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Lederen har ordet

jære whippetentusiaster!
I skrivende stund er vi midt i juni, og vi har nettopp 
gjennomført vår første utstilling – Openshow – på Vestby 
Hyttepark.  Fra mitt – ikke helt nøytrale – ståsted, var det 
en stor suksess – ca 70 påmeldte hunder, masse hyggelige 
mennesker og en meget god stemning!  

Mange møtte opp fredag formiddag og hjalp til med for-
beredelser, og i løpet av dagen var partytelt, dommertelt, 
ringmerking og alt annet på plass.  Grillen ble fyrt opp, 
og vi hadde en meget hyggelig aften selv om det begynte 
å regne (Takk for partyteltet!).  Det øsregnet hele natten, 
så jeg innrømmer at jeg var bekymret da jeg sto opp for 
hvordan dette skulle gå.  Men, som bestilt - regnet ga seg 
før kl 9 da folk begynte å komme, og etterhvert kom solen 
frem.  

Utstillingen ble så prikkfritt gjennomført – dommer 
Pirjo Muhonen fra Finland gjorde gode vurderinger 
på en meget hyggelig måte, og var også veldig fornøyd 
med dagen. Cecilie Landsverk og Tonje Heimdal 
debuterte som hhv ringsekretær og skriver – begge 
bestod prøven med glans! Det var erfarne utstillere og 
oppdrettere med, og også mange som prøvde dette for 
første gang – og alle var meget fornøyde og hadde en 
flott dag.  I lunsjpausen ble det servert jubileumskake 
– 1 år siden NWK ble godkjent som offisiell raseklubb 
måtte markeres.

Og etter at en lang utstillingsdag var ferdig, fikk vi også 
gjennomført vårt ekstraordinære årsmøte, og har med 
det grunnlaget for å lage årslister og kåre årets whippeter 

i ulike kategorier på plass.  Det ble også demonstrert 
agility og LC/filletrening, interesserte fikk prøve seg og 
fikk kanskje lyst til å prøve ut disse aktivitetene også.

Sent lørdag ettermiddag var det fortsatt mange tilbake 
slik at nedrigging og opprydning gikk som en lek!
Takk til alle som hjalp til å få arrangementet på plass – og en 
oppfordring til alle:  Bli med, bidra til gjennomføring – det har 
vi bruk for, og du får en hyggelig dag og mange nye venner!

Neste større arrangement er Whippetsprinten, som 
ble arrangert for første gang på Ankerskogen i Hamar 
i fjor.  Datoen er ikke helt klar, men vi planlegger med 
månedsskiftet august/september.  Det var et flott ar-
rangement i fjor, og ut fra interessen tror vi på betydelig 
større deltagelse i år – og vi håper dette kan bli en årlig 
tradisjon.  Følg med FB/web for å få mer informasjon!

Myndeklubben og Greyhoundklubben ville ikke ta 
Whippetklubben med i Lurecoursingkomiteen (NLCK) 
i år, men har gitt oss en observatørplass i komiteen.  Siden 
halvparten av LC-deltagere er whippet, vil vi arbeide videre 
for å komme inn i komiteen og ta vår del av ansvaret for 
forvaltning og videreutvikling av sporten.  Fra 
observatørplass ser vi at komiteen arbeider hardt for å 
forbedre rammene, bla. er utkast til revidert regelverk 
sendt til NKK, og skal være gjeldende fra 1.1.2018.  Det 
arbeides også med revidert regelverk for utdanning – 
her gjenstår det endel arbeid, men dette skal også være 
gjeldende fra 1.1.18.  NLCK har sagt nei til å starte nye 
utdanningsløp før dette er på plass, så det er viktig at det 
ikke blir noen forsinkelser her!

Da ønsker jeg dere alle – hunder og mennesker -  
en fantastisk sommer!

Med vennlig hilsen
Per Haakon Vestby
Norsk Whippetklubb

K
innholdSfortegnelSe
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Papirutgave av whipPetmagazinet
Whippetmagazinet blir i 2017 sendt 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. 
Alle de 4 første utgavene er pr. idag tilgjengelig. 

Send en mail til salg@whippetklubben.no, merk mailen med “Bestilling blad” 
- skriv navn, adresse, postnr./sted, mobilnr. og e-postadresse og fortell 
hvilket blad du ønsker å bestille.

norsk whiPpetklubb informerer norsk whiPpetklubb informerer  

bidrag til whippetmagazinet
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.
  
Redaksjonskomiteens største ønske for 2017 er å få inn en person 
med erfaring fra salg/kommunikasjon som kunne være den som hadde 
ansvar for innsalg og kontakt med både oppdrettere og kommersielle 
med tanke på annonser i Whippetmagazinet.
Er du interessert - ta kontakt med redaksjonen@whippetklubben.no

har du en whipPet som har blitt champion?
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.

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.
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norsk whiPpetklubb informerer  

Medlemskontingenten for 2017 er kr. 160,-.

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.

Husstandsmedlem: Halv kontingent - Ingen grunnkontingent til NKK.   
Forutsetter hovedmedlem i NWK på samme adresse som husstands-
medlem.
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 innmeld-
ingsåret. 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,-

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

norsk whiPpetklubb informerer  

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

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

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

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

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

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

Styret har tilgang til registeret eller utskrifter fra dette.  Tillitsvalgte i NWK, 
f eks regionkontakter, får tilgang til persondata de har bruk for i utøvelsen 
av sitt verv.
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fra vårt open Show 2017
forberedelser til openShow
En stor begivenhet – vi skal arrang-
ere vår første utstilling!  Ettersom da-
gen nærmet seg, fulgte vi mer og mer 
intenst med på værvarslet, både på 
Yr og Storm.  
Fredagen – dagen før utstillingen – 
startet med pent oppholdsvær, men 
det var varslet regn til kvelden og 
natten, så vi holdt spenningen oppe.   
På formiddagen kom vi fra alle kanter 
til Vestby Hyttesenter for å hjelpe til 
med forberedelsene – alt skal være 
klart til lørdag morgen.  Gressklippingen 
var i full gang, og Kirsten pekte ut 
hvor ringen skulle være, hvor teltene 
skulle stå, hvor sekretariat og kiosk 
skulle være osv.  Vi gikk i gang med å 
sette opp det store teltet klubben har 
fått fra Suna Regens (takk, Chris!) for 
første gang.  Heldigvis hadde noen 
satt opp tilsvarende telt før, og det 
gikk veldig greit – bortsett fra at klub-
bens leder hadde koplet et av rørene 
feil i taket, og det tok litt tid å finne 
ut av.   Dommertelt og ring kom opp, 
premier ble sortert og stablet, grill og 
kioskvarer ryddet frem – alle bidro, 
og vi hadde det ganske morsomt 
underveis!
Innimellom skulle hunder luftes, men 
snart ble det fyr på grillen og vi benket 
oss i teltet – for nå begynte regnet, 
akkurat som varslet.  Men vi satt tørt og 
fint, deilig mat og drikke kom på bordet, 
gode (hunde-)historier kom frem og vi 
hadde en kjempehyggelig kveld.

Da vi våknet neste morgen, øste reg-
net ned – og det så ikke godt ut!  Men 
regnet stoppet kl 9, samtidig med at 
deltagerne begynte å ankomme – og 
etterhvert kom solen frem, akkurat 
som bestilt.  I sekretariatet / kiosken 
hadde vi en lett kaotisk oppstart, alt 
var anskaffet og på plass, men det 
tok likevel litt tid før vi fikk organisert 
tilstrekkelige mengder kaffe, pølser 
og vafler, sortert nummerlapper og 
håndtegnet de skjemaene vi trengte.  
Men alt ordnet seg til det beste!  I 
lunsjpausen serverte vi jubileum-
skake – 1 år siden klubben ble god-
kjent av NKK – og det var i en periode 
lang kake-kø, jeg tror nok noen tok et 
par runder.  Men alle fikk!

Da utstillingen var ferdig, loddpremier 
delt ut (og det var mange fine pre-
mier!), og ekstraordinært årsmøte av-
viklet, sto det bare igjen å rydde opp 
– og det var gledelig at det fortsatt var 
mange igjen, så nedrigging av telt og 
utstyr gikk som en lek!  

Og alle var enige om at det hadde 
vært en fin dag!
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open Show, vestby 2017 open Show, vestby 2017
Lørdag 10/6-17 arrangerte Norsk 
whippetklubb sitt aller første open-
show.  Det ble en fantastisk dag fylt 
med mange vakre whippeter. Alt fra 
valper til veteraner, små til store og i 
alle farger og fasonger. For noen fine 
hunder vi alle har! Og ikke minst så 
mange hyggelige whippeteiere.

Arrangementet fant sted på Vestby 
hyttepark, et rolig sted, intimt og ko-
selig. Dagen startet så fint med et lite 
glimt av sol og henting av startnum-
mer i sekretariatet. Deretter skulle 
bedømmingen av de ulike klassene 
begynne. Dommer Pirjo Muhonen 
fikk litt av en jobb denne dagen med 
rundt 70 påmeldte!

  
Norsk whippetklubb brukte denne 
anledningen til å feire sitt ett års ju-
bileum sammen med sine medlem-
mer. Dette ble feiret med en stor og 
flott marsipankake til alle som øn-
sket å smake. Styreleder Per fikk 
æren av å servere det første styk-
ket til dommer Pirjo. Det var også 
muligheter for kjøp av vafler, pølser, 
kaffe og annen drikke i kiosken, som 
klubben hadde ordnet med. I paus-

en passet det også fint med litt lod-
dtrekning. Her var det mange som 
ble fornøyde og fikk med seg noen 
fine premier hjem. Selv om de fleste 
kanskje siklet etter den flotte Best In 
Show premien. 

Alle deltakere fikk med seg en liten 
premie hver etter å ha stilt ut sine 
hunder. Det var mange fine premier 
denne dagen, men må spesielt rose 
Kristin Hoff for de fantastiske roset-
tene til BIM og BIS vinnerne. Utrolig 
vakre kreasjoner! 
På denne dagen ble det i tillegg 
kåring av beste hode/uttrykk, beste 

bevegelser, beste par, beste gener-
asjonsklasse, samt barn og hund. 
Dette var alt i alt en kjempe fin dag 
både for erfarne og uerfarne, med 
god stemning og mange herlige 
mennesker. Som en fin avslutning 
på dagen hadde aktivitets komitéen 
planlagt en innføring og demonstrasjon av 

agility og lure coursing. Det ble satt 
opp en agility bane hvor de startet 
med litt oppvisning på de forskjellige 
hindrene, så var det mulig å prøve 
seg litt for de som ønsket dette. 

Her hadde hundene det gøy, litt fart 
og spenning er akkurat det en whip-
pet trenger. Det var også lagt opp 
til litt lek med filla, for de som ville 
prøve seg på dette. 

Det var en fryd å få oppleve denne 
dagen sammen med Norsk whippet-
klubb og alle som deltok og bidro til 

at dette ble en kjempe fin dag med 

topp stemning. En stor takk til alle 
som stod bak og arrangerte, dette er 
en dag vi ikke kommer til å glemme.  

Ja, du kom med Jørgen...

Å få en suss da...

Bare blide fjes å se...

Bare smil og glede overalt...

De minste var også med...

Hjertelig latter...

Latter i ringen også...

HALLO - her er jeg...
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Bilder fra open Showet Bilder fra open Showet

Pirjo og Per ved kaken Blid skriver Tonje, og ringsekretær Cecilie

Bis valp Dogarium Coteu Bis junior, Siprex Storm

BIS Junior Siprex Storm.
BIM Junior Suna Regens Flower’s Yasmin

Beste Juniorklase Tisper

BIS og BIM Courtborne Sheldon, og Utzon’s Jubileum Julie Flash

BIS Courtborne Sheldon
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B ilder fra open Showet Bilder fra open Showet

Bruksklasse tispe Avlsklasse etter N.U.Ch. Utzon’s creamy Dream
3 kombinasjoner

Oppdretterklasse Kennel Utzon 4 kombinasjoner Beste generasjon Kennel Mjohundr. Courtborne Little 
-Elena, Mjorhundr Annt Bølle, og Mjorhundr Drifa

Geir og (Tara) Utzon’s Jubileum Julie Flash Beste Par,  Play Mec The Snow Man og Play Mec 
The Snow Princess

BIR Unghund Dkjv 16 Hjortronblommas Quick Step. 
BIM Nojv 16 Dkjv 16 Courtborne Shiva

Beste Hannhundklasse

Beste tispeklasse Cecilie

Veterankl. Tispe BIS Veteran N.SE.DK.U.Ch NV-09 Utzon’s Admiral von 
Schneider- BIM N.u.ch. Utzon’s Alice A Touch Of Love
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VALP 4-6 mnd hann
1. Courtborne Goofy

VALP 6-9 mnd hann
1. Dogarium Coteu
2. Librium`s The Jazz Maker

VALP 4-6 mnd tispe
1. Atilla Nordic`s Tiger`s Diana
2. Velvet Revolution`s Gift For Acasel

JUNIOR KLASSE HANN
1. Siprex Storm
2. Armanis Charming Prince av Trinento
3. Hennessey Hound`s Born 2 be Wild
4. Courtborne Vikings-Grim

UNGHUND KLASSE HANN
1. NOJV 16 DKJV 16 KBHV 16
 Courtborne Shiva
2. Play Mec The Snow Man
3. Oscarberg Party On The Patio
4. Kathstone`s Hide’n Seek Lucas

