra første utstillingsdag, Hound show “youngster
class. Foto: K. Hoff.

Så var tiden inne: vi skulle inn i ringen! Vi hadde trent
litt på utsiden og plukket to flått som hadde festet
seg fra dagen i løpegården. Da vi løp inn i ringen
var nervene på plass kjente jeg. Vi fant en passende
plass som vi mente var god for oss, med Ann trygt
i ryggen. Hun stilte også sin egen vakre prins. Det
var veldig godt å ha henne bak meg. Sheldon syntes
at det var litt i varmeste laget så vi måtte finne frem
kjøledekkenet og bruke det flittig. Så var det vår tur
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Utenfor ringen ventet Ann med et nytt kort med teksten: «You did it CC #2 well done!!! We are so proud
of you!» Da ble det noen rørte tårer fra både henne
og meg. Judy Manly fulgte med oss «hjem», og hun
fortalte morsomme historier og underholdt oss hele
kvelden.

Nå gjaldt det. Nå måtte jeg være fullt skjerpet og fokusert for å ikke forvirre Sheldon, som var en drøm å
føre rundt i ringen. Han gjorde en god figur og skuffet
ikke. Mere kunne vi ikke gjøre, og nå var det faktisk
bare opp til dommeren.
Men det funket til de grader, viste det seg. For en
utrolig følelse i en slik konkurranse når dommeren
rekker ut hånden for andre gang med certet som hun
overleverer til oss. «HERRE MIN HATT!» Dette må

Judy er en eldre søt dame som man fort blir veldig
glad i, og Jørgen og Judy fant tonen raskt. Jørgen
ga henne navnet «Doody» som jeg tror hun satte
veldig pris på. Doody hadde en favoritt drikk, Baileys, som Ann pleide å servere henne når hun var
på besøk. Her ble ikke drikken servert i snapsglass
men i melkeglass. Mmmm som vi koste oss! Deilig
grillmat med nydelig tilbehør ble også servert oss av
selveste «Sean Connery».

Denne dagen var det en Engelsk dommer, og jeg
hadde egentlig ikke de store forventningene. Vi hadde nådd ett av målene våre og hadde greid i hvert
fall ett cert til. Men det var jo spennende uansett
hvordan dette ville ende.

bare eid av oss og høyt elsket av oss, men vi er også
stolte oppdretter av denne herlige hunden som beriker
livet vårt hver eneste dag med sitt flotte vesen.
Men dagen var ikke over og alle tispene skulle også
stilles. Vi fikk god tid til å sette oss ned og la dette
synke litt inn. Sheldon la seg i buret og sovnet. Da
fikk vi tid til se oss litt omkring og jeg fikk shoppet litt
likevel. Stort bur og diverse hundeutstyr - det er helt
utrolig hva bilen kan romme! Fornøyde dro vi tilbake
til Ann som satt hundevakt og som la et nytt kort i
fanget mitt med de vakreste ord: «WELL DONE,
YOU DID IT. I’M PROUD OF COURTBORNE SHELDON’S NEW CHAMPION TITLE.»

Denne dagen var det kun én dommer på alle de 163
whippetene som skulle bedømmes. I Norge har normalt sett dommeren, hvis han godkjenner det, ikke
flere enn 90 hunder. Og man kan søke om dispensasjon til å dømme opp til 100 hunder. Jeg fikk tatt
litt bilder fra noen av hundene i ringen men det var
umulig å følge med hvilke hunder som var inne, da
de ikke sto etter rekkefølge etter hvordan de sto i
katalogen. Jeg var imponert over ringsekretæren
som hadde stålkontroll uansett.

Nå var det BIR og BIM, men tiden begynte å gå

Dag 2 var søndag og siste dag hos det flotte ekteparet Steven og Ann og de fine hundene deres. Vi følte
oss så godt ivaretatt og inkludert i familien at det var
trist å pakke koffertene inn i bilen. Under frokosten
denne morgenen dukket nok et kort opp med en
vakker hilsen fra Ann og Steven med takk for et hyggelig besøk. De skrev at de hadde blitt veldig glade
i oss og at vi var en del av familien. Oi, hvordan skal
man da greie å holde tårene tilbake? Jeg, som er en
person med mye følelser, greide så klart ikke det.

Den 3. dommeren Bo Bengtson kommer inn for å ta en
beslutning for BIR og BIM. Foto: J. C. Lien.

bare oppleves, dette kan ikke beskrives med ord.
Cert nr 2 var i boks, hurra! Tankene fór i rasende fart
igjennom hodet mitt, turen og alle milene vi hadde
kjørt var ikke forgjeves. Selv om opplevelsene hadde
vært mange uansett godt resultat eller ei.

Det ble gitt mange klemmer til Steven, og så satte
vi kursen mot Paignton og siste utstillingsdag. Nye
eventyr skulle oppleves. Med Ann og Doody i bilen
foran oss som guider, hengte vi oss på hjul etter dem.
Ann vet forresten veldig godt hvor gasspedalen sitter
og kan virkelig å bruke den. Paignton All Breed Show
var også stort med 163 påmeldte whippets. Et nydelig sted vi fra Norge bare kan være misunnelige på.
I England er det slik at hvis været blir dårlig så har
de alltid et alternativ til å flytte utstillingen innendørs.
Det kan ikke sammenlignes med her i Norge, hvor vi
har opplevd både snø, gjørme og regnpytter som vi
må løpe i. Utstillingene i England må nok bare oppleves for å skjønne hvor heldige de er.

BIR Ch Nothing Compairs To Grosscop , BIM Ch Courtborne
Sheldon. Med dommere: Wim Wiersma, Bo Bengtson og
Marie-Christine Amand. Foto: J. C. Lien.

Da vi var vel plassert ved ringen, hadde sommerfuglene i magen formert seg til det dobbelte fra gårsdagen. Sheldon var i kjempeform og i godt humør, og
jeg følte at han var egentlig enda bedre enn dagen
før. Kanskje var jeg selv også litt roligere, selv om
det kriblet rundt i magen?

Gratulasjonene kom strømmende. «Well done!» Så
var det BIR og BIM-konkurranse og der kom tispen
fra Crufts. Dommerne greide ikke å bli enige. De
diskuterte og diskuterte, det ble faktisk en ganske
så høylytt diskusjon mellom de to, så vi hørte godt
hva de sa uten at jeg skal viderebringe det her. En
tredje dommer ble innkalt for å ta en avgjørelse. Han
hadde også store problemer med å bestemme seg
og vi løp og løp.
Jeg tror faktisk det bare var tilfeldig at han valgte
tispen. Men jeg er super fornøyd jeg med å bli beste
hannhund på en slik stor utstilling. Vi hadde jo tross
alt fått vårt 2. cert. Tispen avsluttet også dagen med
å bli Best In Show.

Dommer: Caroline Osborne prøver å bestemme seg for vinner
i Open Clas hvor Ch.Courtborne står som nr. 2 i rekken.
Spennende øyeblikk. Foto: J. C. Lien.
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Stolt øyeblikk her vinner Ch. Courtborne Sheldon beste hannhund og sitt 3. cert (CC) og er en rykende fersk Engelsk
Champion. Hurra! Foto: J. C. Lien.

Så var det vår tur, og Open Class besto av mange
kjempeflotte hunder denne dagen også. Vi fant oss
et fint sted i skyggen og så var det vår tur til å stille
på bordet. Sheldon sto som en drøm og ga alt han
kunne da vi løp rundt i ringen. Det var virkelig en fryd
å vise ham denne dagen.

fra oss. Jeg var nervøs. Enn om dommeren ga oss
BIR? Da kom vi ikke til å rekke fergen tilbake. Jørgen prøvde å booke om billetten, men det ville koste
oss 3000 kroner. Vi hadde et godt stykke å kjøre til
fergen, men jeg ville vente litt til. Jeg ba Doody om å
snakke med ringsekretæren om det var muligheter til
å gi tispen BIR på grunn av tidspress. Men det kunne
de ikke gjøre. Nå var det bare å håpe at BIR gikk til
tispen, det er jo en veldig rar tanke for en ønsker
jo så klart å vinne. Jeg bestemte meg for å gjøre
mitt beste av respekt til dommeren som hadde dømt
oss opp. Tispen som var i konkurransen hadde slått
Crufts-vinneren så denne gangen skulle jeg konkurrere med en annen tispe. Og så ble vi jammen BIR.
Det var supergøy, men jeg var likevel litt i sjokk. Vi
hadde dårlig tid, og hva i all verden skulle vi gjøre
nå? Dommeren gratulerte og ba meg om å løpe for
å rekke gruppefinalen. Så sto jeg der som et stort
spørsmålstegn og tankene raste gjennom hodet mitt.
Dommeren hadde gitt meg BIR, og det hadde vært
veldig respektløst om jeg droppet det. Jeg kikket fortvilet på Ann og spurte: «skal vi løpe?» «Ja!» kom det
kjapt fra Ann. Jørgen ble beordret til å pakke bilen og
gjøre den klar, og jeg og Ann la på sprang.