ÅPEN KLASSE HANN
1. Bassajahnn av Hlbari
2. Replica`s Humble Perfection
3. Maxfield Kvicken
4. Royal Lady`s Another Flying Colour

CHAMPION KLASSE HANN
1. CIB N SE DK FIN UCH UK CH
 Courtborne Sheldon
2. N DK UCH KBHV 12 NLCCH
 Utzon`s Cassanova
3. N UCH Suna Regens Tzaka Autumn Pedro
4. N UCH Mirada Amigos Sweet Andy

VETERAN KLASSE HANN
1. N SE DK UCH
 Utzon`s Admiral Von Schneider
2. Dogcastle`s Final Countdown

BESTE HANNHUND
1. CIB N SE DK FIN UCH UK CH  
 Courtborne Sheldon
2. Siprex Storm
3. NOJV 16 DKJV 16 KBHV 16
 Courtborne Shiva
4. N SE DK UCH
 Utzon`s Admiral Von Schneider

JUNIOR KLASSE TISPE
1. Suna Regens Flower`s Yasmin
2. Armanis Sweet Harmony av Trinento
3. Courtborne Vikings-Lava
4. Utzon`s Moet Imerial

UNGHUND KLASSE TISPE
1. DKJV 16 Hjortblomman`s Quick Step
2. Play Mec The Snow Princess
3. Kathstone`s Heart`n Soul Luna
4. Allfirdas Avalon

ÅPEN KLASSE TISPE
1. Utzon`s Jubileum Julie Flash
2. Linrow`s Walk of Fame
3. Utzon Iditaroad
4. Utzon`s Jubileum Jadore Flash

BRUKSHUND KLASSE TISPE
1. NORD FI LCCH AGHI
 Mjòhundr Annt Bølle
2. Utzon`s Betty Boop

CHAMPION KLASSE TISPE
1. NV 14 NORDV 14 N SE DK UCH   
 Courtborne Sagittarius
2. N SE UCH Utzon`s Gin&Tonic

VETERAN KLASSE TISPE
1. N UCH Alice a Touch of Love
2. AGHI Courtborne Little Ellena

BESTE TISPE
1. Utzon`s Jubileum Julie Flash
2. NV 14 NORDV 14 N SE DK UCH   
 Courtborne Sagittarius
3. N SE UCH Utzon`s Gin&Tonic
4. Linrow Walk of Fame

BIS Valp
Dogarium Coteu

BIM Valp
Atilla Nordic`s Tiger`s Diana

BIS Junior
Siprex Storm

BIM Junior
Suna Regens Flower̀ s Yasmin

BIS Unghund
DKJV 16 Hjortblomman`s Quick Step

BIM Unghund
NOJV 16 DKJV 16 KBHV 16
Courtborne Shiva

BIS Veteran
N SE DK UCH
Utzon`s Admiral Von Schneider

BIM Veteran
N UCH Alice a Touch of Love

BIS Oppdrett
Utzon

BIS Avl
N UCH UTZON`S CREAMY DREAM

BIS
CIB N SE DK FIN UCH UK CH
Courtborne Sheldon

BIM
Utzon`s Jubileum Julie Flash

resUltater openShow vestbY 10 Juni 2017

kritikker • kritikker • kritikker • kritikker • kritikker • kritikker • kritikker
VALP 4-6 MND HANN
1. Courtborne Goofy
Very handsome puppy. Very nice head 
and neck. Good topline. Balanced 
angulations back and front. Moves well 
in front and back, nice sidegate. Sweet 
temperament. Promising puppy.

VALP 6-9 mnd hann
1. Dogarium Coteu
Balanced overall appearance. Very nice 
head. Lovely neck. Good topline. Nice 
deep of chest. Would prefer a little bit 
better front angulations / upperarm. Nice 
broad thighs. Front and hind movement 
needs to settle with time. Beautiful 
sidegate with excellent drive behind. 
Promising puppy.

2. Librium`s The Jazz Maker
Nice overall appearance. Well devel-
oped in body. Good head. Would prefer 
longer neck and better front angulation. 
Good topline. Good depth of brisket. 
Good hind angulation. Lovely broad 
thighs. Moves a little close behind. Nice 
fluent sidegate. Nice temperament.

VALP 4-6 MND TISPE
1. Atilla Nordic`s Tiger`s Diana
5 months old puppy with very nice 
head. Beautiful neck. Well developed 
body. Good depth of chest. Balanced 
angulations.Front and hind movement 
need to settle. Very fluent and promising 
sidegate. Very nice puppy who needs 
more ring training.
 
2. Velvet Revolution`s Gift For Acasel
Very sweet puppy 4 months old today. 
Very nice head. Very nice neck. Good 
topline and front angulation. Good depth 
of body for her age. Needs to settle in 
front and back movement. Very prom-
ising and fluent sidegate. Promising 
puppy with sweet temperament.

JUNIOR KLASSE HANN
1. Siprex Storm
Very nice overall construction. Very nice 
neck. Good front angulation. Deep body. 
Nice broad thighs. Good size.  Good 
front and hind movement. Beautiful 
sidegate.
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2. Replica`s Humble Perfection
Masculine dog with very nice head. 
Good neck. Deep in chest. Balanced 
angulations. Good topline. Moved 
wide in back. Loose in front. Very nice 
sidegate.

3.	Maxfield	Kvicken
Balanced male with nice head. Sweet 
expression. Ok neck. Good topline. 
Could have more angulation in front 
and back. Ok behind movement. A bit 
narrow in front. Sidegate ok, but could 
have more strength and extention.

4. Royal Lady`s Another Flying Colour
Nice lines, but need more substance all 
over and more masculinity. Good long 
head and neck. Good topline. Ok an-
gulations. Needs more depth of chest. 
Nice long tail. Behind movement ok. 
Could be tighter in front. Ok sidegate. Is 
not entirely happy in the ring today.

Oscarberg Bedroom Eyes
6 year old male with very nice head 
and neck. Good angulations front and 
back. Good depth of chest. Good broad 
thighs. Behind movement ok. Loose in 
front movement. Sidegate could have 
more power and extention.

CHAMPION KLASSE HANN
1. CIB N SE DK FIN UCH UK CH   
 Courtborne Sheldon
Very handsome, elegant masculine 
male. Lovely head. Beautiful neck  
flowing into good topline. Exellent 
shoulder and angulation. Good behind 
angulations. Parallel coming and going. 
Beautiful flowing sidegate. A bit happy 
with his tail.

2. N DK UCH KBHV 12 NLCCH   
 Utzon`s Cassanova
Balanced male of good size. Good head. 
Very nice neck. Good topline. Very 
nice angulations front and back. Deep 
chest. Good bone for his size. Ok behind 
movement. A bit wide in front. Nice side 
movement. Very classic in type.

3. N UCH Suna Regens Tzaka 
 Autumn Pedro
Very strong mascline male. Handsome 
head. Very nice neck. Good angulations 
front and back. Good depth of chest. A 
little bit too prominent chestbone for my 
taste. Ok behind movement. A bit loose 
in front. Very fluent sidegate.

4. N UCH Mirada Amigos Sweet Andy
Balanced male. Very nice head with 
good underjaw. Good neck. Could have 
a bit better front angulations. Good 
broad thighs. Ok behind movement. A 
bit loose in front. Sidegate could have 
more power and extention.

VETERAN KLASSE HANN
1. N SE DK UCH
 Utzon`s Admiral Von Schneider
Almost 10 years old handsome male in 
beautiful condition. Very nice head. Beau-
tiful neck flowing into good topline. Good 
depth of chest. Balanced angulations front 
and back. Good front and hind move-
ment. Moves still fluently and effortlessly 
for his age. Compliments to his owners for 
keeping him in such good condition!

2. Dogcastle`s Final Countdown
Strong boy, 8 years old. Beautiful head. 
Very nice neck. Good topline. Deep 
chest. Balanced angulations. Good sub-
stance. Ok behind movement. A bit loose 
in front. Very good side movement.

2. Armanis Charming Prince av Trinento
Strong masculin dog. Strong head. Very 
nice neck. A bit sloping topline. Ok front 
angulation. Broad thighs. Good depth of 
chest. Parallel front and hind movement. 
Very fluent sidegate.

3. Hennessey Hound`s Born 2 be Wild
Strong junior male with  masculine 
head. Good underjaw. Nice neck. Could 
have more front angulation and be more 
generous in outline. Enough hind angu-
lation. Parallel hind and front movement. 
Moves with light steps in profile.

4. Courtborne Vikings-Grim
Strong male with a lot of substance. 
Masculine head. Good length of neck. 
Could have better front angulation. 
Would like more curves in the topline. 
Good depth of chest. Nice broad thighs. 
Moves a little wide in front. Ok behind. 
Nice sidegate.

Mirada Amigos Walt Disney
Long head witch could be a bit more 
masculine. Nice neck. Could be a little 
bit more generous in his overall lines. 
Would prefer a little bit better angula-
tions. Good depth of chest. Good hind 
movement. A bit high lifting in his front 
movement. Sidegate could have more 
extention. Good size.

UNGHUND KLASSE HANN
1. NOJV 16 DKJV 16 KBHV 16
 Courtborne Shiva
Very handsome male. Beautiful head 
and neck. Very nice front and hind 
angulations. Good depth of body. Good 
length of topline, but sloaping a little. 
Nice broad thighs. Parallel movement 
front and back. Beautiful sidegate.

2. Play Mec The Snow Man
Masculine dog. Good head and neck. 
Nice topline. Would prefer more front 
angulation. Good depth of chest. Nice 
broad thighs. Moves with light steps in 
profile. Ok behind, but very wide in front. 
Balanced compact outline.

3. Oscarberg Party On The Patio
Sweet temperament. Good head and 
neck. Good front and hind angulations. 
Would like more generousity in his lines. 
Ok behind movement. A bit wide in 
front. Nice sidegate

4. Kathstone`s Hide`n Seek Lucas
Nice compact body. Beautiful head. 
Nice expression. Good length of neck. 
Could prefer a bit more generousity in 
his lines. Good depth of chest. Good 
bone. Nice broad thighs. Ok movement 
front and back. Could have longer steps 
in profile movement.

Kathstone`s Glowing Dante
Nice size. Ok head. Long neck. Good 
topline.Would prefer better front and 
back angulations. Could have a bit more 
bone in his legs. Ok front and back  
movement. Sidegate needs more power 
and extention.

ÅPEN KLASSE HANN
1. Bassajahnn av Hlbari
Nice masculine male with good propo-
tions. Nice head with sweet expression. 
Long neck continuing into good topline. 
Very nice angulations. Good depth of 
chest. Nice broad thighs. Ok behind 
movement. Could be firmer in front 
action. Nice sidegate. A bit happy with 
his tail. Good coat.
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JUNIOR KLASSE TISPE
1. Suna Regens Flower`s Yasmin
Feminine, strong 10 months old. Nice 
flowing lines. Good head. Long neck. 
Very nice topline. Good depth of chest. 
Balanced angulations. Moves well coming 
and going. Very nice sidegate.

2. Armanis Sweet Harmony av Trinento
Strong, but feminine bitch. Beautiful head. 
Long neck going into good shoulder. 
Deep body for her age. Would prefer a 
bit more generousity in topline. Balanced 
angulations. Parallel front and back in 
movement. Very fluent, flowing sidegate.

3. Courtborne Vikings-Lava
10 months old elegant bitch. Feminine 
head. Very long neck going into good 
topline. Good angulations back and 
front. Good depth in chest. Good under-
line. Good front and behind movement. 
Easy flowing side movement. She is 
overall very much whippet-like.

4. Utzon`s Moet Imerial
9 months old feminine bitch. Sweet 
head. Good neck and topline. Very deep 
chest already for her age. Balanced 
angulations. Low hocks. Good behind 
movement. A little loose in front. Very nice 
sidegate. What a pitty she has a cracked tail.
 
Utzon`s Nobel My Love
Feminine sweet bitch. Sweet head. Nice 
neck. Good topline and underline. Could 
have more substance ( that will come 
with time ). Ok behind movement. A little 
loose in front. Promising sidegate.

Ballygran`s Belle
14 months old strong bitch with a lot of 
lines. Ok head. Balanced angulations. 
A bit long in loin. Ok behind and front 
movement. Side movement could use 
more extention and drive.

Utzon`s Moet Bright Night
Very feminine bitch. Strong , but ele-
gant. Could have more stop in head. 
Long neck. Balanced angulations. 
Deep chest. Good front and behind 
movement. Very nice flowing sidegate. 
Topline needs to be firmer.

Siprex	Safir
15 months old. Strong bitch. Very 
nice head. Strong underjaw. Balanced 
angulations. Good topline. Good depth 
of chest. Nice broad thighs. Good front 
and behind movement. Good flowing 
side movement. She should be a bit 
more feminine for my taste.
 
Utzon`s Nasreen My Angel
Feminine bitch. Good head. Long neck. 
Good topline. Good depth of chest. Bal-
anced angulations. Ok behind and front 
movement. Promising sidegate.

Mjòhundr Drifta
Elegant bitch. Sweet head. Nice neck. 
Good topline. Balanced angulations. Deep 
chest. Needs a little bit more substance, 
but that will come with age. Ok front and 
behind movement. Promising sidegate. 

Penny
Nice bitch, who could use more angu-
lations in front and back. Sweet head. 
Long neck. Could have stronger bones. 
Ok topline. Could have better front and 
back movement, and also better side-
gate. Good size.

UNGHUND KLASSE TISPE
1. DKJV 16 Hjortblomman`s Quick Step
Very feminine bitch with beautiful head. 
Nice underjaw. Long neck. Good topline. 
Balanced angulations front and back. 
Could have smoother underline. Paral-
lel coming and going. Very fluent, easy 
sidegate.

2. Play Mec The Snow Princess
Feminine bitch with beautiful head. Long 
neck. Good topline. A bit upright in front 
angulation. Ok behind angulation. Good 
depth of chest. Moves well in front. A bit 
narrow behind. Very nice sidegate.

3. Kathstone`s Heart`n Soul Luna
Feminine bitch. Long head. Muzzle could 
be stronger. Good shoulders. Deep 
chest. Topline could be a bit more gen-
erous. Ok behind angulations. Moves a 
bit narrow behind and loose in front. Very 
nice sidegate.

4.	Allfirdas	Avalon
Strong, but feminine bitch. Nice head. 
Long neck. Ok angulations front and 
back. Good bone. Ok behind movement. 
A little loose in front movement. Sidegate 
could have more extention and drive. 
Good condition.
 
Utzon`s Lucky Lips
Feminine bitch. Good head. Nice neck. 
Ok topline. Could have more angulations 
both in front and back. Chest needs to 
become deeper. Ok behind movement. A 
little wide in front. Nice sidegate.

Oscarberg Backdoor Love Affair
22 months old bitch with a nice head. 
Long neck going into shoulder nicely. 
Topline a bit roached ( maybe due to 
weather ? ) Good depth of chest. Moves 
well behind. A little loose in front. Nice 
sidegate. A bit thin coat today.

ÅPEN KLASSE TISPE
1. Utzon`s Jubileum Julie Flash
Beautiful bitch with long flowing lines. 
Lovely head. Strong underjaw. Beautiful 
neck flowing into nice topline. Very nice 
angulations back and front. Good front 
fill and depth of chest. Nice low hoocks. 
Moves well behind. A little wide in front. 
Lovely flowing sidegate. A lovely whippet.

2. Linrow`s Walk of Fame
Strong bitch. Good head with strong 
underjaw. Long neck. Good topline. Very 
nice angulation in front. Deep chest. Well 
filled body. Broad thighs. Parallel coming 
and going. Nice flowing, easy sidegate.

3. Utzon Iditaroad
Strong bitch with a lot of substance. 
Good head. Long neck. Balanced an-
gulations. Very deep chest. Nice broad 
thighs. Moves ok coming and going. Very 
nice flowing sidegate.

4. Utzon`s Jubileum Jadore Flash
Feminine bitch. Very nice head. Good 
length of neck. Good topline. Balanced 
angulations back and front. Deep chest. 
Nice broad thighs. Low hocks. Ok behind 
movements. A little wide in front. Nice 
sidegate.

Utzon`s Jubileum Juvel Flash
Feminine bitch. Ok head. Long neck. 
Balanced angulations back and front. 
Could have a bit longer loin. Good depth 
of chest. Parallel movement back and 
front. Sidegate could be more powerful, 
and she could have longer steps.

Utzon`s I am Anutcha
Very lovely all over appearance. Nice 
long lines. Strong head. Good underjaw. 
Good neck and topline. Good frontfill. 
Very nice angulations in both ends. 
Deep chest. Moves well from behind. A 
little wide in front. Very nice sidegate. 
Topline flattens a bit in movement. 

Utzon`s Glow Dance
Feminine strong bitch. Nice head with 
sweet expression. Long neck. Good 
angulations back and front. Deep chest. 
Good behind movement. A bit wide and 
loose in front. Sidegate could be more 
powerful and have extention.



24 25

Play Mec Snow Flake
Happy girl. Good head with sweet 
expression. Long neck. Good length of 
body. Could use more angulations front 
and back. Chest need to deepend. Ok 
back movement. Loose in front. Sidegate 
could have more power and extention.

Courtborne Pucci
Feminine bitch. Good head, but could 
have stronger underjaw. Long neck. 
Could have more front angulation. Good 
chest. Moves ok from behind. Wide in 
front. Easy nice sidegate.

Edelherb My Heart Will Go On
5 years old, feminine bitch. Nice long 
head. Nice neck. Good topline. Bal-
anced angulations back and front. May-
be have a bit more substance all over. 
Moves well from behind. Loose in front. 
Sidegate could have more extention 
and power.

Utzon`s Katniss Everdeen
Feminine bitch with nice head,  although 
could have more underjaw. Long neck. 
Nice topline. Balanced angulations. 
Good depth of chest. Broad thighs. Ok 
behind movement. Wide in front. Good 
sidegate.

Suna Regens Tzhaka Autumn Paulita
Strong bitch. Feminine head. Very nice 
neck. Good topline. Balanced angu-
lations. Deep chest. Good movement 
from behind. Loose in front. Could have 
more power and reach in sidegate.

Utzon`s Keira Knightly
Very strong bitch, who could be a bit 
more feminine. Good head. Ok neck. 
Could have more angulations back and 
front. Deep chest. Broad thighs. Parallel 
coming and going. Sidegate could use 
more power and extention.

Peral`s Legacy`s Lusingando
Sweet head and expression. Good neck. 
Could have more generousity in all her 
lines. Needs more angulations front and 
back. Ok movement back and front. Side-
gate could have more extention and power.

Peral`s Legacy`s Born to be Wild
Strong bitch. Good head. Nice expres-
sion. Long neck. Topline could be better. 
Deep chest, but underline rises to quickly. 
Moves ok in front and behind. Sidegate 
could have more power and extention. 

BRUKSHUND KLASSE TISPE
1. NORD FI LCCH AGHI
 Mjòhundr Annt Bølle
5 years old bitch with nice head. Good 
neck and topline. Deep chest. Moves ok 
front and back. Nice springy gait in profile.

2. Utzon`s Betty Boop
7 years old. Feminine head and expres-
sion. Balanced all over. Could use more 
substance. Enough angulations. Chest 
could be a bit deeper. Moves well front and 
behind, and with light steps in the profile.

CHAMPION KLASSE TISPE
1. NV 14 NORDV 14 N SE DK UCH   
 Courtborne Sagittarius
Super feminine bitch. Lovely head. 
Sweet expression. Beautiful neck. 
Lovely topline. Balanced angulations 
front and back. Good depth of chest. 
Nice broad thighs. Moves well in front. 
A little narrow behind. Beautiful sidegate 
with excellent extention and holds her 
well in movement. Georgeos whippet!

2. N SE UCH Utzon`s Gin &Tonic
Very beautiful and feminine bitch. Nice 
expressive head. Long neck. Very nice 
topline. Deep chest. Balanced angula-
tions front and back. Moves well behind, 
a little loose in front. Very nice flowing 
sidegate. A beautiful whippet!

VETERAN KLASSE TISPE
1. N UCH Alice a Touch of Love
Almost 10 years old sweet lady.
Feminine head. Lovely neck. Good 
angulations. Good topline. Good depth 
of chest. Moves well in front and back, 
and still with light steps in sidegate.

2. AGHI Courtborne Little Ellena
Nice bitch. 9 years old. Nice head. Very 
good neck. Good topline. Balanced 
angulations. Good depth of chest. Ok 
movement back and front. Light steps 
in profile.

OPPDRETTERKLASSE
1. UTZON
What a beautiful group of high quality. 
All with lovely heads and outlines. Mov-
ing extremely well. Compliments to the 
breeder.  

AVLSKLASSE
1. N UCH UTZON`S CREAMY DREAM
High class progeny group with beautiful 
breed type. The mother has pssed on 
good quality. Lovely heads, outlines 
and extremely fluent movement. I could 
take any of them to my home any time! 
Congratulations!

I was very honoured and pleased to be 
invited to judge the Norwegian Whippet 
Club’s first open show in June 2017 in 
Vestby. Previously I have had the pleas-
ure of judging twice in Sweden and last 
autumn also in Finland. I was really 
looking forward to this assignment and 
when I heard that there were 70 whip-
pets entered, I was really thrilled. When 
I arrived in Norway it was raining heavi-
ly and we all know what whippets think 

about showing in a rainy show ring… 
Well, luckily we didn’t get any rain during 
the day although it was very windy. The 
show ground was very nice with short 
grass and the ring was  surrounded by 
cottages where the exhibitors could stay 
– how convenient. The show committee 
had done a great job with a lot of lovely 
prices and the arrangements during the 
day went smoothly.

The most important things in whippets 
for me are a graceful combination of el-
egant balanced outlines and effortless 
powerful movements – without forgetting 
gentle temperament. I love curves, but 
they must be gentle ones – not too ex-
aggerated. I am not a fanatic about the 
size and a little bigger whippet is OK with 
me as long as it doesn’t lose its elegance 
and breed type.  I am more worried 
about that whippets don’t become too 
heavy and broad. The whippet is a sight-
hound and for me that means elegance, 
lean bones, long beautiful lines com-
bined with effortless, strong movement. 

dommerens kommentarer
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During the day I found many dogs with 
these qualities – although more in bitch-
es which is often the case in our breed. 
Someone has said that maybe the vir-
tues we are looking forward in whippets 
are more easily achieved in bitches than 
in males... maybe that is the truth. 

Most of the dogs were in good physical 
condition and had nice temperaments, 
but one thing that bothered me was that 
there were several dogs with unclean 
teeth. It doesn’t matter if your dog is a 
show stopper or a couch potato, it is im-
portant (and easy) to keep the teeth clean.

There were five puppies entered and as 
it is often the case they were in different 
stages of development. In bitches the 
winner – and finally BOS puppy, was a 5 
month old sweet girl ATILLA NORDIC’S 
TIGER’S DIANA, who had nice gener-
ous lines and promising movement. BIS 
puppy came from the older male puppy 
class, DOGARIUM COTEAU, a lovely 
combination of balanced outlines and 
fluent movement.

In junior class there were five males and 
an easy winner was a very handsome 
boy of excellent size, SIPREX STORM, 
who excelled also in movement and end-

ed as 2nd best male and later on the day 
won the competition of BEST MOVE-
MENTS. HP also to ARMANIS AMIGOS 
PRINCE AV TRINENTO. 

Intermediate class was won by COURT-
BORNE SHIVA, an eyecatching young 
male with beautiful outline and strong 
movement. He was also 3rd best male 
later on. HP also to PLAY MEC THE 
SNOW MAN. 

Next was open class and the winner with 
HP was BASSAJAHNN AV HLBARI, a 
good honest masculine male.
Then it was time for the champion class 
and in here I found my winner of the 
day: COURTBORNE SHELDON. What 
a beautiful, balanced stallion-like male! 
Gorgeous head, beautiful neck flowing 
into good shoulders and topline. He was 
one of the rare ones who had absolutely 
sound movements from all directions on 
that day, and holding his shape so well 
both in standing and moving. Well-de-
served HP’s also to UTZON’S CASA-
NOVA and SUNA REGENS TZHAKA 
AUTUMN PEDRO. 

Veteran class was won by UTZON’S AD-
MIRAL VON SCHNEIDER, 10-year old 
smart gentleman still in excellent condi-

tion with effortless fluent gait.  He was 
also 4th best male. HP also to DOGCAS-
TLE’S FINAL COUNTDOWN.

On to the bitches then. When the 11 
junior bitches came into the ring I was 
thrilled. So many feminine, nice moving 
bitches! It was difficult to choose be-
tween them and the placings could be 
changed the next day, but now I chose 
SUNA REGENS FLOWER’S YASMIN 
for the winner. She is very mature for 
her age with deep body and excellent 
movement. After her with HP ARMAN-
IS SWEET HARMONY AV TRINENTO, 
COURTBORNE VIKINGS LAVA and 
UTZON’S MOET IMERIAL. HP also to 
UTZON’S MOET BRIGHT NIGHT. All 
high quality bitches.

Intermediate class also provided love-
ly exhibits. First place to HJORTRON-
BLOMMAS QUICK STEP, a very fem-
inine, delicious girl with beautiful head 
and underjaw. HP also to PLAY MEC 
THE SNOW PRINCESS and KATH-
STONE’S HEART’N SOUL LUNA.

Open class was huge, 15 quality bitch-
es! What can I say about the winner 
UTZON’S JUBILEUM JULIE FLASH? 
She caught my eye immediately with 
her beautiful flowing lines and wonderful 
strong movement. Yes, she is a bit broad 
when coming towards you, but her other 
qualities overcame that. A super bitch in-
deed! She went all the way to be my Best 
bitch nr. 1.  2nd in the open class with 
HP went to LINROW’S WALK OF FAME 
who was also 4th best bitch. A strong, 
sound bitch with fluent movement. HP 
also to UTZON’S IDITAROD, UTZON’S 
JUBILEUM JADORE FLASH, UTZON’S 
I AM ANUTCHA, UTZON’S KATNISS 
EVERDEEN and PEARL’S LEGACY’S 
LUSINGANDO.

Working class consisted of two bitches 
and the winner with HP was MJOHUN-
DR ANNT BELLE, a nice bitch with a 
springy gait.

Veteran class was won by an almost 10 
year old lady UTZON’S ALICE A TOUCH 
OF LOVE who appeared to be litter sister 
to the male veteran winner. Still in good 
condition for her age and a well earned 
HP to her.

There was one progeny class entered, 
UTZON’S CREAMY DREAM with four 
of her lovely babies. A very high quality 
group of super individuals, all with beau-
tiful bodies and movement. UTZON ken-
nel presented a breeders group whre all 
four were just my cup of tea with super 
outlines and movement.