Så skulle avgjørelsen tas, og jeg kunne ikke tro at
det var sant da vi igjen ble tildelt 1. plassen i Open
Class. Vi gjorde en æresrunde for publikum til stor
applaus fra tilskuerne, og en mer smilende Kristin
skal man lete lenge etter. Skulle det virkelig gå vår
vei til et engelsk championat etter to cert på rappen?
Alle gode ting er 3 tenkte jeg.
Så ropte de inn for beste hannhund-konkurranse.
Dommeren plukket ut sine finalister og vi var en av
dem. Hjertet slo fortere og fortere og adrenalinet
steg… JAAAA! Sheldon blir champion og beste hannhund. Er dette mulig?
Når jeg skriver dette i ettertid kjenner jeg at jeg blir
veldig rørt og lever meg inn i denne dagen på nytt
igjen. Det er en spesiell følelse som man bare må
oppleve for å forstå hvordan det er. Sheldon er ikke
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Forholdene er store på slike utstillinger så vi fikk litt
av en løpetur, til Sheldons store glede. Vi kom pesende fram til hallen, og hound group hadde startet. Det var bare en hund igjen og så var det vår tur.
I England er det ikke bare mynder i gruppen men
også blodhund, bassethound, faraohund osv., og det

nom for å se på enda et vakkert kull etter Sheldon.
Og nok en gang ble vi mottatt med åpne armer og
en varm velkomst av familien, og fikk mat og drikke
og en seng å sove i. Morgenen etter satte vi snuten
hjemover og hadde da «bare» 55 mil foran oss.
Etter 13 dager på reisefot og 650 mil i bil var vi til slutt
hjemme igjen. Da var det bare å samle «troppene»
vi hadde plassert rundt omkring til venner og familie.
Mine fantastiske foreldre hadde stilt opp og tatt vare
på valpene våre, som hadde vokst enormt mye den
tiden vi hadde vært borte. Datteren vår Sara passet
på resten av flokken, og Arild og Tove hadde tatt med
seg Ellie etter Sverige-turen. Tusen takk for at dere
stiller opp for oss!

Dagene blir lengre, ting begynner
å spire - vi håper alle får en
fantastisk vår og sommer.

Noen dager etter at turen vår var avsluttet fikk vi en
stor konvolutt fra Ann med brev om at de savnet oss,
og med en stor bunke aviser fra utstillingene vi hadde vært på. Der var Sheldon avbildet og det var en
tekst fra dommerne om Sheldons flotte prestasjoner.
Det var utrolig gøy å lese!
Tusen takk til alle dere der ute som har gratulert oss
og heiet på oss. Vi setter stor pris på dere alle sammen. Men en spesiell takk går til hundene våre som
gir oss så mange flotte opplevelser både her hjemme

var hunder overalt inne i ringen. Så var det vår tur
opp på bordet og en runde rundt. Sheldon hadde
ikke landet helt og var veldig ivrig da vi løp rundt,
men han viste seg likevel godt fram. Og vi fikk en super 3. plass. Hurra! Da det var tid for fotograferingen
tror jeg ikke det ble det beste bildet da jeg kjente at
jeg egentlig skulle ha sittet i bilen og vært på vei til
fergen vi skulle ta. Etterpå ble det full fart til bilen, så
fikk jeg gitt Ann en god klem, og der satte jeg med
rosettene mine mer eller mindre i sjokk.

Vi planlegger valper på
Kathstone’s A Beautiful Mind
(Milla) i 2017.

Praten gikk flittig mellom meg og Jørgen der vi hastet
av gårde. Vi satte begge med et stort smil om munnen og snakket også om all gjestfriheten alle hadde
vist oss på reisen vår. Velkomstene og varmen var
enorm. Og ikke minst så hadde vi nå en rykende
fersk engelsk Champion med oss hjem. Vi setter nok
en gang Norge på kartet for kennel Courtborne, og
Norge har fått Norges første whippet med engelsk
championat. Dette er historisk, dere.
Rakk vi ferga? Nei, det gjorde vi ikke. Vi sto dermed
i fare for å måtte bla opp 3000 kr. Men takket være
en fin forklaring av Jørgen til en hyggelig mann som
utbrøt «Oh dear!», slapp vi ved noen tastetrykk unna
uten ekstra kostnader. Flaks!

og på utstilling. Dere er virkelig tålmodige med oss
«slavene» som finner på så mye rart med dere. Men
det er en sann glede å reise på tur med dere.

Over havet igjen og etter en ny natt i Calais, satte
vi oss nok en gang i bilen med retning hjem, kjære
hjem. Denne dagen skulle vi legge 130 mil bak oss
og ta en ny rute gjennom Belgia, Nederland, Tyskland og Danmark, med ny overnatting før ferge fra
Hirtshals til Larvik. Der hadde vi en avtale med Torill
og Trond Egil, kennel Trinento. Vi ville ta turen in-

Så avslutter jeg dette med en ekstra hilsen til min
vakre, fantastiske, kjærlige, morsomme og beste
venn som har fått seg ny tittel som han kan smykke
seg med: C.I.B No, Se, Dk, Fin Ch UK Ch Courtborne Sheldon.

WELL DONE!
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Lisensløp for Lure Coursing
Av Annette Christin og Magnus André Lund

som makker, hvilket kan resultere i at
lisensløpet blir underkjent.

Sesongen for Lure coursing nærmer seg
med stormskritt. Derfor er det mange som

Kvalitetsregnstøy

Ergonomisk sele

Dette er veldig trasig. Tenk derfor på følgende når du velger makker:

ønsker å få lisens på hundene sine. For å
få et vellykket lisensløp og en positiv opplevelse for hunden, er det flere faktorer du bør
tenke på før du starter et løp. Her kommer
det noen gode råd på veien.

		
		
		
		

Først av alt, er hunden din faktisk klar for å
løpe et lisensløp? Whippeten må være minst
13 mnd gammel før den kan begynne på
lisens. Den bør også ha løpt flere sololøp,
så den er trygg og fokusert på oppgaven sin.

Makker må ha lisens selv
Makker bør løpe omtrent like fort som din
egen hund
Makker bør ikke være for coursewise,
eller «jukse» på banen
Makker må være av samme kjønn som
lisenshund på minst et av løpene
Makker kan ikke være den samme på
alle tre løpene

Før lisensdagen må du huske å skrive ut
lisensskjema (www.lurecoursing.no) og fylle det
ut korrekt. Når lisensdagen kommer, må du også
ha med vaksinasjonspapirer og stamtavle
på hunden. Du må i tillegg ha tilgang til løpsdekken og riktig tilpasset munnkurv. Husk
at du ikke kan ta alle tre lisensløpene på en
dag. Det kan heller ikke være den samme
lisensutstederen på alle tre løpene. Sjekk
derfor hvem som er lisensutsteder på treningen du skal til, for ikke å kjøre bomtur.

Det er heller ikke dumt å ha prøvd både med
munnkurv, dekken og sammen med en annen
hund før du begir deg ut på lisens. Dersom du
er usikker, be om hjelp til vurdering fra dagens
lisensutsteder før du melder på lisensløp.

Husk å skynde deg sakte.

Dersom du er sikker på at hunden er klar, er
valg av makker det neste du må tenke på.
Det er svært mange som velger feil hund

Vel møtt på neste lure coursing-trening!
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Favoritten KEVIN i flere varianter

VELKOMMEN TIL EN
TRIVELIG HANDEL!
HOUSEOFOGS.NO

EQUIGROOMER

BRUK KODE NWK201701
og få 100 kr rabatt ved
kjøp over kr 1.000.

Det beste verktøyet for
fjerning av død pels
i røyteperioden
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Gjelder ut april/alle produkter.

Crufts er en av de største hundeutstillingen i verden. Her kan du lese
litt mer om denne utstillinge som “alle” ønsker å delta på og å vinne eller i det minste få lov til å oppleve “live”.

HISTORY OF
CRUFTS

How it all started
Crufts is named after its founder Charles Cruft. The young Charles left college in 1876
with no desire to join the family jewellery business. Instead he took employment with
James Spratt who had set up a new venture in Holborn, London selling ‘dog cakes’.
Charles Cruft was ambitious and a relatively short apprenticeship as an office boy led
to promotion to travelling salesman. This brought him into contact with large estates
and sporting kennels. His next career move with Spratts saw him travelling to Europe
and here in 1878, French dog breeders, perhaps seeing entrepreneurial talents in
Cruft, invited him to organise the promotion of the canine section of the Paris Exhibition. He was just two years out of college.

Charles Cruft

Crufts today

Back in England in 1886 he took up the management of the Allied Terrier Club Show
at the Royal Aquarium, Westminster. It was in 1891 that the first Cruft’s show was
booked into the Royal Agricultural Hall in Islington and it has evolved and grown ever
since.