I was very pleased with my best male 
and best bitch choices COURTBORNE 
SHELDON and UTZON’S JUBILEUM 
JULIE FLASH and it was a beautiful sight 
when these two whippets trotted around 
the ring. On that day Sheldon present-
ed almost a perfect picture of balanced 
outlines and sound movement from all 
directions and his connection with his 
talented handler was lovely to watch.

I enjoyed the day enormously and the at-
mosphere at the show was very friendly 
and relaxed. I want to express my thanks 
to the Norwegian Whippet Club for invit-
ing me to their show. Big thanks also to 
my clever ring stewards Tonje Heimdal 
and Cecilie Landsverk, who made sure 
that everything went smoothly during the 
day. Thank you also to the people who 
brought their dogs to the show, you have 
a lot of high quality whippets – keep up 
the good work!

Pirjo Muhonen 
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Som tidligere - veldig sporadisk og 
resultatløs - konkurranserytter har jeg 
hatt min del av nerver, og regnet ikke 
med at Tavi ville ha en større beroligende 
effekt enn min gamle fjordhest hadde hatt. 
Jeg planla dagen med matpakke og kaffe 
på termos og hund og mann og sam-
menleggbar stol x2 i bagasjen.

En liten detalj hadde jeg muligens over-
sett, nemlig det faktum at konkurransen 
skulle foregå i en uisolert ridehall og at 
jeg har whippet. Ja, hva er så problemet 
med det, tenker du kanskje. Ok, velkom-
men til Nordnorge. En uisolert ridehall 
med åpne porter i April = isboks. Whippet 
+ isboks = Ja, du er medlem av whippet-

klubben, så den skjønner du sikkert selv.
Tavi hadde på ingen måte tenkt å verken 
legge seg eller sette seg på bakken. I 
fanget, under pledd, kanskje, men på 

Inne i vårt 5 år med sitt og dekk og sånn 
bestemte jeg meg endelig for at vi kanskje 
hadde gått nok kurs til å prøve oss på sitt 
og dekk på bortebane.

Pearl’s Legacy’s Nothing But Tavi aka 
Tavi og jeg har trent lydighet i hundeklubben 
vår siden hun var valp. Tavi har alltid hatt 
en egen evne til å se på meg som om 
jeg er den vakreste i verden, noe 
de folka med treningsvest, klikker og 

bordercollie eller sånn der jaktgolden, 
visstnok kaller god kontakt. (Jeg tror 
forøvrig det bare handler om at jeg er 
den vakreste i verden, altså.) Hun er 
altså slettes ikke dum, og har sittet og 
“dekket” mye etter hvert.

Jeg meldte oss altså på i klasse 1 rally-
lydighet på en uoffisiell konkurranse hos 
Harstad Hundeklubb. Med en kjæreste 
som bor i Harstad føltes dette som et 
lavterskeltilbud for oss med stevnenerver.

med whippet på rallylYdighetsbanen
Tekst: Andrea Berg Johnsen Foto: Ina Malén Andreassen, Anne Robertsen

BAKKEN? Er du teit eller?! Oppvarmingen 
til klassen bestod for min del av å over-
bevise Tavi om at ostepølse var premie 
nok for å sitte på bakken. Siden dette 
heldigvis var en uoffisiell klasse fikk jeg 
lov til å ha genser på Tavi. Uten denne 
hadde det nok heller blitt en runde med 
gå rundt, skjelve, se lidende ut og til nød 
stå litt stille på kommando.
Mens jeg gikk banen før start, registrerte 
jeg at makstiden på gjennomføring av 
banen var 4 minutter. Heldigvis overlever 
de fleste hjernecellene 4 til 6 minutter før 

de begynner å ta alvorlig skade av oksygen-
mangel, så jeg konkluderte med at det 
burde gå greit å nervøst holde pusten 
gjennom hele programmet.
På grunn av svært redusert respirasjon 
og miniblackout har jeg måttet se på 
videoen som min kjære hadde tatt av 
oss for å i det hele tatt huske runden. 
Det så definitivt bedre ut enn det føltes, 
men vi greide å få dobbelkommando 
på samtlige sitt’er og dekk’er. Tavi var 
også nede i verdens høyeste dekk uten 
bakkekontakt (mest som en høflighets-
greie fra hennes side, hun hadde jo 
allerede gitt uttrykk for hva hun syns om 
å ligge på bakken), noe som ga en drøss 
med minuspoeng. Likevel greide hun å 
gå gjennom hele runden og titte på sin 
ikke-pustende eier (undertegnede) på en 
måte bare en sulten whippet kan.
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Under premieutdelingen var jeg ganske 
sikker på at det måtte være et uhell at 
jeg ikke ble lest opp blant diskene. Da 
de nærmet seg plasseringene og pre-
mieringene ble jeg helt sikker på at 
bedømmingen min hadde falt ut av bunk-
en, men så feil kan man ta!

I debuten vår greide SuperTavi og jeg å 
sitte og dekke til en 1 premie og en 3 plass 
i klassen.

Tenk, veslewhipsen og jeg greide å 
slå mange av de dedikerte lydighets 
ekvipasjene!

For å skryte litt, så gikk det offisielle 
forsøk nr 2 også det jeg vil kalle relativt 
bra. Med 190 poeng hadde Tavi’en og 
jeg sittet og dekket til en ny 1.premie og 
direkte opprykk til klasse 2. “Not bad” for 
en pysepels og en nervøs hundemamma 
utenfor komfortsonen.

Hjerte for hunder på Rømmen” tok tidlig 
kontakt og laget en tråd/plakat om Mio, 
og savnet-meldinger ble også delt på 
andre grupper og mellom bekjente av oss 
og andre whippet-eiere. Vi fikk forespørsler 
om vi ville ha letehjelp fra både lokalbefolk-

ningen og de som bodde lengre unna, og 
vi satte virkelig pris på all hjelpen og de 
gode tankene som ble sendt vår vei av 
de som ikke kunne hjelpe til fysisk med 
å lete.

Jeg husker desverre ikke navnet på alle 
som tok kontakt eller hjalp til, men det 
var utrolig betryggende å vite at det var 
flere som så etter “goklumpen” vår når 
man ikke har noen nye observasjoner, 
og letingen blir på måfå i et så stort om-
råde som det han var forsvunnet i. Held-
igvis endte det godt med Mios utflukt. Vi 
fant han like før midnatt i god behold, da 
Kristin plutselig fikk øye på ham fra bilen 
vi kjørte i sentrum. Mio var i god behold, 
bare litt kald og sliten. Gjensynsgleden 
var selfølgelig stor både hos oss og ham, 
og vi priser oss lykkelige over at alt gikk 
så bra som det gikk. 

Mari og Mio.

Da Mio fortsatt ikke var kommet til rette 
en halvtime senere, bestemte jeg meg 
for at jeg måtte kjøre til Korsvegen likev-
el. Søsteren min Tone, som er medeier til 
Mio, ble også med. På veien dit plukket 
vi også opp Kristin Hoff siden hun ville 

være med å lete. Det var utrolig godt å 
ha henne med både for søsteren min og 
meg, siden vi var usikre på hva som var 
klokt å gjøre i situasjonen vi brått befant 
oss i. Kristin var også litt kjent i området 
Mio forsvant ettersom hun hadde bodd 
der før. 

Jeg skal ikke gå så nøye inn på selve 
letingen, men jeg ble bare mer og mer 
engstelig etter som tida gikk, og det ble 
mer og mer kaldt ute. Mio hadde heldig-
vis ett vinterdekken på med noen smale 
refleksstriper, men det var ingen god 
følelse å vite at han kanskje måtte være 
ute hele natta. Han hadde også hatt et 
leiebånd på da han stakk av, og vi var 
redde for at han kunne ha satt seg fast et 
sted i skogen langt unna folk.
 
Vi fikk heldigvis erfare at det finnes utrol-
ig mange flotte og hjelpsomme menne-
sker der ute som stiller opp og hjelper 
til når noe slikt skjer. FB-gruppa “Med 

Jeg er den heldige eieren av en super 
whippet gutt på snart 2 år, med navn 
Mio (Courtborne Billabong). Han er den 
første hunden jeg eier, og en gang i uka 
er han i en “hundebarnehage” - Hunde-
patruljen - der han får løpe fritt ute på tur 
med flere andre hunder. For noen uker 
siden mottok jeg en telefon i halv fire-tid-
en på ettermiddagen, med en beskjed 
jeg gjerne skulle vært foruten. Mio, som 
var med Hundepatruljen til Korsvegen i 
Melhus, hadde stukket av etter et dyr idet 
de skulle til å dra. 

De som passet Mio hadde ringt en time 
tidligere, men da hadde jeg ikke fått med 
meg at de hadde prøvd å ta kontakt. Han 

hadde derfor vært borte en stund allere-
de. Jeg skal ærlig innrømme at jeg først 
ikke helt forsto hvor alvorlig det kunne 
være. Han hadde blitt observert av flere 
stykker i “sentrum” av Korsvegen, så jeg 
regnet med at han ville bli funnet ganske 
raskt.

Mio har aldri stukket av tidligere, og jeg 
tenkte derfor først at det ikke var nød-
vendig for meg å kjøre dit han forsvant 
ettersom det allerede var flere som lette. 
Hundepasserne lovet å holde meg in-
formert, og jeg skulle gi beskjed om 
jeg fikk en telefon hvis noen andre fant 
ham. Jeg tok også kontakt med oppdret-
teren min, Kristin Hoff, i tilfelle hun fikk 
spørsmål om hun visste av noen som 
savnet en whippet. 

da mio forSvant
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Fortsettelse fra Whippetmagazinet 
1-2017

I skrivende stund viser kalenderen fred-
ag 26. mai. Veterinæren har ringt meg etter 
dagens kontroll hos Fredrikstad Dyrehospital, 
men la oss skru tiden tilbake noen uker. 

Etter at noen dramatiske dager for Leah 
sin bror var over, og han var utskrevet fra 
sitt sykehus, var det Leah sin tur igjen.
Innlagt for blodtransfusjon og overvåkning 
på grunn av svært lav blodprosent. 
Veterinæren sin arbeidshypotese var at 
dette hadde sammenheng med tidligere 
diagnose, Immunmediert trombocytopeni. 
Det ble tatt en rekke prøver, bl.a. ben-
margsprøve som ble sendt til et labo-
ratorium i Tyskland for analyse. Flere 
diagnoser ble kastet i lufta, men det var 
liten tvil om at det var immunforsvaret 
som hadde gått amok igjen og tatt de 
røde blodceller denne gang. Som dere 
kanskje husker fra historien i forrige Mag-
azin, var det blodplatene som ble spist 
opp da. Med benmargsprøven ville en 

finne ut om produksjonen gikk 
som den skulle i benmargen. 
Det kunne være at cellene ikke 
slapp ut i kretsløpet, eller de 
kunne bli spist opp i benmargen 
av f.eks. kreft. Leah kom hjem 
dagen etter og hadde god effe-
kt av blodoverføringen. Røde 
blodceller har en levetid på 100-
120 dager i kretsløpet, så jeg visste at 
dette var lånt for ikke si kjøpt tid om ikke 
tilførselen av nye celler fra benmargen 
kom i gang igjen.

Også denne gang lå løpetid tilbake et par/
tre måneder i tid. Veterinæren hadde også 
tidligere lansert en ide om at hormoner 
i forbindelse med løpetiden kunne være 
en trigger for immunforsvaret. Ideen ble 
på ny aktuell, og da er sterilisering av 
henne en relevant behandling.
Ingen praktisk betydning for meg da hun 
selvfølgelig ikke skal avles på. Mer med 
tanke på hunden selv. M       en om dette 
er årsak til at sykdommen dukker opp, er 
jo det liten tvil om hva jeg gjør.

Jeg har mine dyr forsikret, og ba 
veterinæren skrive en søknad 
til selskapet om dekning av 
operasjonen. Dette gjorde hun, 
og etter en time kom responsen 
på mail. Avslått, fordi dette til-
taket var ikke behandling, men 
forebygging. Jeg trodde dette 
måtte bero på en misforståelse 

og ringte selskapet. Min kundekontakt 
kunne ikke si noe annet enn at denne 

saken hørtes ut som behandling og 
burde kunne godkjennes. Jeg måtte 
imidlertid ringe skadeavdelingen for å få 
endelig svar. En litt brysk saksbehandler 
der så på saken og hørte på min historie. 
Han sa de måtte forholde seg til interne 
regler, og at dette var forebygging, og 
ikke behandling. Hadde skaden vært 
direkte f.eks. en cyste på livmoren, had-
de det ikke vært noe problem. I følge 
deres regelbok var dette tilfellet forebygging. 
Om Leah sin livskvalitet ble nedsatt, og 
at forsikringsselskapet årlig får en regning 
på flere titalls tusen fra Fredrikstad Dyre-
hospital, er underordnet.
Dette skurrer hos meg. Dette skurrer hos 
veterinærene på Fredrikstad Dyrehospital. 

En annen ting som skurrer er at min 
kontaktperson, som hun kaller seg, ikke 
kan “ta saken min” i selskapet. Hva skal 
jeg da med en kundekontakt da; kun 
kjøpe flere forsikringer?

Hjemme igjen måtte Leah holdes uten 
anstrengelser og i begrenset aktivitet. 
Dagene gikk litt opp og ned. Hun ble satt 
på ganske stor dose Prednisolon, som i 
seg selv gjør henne slapp og trøtt. Men 

tross alt, gradvis gikk det fremover. Hun 
viste øyeblikk av eufori og sprudlet av 
glede og lekelyst, noe som ga meg viss-
het om at bedring var på vei.
Ved neste kontroll viste prøvene litt ned-
gang i blodprosent og svært lite tilførsel 
av nye celler. Prednisolondosen ble re-
dusert men hun ble i tillegg til Predniso-
lon, satt på Atopica som foruten å være 
betennelsesdempende, skal dempe 
immunforsvaret. Nye uker med “lavgang” 
er frustrerende, særlig med flere hunder i 
husholdningen. Trim og lufting blir en ut-
fordring, og Leah vil jo så gjerne.
 
Så tilbake til starten. I dag har jeg vært 
til ny kontroll. Veterinæren ringte meg 

l e a h
Av: Arnulf Eliseussen
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nettopp med gode nyheter. Blodprosent 
på 25 (30 er normalt), og 2,5 % økning i 
tilførsel av friske celler.
Det viser at medisinene har virket, og 
hun selv produserer nye røde blodceller 
igjen. Diagnoseen denne gangen er 
Immunmediert Anemi. Samme diagnose 
som sin bror. Leah viser klar formstigning 
og tar lange steg i riktig retning. Hva 
som trigger immunforsvaret henger fort-

satt i luften. Det kan være løpetid, men 
det alene er det trolig ikke i og med at 
hennes bror har fått samme diagnose.

For meg er årsaken et troll med flere 
hoder, som bare ligger der og venter på 
en mulighet. Så spørs det om vi klarer å 
finne en måte å kapp ete med trollet på. 
Det er vel unødvendig å si at telefonsam-
talen gjorde helgen min.

Norsk Whippetklubb ønsker Arnulf og Leah god bedring og lykke til!

e e
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med hjerte for hunder på rømmen
-når krisen oppstår og noe av det kjæreste du har blir borte

Den 26. januar poster et medlem en 
«screenshot» inn til Facebook gruppen 
«Med Hjerte for Hunder på Rømmen re-
serveløsning».

Whippeten Mio er savnet og brått går det 
store frivillige, men fantastiske maskineriet 
i gang.

En fra Arbeidsgruppen tar raskt kontakt 
med eier for å få informasjon om hunden 
og hvordan hunden forsvant slik at vi kan 
lage en deling og forsøke å gi eier gode 
råd om hvordan lete etter savnet hund.
Eier får da 2 eierkontakter som følger 
saken tett.  En av eierkontaktene har 
jevnlig kontakt med eier og oppdaterer 
både eier og medlemmer om eventuelle 
observasjoner. Noen eiere klarer seg 
veldig godt på egenhånd og vet hvordan 
de skal håndtere det å ha en hund på 
rømmen, andre setter utrolig pris på at 
vi «holder de litt i hånden» og forøker å 
berolige og komme med gode råd.
 
Vi lager også savnetplakat og postkass-
elapper og våre fantastiske medlemmer 
sitter klare til å dele savnetmeldingen vi-

dere til Facebookgrupper i området hun-
den er savnet i fra. Vi håper også at vi 
blant våre 32000 medlemmer har med-
lemmer som raskt rykker ut for å lete. 
Vi har et godt samarbeid med Politi på 
landsbasis og vår mediekontakt har op-
prettet en god dialog med avisene rundt 
om i landet.

I Mio sin sak tok det litt tid før deling ble 
laget fordi kontaktpersonene var ute og 
lette og måtte spare strøm på mobilene. 
Da oppfordret vi våre medlemmer å dele 
fra eiers/oppdretters side og en i arbeids-
gruppen delte også innlegget raskt over 
på sin Facebook vegg, delte det offentlig 
og linket det så inn til gruppen for å gjøre 
det så enkelt som mulig å bistå eier med 
å få ut budskapet om at lille nydelige Mio 
var på rømmen. Våre fantastiske med-
lemmer delte raskt savnet meldingen vi-
dere til mer lokale fb grupper.

Mio ble takk og lov funnet forholdsvis 
raskt, men hadde saken gått over flere 
dager kunne vi forsøkt å kontakte me-
dia og vi kunne bistått med å arrangere 
fellessøk. I tilfeller hvor vi ikke har en 
eierkontakt i distriktet hunden er savnet 
fra, kan vi opprette arrangementet og 
informere de fremmøtte over tlf. eller for-
telle eier hvordan lete etter savnet hund. 
Eier instruerer da selv de som har møtt 
frem på fellessøket som vanligvis bruker 
å pågå i 3 timer. Det er slitsomt å lete 
etter savnet hund når øyne og ører skal 
jobbe på høygir.

Vi har også noe utstyr vi kan låne ut og 
håper på sikt at vi har utstyr plassert ut 
over store deler av landet.

Vi har fra 2014-2017 jobbet med 19 
whippeter. Whippet og Mynder generelt 
er raser hvor vi ber medlemmer og eiere 
rope minst mulig og absolutt ikke forsøke 
å fange hunden.  Hjertene til oss i ar-
beidsgruppa som selv har Mynder slår 

ekstra raskt når 
vi får inn meld-
ing om en savnet 
Mynde. Det kan 
fort blir en “katt 
– mus” lek ut av 
dette. 

Facebookgrup-
pen jobber i snitt 
med mellom 
40-80 hunder pr 
mnd. på lands-
basis. Vi bistår 
også når hunder 
forsvinner i Sver-
ige. 

I 2016 jobbet vi med 740 forsvinnings-
saker, dvs. saker hvor vi var i kontakt 
med eier og laget en deling. Noen av 
disse var også hund som faktisk savnet 
eier. 656 av disse sakene ble oppklart og 
fikk en lykkelig slutt. 61 saker sto fortsatt 
uløst ved årets utløp og 21 av sakene 
endte dessverre i hundehimmelen. Noen 
få endte med omplassering. 

Alt vi gjør for hund og eier er naturligvis gratis. 

Mister du hunden din er det viktig å 
varsle Politi raskt. Viktig å få ut området 
hunden er savnet i med adresse, kommune 
og fylke. Følgende er også viktige 
opplysninger som må ut: 

Navn
Rase
Alder
Halsbånd
Farge
Telefornnummer til kontaktperson

Gi også opplysninger om hvordan hun-
den forsvant, ble den skremt, kom den 
seg ut av døra, halsbåndet osv. 

Dette gir oss raskt 
muligheten til å 
lage deling. 
Det er ikke så viktig 
for oss om hunden 
er chippet eller ikke, 
men er ikke chip reg. 
på eier eller den ikke 

har chip er det viktig at Politi/falk/Viking får 
denne beskjeden. 
Når hunden har kommet hjem setter vi 
alltid pris på å få et hjemkomstbilde. Det 
varmer alltid våre hjerter å se en sliten 
rømling trygt i matmor/matfars armer 
eller helt utslått på sofaen.

Hunder på rømmen har 2 personer i organisasjonen - Liza og Robert. De har en organis-
asjon kun for å ha ett org.nr og Vipps, da det hender at noen vil donere penger som takk 
for hjelp slik at organisasjonen får inn midler til bla. utstyr. Arbeidsgruppa består av 
syv ildsjeler. Alle har sine arbeidsoppgaver, og noen sitter mer eller mindre på 
fulltid med savnet hund mens noen kombinerer dette med jobb.
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Øyelysing er viktig for å redusere fore-
komsten av arvelige øyesykdommer. 
Ved funn av alvorlige øyesykdommer, 
anbefales det at hunden ikke brukes i 
avl. Ved milde og lavgradige former av 
arvelige øyesykdommer, kan det være 
nok at hunden pares med en annen som 
er fri for den samme lidelsen.
Regelmessig øyelysing av avlsdyr sikrer 
at ikke nye eller ukjente øyesykdommer 
får utvikle seg uoppdaget gjennom gen-
erasjoner med avl. Øyelysing er videre 
dyrevelferdsmessig viktig for å spare 

den enkelte hund for unødvendig lidelse 
ved tidlig diagnostikk og behandling av 
øyesykdom.

HVA ER ØYELYSING OG HVEM KAN 
UTFØRE ØYELYSING?
Øyelysing innebærer en øyeun-
dersøkelse hvor hovedfokus er å diag-
nostisere arvelige øyesykdommer som 
kan opptre hos hunder i ulike aldre. Øye-
lysingen må gjøres av en autorisert øye-
lyser, som er en veterinær med formell 
etterutdannelse av flere års varighet. Det 
er ca. 20 øyelysere i Norge som er tilg-
jengelige på ulike klinikker i hele landet. 

Når hund og eier kommer til øyelysing, 
gjøres det først en registrering av hun-
dens ID / chip, slik at man vet at det 
er riktig hund som øyelyses. Eier eller 
«handler» skriver under på et dokument 
hvor det samtykkes til at øyelyseren 

om ØyelYSing
Av Veterinær Siv Grosås autorisert
øyelyser/attestutsteder for arvelige
øyelidelse og
Veterinær Ernst-Otto Ropstad
Førsteamanuensis, DVM PhD Dipl ECVO

registrerer resultatene som finnes ved 
øyelysingen på NKK’s Dog Web. For 
hunder som ikke er registrert i Norsk 
Kennelklubb, skrives det en papirattest 
som bekrefter resultatet av øyelysingen. 

Øyelysing foregår i et mørkt rom ved 
hjelp av to ulike instrumenter med lys 
og forstørrelse (spaltelampe og indi-
rekte oftalmoskop) som gjør det mulig 
å vurdere de ulike strukturene i øynene. 
Øyelokk, hornhinne, fremre øyekammer, 
regnbuehinnen, linse, glasslegeme og 
netthinne, er alle eksempler på struk-
turer som blir vurdert ved øyelysingen. 
Undersøkelsen foregår i to omganger 
med 15-20 minutters mellomrom. Det 
gjøres først en kort forundersøkelse for 
å sjekke utvendige deler av øynene, 
fremre øyekammer og regnbuehinnen. 
Så får hunden øyendråper som utvider 
pupillene, slik at bakre deler av øynene, 
inkludert linsene og netthinnene kan vur-
deres. Under øyelysingen sitter eller står 
hunden på et undersøkelsesbord uten 
noen form for beroligende. 

HVA ER HENSIKTEN MED ØYELYSING?
Hensikten med øyelysing er todelt. Sys-
tematisk undersøkelse av øynene hos 
avlsdyr er viktig for å hindre at hunder 
med alvorlige former av arvelige øyesyk-
dommer pares og fører sykdom videre. 
Samtidig kan kartlegging av øyesyk-
dom hos en rase ved øyelysing bidra 
til at hunder med enkelte forandringer i 
øynene med større trygghet kan brukes i 
avl ved paring med en hund som er kjent 
fri ved øyelysing for tilsvarende foran-
dringer. Man kan altså hindre dobling av 
anlegg for ulike tilstander, og slik bidra til 
å holde forekomsten nede i rasen. 

Øyelysing er også avgjørende for å op-
pdage hunder med øyesykdom som gir 
synsnedsettelse slik at man tilrettelegge 
og hjelpe disse til et best mulig liv. Synet 

er en veldig viktig sans for hunden. Hun-
der som blir blinde kan ofte kompensere 
godt for synstap ved hjelp av luktesans 
og andre sanser. Synet er likevel viktig 
for livskvalitet, orienteringsevne og so-
sial interaksjon med andre dyr og men-
nesker. Synstap eller nedsatt syn kan re-
sultere i nedsatte bruksegenskaper hos 
hunden og medvirke til uheldig atferd i 
ulike situasjoner. Enkelte øyesykdom-
mer er også svært smertefulle for hun-
den og kan være vanskelig å oppdage. 
Regelmessig undersøkelse av hundens 
øyne er derfor viktig for tidlig å kunne op-
pdage sykdom som kan gi smerter eller 
blindhet.

SKAL JEG FÅ HUNDEN MIN ØYELYST?
Det anbefales øyelysing av alle hunder 
ved 1, 3 og 7 års alder uavhengig av om 
de skal avles på eller ikke. Dette er fordi 
en vanlig helseundersøkelse uten bruk 
av spesielle instrumenter i de fleste til-
feller ikke vil vise tidligere forandringer 
av øyesykdom i strukturer inne i øynene, 
som for eksempel ved grå stær og ulike 
former for netthinnesvinn.

Øyesykdommer kan utvikle seg på ulike 
tidspunkt i hundens liv. Noen sykdommer 
er medfødte og kan oppdages allerede 
hos valper, slik at valpene kan øyelyses 
før de leveres fra oppdretter. De fleste 
arvelige øyesykdommene som er aktu-
elle for whippet utvikler seg først på et 
senere tidspunkt i livet, hos voksne hun-
der i ulike aldre. De vanligste formene 
for grå stær, forandringer i glasslegemet 
(vitresudegenerasjon/vitreusprolaps) 
og arvelig netthinnesvinn, er eksempler 
på sykdommer som kan utvikle seg hos 
voksne hunder i ulike aldre. En hund 
som har vært øyelyst fri på et tidspunkt, 
kan dermed ha utviklet tegn på arvelig 
øyesykdom som oppdages ved øyelys-
ing på et senere tidspunkt. For avlshun-
der anbefales det derfor at attesten fra 

fortsettes neste side
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forrige øyelysing ikke er eldre enn et år 
så lenge de brukes i avl.