Crufts is one of the largest dog events in the world. No longer purely a dog show,
Crufts celebrates every aspect of the role that dogs play in our lives. This year the
show celebrates its 125th anniversary.
It has changed in ways that couldn’t possibly have been imagined when the show
was set up in Victorian times by the late Charles Cruft. Although it was a very different
event in 1891, Charles Cruft was a great showman and would surely have enjoyed
the size and scope of the event today, which is an essential date in any dog lover’s
calendar.
The dog show is still central to the event, celebrating the unique relationship that
dogs share with their owners. Judges are trained to ensure that only healthy dogs win
prizes, which in turn encourages the breeding of healthy dogs. But the event is now
about so much more besides.
Crufts is ultimately a celebration of all dogs. It celebrates working dogs, which are fit
and healthy enough to perform the jobs for which they were originally bred, such as
those in the Gamekeepers classes or which line up for the Police Dog Team Operational and Humanitarian Action of the Year award, and it hails hero dogs through the
Eukanuba Friends for Life competition. Rescue dogs are celebrated in the rescue
dog agility competition and the speed and agility of dogs is clearly seen in the ever
popular competitions of flyball and heelwork to music. Crossbreeds are celebrated at
Crufts in the final of the Scruffts Family Crossbreed of the Year competition.
For prospective dog owners and dog lovers, Crufts is a prime opportunity to talk to
Kennel Club Assured Breeders, rescue charities and breed experts about how to
responsibly buy, rescue, train and enjoy life with your dog.
And of course, with hundreds of trade stands selling anything and everything for dogs
and dog lovers, it is a shopping extravaganza!
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Bilde fra Crufts 2016 der Courtborne Sheldon (Kristin Hoff & Jørgen C. Lien) ble beste whippet-hanne og BIM. Tispen
på bildet er “Nothing Compares To You At Crosscop” med eier Charlie Donaldson, som ble BIR og senere Res-BIS.

Timeline
1891 – The first Cruft’s show in that name takes place at the Royal Agricultural Hall,
Islington with 2,437 entries and 36 breeds.
1918-1920 – Cruft’s is not held due to the First World War.
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1928 – Best in Show award starts. The first winner is a Greyhound called Primley
Sceptre.
1932 – First female owner of Best in Show, Lorna Countess Howe with Labrador
Retriever, Bramshaw Bob.
1936 – Charles Cruft celebrates his Golden Jubilee five years early, breaking the
10,000 entries mark for the first time.
1938 – Charles Cruft dies. His widow, Emma Cruft takes over the running of the show.
1940-7 – Cruft’s is not held due to the Second World War.
1948 – The first Cruft’s Show under Kennel Club auspices takes place after
Emma Cruft gives over control. Held at Olympia, it proves an immediate success
with both exhibitors and the public, with eighty-four breeds entered, almost double
the number of breeds at the first Cruft’s in 1891. Since then Crufts has increased in
stature year by year, now attracting around 200 breeds annually.
1950 – Cruft’s first televised by the BBC.
1952 – The death of King George VI on 6th February threatens the possibility of the
cancellation of Cruft’s for that year but the show is allowed to take place two days
later.
1954 – Electricians strike action leads to the show being cancelled, as electricians
refuse to disconnect the stands from the previous show held at Olympia, and the
venue can therefore not be cleared to make way for Cruft’s.
1955 – Cruft’s becomes an Obedience Championship Show. Working Sheepdogs
are entered, becoming the first crossbreeds to compete at Cruft’s. Crossbreed dogs
are now a central part of the show, taking part in a wide range of competitions including agility.
1961 – Entries break the 15,000 mark for the first time.
1972 – During the Winter of Discontent, Cruft’s 1972 takes place under subdued
lighting and with an abbreviated catalogue due to the 3 day working week which had
been enforced. As one commentator said: “For two days every visitor was able to
forget the troubles of the world.”
1974 – Cruft’s changes to Crufts. During a rebrand as it is decided that the apostrophe is no longer needed.
1978 – Agility first demonstrated at Crufts.
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1979 – The show moves to Earls Court as the increasing number of entries had the
show outgrowing its former venue at Olympia.
1980 – First official Agility competition at Crufts - with the move comes a new atmosphere at the event.
1982 –The show is extended to three days to accommodate the increasing numbers
of dogs and spectators.
1985 – The Kennel Club Junior Organisation is launched. Now the Young Kennel
Club (YKC), its competitions form an important part of the current Crufts show.
1987 – The show is extended to four days to accommodate further increases in the
number of dogs and spectators.
1988 – More than 110,000 people come through the doors making Crufts not only the
biggest dog show, but also the most popular show to be held at Earls Court.
1990 – Flyball first demonstrated.
1991 – Crufts Centenary Show is held at its new venue, the Birmingham National
Exhibition Centre - the first time the show had moved from London.
The move accommodated the growing number of dogs and spectators.
1992 – Mary Ray demonstrates her fast moving heelwork to music routine. She is
now a regular performer at the event.
1994 – Discover Dogs area introduced as part of the Kennel Club’s commitment to
encouraging responsible dog ownership, enabling dog loving visitors to find out more
about the different breeds and how they may fit into their lifestyle. Good Citizen Dog
Scheme Ring introduced, enabling dogs to demonstrate their pet obedience credentials, and owners their responsible attitude to dog ownership, through obtaining a
range of certificates from bronze to gold.
2000 – Rescue Dog Agility introduced to the show, enabling rescue dogs to shine in
the fun and fast paced demonstration.
2001 – Crufts moved from March to May due to Foot and Mouth disease. The International Agility Competition takes place at Crufts for the first time.
2004 – The popular competition Friends for Life first appeared, then called Hero
Dogs. The popular annual competition ensures that man’s best friend gets the recognition he deserves for bravery, support and companionship.
2007 – As the event continues to grow, the Genting Arena is used for the first time,
for competitions including agility, Friends for Life and Best in Show.
2008 – Crufts develops its own Facebook page, now with more than 180,000 likes.
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Canicross, canine cross country, is introduced to Crufts for the first time as people
look for ever more ways to get fit with their dogs.
2009 – Crufts streamed online for the first time and became the most watched channel on YouTube in the UK. The Health Zone is introduced, with breed and scientific
experts providing information and advice about breed health and scientific advances.
Breed rescue charities, the unsung heroes of the dog world are given a high profile
area, so that the public can find out more about their work. They are supported by the
Kennel Club Charitable Trust.
2010 – More 4 becomes broadcast partner, providing one hour of footage a night and
two hours on Sunday.
2012 – Vet checks for the Best of Breed winners for breeds in Category Three of the
Kennel Club’s Breed Watch introduced.
2013 – For the first time in its history, the final of the prestigious Scruffts Family
Crossbreed Dog of the Year competition, run by the Kennel Club and sponsored by
James Wellbeloved, takes place at Crufts at the NEC in Birmingham. Crufts was
broadcast on both More4 and Channel 4.
2014 – Crufts televised on Channel 4 across three nights for the first time. ‘Obreedience’,
a display competition to showcase competitive obedience with different breeds launched.
2015 – The Young Kennel Club celebrates its 30th birthday at the show.
2016 – Crufts celebrates its 125th anniversary. First official Obreedience and British
& Irish Breeds Vulnerable Breeds competitions take place.
2017 – Jack Russell Terriers (newly recognised by the Kennel Club) and Great Swiss
Mountain Dogs make their Crufts debut in the ring, and the tenth anniversary of the
Eukanuba World Challenge was also taking place at Crufts, which was the first time
it has been held in the UK.
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resultater fra utstilling

resultater fra utstilling

Letohallen 21.01.17.
Dommer: Saija Juutilainen, Finland
8 hanner, og 12 tisper

Letohallen 04.03.17.
Dommer: Thomas Rohlin, Danmark
Valpe show
BIR, BIG 3 Courtborne Vikings-Arn - BIM Utzon’s Noble My Love

Hanner
1 BHK CERT, BIM Siprex Storm
2 BHK CK Suna Regens Tzhaka Autumm Pedro
3 BHK CK RES.CERT Absolute Souls Earthquake

Hanner
BHK1, BIM Coutrborne Sheldon
BHK 2 Cert Utzon’s Jubileum Julian Flash, Ny Norsk Champion
BHK 3 Res.Cert Suna Regens Tzhaka Autumn Pedro
BHK 4 Utzon’s Admiral von Schneider, BIR Veteran

Tisper
1 BTK CK CERT, BIR Kathstone’s Heart’n Soul Luna
2 BTK CK RES.CERT Siprex Penny
3 BTK CK Kathstone’s A Beautiful Mind
4 BTK CK Suna Regens Tzhaka Autumm Pacifica

Tisper
BTK 1 BIR, BIG 1 Courtborne Sagittarius
BTK 2 Cert Suna Regens Tzhaka Autumn Pacifica, Ny Norsk Champion.
BTK 3 Res.Cert Hjortronblommans Quick Step
BTK 4 Royal Lady A Beauty To Tellmar

Letohallen 22.01.17.
Dommer Kim Vigsø Nielsen, Danmark
10 Hanner, og 14 tisper.