AKTUELLE ØYELIDELSER HOS WHIPPET

KATARAKT (GRÅ STÆR)
Katarakt er fortetninger i linsen som kan 
oppstå i ulike former. I noen tilfeller er 
det mindre forandringer som ikke er til 
plage for hunden, mens katarakt i andre 
tilfeller kan gi en betennelsesreaksjon 
inne i øyet og være smertefullt for hun-
den Fortetninger i linsen gir generelt syn-
snedsettelse, og noen former for arvelig 
katarakt vil også utvikle seg over tid og 
medføre blindhet. Katarakt kan i slike til-
feller opereres, og prognosen er generelt 
bedre dersom operasjon skjer på et rel-
ativt tidlig tidspunkt i utviklingen. Øyelys-
ing kan bidra til at diagnosen stilles på et 
tidlig tidspunkt, slik at hunder med former 
for katarakt som trenger videre oppfølg-
ing og behandling kan få dette med best 
mulig prognose for synsbevarelse. 

VITREUSDEGENERASJON OG VITREUS- 
FREMFALL 
Whippet og andre myndehunder er blant 
de rasene som er utsatt for degeneras-
jon av vitreus (glasslegemet) og vitreus-
prolaps. Glasslegemet skal ligge som en 
fast gelè mellom linsen og netthinnen, 
inne i øyet. Ved vitreusdegenerasjon 
skjer det en nedbrytning og endring av 
denne gelèen, slik at den kan bli mer fly-
tende og mindre klar enn normalt. Ved 
vitreusprolaps, flyter glasslegemet frem 
foran linsen og blir liggende i fremre 
øyekammer. Dette kan iblant ses som 
grå strengdannelser i hundens øye. Vit-
reusdegenerasjon og vitreusprolaps kan 
forårsake hhv. netthinneløsning og se-
kundært glaukom (grønn stær). 

GLAUKOM (GRØNN STÆR)
«Grønn stær» er en tilstand hvor trykket 
inne i øyet blir for høyt. Tilstanden er 

svært smertefull og høyt trykk i øyet 
over tid fører til blindhet. Grønn stær 
kan også oppstå sekundært som en 
følge av betennelse inne i øynene 
eller dersom vitreus tetter til den 
normale drenasjen av kammervæske 
fra et øye. Sekundær grønn stær pga. 
vitreusfremfall er beskrevet hos whippet 
i Norge. 

Gonioskopi er en tilleggsundersøkelse 
som gjør det mulig å vurdere om hunden 
har anlegg for å utvikle grønn stær. Dette 
kan gjøres sammen med øyelysing. 

PRA, PROGRESSIV RETINAL ATROFI 
(ARVELIG NETTHINNESVINN)
PRA / arvelig netthinnesvinn er en til-
stand hvor synscellene (stavene og tap-
pene) i netthinnen gradvis ødelegges og 
hunden blir blind. PRA forekommer i en 
rekke ulike former. I de fleste tilfellene 
mister hunden synet i mørket først og får 
tunnelsyn, mens synet i dagslys tapes 
senere i sykdomsprosessen og hunden 
blir helt blind. PRA er ikke smertefullt, 
men er en svært alvorlig arvelig øyesyk-
dom da det ikke finnes noen behandling 
for blindhet som følge av PRA. 

Det er en rekke gentester som er as-
sosiert med PRA hos ulike raser. Likev-
el forekommer det et høyt antall former 
for PRA hvor det ikke finnes noen kjent 
gentest. Dermed kan en hund som er ge-
netisk fri for en type PRA, likevel utvikle 
sykdom i form av PRA pga. en annen 
genetisk variant. Det anbefales derfor 
alltid jevnlig øyelysing av avlsdyr i tillegg 
til eventuelle genetiske tester som beny-
ttes i avlsarbeidet. PRA er beskrevet hos 
whippet i Norge, og det er ingen spesifikk 
gentest for PRA hos rasen. 
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Su

na Regens Kennel

Francisko Ruiz Rodrigues, Spain

BIS dommer 29. april: Marja Talvitie, Finland

Harto Stockmari, Finland

BIS dommer 30. april:Javinder Singh Pawar, India

I s�ivende stund h� vi s� og v�me -  noe jeg håp
 vil f�tse�e i lang
tid �em�
. Med de�e ønsk
 jeg Whippetei
e en riktig God S m
 !
Nati�al Utstilling i Letohallen den 29 og 30 April. Suna Regens Fl��’s Yasmin debut�te i Juni� klassen med dundrende suksess !
Begge dag� tok hun «St�e Slem» og ble BEST IN SHOW !
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veter inærens 
Spalte

Hjerte bi-lyd hos Whippet

Vi har fått inn noen spørsmål om hjerte-
bilyd hos Whippet og vil i denne utgaven 
av Whippet Magazinet gi en kortfattet 
oppsummering av problemstillingen og 
hva som eventuelt bør gjøres hvis dette 
oppdages hos din hund.

Hjertesykdom hos hund er minst like van-
lig som hos oss mennesker og det er en 
veldokumentert sykdom hos Whippet ra-
sen, men også i mange andre kjente hun-
deraser. En større engelsk studie viste 
at hjertesykdom var den nest vanligste 
sykdommen hos Whippet etter problemer 
med reproduksjonsapparatet og den nest 
vanligste dødsårsaken etter gammel al-
der. Studien viste også at Whippeter får 
hjertediagnoser senere enn gjennom-
snittshunden og overlever lenger med 
sykdomen.

Hjertet er en type muskel og består av 
to hjertekammer og to forkammer. Høyre 
side tar i mot returblod fra kroppen og 
fører dette videre til lungene for å avgi 
karbondioksid og ta opp nytt oksygen. 
Det oksygenrike blodet fra lungene føres 
inn i venstre side av hjertet og pumpes 
videre til kroppen. Mellom hjertekammer 
og forkammer sitter det klaffer som åpner 
seg når hjertet fylles og lukker seg når 
hjertet trekker seg sammen. Disse kalles 
trikuspidal klaffer på høyre side og mi-
tralklaffer på venstre side. Når lukkingen 
av klaffene skjer lages det en karakter-
istisk lyd som dyrlegen lytter til med ste-
toskop når hunden undersøkes. Denne 
lyden blir ofte beskrevet som ”lub-dub” 
og representerer en enkelt sammentrek-

kning av hjertet. Hører man i tillegg en 
suselyd, så er det dette som kalles en bi-
lyd og kan skyldes at deler av hjertet ikke 
fungerer som det skal.

Det er viktig å understreke at en bilyd 
er et symptom og ikke en diagnose. Vi-
dere diagnostikk må til for å avgjøre om 
bilyden er ufarlig eller om den er patol-
ogisk og skyldes en hjertelidelse. Videre 
undersøkelser består av røntgenbilder 
for å bedømme størrelsen på hjertet og 
ultralyd av hjertet for å se nærmere på 
de forskjellige strukturene og eventuelt 
EKG (elektrokardiografi) for å se på de 
elektriske impulsene som styrer sam-
mentrekkningen av hjertet. Det er viktig 
at veterinæren som utfører ultralyden er 
kjent med undersøkelser av hjertekarsyk-
dommer og også kjent med rasen slik at 
eventuelle funn ikke feiltolkes.

Bilyder kan være medfødt eller ervervet. 
Medfødt er de bilydene som ofte oppd-
ages ved første valpeundersøkelse og 
er antatt å ha vært tilstede siden fødsel. 
Disse kan valpen vokse fra med tiden i 
enkelte tilfeller eller de kan være forår-
sakt av en permanent hjertefeil som kan 
skape problemer for hunden på sikt. Kun 
ultralyd vil kunne avgjøre om din valp til-
hører den ene eller den andre kategorien. 
Ervervede bilyder er noe som kan oppstå 
i løpet av livet til en hund og skyldes ofte 
kardiomyopati som påvirker muskelvevet 
i hjertet eller endringer til klaffene som 
forårsaker ufullstendig lukking og lekkas-
je i det hjertet trekker seg sammen. Det 
er denne lekasjen som skaper suselyden 
man kan høre med et stetoskop.

Dyrleger vil som oftest gradere bilyden 
fra I-VI ut i fra hvor kraftig bilyden er og 
hvorvidt man kan føle vibrasjonene fra 
den gjennom brystkassen. Riktignok vil 
en kraftig bilyd antyde et mer alvorlig 
problem med hjertet, men en svak bilyd 

er ikke dermed sagt ufarlig. Kun ultralyd 
vil kunne avgjøre dette. Lavgradige bily-
der fra I-III kan være utfordrende å høre 
spesielt med mye bakgrunnstøy, bev-
egelse på hunden eller pesing. Det er 
derfor ikke alltid disse oppdages ved hver 
undersøkelse med stetoskop.

Det er andre utvendige symptomer som 
også kan antyde at hunden har et reel-
lt hjerteproblem og settes i forbindelse 
med en bilyd. Er hunden underutviklet og 
mindre enn sine kullsøsken, viser tegn til 
redusert mosjoneringsevne, har blålige 
eller lilla slimhinner ved anstrengelse 
og stress, hoster ved anstrengelse eller 
etter hvile, bør en veterinær konsulteres 
og lytte på hjertet. Oppdages en bilyd vil 
dere bli tilbudt videre utredning eller bli 
henvist til en hjertespesialist.

Det som skiller voksne myndehunder fra 
andre mer bedagelige raser er at funn 
av bilyder er svært vanlig. Dette skyldes 
at de er spesialavlet for sine atletiske 
ferdigheter og har velutviklede hjerter 
som kan pumpe blodet så kraftig at det 
oppstår en ufarlig suselyd i det blodet for-
later hjertet. Disse hundene er som oft-
est ellers symptomfrie og lever normale 
liv. Utfordringen med myndehunder er 
at disse ufarlige bilydene ofte forveksles 
med en reell bilyd og motsatt. De går ofte 
udiagnostisert på et tidlig stadie og kan 
føre til at hunden ikke får den hjelpen den 
trenger eller deltar i uheldig avl.

Den vanligste årsaken til bilyd hos voksne 
hunder er mitralklaff insuffisiens i venstre 
side av hjertet. Dette skyldes aldersrelat-
erte, infeksiøse eller arvelige endringer 
til klaffene som ofte forverres med tiden 
og kan føre til klinisk hjertesvikt over tid. 
Arveligheten er påvist hos rasen Cavalier 
King Charles Spaniel og det spekuleres i 
om ikke dette også er tifellet blant andre 
raser der forekomsten er uforholdsmes-

sig høy, deriblandt Whippet. Mitralklaff-
insuffiens oppstår som regel ikke før se-
nere i livet og er derfor vanskelig å påvise 
før hunden allerede har deltatt i avl. Den 
eneste måten å redusere forekomsten av 
sykdommen innen en rase er ved å avstå 
fra å bruke påvirkede hunder og deres 
avkom i videre avl.  Utfordringen ligger 
i påvise at en bilyd skyldes mitralklaff-
insuffisiens, avgjøre om den har arvelig 
opprinnelse eller ikke og å diagnostisere 
sykdommen ved et tidlig nok stadie. Dette 
er en vanskelig problemstilling som det 
foreløpig ikke foreligger noen konkret fa-
sit på og krever videre forskning og disk-
usjon både inne det veterinærfaglige mil-
jøet og ikke minst blant oppdrettere.

Regelmessig kontroll hos veterinæren, 
gjerne en gang i året, er derfor å anbe-
fale slik at problemer oppdages tidligst 
mulig og hunden kan få den hjelpen den 
trenger. Oppdages en bilyd bør den abso-
lutt undersøkes videre hos noen som har 
god erfaring med hjertekarsykdommer og 
ultralyd.

Med vennlig hilsen,
Veterinær Simon A. Michelet
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Send forhåndsbestilling merket “POLO” til:

salg@whippetklubben.no
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Støtte og profilere klubben?
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I mange år har jeg vært på jakt etter den 
perfekte rasen for meg. Jeg ville ha en 
hund som kunne gå lange turer i skogen, 
trene litt lydighet, og ellers være med på 
alle de andre påfunnene en har i hverd-
agen. At denne rasen skulle bli en whip-
pet hadde jeg ingen anelse om. Tidligere 
har jeg hatt shih tzu, Bichon Frise, og et 

par blandinger. Men et ønske om en litt 
større hund har alltid vært der. Gjerne 
en stor hund i en ikke alt for stor kropp, 
da hovedregelen her i hus er at vi ikke 
slipper inn hunder som legger fra seg 
større avfall enn minsten i hus. (Chinese 
Crested) 

Den første whippeten min Cisco (Abso-
lute Souls Earthquake) er en herlig gutt 

på snart to år, men mitt første skikkelige 
møte med rasen var da jeg møtte moren 
hans Rappfotens Amfi for noen år siden. 
For en nydelig dame. Jeg falt pladask, 
og satt meg øyeblikkelig opp på liste for 
å ha en mulighet den dagen hun skulle 
parres. Det var ingen tvil om at jeg ville 

ha noe etter 
henne. En mer 
kjærlig og god 
frøken skal 
man vel lete 
lenge etter. I 
tillegg var hun 
leken, og im-
øtekommende. 
2.5 år senere 
ble Cisco født. 
Det var noen 

lange uker før man endelig kunne se 
hvem i kullet som skulle bli med hjem. 
Men allerede da Cisco var snaue 2 uker 
gammel var jeg frelst. Han var den første 
i kullet som kom stabbende mot meg, og 
hver gang jeg var innom noe som var 
ofte var han den som kom først. Så da 
valget sto mellom han, og den eneste 
tispen i kullet var valget enkelt. Verdens 
nydeligste lille godklump ble med hjem.