Letohallen 05.03.17.
Dommer: Charlotte Høier, Danmark

Hanner.
1 BHK CK CERT,BIR, 3 BIG Utzon’s Jubileum Julian Flash
2 BHK CK RES.CERT Absolute Souls Earthquake
3 BHK CK Utzon’s Lucky Luke
4 BHK CK Suna Regens Tzhaka Autumm Pedro

Valper
BIR BIG1 BIS2 Utzon’s Moet Imperial, BIM Cuortborne Vikings-Arn.
Hanner
BHK 1 BIM Courtborne Sheldon
BHK 2 Xploring Calling Elvis
BHK 3 Cert Suna Regens Tzhaka Autumn Pedro, Ny Norsk Champion
BHK 4 Res.Cert Utzon’s Lucky Luke, BIM Junior

Tisper
1 BTK CK CERT, BIM Utzon’s I Am Anutcha
2 BTK CK RES.CERT Utzon’s Lucky Lotte
3 BTK CK Siprex Rally
4 BTK CK Utzon’s Lucky Tally Ho

Tisper
BTK 1 Cert BIR, 2BIG Showline Samsara, BIR Junior
BTK 2 Courtborne Sagittarius
BTK 3 Res Cert Allfirdas Epona
BTK 4 Hjortronblommans Quick Step

Oppdretterklasse Kennel Utzon, HP, 4 BIS

Bir og Bim 21.01.17

Bir og Bim 22.01.17
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Bir-valp 21.1.17 og 22.1.17

Bir og Bim-valp 4.3.17

Bir og Bim junior 5.3.17

51

Bir og Bim-valp 5.3.17

resultater fra utstilling
NKK Kristiansand 19.03.17.
Dommer: Säde Hohteri, Finland
24 hanner, og 28 tisper
Hanner
BHK 1 Cacib BIM Kathstone’s A Sunday Smile
BHK 2 Res Cacib Xploring Calling Elvis
BHK 3 CERT Siprex Qasim
BHK 4 Res.Cert Steppdance Sheridan

Kennel Thorarinn
ønsker alle medlemmer
en riktig god påske
og en fantastisk vår.

Tisper
BTK 1 Cacib BIR BIG 4 Sobresalto X Factor
BTK 2 Res Cacib Siprex Olea
BTK 3 Oscarberg Get Yo Groove On
BTK 4 Cert Steppdance Angelica
BIR, Veteran, N.Se,Dk,u.Ch NV-09 Utzon’s Admiral von Schneider

Bir og Bim Kr.sand 19.03.2017
Foto: Marianne Wernesen
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www.thorarinn-zidena.com
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Nye champions

Nye champions

Nye champions

Nye champions

Nye champions

Festiva's Been There Done That
Fawn and White
USA 2008

Sobresalto Quann Tramonta O Sole
Brindle and White
ITA 2012

Surrey Hill's Golden Boy
Fawn Brindle
USA 2008

Brindle and White
ITA 2009

Boxing Helena's Epos Ena

Fawn Brindle and White
SWE 2001

Siprex Dana

Blue Brindle and White
BEL 2005

Blue Brindle
NOR 2009

Sobresalto Butter & Jam
Fawn and White
ITA 2008

NO CH

Aberdeen's Marking Time
Red Brindle and White
USA 2004

Adagio Love Supreme
Black Brindle and White
CZE 2010

Fawn and White
USA 2007

Aberdeen Remarkable In Paris

Sobresalto Funny Face

Bessie Love Fast Dunderry

Nye champions

Siprex Siri

Brindle and White
NOR 2003

C.I.B., EU W 2015, NO CH, SE CH, DK CH

Sobresalto X Factor

Kathstone’s A Sunday Smile

født: 20.01.2014
oppdretter: Annalisa Rovani
land: Italia
eier: Jorunn Jensen/Elisabeth Syrdal/Kirsten Landsverk

født: 23.06.2012
oppdretter: Stein-Ole Kjær/Kathrine Lesaca Johansen
land: Norge
eier: Stein-Ole Kjær

“Moon” fikk godkjent sitt norske championat i 2016

“Marco” fikk godkjent sitt internasjonale championat i 2016

Old Road's Figaro

Play Mec du Manoir de la Grenouillère
Brindle and White
FRA 1999

Suna Regens Blossoms Keyzer
Fawn Brindle
NOR 2002

Daigo van de Waterram
Blue and White
NLD 2008

Ronndal Oozing Style

Siprex Ystein

Carmodey Prima di Tutto
Blue Brindle
SWE 2005

Homely Luck's Xantha
Red Fawn and White
NLD 2002

Fawn Brindle
NZL 1998

Fawn and White
SWE 2001

Airescot Primula

Black
BEL 2006

Siprex Cille
Black Brindle
NOR 2009

Airescot Serene Silver

Blue Brindle
NOR 2007

Siprex Ulla

Black Brindle and White
NOR 2005

Fawn Brindle and White
SWE 2001

NO CH, SE CH, DK CH, NO W 2009

SE LCCH, DK LCCH, NO LCCH

født: 24.10.2007
oppdretter: Jorunn Jenssen/Elisabeth Syrdal/Ivan Jenssen
land: Norge
eier: Jorunn Jenssen/Elisabeth Syrdal

født: 22.09.2012
oppdretter: Gry Runa Nielsen
land: Norge
eier: Kine Merete Holvik/Erik A. Holvik

“Nick” fikk godkjent sitt danske championat i 2016

“Conan” fikk godkjent sine NO, SE og DK LC championat i 2016/2017

Utzon’s Admiral von Schneider
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Rappfoten's Conan
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Nye champions

Nye champions

Nye champions

Nye champions

Nye champions

Nye champions

Courtborne Don't Be Cruel

Khalibadh Solglimt

Blue Brindle and White
NOR 2007

Lancar Dream Dazzling Flash
Fawn Brindle and White
LVA 2011

Brindle and White
SWE 2004

Twyborn Big Ben
Fawn Brindle
SWE 2008

Amber Sand Lancar Keyzer

Twyborn Savannah

Fawn
LVA 2007

Red Brindle and White
SWE 2004

Librium's Headhunter Man
Brindle and White
NOR 2009

Utzon's Donna Dior
Brindle and White
NOR 2011

Airescot Primula

Courtborne Jazz-Legolas
Brindle and White
NOR 2003

Seregon Arwen at Courtborne
White and Fawn Brindle
NOR 2004

Skarnbro's Dream Divine

Blue Brindle
SWE 2005

Brindle and White
SWE 2001

NO CH

C.I.B., NO CH, SE CH, DK CH, NO W 12, SE W 12, DK W 16

født: 17.05.2014
oppdretter: Jorunn Jenssen/Elisabeth Syrdal/Ivan Jenssen
land: Norge
eier: Hanne Feydt von Benzon

født: 04.05.2010
oppdretter: Kristin Hoff/Jørgen Courtborne Lien/Rita Hoff/Steinar Hoff
land: Norge
eier: Kristin Hoff/Jørgen Courtborne Lien/Sara Hoff Gjerdet

“Louis” fikk godkjent sitt norske championat i 2017

“Hinata” fikk godkjent sitt internasjonale championat i 2016

Utzon's Jubileum Julian Flash

Courtborne Hera

Surrey Hill's Golden Boy

Aberdeen Remarkable In Paris
Skyborne Crossing The Atlantic
Fawn Brindle and White
SWE 2011

Fawn Brindle
USA 2008

Fawn Brindle
USA 2008

Play A While A Room With A View

Play A While Whitstable Bay Ale

Softouch Little Big Man
Courtborne Rock-A-Hula Baby
Fawn Brindle and White
NOR 2007

Fawn and White
SWE 2005

Play A While A Room With A View
Fawn and White
SWE 2009

Seregon Arwen at Courtborne

Play A While Lady Orlando
Blue Fawn and White
SWE 2006

White and Fawn Brindle
NOR 2004

C.I.B. NO CH, SE CH, DK CH, FIN CH

Aberdeen's Marking Time
Red Brindle and White
USA 2004

Fawn and White
SWE 2009

Fawn Brindle and White
FIN 2005

Fawn and White
USA 2007

Aberdeen Remarkable In Paris

NO CH, SE CH, DK CH, NO LCCH

Courtborne Sheldon

Skyborne Croosing The Atlantic

født: 20.09.2013
oppdretter: Kristin Hoff/Jørgen Courtborne Lien/Rita Hoff/Steinar Hoff
land: Norge
eier: Kristin Hoff/Jørgen Courtborne Lien/Rita Hoff/Steinar Hoff

født: 28.12.2011
oppdretter: Ursula Andersson
land: Sverige
eier: Kristin Hoff/Jørgen Courtborne Lien/Meri Fox

“Armani” fikk godkjent sitt finske, engelske og internasjonale championat i 2016

“Lucka” fikk godkjent sitt Lure Coursing championat i 2016
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Nye champions

Nye champions

Nye champions

Nye champions

Nye champions

Suna Regens Keylinns Rox
Black Brindle and White
NOR 2008

Suna Regens Rox Sunnyboy
Fawn Brindle and White
NOR 2013

Dogcastle's Sunaregen

Suna Regens Keylinns Rox
Fawn Brindle and White
NOR 2013

Brindle
NOR 2011

Adagio Love Supreme
Suna Regens Opals Tzhaka
Brindle
NOR 2011

Suna Regens Michas Opal
Brindle
NOR 2008

NO CH

Dogcastle's Sunaregen
Fawn and White
NOR

Adagio Love Supreme
Suna Regens Opals Tzhaka

Black Brindle and White
NOR 2008

Suna Regens Rox Sunnyboy

Fawn and White
NOR

Fawn Brindle and White
SWE 2001

Nye champions

Fawn Brindle and White
SWE 2001

Suna Regens Michas Opal
Brindle
NOR 2008

NO CH

Suna Regens Tzhaka Autumn Pedro

Suna Regens Tzhaka Autumn Pacifica

født: 26.10.2014
oppdretter: Christina Hagenes
land: Norge
eier: Geir Guldberg/Tonje Heimdal

født: 26.10.2014
oppdretter: Christina Hagenes
land: Norge
eier: Christina Hagenes

“Pedro” fikk godkjent sitt norske championat i 2017

“Fica” fikk godkjent sitt norske championat i 2017

Play Mec du Manoir de la Grenouillère
Brindle and White
FRA 1999

Suna Regens Blossoms Keyzer
Fawn Brindle
NOR 2002

Ronndal Oozing Style

Aberdeen Remarkable In Paris
Fawn Brindle and White
SWE 2011

Fawn Brindle
NZL 1998

Linrow's Irish Pleasure
Black Brindle
NOR 2007

Linrow's Follow Me Girls
White and Brindle
NOR 2002

C.I.B.,NO CH, SE CH, DK CH, HR CH, KBH W 2014

Play A While A Room With A View
Fawn and White
SWE 2009

Barnesmore Tiger Orchid
Black Brindle and White
GBR 2005

Fawn Brindle
USA 2008

Skyborne Crossing The Atlantic

Courtborne Eros Beata Solituine
Brindle and White
NOR 2006

Courtborne Ramazotti
Fawn Brindle and White
NOR 2001
Seregon Arwen at Courtborne
White and Fawn Brindle
NOR 2004

NO CH

Linrow's Hall of Fame to PlayMec

Courtborne Bella Swan

født: 01.03.2013
oppdretter: Preben Rossow/Fred Hallin
land: Norge
eier: Kirsten J. Landsverk

født: 10.10.2013
oppdretter: Kristin Hoff/Jørgen Courtborne Lien/Rita Hoff/Steinar Hoff
land: Norge
eier: Ingrid Sømme

“Justin” fikk godkjent sitt internasjonale championat i 2017

“Bella” fikk godkjent sitt norske championat i 2016
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Reisebrev fra Budapest-tur
Tekst og bilder: Gry Runa Nilsen og Kine Meret Holvik

god venninne, 3 pinnedyr, og ikke minst
- lure coursing på «ungarsk»!

Vi har lenge visst at det ville bli flytur
for meg og Caisa når hun fikk løpetid.
Hennes utkårede befant seg i Budapest
og da var det ingen annen vei enn fly.
Jeg har i nesten 6 mnd gruet meg til å
ta steget – levere noe av det kjæreste
jeg har som bagasje på Gardermoen.
Hvordan ville det gå? Selve flyturen har
vi ikke bekymret oss for, men håndteringen fra bakkemannskap og tiden
fra innlevering til flyavgang og omvendt
ved ankomst har gitt meg mange netter
med dårlig søvn. Men nå ble det nå slik
da, plutselig var det løpetid og turen
til Budapest ble i aller høyeste grad til
virkelighet. Ved en tilfeldighet passet
hennes løpetid akkurat med sesongstart i lure coursing i Budapest. Vipps
ble jeg ikke alene på tur i den store
verden lenger, Kine (medeier) kastet
seg med sammen med sin hannhund
Conan. Jeg pakket ned en hund mere
og i en fei ble noen kjedelig dager alene
i Budapest til spennende dager med en

Heldigvis er Ungarn et EU-land så de
helt store utfordringene rundt reise med
hund ble det ikke. Pass, rabiesvaksine
og ormekur mot revens lille dvergbendelorm var det som krevdes. Vi fant en
direkteflyvning Oslo-Budapest på 2 timer og 20 min. Hundene må leveres inn
som spesialbagasje 1 time før avgang og
man kan regne med at det går 1 times tid
før man får dem utlevert i andre enden.

resten av hundene mens vi var borte)
Ja…. Litt bortskjemt er vi egentlig, men
vi vet det og da er det visst greit.

90grader så hun hadde bitt seg litt i tungen, men alt i alt gikk det hele mye bedre
enn jeg hadde klart å lage mareritt om.
Neste stopp tollen: Her kom det etter
hvert en noe oppgitt unggutt, himlet med
øynene da han så hundene og ba med
streng stemme om å få se passene. Jeg
så for meg at NÅ blir det problemer, men
han bladde litt vilkårlig igjennom passene og var nøye med å sjekke hva hundene het, og så var vi igjennom.

Etter mye bal og kløning med store flybur, 3 hunder og bagger fikk vi sjekket
inn og levert hundene i spesialbagasje.
Hundene la seg til rette for noen timers
søvn i sine «leiligheter» og personalet
trillet så pent av gårde med dem. Da var
det ikke annet å gjøre enn å krysse fingre
og tro på at bakkepersonell ville ta godt
vare på vennene våre.

Turen fra flyplassen og inn til Budapest
gikk strålende. Vi hadde booket oss
plass på et leilighetshotell midt i byen og
de tilbød transport til og fra flyplassen.
Litt knøl ble det å få stuet bur og bikkjer
inn i en litt for liten skranglebil, men med
litt vilje og stødige hunder så fikk vi det til.
Første som slo oss var at vi da i hvertfal kan slutte å klage på dårlige veier her
hjemme. Her var det bare å holde godt
på gebiss og løse skruer!

Torsdag
Så var reisedagen der endelig. Opp kl
0430, prøve å dra noen trøtte pinnedyr
ut av sengen så de kunne lufte seg mens
jeg ordnet det siste for katter, høns og
hester som skulle være igjen hjemme. Å
få en gjeng whippet ut av sengen «midt
på natten» og ut i minus 18 grader er ingen enkel oppgave. Et sånt pinnedyr kan
søren meg bli tungt når viljen til å stå opp
ikke er der. Lurte med meg Caisa ut i den
tro at guttene de i hvertfal kom til å følge
etter høyløpsk dame. Joda de fulgte de,
helt til de kjente trekken fra døra, da
snudde de og lusket tilbake inn under
dyna i felles enighet om at det uansett
var alt for kaldt til å fikse sakene med
dama ute. Bedre å vente til hun kommer
inn igjen mente de, og rigget seg godt til
i varm seng.
Kl 0600 sto jeg klar hos Kine og Conan,
de så like kvikke og opplagte ut som
meg. Heldige som vi er, ble vi kjørt til
Gardermoen av Kines mann (som også
skulle ta seg av alle mine gardsdyr og
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Ut på kvelden etter at vi hadde fått installert oss i leiligheten og fått oss litt mat,
dro vi på date til Caisas utvalgte og det
ble et vellykket treff mellom dem. Fanta
viste seg å være en skikkelig gentleman
som hadde tid til flirting og litt nuss og
puss før Caisa dro igjen for kvelden.

Vel ankommet flyplassen i Budapest sto
vi lenge ved bagasjebåndet og diskuterte
hvor mon tro hundene ville bli utlevert?
Vi tok oss noen runder og kunne ikke helt
se hvor man skulle ta imot trallen med
alle burene, vi sto litt og myste på bagasjebåndet, kiket litt på hverandre, flirte litt
og ristet på hodet. For hundene kunne
da ikke komme sammen med all den andre bagasjen på båndet vel??
Joda, ganske riktig, der kom det 3 svære
hundebur sammen med resten av bagasjen. Med litt flaks og hjelp fra medpassasjerer fik vi burene av båndet før
hundene tok seg en runde til. Pinnedyrene hadde heldigvis tatt det hele med
stor ro, Caisa sitt bur hadde blitt vippet

Fredag
Vi hadde ingen planer for dagen annet
enn å få shoppet litt «bygaver» til de
hjemme. Etter en kjapp luftetur på morgenen ble hundene igjen i leiligheten og
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vi dro på suvenirjakt. Eller kjapp lufte
tur er vel å ta i litt, for hvordan skal man
gjøre fra seg på asfalt??? Tisser man så
blir det jo vått på potene og det spruter
opp etter bena?! Nei dette var ikke noe
for pinnedyr som er vokst opp på landet.
Men til slutt ble nøden større enn viljen
til å holde igjen og hundene kunne stolt
returnere til leiligheten med en ny bragd i
boka – tisset på asfalt!

kaste seg på gass, brems og horn (gjerne
samtidig), holde tunga rett i munnen og
krysse fingre for at vi ville komme fram

Jeg og Kine fant oss en nydelig liten
økologisk kafe der vi fikk oss frokost og
den beste kaffen vi noensinne har smakt.
Kaffen her hjemme smaker liksom ikke
like godt etter at vi kom hjem, den blir
hele tiden målt opp mot DEN kaffekoppen vi fikk i Budapest.
Etter litt vandring i byen falt vi over
et shoppingsenter, og ja vi snakker
SHOPPINGSENTER! 4 etasjer med
alt man kan drømme om av butikker.
Hver etasje så stor at vi ga opp å få sett
mer enn halve etasjen før vi tok for oss
neste. Midt i all overfloden begynte
gjerrigknarken på høyre skulder å gneldre - trenger du den der, er du sikker på
at den passer, du tror ikke at den er litt
for skarp i fargene…….. Ja så da kom vi
oss igjennom nesten hele senteret uten
å kjøpe noe som helst. Heldigvis dukket
det opp en bitteliten suvenirsjappe, der vi
fikk handlet det vi trengte av gaver, rett
før vi kastet inn håndkleet og returnerte
til leiligheten.

uten alt for mange bulker i bilen. Synes
egentlig Kine er ganske modig som bare
hoppet inn i passasjersetet med et bredt
flir om munnen, tok et godt tak i håndtaket, og slengte en kjapp kommentar om
at «da kjører vi da».