I dag er han en helt nydelig og rolig gutt 
som er med meg på mer eller mindre alt. 
Mellom oss har vi en avtale at hvis han 
blir med meg på utstilling noen ganger i 
året, så skal jeg klatre opp alle de rare 
plassene han vil på tur. Og dem er det 
mange av. Jeg strekker meg og til å løpe 
som en tulling i hagen midt på natten et-
ter en lang tur mens jeg piper i leker. For 
det viktigste i verden for Cisco er å sjek-

weight pull - en treningSform
Som bygger På tillit. . .
Tekst og bilder: Therese Brovig

ke at alle lekene hans er der han forlot 
dem før tur hehe. Noen kan jo for all del 
ha rotet i dem mens han var borte, og ser 
han en av nabokattene på gjerdet må de 
brommes litt på. Det var jo garantert en 
av dem som har gjort det ;) Om naboene 
er like glade for lekestunden vår etter tur-
er er vi litt usikre på, men vi skal heller 
sende ut en nabovarsel om det bygger 
på problemer hihi. 

Vi trener agility, lydighet, utstilling, weightpull, 
utenom de vanlige lange skogsturene og 
toppturene. Weightpull begynte vi med 
etter at Cisco fikk en skade i høst mel-
lom skulderbladene. Kiropraktor gav oss 
et tips om å trene kjernemuskulaturen 
for å styrke den skadede delen  slik at 
det minsket faren for skader i fremtiden. 
Skaden skjedde trolig under lek på tur. 

Hvor han endte opp med en 7x7cm stor 
blodfylt kul mellom skulderbladene. Etter å 
ha tømt denne hos dyrlege 2 ganger uten 
bedring bestilte vi time hos fysio- terapaut 
som behandlet med laser. Men etter en slik 
skade måtte mer til, så kiropraktor steppet 
også inn. Dette med å sterke muskulaturen 
på hunden gjør at den lettere kommer seg 
etter skader, så forhåpentligvis har vi et 
bedre utgangspunkt om dette skulle skje 
igjen. 

Foreløpig tar vi det kun for treningens 
del,men en skal ikke se bort ifra at vi 
konkurrerer litt i fremtiden. 

Vi trener Weightpull med NWPC Kris-
tiansand hver Torsdag kl 20.00 - og 
Søndag kl 13.00. Bane er under bygging 
med foreløpig trener vi på fotballbanen 
ved vågsbygd kirke om flere skulle være 
intressert.
Gruppen for treningstider blir delt på FB:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/1327262173951284/

Info fra NWPC sine sider: (http://nwpc.
no/nwpc/hva_er_weight_pull.html)

Weight pull som en treningsform bygger 
på tillit mellom hund og handler. Det er en 
teamsport mellom hund og handler hvor 

mestring i form av 
vekttrekking gir grun-
nlag for ikke bare 
fysisk, men også ps-
ykisk trening. Weight 
pull er en sport med 
skånsomme bev-
egelser under rolige 
og kontrollerte for-
mer, noe som gjør 
at sporten egner seg 
for alle typer hunder 
i alle størrelser. Ved 
å kombinere det fy-
siske arbeide som 
hunden utøver ved 

trening med det psykiske aspektet av 
sporten, vil en oppleve at hunden yter 
seg både mentalt og kroppsmessig, noe 
som både gir økt selvtillit og i det lange 
løp økt muskelmasse som gjør at hun-
den er mer rustet mot både skader og 
sykdom.

-----

fortsettes neste side



50 51

Andre treningsmetoder som er viktig for 
å styrke hunden både mentalt, og fysisk 
hvis en skal drive med weightpull er:
Seletilvenning:
Seletilvenning er noe man kan begynne 
med i svært ung alder, øv på at sele er 
noe som er greit å ha på. Så snart man 
har en sele kan den jevnlig tilvennes 
hunden. Det viktige er at når selen er på 
skal det skje noe som er gøy for hunden 
slik at den liker å ha den på. 
Seler kan du få spesialsydd hos Min-
ipina.Com. Hun lager både Weightpull 
seler, og turseler. Uansett bruksform er 
det viktig at hunden din har en sele som 
sitter perfekt for å minske muligheten for 
slitasjeskader. 

Vogntilvenning:
Vogntilvenning kan 
du starte med fra en 
hund er veldig ung. 
Den skal da ikke ha 
noe belastning. Se-
len taes på, og hun-
den festes forran på 
vognen, for så å la 
noen gå bak å sku 
vognen så hunden 
selv tror at den trek-
ker.Dette forbereder 
hunden mentalt før 
den er klar til å trek-

ke.  En hund skal være 18 mnd før den 
kan konkurrere, og har du da vært flink 
med vogntilvenning  gir du hunden din 
en mye bedre start.

Kjettingturer: 
Kjettingturer er en meget god trenings-
form for å styrke hundens kjernemusku-
latur. På denne måten bygger du hundens 
muskler sakte opp på en riktig måte. 
Start/stopp trening, intervalltreninger og 
turer med kun en treningsvekt. En tom-
melfingerregel er at hunden aldri skal 
trekke mer enn 50/60% av egen kro-
ppsvekt på turer som overskrider 30-45 
min. Om du har planer om så lange tur-
er og ønsker mer vekt bak hunden for å 

styrke den må treningen gå over til inter-
valltreninger. Bakketrening med relativt 
tung kjetting er bra trening om hunden 
er kommet godt inn i et treningsprogram, 
og psyken på hunden er klar for tyngre 
belastning. Veldig viktig å begynne med 
lett kjetting, evt bare noen blikkbokser 
de første gangene slik at hunden ven-
ner seg til å ha noe bak seg. Når dette 
går bra kan du evt øke. Korte avstand-
er i begynnelsen. Når hunden din takler 
turen uten å bli nevneverdig sliten kan 
du øke avstanden. Bruk 3 km som en 
tommelregel, og takler hunden din dette 
fint uten å pese/virke sliten så er den klar 
for en tyngre kjetting. NB! Husk god op-
pvarming i forkant, og gå hunden din ned 
etterpå.

Flirtpole: 
Denne treningsformen er utmerket for 
å trene hurtighet, akselerasjon, kondis 
og muskulatur i lår og skuldre. Flirtpole 
kan enkelt lages av en lonsjepisk til hest, 
fiskestang eller lignende. Fest en leke, 
fille eller annet hunden elsker å jage. Så 
svirrer du pisken rundt med  leken hen-
gende på bakken slik at hunden jager 
leken. Her er det også vitkig at du var-
mer hunden lett opp føre, og går den 
ned etterpå. Underlag er også viktig her 
da hardt underlag fort kan slite på både 
ledd og poter. Gress er å foretrekke, men 
sand eller myk grus går også fint. En slik 
økt bør ikke foregå i mer enn 5-10 min i 
begynnelsen før du øker gradvis i tiden 
fremover. 
Andre treningsformer som styrker hun-
dene til for eksempel weightpull men 
også både agility og lc er kickbike/syk-
kel, Sandtak, Svømming, Lydighet. Men 
ikke glemt å gi hunden hvile.
Det er kanskje fort gjort å glemme og 
holde igjen når man får fremgang, og 
hunden responderer godt på det dere 
gjør på treningene. Her er det enkelt å 
feile hvis man ikke er bevist på hvilke 

treningsmengder man gjennomfører, 
og glemmer å lese hunden underveis. 
Mange hunder er opptatt av å gjøre som 
de blir bedt om, og vil gjøre det så lenge 
de klarer å stå på beina. 
Trener hunden din hardt og ofte er det 
alfa omega å gi den 1-3 fridager i uken. 
Alt etter hva du driver med. Restitusjon er 
like viktig som treningen i seg selv. Trener du 
konstant vil du bryte ned musklene på hun-
den istedenfor å bygge dem opp. Og hvem 
liker vel ikke en slække dag på sofaen ;) 
Til høsten er planen vår å opp til trolltun-
ga. For å forberede oss til dette bruker vi 
en del av disse treningsmetodene over.  
Vi går også ukentlig flere toppturer her i 
nærområdet, og inviterer stadig med oss 
andre whippetfolk for fellesturer. Veldig 
gøy om flere vil være med oss både til 
trolltunga, og de turene vi tar til daglig. 
Fellesturer legges ut på Whippetklub-
bens egne sider på fb avd Sørlandet. 
Alle er hjertelig velkomne uansett form. 
Vi tilpasser turene for alle. 

Fast inventar på turene våre er også 
Killian (Chinese Crested) Som også bor 
sammen med Cisco. I tilegg har vi som 
regel med oss Schæferen Kurt som er 
overbevist over at han er en whippet. 
Heldigvis ingen som har sprukket whip-
pet boblen hans enda hehe. Vi håper 
også at familien vil øke med en Whippet 
til i løpet av året. Foreløpig ventes det i 
spenning på løpetid, og tålmodigheten er 
i ferd med å ta slutt. Cisco skal nemlig på 
date med Rav (Twin Hills Katelyn) Spen-
ningen over det neste familiemedlemmet 
er rett og slett for stor. Lykken skal nok 
bli stor når det flytter inn en han kan løpe 
sammen med selv om Killian er en god 
erstatning. Det er ikke langt unna at den 
lille Kineseren tar han igjen. Problemet 
er bare når Cisco skifter gir. Da har han 
nemlig en ganske så irritert kineser i 
helene som aldri helt klarer å få tak i han 
hehe.
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Internasjonal Lure Coursing, Trøgstad 29.04.2017
Internasjonal klasse hannhund
1. Twin Hills Lloyd - Cert CACIL
2. Whippetix Adventure Quasar - Cert  R-CACIL
3. Idomic´s El Ego Boy
4. Rappfoten´s Fenris

Internasjonal klasse tisper
1. Rappfoten´s Electra - Cert CACIL BIF
2. Rappfoten´s Enya - Cert R-CACIL
3. Idomic´s El JC Midget - Cert
4. Idomic´s El Gelinotte

Nasjonal hannhund 
1. Rappfoten´s Cujo - Cert
2. Rappfoten´s Flemish - Cert
3. Slingshot´s Tea N Tea
4. Rappfoten´s Diesel

Nasjonal klasse tisper
1. McTools Young America - Cert
2. Elisjeba´s Kelly - Cert
3. Play Mec Snowflake
4. Replicas Honey & Cinnamon

Nasjonal klasse tisper

Internsjonal klasse hannhunder

Internsjonal klasse tisper

reSultater fra lure CourSing  •  resultater fra lure CourSing  •  resultater fra lure CourSing  •  resultater fra lure CourSing

Internasjonal klasse hannhund
1. Isheena´s King Nyvyan - Cert
2. Rappfoten´s Conan
3. Rappfoten´s Diesel
4. Rappfoten´s Balder - Cert

Internasjonal klasse tisper
1. Summerthyme Magic Blazing Heart - Cert
2. Rappfoten´s Enya - Cert
3. Adagio Dawn To Dark - Cert
4. Kathstone´s Adorable And Remarkable

Nasjonal klasse
1. Librium´s Remarkable Remedy - Cert
2. Blingz Bowenit - Cert
3. Medall A Star form Heaven
4. Play Mac Snowflake

Nasjonal Lure Coursing, Sona 20.05.2017

Nasjonal klasse

Internsjonal klasse hannhunder

Internsjonal klasse tisper

Trøgstad - det mangler bilde fra nasjonal hannhund fordi det ble gjort en feil på premieutdelingen, og det 
sto feil hund på pallen. Vi har derfor latt være å legge ut bilde av pallen da det ville blitt med feil hund.
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Årsliste lC-whipPet 2016

Nr 1 - Rappfoten’s Angus
eier: Inger Maren Rivrud

Nr 2 - Elisjeba’s J’adore Bazinga
eier: Gry Kean

Nr 3 - Twin Hills Katelyn
eier: Gry Runa Nielsen 

Nr 4 - Rappfoten’s Cujo
eier: Laila Midtskog

Nr 5 - Summerthhyme Magic Blazing Heart
eier: Lisbeth Siw Liadal/Tove Murvold

Nr 6 -Rappfoten’s Caisa
eier: Gry Runa Nielsen

Nr 7 - Utzon’s Favorite
eier: Marianne Haldar

Nr 8 - Emmaline’s GH She’s Got the Look
eier: Gørild Arntzen

Nr 9 - Utzon’s Dream Harmony
eier: Rita Synnøve Guldbransen

Nr 9 - Elisjeba’s Knut jr.
eier: Kiko Holvik

Norsk Whippetklubb 

gratulerer alle med 

plasseringene.
(Liste regnet ut av Whippetutvalget NMK)

Foto: Cilje H.A. Moe

Foto: Gørild Artzen Foto: Gry Runa Nielsen

Foto: Gry Runa Nielsen Foto: Marlen Pettersen

Foto: Gry Runa Nielsen Foto: Gry Runa Nielsen

Foto: Gørild Artzen Foto: Gørild Artzen

Foto: Gry Runa Nielsen
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14.1.2017 Bø, Sandefjord Hundeklubb
Dommer: Jeff Horswell

BH1 Siprex Storm - Cert BIR
BH2 Maxfield Kvicken
BH3 Pendahr House Of Cards - R.Cert

BT1 Pendahr Heartbeat - Cert BIM
BT2 Siprex Safir - R.Cert
BT3 Catalogas Electrolite

•••••••

15.1.2017 Bø, Norsk Dobermann Klub
Dommer: Natasa Blanusa

BH1 Pendahr House Of Cards - Cert BIM
BH2 Lançar Dream Deep Space

BT1 Pendahr Heartbeat - BIR
BT2 Awsome Jasmine - Cert

•••••••

21.1.2017 Letohallen, Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
Dommer: Saija Juutilainen, Finland

BH1 Siprex Storm - Cert, BIM
BH2 Suna Regens Tzhaka Autumm Pedro
BH3 Absolute Souls Earthquake - R.Cert