Vel framme i Alsónémedi Agárpark, så
vi med forbauselse hvordan alle bare
slapp sine hunder ut av bilen. Sekretæriatet ligger på en liten øy midt i parken,
og der sprang alle hundene fritt rundt og
lekte mens eierne tok seg en røyk og fikk
sagt god morgen. Hvis en av hundene
ikke klarte å oppføre seg ble den bare
satt tilbake i bilen uten sure miner eller
dikkedarer fra hverken eier eller andre
hundeeiere på plassen.

Lørdag
Og så endelig den store dagen! Lørdag
og lure coursing! Emese, eier av kennel Fierce Fireball og hannhunden Caisa hadde valgt seg, hadde ordnet så vi
lånte bilen hennes og hun kjørte med sin
medeier. Jeg følte meg kanskje ikke like
heldig som Kine, da jeg var den utnevnte
sjåfør for dagen. Kjøring i Budapest er en
sak helt for seg selv, her var det bare å

Vi fikk sjekket inn i sekretæriatet og tok
med oss hundene til veterinærkontroll.
Det var en positiv opplevelse, veterinæren kunne tydeligvis sitt om mynder
og tok seg tid til å hilse på før hun gjorde
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sin undersøkelse. Man fikk også velge
om hundene skulle på bord eller ikke.
Hun lyttet til hjerte, kontrollerte slimhinner, gikk over hundene for å se etter sår,
og bøyde opp og strakk ut alle ben og
tær for å se etter smerterespons.
Vel gjennom med våre 2 hunder var det
bare å begynne å se seg om. Området
var ett stort myndeparadis! Der hvor man
kom inn på området lå greyhoundstallen
og rett ved siden av den en stor rundbane. Rundt banen var det store områder
der hundene kunne luftes fritt. På området har det blitt laget en liten innsjø der
hundene blir svømmetrent og kan kjøle
seg ned etter løp en varm sommerdag.
På andre siden av den lille innsjøen var
et stort område i sand, alt var inngjerdet
med høyt viltgjerde slik at man med god
samvittighet kunne slippe hundene fritt.
En anelse grønne av misunnelse tuslet vi
bort for å se på greyhoundvalpene som
var ute på lufting ved siden av rundbanen. Der møtte vi banens maskot, en liten terrierdame på frierferd. Hun falt pla-

Ute på felt ble det lagt bane sammen med
10-12 løse whippeter og greyhounds.
Stemningen var ganske så avslappet,
og vi forsto at her var det bare å smøre
seg med tålmodighet og ikke forvente at
vi ville komme i gang sånn med en gang.
Folk rundt oss var i full gang med å sette
opp bord til frokost og stort komsammen.
Veldig hyggelig å oppleve sporten på
den måten. Alt som kunne krype og gå
var med, fra ganske så ferske babyer til
oldemor som trengte litt assistanse for å
komme seg til felt med hunden.

Da vi endelig kom i gang fikk vi litt problemer med følge med, det var ingen skikkelig innpisk der, og alle beskjeder ble
gitt på ungarsk til tross for at det var 8
forskjellige nasjoner deltagende.
Starteren ble byttet ut både titt og ofte,
uavhengig av om det var midt i en klasse
eller ikke. For oss som er hardt drillet på
– Ikke se, ikke se, vent på dunk i ryggenble det en hard overgang til å måtte holde hund på en annen måte for å kunne
se starter, lytte etter et litt tafatt GO og se
armen gå ned.

dask for Conan, er jo forståelig det, høy
og mørk viking fra det kalde nord som
han er. Tydelig høyløpsk gjorde hun alle
triksene i boka for å få karen til å bite på,
men Conan var bare opptatt av at han
hadde hørt en ATV. ATV = lure coursing!
Små søte utenlandske damer hadde han
IKKE tid til, så den lille fikk nøye seg med
en liten snuserunde sammen med Rav.
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Etter mange timer på et vindfullt felt
og store tekniske problemer endte det
desverre med at det bare ble gjennomført
1 runde.

på litt sightseeing til fots i Budapest.
Selvfølgelig sammen med hundene som
nå hadde aklimatisert seg og blitt skikkelig bywhippser, de svinset rundt og var
riktig så fornøyd med å dele vår frokost
med oss på en benk på torget.

dårlig samvittighet for at vi kun hadde
med oss fleecedekken til hundene, det
tar jo ikke veldig mye av for vinden, men
vi var jo nesten de eneste som hadde
noe som helst på hundene! Etter å ha
studert pinnedyrene en stund var det
tydelig at dette var de vant til, ikke en
gang italienerne hadde på seg dekken,
og ingen av dem viste tegn til å fryse.
Hadde dette vært en dag her hjemme
i Norge hadde vel hundene hatt på seg
full thermodress med 4 ben, hette og
sokker. Ganske interessant å se hvor
stor forskjell det er rundt dette med
påkledning av våre bestevenner.

Folk pakket sammen og dro tilbake til
sekretariat der hundene igjen ble sluppet fri. Det ble sparket fotball og de
forskjellige familiene fikk gang i grillen
mens vi ventet på premieutdeling. Vi oppdaget til vår store glede av det var kiosk
på plass og der fikk vi kjøpt oss langos,
en spesialitet fra Ungarsk kjøkken. Litt
som en liten pizzabunn frityrstekt, drysset med sukker på undersiden og oppå
kommer det rømme, revet ost, løk og
bacon! Det hele blir selvfølgelig laget
mens man står og ser på og tennene
renner i vann. Utrolig godt.

Vi gikk vel rundt i Budapest i 3-4 timer
og var turister med kamera rundt halsen
og hodene bøyd bakover for å se alle de
utrolig flotte bygningene. Litt ekstra gøy
er det jo når man får masse oppmerksomhet av forbipasserende pga hundene. Vi var en sving innom Parlamentet
og fikk sett vaktbytte der, vi klarte til og
med å bli bortvist fra området da det visst
nok ikke var lov å være der med hund.
Kl 19 kom skranglebilen og hentet oss
for å kjøre oss til flyplassen. Igjen ble
det bur på snei og halvtolv for å få alt
inn i skuta, men med godt humør går det
meste helt fint.
På flyplassen fikk vi sjekket inn og
endte opp i litt problemer da de ville ha
med seg hundene med en gang. Vi ønsket ikke det da det var 2 timer til flyet
skulle gå, og vi ville jo ikke at hundene
skulle være borte fra oss lenger enn
nødvendig. Engelsk var det ingen der
som kunne, men heldigvis kom det en
passasjer og hjalp oss. Hun forklarte
bestemt til bagasje-personalet at de ikke
kunne ta med seg hundene nå, og så ga
hun oss sitt tlf nr så vi
kunne ringe henne hvis
vi fikk flere problemer.
Udyra våre fikk luftet
seg litt og vi fikk budt
dem litt vann før det var
tid for å levere dem fra
oss. Det hele ble ganske stressende da bagasjepersonalet mente
at de bare skulle trille i
vei med hundene på en
kofferttralle der halve buret

Søndag

Da det endelig ble premieutdeling gikk
det hele så fort at vi nesten ikke fikk det
med oss. Folk var slitne etter en lang dag
i sur vind så de 6 beste i hver klasse ble
ropt opp i en fei. Heldigvis foregikk det
på både ungarsk og engelsk. Det var vel
ikke før vi var hjemme igjen i leiligheten (etter å ha kjørt feil et par ganger på
veien hjem, så det ble en skikkelig langtur) at det gikk opp for oss at vi dro hjem
med et par flotte plasseringer. Conan tok
1.plass og med det cert og CACIL og
Rav rasket med seg en 3.plass. Alt i alt
en flott opplevelse av lure coursing på
ungarsk.

Mens vi sto der og gomlet langos
begynte vi å diskutere dekkenbruk. Det
var jo vår der nede, men de 10 gradene
Yr hadde lovet oss ble noe amputert av
bitende kald og sur vind. Vi hadde litt
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Etter å ha sovnet tidlig lørdag ble det
en tidlig morgen på oss dagen etter.
Vi skulle ikke med flyet hjem før sent
på kvelden, så vi brukte formiddagen
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passe ville ut, for begge ble stoppet.
Kine sine klær ble scannet for narkotika og jeg måtte gjennom full scan da
de hardnakket mente jeg hadde «noe»
i buksene. Flirfulle og lettere avkledd
kom vi oss omsider igjennom og kunne
springe rett på flyet.
Vel hjemme på Gardermoen fikk vi oss
en overraskelse. Hundene ble levert
ved spesialbagasjen, som er helt i andre
enden av ankomsthallen, der sto det et
skilt om at vi ikke hadde lov å ta dem
ut av burene før de var gjennom toll
og veterinærsjekk. Det er jo bare det
at tollen er et helt annet sted enn der
vi sto med 3 digre bur med hund inni,
og hvordan vi skulle komme oss fra A til
B var vårt problem. Det var heller ikke
mulig for tolleren å ta med seg chipavleseren dit vi var med hundene slik at det
skulle bli litt lettere. Det hele endte med
at vi måtte laste et og et bur på en vanlig kofferttralle, gå til tollen, løfte bur og
hund av og hente neste hund. Kine ble
stående med hundene i ankomst hallen
mens jeg sprang fram og tilbake. Hos
tollen ble passene kontrollert og chipen
til hundene avlest, og vi kunne endelig
klemme oss inn i bilen og komme oss
hjem til egen seng.

hang utenfor og i 45 graders vinkel. Da
vi omsider hadde ordnet alt til det
beste var vi godt svette og rødmussede
der vi forsinket sprang igjennom sikkerhetskontrollen. Vi har vel sett sånn

Resultater fra CACIL
coursing i Ungarn
25.02.17
Rappfoten´s Conan
1. plass med Cert,
CACIL og dermed
internasjonal lure
coursing champion i
internasjonal klasse
hannhund.
Twin Hills Katelyn 3.
plass i internasjonal
klasse tispe.
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Hvorfor valgte du det Kennelnavnet?
For en stund tilbake ble jeg utfordret til å fortelle hvordan jeg valgte mitt
kennelnavn.
Som barn elsket jeg å lese, leste alt jeg kom over, og siden jeg bodde langt
ute på landet på en gård, ble det en lykkedag hver uke når ukebladene kom
og da var det til å hive seg over å lese fra side til side.
Romaner var lidelig spennende og i en av disse romanene leste jeg om en
liten jente og hennes bror som levde under små kår i Nederland. Noe som
gjerne var vanlig på den tiden.
Hun var alltid en blid og glad jente så
hun ble kalt for Suna som betydde
sol og hennes bror gråt og hadde
det ofte vondt så han ble kalt for
Regen som betydde regn. Ikke
fordi at regn var noe negativt, men
ble assosiert med tårer og dermed
navnet.
Da jeg ble voksen og hadde hatt
hund i noen år, begynte jeg å lure
på hva jeg skulle kalle min kennel.
Jeg drev med Schäfere den gangen
og jeg fikk en gutt som kaltes for
Fray og en jente for Elfie. Fray var
alltid utålmodig og «sutret» ganske
mye og Elfie var bare glad.
Da husket jeg plutselig på disse
barna i romanen, som hadde hatt
det så vanskelig og livet som i
realiteten går opp og ned og dermed ble navnet Suna Regens til – Sol og
Regn.
I skrivende stund skal våren være på vei. Den vil bli tatt imot med åpne
armer.
Chris
Suna Regens
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Nytt fra Regionene
Region nord norge
Noen ord fra Hilde og Maja i Nord Norge.
Her oppe i nord begynner vi å se lyset
igjen. Det har vært noen lange mørke
dager, men nå lysner det mer og mer.
Det merkes på både folk og hunder. Vi
har vært så heldige i whippetklubben, at
Maja Andreassen fra Tromsø har sagt ja
til å være distriktskontakt sammen med
Hilde, for Nord Norge. Det ble vi veldig
glad for.

Nå planlegges whippet nr 3, selvfølgelig..
I februar 2017 fikk jeg godkjent kennelnavnet Specto, som jeg deler med min
gode venninne Eli Cecilie Blakset. Jeg
gleder meg til tiden fremover, spennende
og skummelt på samme tid.
Her i nord skjer det ikke særlig mye, spesielt ikke på vinteren. Jeg vil jobbe aktivt med å få i gang noe gøy for oss med
Whippet her i nord. Har du noen ideer?
Bare å ta kontakt!
Maja Andreassen.

Aktivitet

Det har siden sist vært arrangert et kurs
i hverdagsmassasje med hund, i Bodø.
Hilde har skrevet en egen liten snutt om
det her i whippetmagazinet. Det var virkelig et supert kurs, og noe som alle kan
ha nytte av. Vet du om noen i nærheten der du bor som er hundemassør, og
du ønsker å prøve få til et slikt kurs, ta
gjerne kontakt med Hilde eller Maja, så
kan vi snakkes om hvordan vi kan prøve
å få til dette.
Vi ønsker oss også flere kontaktpersoner i
nord, så har du lyst å være med å hjelpe oss
å få i gang mere aktiviteter, så ta kontakt.
Nå nærmer det seg også utstillingssesong, og en del whippetfolk treffes
på slike arrangement. Hadde vært veldig koselig og fått til noen sosiale treff i
hjelpe oss å få i gang mere aktiviteter, så
ta kontakt.
Nå nærmer det seg også utstillingssesong, og en del whippetfolk treffes
på slike arrangement. Hadde vært veldig koselig og fått til noen sosiale treff i
forbindelse med det. Så hvis du har noen
ideer til hva vi kunne funnet på, eller sted

Maja og Theo. Foto : Cathrin Rasmussen.

Her er en liten presentasjon fra Maja:
Mitt navn er Maja Andreassen og jeg
bor i Tromsø, sammen med mine to
Whippeter Ayla og Theo. Vi trives i
nord, men planlegger etterhvert å flytte
sørover.
Min hundeinteresse startet tidlig, jeg var
den plagsomme jenta i gata som ville gå
tur med alle hundene til naboene. Jeg
har jobbet med hund stort sett hele livet,
fra hundelufter, til hundesledekjører, til
hundetrener! Nå jobber jeg på dyreklinikk, og trives kjempegodt.
Jeg fikk øynene opp for whippet da jeg
var ca 16 år, og to år etterpå kjøpte jeg
Ayla. Jeg og Ayla har konkurrert i konkurranselydighet og i agility, og i fjor ble jeg
endelig bitt av utstillingsbasillen!
Ayla var ikke gamle tøtta da jeg hentet
Whippet nr to. På ettårsdagen til Ayla, kom
lillebror Theo hjem.
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for oss å arrangere slikt på alle steder,
så der trenger vi hjelp fra dere som er
lokalkjent. Ta kontakt med Hilde eller Maja.

å treffes ved noen av utstillingene i nord,
så ta gjerne kontakt. Det vil være åpent
for alle, både medlemmer av whippetklubben og andre, og ikke bare de som
er på utstillingen. Det kan være at vi drar
ut og spiser, tar en grillstund, drikker
kaffe og prater, går en liten tur med hundene, har en liten ringtrening i lag. Det er
mange muligheter og trenger ikke være
så omfattende. Men det er vanskelig

Da ønsker vi dere en fin vår fremover, og
håper dere nyter tiden med mer varme
og lys sammen med deres pelsvenner.
Hilde Mari Viola Jensen i Bodø
Maja Andreassen i Tromsø.

Kurs i hverdagsmassasje på hund i Bodø.
NWK region Nord Norge arrangerte
12.02.17 kurs i hverdagsmassasje på
hund, med instruktør Julie Leirvik. Pga
at dette var et kurs forbeholdt NWK sine
medlemmer fikk vi et veldig godt tilbud. Det
var plass til 8 ekvipasjer på kurset, men
dessverre fikk vi bare med 5 whippeter. Vi
tok med en wannabe-whippet med sorte
krøller (puddel) for å få økonomien til å
gå opp.

påvirket, men hele hunden. Andre ting vi
gikk gjennom var når det var ok å gi massasje, og når man ikke skulle gi massasje.
Når det var greit å gi vanlig hverdagsmassasje selv, og når man burde dra til hundemassører. Hunder på visse medisiner skal
ikke masseres, så her ble vi rådet til og
alltid spørre veterinær om det var ok med
massasje eller ikke. Videre skal man ikke
gi massasje til hunder som er drektig eller
dier. Massasje løsner opp mye avfallsstof-

Alex masserer skallemusklene på Max.

Kurset begynte med teori. Der vi fikk en
god forklaring på hva massasje gjør med
hunden, og hvilke effekter man kan få.
Både positive og litt mindre positive. Det
viser seg at massasje faktisk kan gjøre at
hunden blir uvel og vil på do, eller døsig og
litt fortumlet. Det var veldig greit å få en
god forklaring på disse tingene, slik at vi
forsto hvilke prosesser som settes i gang
i kroppen, og hvordan vi forholder oss til
det. Det er ikke bare musklene som ble

Marie og Shamika får instruksjon i scanning.
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fer i cellene, som kan overføres til valpene.
Hunder som skulle parres hadde godt av
massasje i tiden før parring. Vi snakket
også om mye mer som var veldig interessant. Velvære, bedret fysikk og bedring i
fordøyelse og hud og pelskvalitet.  
Nå begynte det å synke inn hos oss at
hundemassasje var mye mere enn og
bare gnu litt på støle muskler på bisken.
Og vi ble veldig glade for at vi hadde fått til

runde opp mot hjerte for og freshe seg
opp. Så her måtte det masseres opp mot
hjertet. Hodet trengte også sitt. Hadde
man hunder som bjeffet mye var det bra
å få massert kjevemusklene for å løsne
spenninger der.
Instruktøren var kjempeflink og gikk en
runde til alle sammen for hver eneste nye
teknikk vi lærte, for å sikre at vi gjorde rett,
traff rett sted og hadde passe kraft og tempo på dette. Vi lærte hvordan vi på en god
måte kunne massere gjennom hele hunden, og i hvilken rekkefølge vi skulle bruke
de ulike teknikkene, for å oppnå best mulig
effekt på massasjen. Det gikk ikke så veldig lenge før det kom en liflig fjertelukt sigende. Og de fleste hundene måtte ut å
tømme tarmen en ekstra runde. Noen av
hundene ble etter hvert litt lei. Mens noen
sloknet helt. Dette var jo nytt for både hundene og eierne. Også var det viktig å huske
på, hvis man ble sliten i fingrene eller hunden trakk seg unna, da tok man for hardt
i. For meg ble det en aha opplevelse hvor
lite som skulle til for å kjenne at det virket.
Vi brukte veldig lite kraft. Og enda kjente vi
at musklene ble oppvarmet og vi kjente at
muskulaturen ble avslappet.  

Cavarex måtte ha litt kos hos matmor Aina innimellom.

dette kurset.
Så var det på tide å gå over til praksis.
Første steg var å klargjøre oss selv. Her
måtte skuldrene senkes og hodet tømmes
for rotete tanker. Aldri massere hunden når
man selv var stresset eller urolig. Så kunne
vi begynne å ta i hunden. Først skulle vi
«scanne» hunden, å finne ut om det var
problemområder som trengtes jobbe litt
ekstra med. Så skulle musklene ha oppvarming, før vi gikk videre til å begynne
å jobbe helt øverst på musklene. Så skulle
muskelfibre spres og så dypere ned i
musklaturen. Og dette var bare helt enkel
hverdagsmassasje. Poter og ben måtte
også ivaretas godt. Blodet nederst i bena
blir visst noe oksygenfattig, og trenger en

Vi anbefaler alle å ta et kurs i hverdagsmassasje på hunden. Dette var virkelig nyttig og lærerikt. Vi lærte hvordan vi
kunne bruke massasje for å hjelpe hunden
til avslapping, eller det motsatte, å hjelpe
hunden til å klargjøre seg for aktivitet.
Hvordan løse opp spenninger i muskulaturen, og hjelpe cellene med å kvitte seg
med avfallsstoffer. Og så lærte vi hvor mye
bra man kan oppnå ved hjelp av behandling hos profesjonell hundemassør ved
mer alvorlige problemer.
Hilde Mari Viola Jensen.
Distriktskontakt Nord Norge.
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Region midt norge

Vi er kommet til mars måned og i skrivende
stund høljer regnet nede ute. Det positive i
det er at snøen da forhåpentligvis forsvinner
raskere slik at vi om litt kan komme i gang
med årets LC- sesong, men det er ikke
akkurat whippsenes favorittvær. Heldigvis har vi mye fint av påkledning som gjør
at det er er mulig å dra selv den mest
kjælne ut i dette været. Tidvis glimter
sola til, og sender løfter om våren vi så
inderlig lengter etter.

satt til 25.mars som er samme dato som
utgivelse av dette bladet. Vi håper at
mange av dere rekker å bla opp pdf’en
tidsnok til å få med dere fellesturen og
bli med på en koselig vandring langs
Ladestien. Vi møtes kl.12 ved Sponhuset. For mer informasjon se eventen inne på facebooksiden vår Norsk
Whippetklubb Region Midt-Norge.

På Østlandet har de allerede startet
LC-sesongen ute på islagt vann, men
her i Trøndelag har vi ikke tradisjon for å
starte året før snøen er borte fra jordene,
men til gjengjeld er utstillingssesongen
allerede godt i gang og som alltid er
det flott å se det gode oppmøtet whippeteiere har i utstillingsringen. Vi håper
å se flere nye fjes ved ringen utover
året, og det er planer om utstillingstreninger i klubben som vi håper mange
har lyst til å bli med på. Det er også en
suveren måte å få miljøtrent hundene i
en setting hvor de har lov å se, men ikke
hilse på de andre hundene. Tidspunkt
og sted for dette vil bli annonsert.

I tillegg til fellesturer satt i gang av distriktskontaktene, ønsker vi oss at også
dere medlemmer tar initiativ til fellesturer og andre sosiale sammenkomster.
Lurer du på hvordan du kan bidra til et
aktivt Trøndelag, kan du sende melding på Facebook eller mail til en av oss
distriktskontaktene, så hjelper vi deg
i gang. Har du kanskje ønsker om å
starte blodspor? Agility? Eller vil du bare
ha noen å gå turer med eller drikke kaffe
og prate hund med? Alt er mulig men vi
behøver alle dere for å få det til.

Nå hadde distriktskontaktene satt opp
en fellestur langs Ladestien den 12.mars
og vi beklager at den måtte flyttes. Det
var litt dumt tidspunkt med tanke på valpeleveringer og paringsplaner, så ny dato er

Tina Ingebrigtsen (tina@allfirdawhippet.com)

Bjefflige hilsener fra
Kristin Hoff (courtborne@hotmail.com)
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Whippetrace

gressplass hvor man har god oversikt
over hele banen og sandgropen, samt at
man kan sitte på en koselig veranda og
kjøpe noe i kiosken.

Whippetrace er sporten hvor den raskeste
whippeten vinner. Her er det full gass fra
start til mål på ei rettbane på ca. 140 meter.
Førstemann over målstreken og inn i
sandgropa etter ”filla” vinner.

Sesongen gikk og våren 2016 kom. Jeg
hadde planlagt å dra noen ganger ned
til Karlstad for moro skyld, men det ble
mange turer ned dit den sommeren og
høsten. Vi var på et par treninger på
våren. Diesel hadde løpt sololøp og
startet i parløp med 3 andre.
For å ta lisens i WR, så må man først
møte opp på treninger og deretter er det
treneren som bestemmer om hunden
er klar for å ta lisens eller ikke. Dersom
hunden får klarsignal til å ta lisens, så
melder man på til konkurranse. Man må
få to konkurranser godkjent, før man
har lisensen. Den ene konkurransen må
være i hjemklubben og den andre i en
konkurranse arrangert av andre klubber.

Av Camilla Bratengen

Foto: Gry Runa Nilsen

Mitt aller første møte med whippetrace
(WR) var sommeren 2015 da min første
whippet var 6-7 mnd. gammel (ja, jeg har
endt opp med flere jeg og ). Jeg hadde aldri hørt om det og det var min oppdretter som introduserte meg for denne
sporten.

Vi ønsker våre valpekjøpere og
whippetvenner en riktig god
påske!
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Diesel fikk klarsignal til å ta lisens i starten av mai og jeg meldte han på til første
konkurransen 14. mai 2016. Dette gikk over

Whippetrace er en uoffisiell sport for
whippet, og det foregår i Sverige. Dette
er en sprint for whippet og banen er ca.
140 meter lang på gress før den stopper i
en sandgrop. Det er samme prinsipp her
som i LC og de jager en ”fille”. Hele løpet
er over på 10-12 sekunder, avhengig av
hvor rask hunden er. De løper fire og fire
om gangen og da starter de i bokser, og
det man trenger av utsyr er en godkjent
munnkurv for WR og løpsvester i rød,
blå, hvit og svart.
Vår nærmeste klubb og treningsplass
ligger i Karlstad og det er en tur på ca.
3 timer en vei for oss. Karlstad Whippetrace ble opprettet i 1992 og er en av 8
klubber i Sverige. Her har man en stor

Foto: Gry Runa Nilsen
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all forventning og Diesel vant D-finalen.
Man løper først en prolog som består av
to heat. Ut av dette blir man plassert etter
sammenlagt tid i A-finaler, B-finaler osv.
Dette betyr at man kan ikke bli plassert
dårligere enn nummer 4. Man får også
poeng for plasseringen sin, 4 poeng for
1., 3 poeng for 2., 2. Poeng for 3. og 1
poeng for 4. plass. Disse poengene blir
summert i en sammenlagtliste og etter alle konkurransene så blir årets WR
hanne og tispe kåret.

Det jeg opplevde som veldig positivt og
som jeg forelsket meg i var stemningen
på treninger og konkurranser. Man blir
tatt i mot med åpne armer av alle sammen, og alle prater med hverandre. Folk
er rolige og avslappet og alle hjelper til
der det trengs. Dette har jeg enda ikke
opplevd på LC-banen, verken i Norge
eller Sverige. Der er stemningen mer
seriøs og folk er mer anspente. Miljøet
innenfor WR er inkluderende og man
føler seg velkommen.
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Foto: Gry Runa Nilsen

Dette betyr at det er ikke nødvendigvis
de aller raskeste som kan toppe denne
listen. Det kan godt hende at den tregeste hunden vinner pga. plasseringene
i en ”dårligere” finale. Dette er også

Whippetrace er morsomt å se på og man
ser at hundene stråler av glede, for de
får brukt de instinktene de opprinnelig er
avlet til. De jakter på et bytte, mens de
har en gjennomsnittsfart fra start til mål
på 50 kilometer i timen (140 meter på 10
sekunder). Hvor kult er ikke det??
Dette er i hvert fall en aktivitet som jeg
kommer til å fortsette med i fremtiden,
for det er like gøy for meg som for hundene. Drømmen hadde jo vært og fått til
noe slikt i Norge og, da man ikke trenger
store plassen til en slik bane. Inntil videre
så drar vi til Karlstad på flere koselige
søndagsturer med mye latter og sprell.

Foto: Gry Runa Nilsen

med på å gjøre sporten til en folkelig og
trivelig aktivitet for hunder og eiere. Man
kan konkurrere seriøst, men det er også
noe som passer for de som vil gjøre det
som en morsom søndagsaktivitet.
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Foto:Velvet Revolution

Norsk Whippetklubb
post@whippetklubben.no
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