BT1 Kathstone’s Heart’n Soul Luna - Cert BIR 
BT2 Siprex Penny - R.Cert 
BT3 Kathstone’s A Beautiful Mind
BT4 Suna Regens Tzhaka Autumm Pacifica

•••••••

22.01.2017 Letohallen, Norsk Grand Danois Klubb
Dommer Kim Vigsø Nielsen, Danmark

BH1 Utzon’s Jubileum Julian Flash - Cert BIR BIG3 
BH2 Absolute Souls Earthquake - R.Cert
BH3 Utzon’s Lucky Luke
BH4 Suna Regens Tzhaka Autumm Pedro

BT1 BIM Utzon’s I Am Anutcha - Cert
BT2 Utzon’s Lucky Lotte - R.Cert
BT3 Siprex Rally
BT4 Utzon’s Lucky Tally Ho

•••••••

11.2.2017 Etne, Ølen-Etne-Vindafjord Hundeklubb
Dommer: Inga Siil

BH1 Kathstone’s Hurricane Linus - Cert BIM
BH2 Atilla Nordic’s Cæsar - R.Cert 

BT1 Siprex Ramona - BIR
BT2 Allfirdas Princess Lumi
BT3 Siprex Safir - Cert

18.2.2017 Bø, Norsk Kennel Klub
Dommer: Marianne Holm

BH1 Siprex Storm - Cert BIM
BH2 Maxfield Kvicken - R.Cert CACIB

BT1 Showline Scanorama - Cert CACIB BIR
BT2 Pendahr Heartbeat - R.CACIB
BT3 Siprex Olea
BT4 Awsome Jasmine - R.Cert

•••••••

25.2.2017 Manger, Norhordland Hundeklubb
Dommer: Dominic Harris

BH1 Kathstone’s Hurricane Linus - Cert BIM
BH2 Atilla Nordic’s Cæsar - R.Cert

BT1 Siprex Ramona - BIR
BT2 Whipwood Millicent Rigby - Cert
BT3 Per-mobile Be My Girl
BT4 Per-mobile Early Bird

•••••••

04.03.2017 Letohallen, Norsk Miniatyrhund Klubb
Dommer: Thomas Rohlin, Danmark

BH1 Courtborne Sheldon - BIM
BH2 Utzon’s Jubileum Julian Flash - Cert Ny NUCH
BH3 Suna Regens Tzhaka Autumn Pedro - R.Cert
BH4 Utzon’s Admiral von Schneider -BIR Veteran

BT1 Courtborne Sagittarius - BIR BIG1
BT2 Cert Suna Regens Tzhaka Autumn Pacifica, Ny NUCH
BT3 Hjortronblommans Quick Step - R.Cert
BT4 Royal Lady A Beauty To Tellmar

•••••••

05.03.17 Letohallen, Norsk Miniatyrhund Klubb
Dommer: Charlotte Høier, Danmark

BH1 Courtborne Sheldon - BIM 
BH2 Xploring Calling Elvis
BH3 Suna Regens Tzhaka Autumn Pedro, Ny NUCH
BH4 Utzon’s Lucky Luke - R.Cert BIM Junior

BT1 Showline Samsara - Cert BIR 2BIG BIR Junior
BT2 Courtborne Sagittarius
BT3 Allfirdas Epona - R.Cert
BT4 Hjortronblommans Quick Step

reSultater fra utStilling • resultater fra utstillin

trygg drektighet
og sunne valper

Skreddersydd ernæring gir en

Tispas ernæring er svært viktig for at 
fostrene skal få en optimal utvikling 

Ernæringsbehovet til tispa endrer seg gjennom drektigheten:

•  Fra 1. dag i løpetiden til 42. dag i drektigheten trenger 
kroppen ekstra næringsstoffer, som betakaroten og folsyre.   

•    Etter den 42. dagen i drektigheten endrer behovene seg, 
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For å imøtekomme alle de spesielle behovene og støtte tispa 
gjennom drektigheten og diegivingsfasen, har Royal Canin 
utviklet et komplett ernæringsprogram for alle fasene 
i reproduksjonssyklusen. 
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w w w . r o y a l c a n i n . n o

TISPER

VALPER

HT 42d Starter

StarterBabydog milk

For små (< 10 kg) og store (> 10 kg) tisper 
fra 1. dag av løpetiden til 42. dag av drektigheten.

For slutten av drektigheten (fra 6. uken av drektig heten) 
og gjennom diegivingsfasen

Valper under avvenning 
opp til 2 måneder

Komplett melke- 
erstatning for valper 

3 til 4
uker

8
uke

Fødsel

©
 R

O
YA

L 
C

A
N

IN
 S

A
S 

20
13

. M
ed

 e
ne

re
tt

. F
ot

o:
 L

an
ce

au
 -

 0
9/

20
13

 -
  

NYHET

RC_ann_reproduksjon_A4.indd   1 19.02.2016   12:32:25



58 59

30.04.2017 Letohallen, Norsk Dobermann Klub
Dommer: Harto Stockmari, Finland

BH1 Siprex Storm - BIM
BH2 Steppdance Sheridan
BH3 Valanti Visa Vid Vindens Ängar - Cert 

BT1 Suna Regens Flower’s Yasmine - Cert BIR
BT2 Kathstone’s Forever Yours Emily - R. Cert 
BT3 Suna Regens Opal Winter Wiola
BT4 Kathstone’s Heart’n Soul Luna

•••••••

29.04.2017 Sunndalsøra, Surnadal og Rindal Hundeklubb
Dommer: Eli-Marie Klepp, Norge

BH1 Oscarberg Johnny B. Good - BIR
BH2 Courtborne Sheldon
BH3 Courtborne Vikings-toke - Cert 
BH4 Pearl’s Legasy’s Diamond Dust
 
BT1 Courtborne Sagittarius - BIM
BT2 Courtborne Vikings-lava - Cert 
BT3 Antheartica’s One And Only - R. Cert
BT4 Allfirdas Avalon

•••••••

30.04.2017 Sunndalsøra, Sunndal Hundeklubb
Dommer: Felicity Thompson, Irland

BH1 Courtborne Sheldon - BIR
BH2 Oscarberg Johnny B. Good
BH3 Barolito’s Assago By Milan - Cert
BH4 Pearl’s Legasy’s Diamond Dust

BT1 Courtborne Sagittarius - BIM
BT2 Courtborne Vikings-lava - Cert
BT3 Kathstone’s Adorable And Remarkable - R. Cert
BT4 Barolito’s Aquaseria By Milan

•••••••

06.05.2017 Kvalsundhallen, Hammerfest og Omegn 
Hundeklubb
Dommer: Felicity Thompson, Irland

BH1 Dogarium Alvaro - Cert BIM

BT1 Stravi Summertime - BIR
BT2 Dogarium Beta - Cert

•••••••

07.05.2017 Kvalsundhallen, Vest-Finnmark Fugle-
hundklubb
Dommer: Felicity Thompson, Irland

BT1 Stravi Summertime - BIR
BT2 Oscarberg Oh Mary
BT3 Dogarium Beta

07.05.2017 Nord Jæren, Sør-Rogaland Brukshund Klubb
Dommer: Felicity Thompson, Irland

BH1 Absolute Souls Earthquake - BIM
BH2 Incarvill’s Lotus - Cert

BT1 Kathstone’s Fantasy Grace - Cert BIR
BT2 Incarvill’s Cala - R. Cert
BT3 Siprex Safir

•••••••

13.05.2017 Ålesund, Norsk Kennel Klub
Dommer: Inga Siil, Estland

BH1 Kathstone’s A Sunday Smile - CACIB BIM
BH2 Royal Lady A Copy Of His Father - Cert R. CACIB
BH3 Courtborne Sheldon 
BH4 Adagio Shimmering Blue

BT1 Courtborne Sagittarius - BIR
BT2 Hjortonblommas Quick Step - Cert R. CACIB
BT3 Pendahr Heartbeat
BT4 Shotti

•••••••

21.05.2017 Bergen, Norsk Dobermann Klub
Dommer: Hassi Assenmacher-Feyel, Tyskland

BH1 Courtborne Brahma - Cert BIM

BT1 Siprex Ramona - BIR
BT2 Azarin Flashlight - Cert
BT3 Per-mobile Be My Girl

•••••••

27.05.2017 Narvik, Norsk Berner Sennenhundklubb
Dommer: Thomas Rohlin, Danmark

BH1 Lissvik’sw Adras - BIR
BH2 Bluefrost Afrodite’s Cazimir
BH3 Pearl’s Legacy’s Diamond Dust 
BH4 Courtborne Albus Dumbledore

BT1 Bluefrost Afrodite’s Charmy

•••••••

27.05.2017 Storås, Orkdal Hundeklubb
Dommer: Vera Hübenthal, Norge

BH1 Allfirdas Pablo Picasso - Cert BIR
BH2 Oscarberg Johnny B. Goode

BT1 Allfirdas Arya Stark - Cert BIM
BT2 Allfirdas Zelda - R. Cert
BT3 Allfirdas Avalon
BT4 Kathstone’s Adorable And Remarkable

18.03.2017 Kristiansand, Norsk Kennelklub
Dommer: Säde Hohteri, Finland

BH1 Kathstone’s A Sunday Smile  - BIM CACIB
BH2 Xploring Calling Elvis - R. CACIB
BH3 Siprex Quasim - Cert
BH4 Steppdance Sheridan - R. Cert

BT1 Sobresalto X-Factor - BIR CACIB
BT2 Siprex Olea - R. CACIB
BT3 Oscarberg Get Your Groove On
BT4 Stepdance Angelica - CERT

•••••••

01.04.2017 Nordkjosbotn, Norsk Miniatyrhunklubb
Dommer: Saija Juutilainen, Finland

BH1 Courtborne Albus Dumbledore - BIM
BH2 Courtborne Vihsnu - Cert
BH3 Pearl’s Legacy’s Thunderstorm - R. Cert

BT1 Dogarium Beta - Cert BIR
BT2 Pearl’s Legasy’s Tip Top - R. Cert 

•••••••

02.04.2017 Nordkjosbotn, Norsk Miniatyrhunklubb
Dommer: Maria Gabriela C. Veiga, Portugal

BH1 Courtborne Albus Dumbledore - BIR

BT1 Pearl’s Legasy’s Tip Top - Cert BIM

•••••••

08.04.2017 Rogaland, Norsk Miniatyrhunklubb
Dommer: Rita Reyniers, Belgia

BT1 Incrvill’s Cala - Cert BIR
BT2 Kathstone’s Fantasy Grace - R. Cert
BT3 Courtborne Bella Swan

•••••••

09.04.2017 Rogaland, Norsk Miniatyrhunklubb
Dommer: Theo Leenen, Belgia

BH1 Absolute Souls Earthquake - Cert BIR

BT1 Courtborne Bella Swan - BIM
BT2 Incrvill’s Cala - Cert
BT3 Kathstone’s Fantasy Grace - R. Cert

15.04.2017 Letohallen, Klubben for Gårds- og Fjellhunder
Dommer:  Carmen S. Navarro Guisado, Spania

BH1 Utzon’s Admiral von Schneider, BIM
BH2 Suna Regens Opal Winter Wito - Cert
BH3 Siprex Trygve - R. Cert
BH4 Steppdance Sheridan

BT1 Siprex Rally - Cert BIR
BT2 Utzon’s Gin & Tonic
BT3 Steppdance Angelica - R. Cert
BT4 Mjohundr Drifa

•••••••

22.04.2017 Bergen, Norsk Kennel Klub
Dommer: Lotta Bruun, Spania

BH1 Adagio Shimmering Blue - CACIB BIM
BH2 Suna Regens Tzhaka Autumn Pedro - R.CACIB
BH3 Courtborne Sheldon
BH4 Courtborne Armani - Cert
Kathstone’s Hurricane Linus - R.Cert

BT1 Courtborne Sagittarius - CACIB BIR
BT2 Siprex Ramona - Cert R.CACIB
BT3 Siprex Oline - R.Cert
BT4 Shottii

•••••••

23.04.2017 Nordhordlandshallen, Irsk Ulvhundklubb
Dommer: Felicity Thompson, Irland

BH1 Adagio Shimmering Blue - BIR
BH2 Courtborne Don’t Be Cruel
BH3 Courtborne Sheldon 
BH4 Xploring Calling Elvis

BT1 Siprex Ramona - BIM
BT2 Courtborne Sagittarius 
BT3 Siprex Penny - Cert
BT4 Suna Regens Keylinn Smaragd - R.Cert

•••••••

29.04.2017 Letohallen, Norsk Berner Sennenklubb
Dommer: Francisco Ruiz Rodriguez, Spania

BH1 Steppdance Sheridan - Cert BIM

BT1 Suna Regens Flower’s Yasmine - Cert BIR
BT2 Suna Regens Opal Winter Wiola - R. Cert 
BT3 Kathstone’s A Beautiful Mind

reSultater fra utStilling • resultater fra utstilling • resultater fra utstilling • resultater fra utstilling
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28.05.2017 Storås, Hitra og Frøya Hundeklubb
Dommer: Antonio Di Lorenzo, Norge

BH1 Allfirdas Pablo Picasso - BIR

BT1 Hjortonblommas Quick Step - Cert BIM
BT2 Courtborne Sagittarius

•••••••

28.05.2017 Narvik, Narvik Trekk- og Brukshundklubb
Dommer: Thomas Rohlin, Danmark

BH1 Lissvik’sw Adras - BIR
BH2 Bluefrost Afrodite’s Cazimir
BH3 Pearl’s Legacy’s Thunderstorm 

BT1 Hjortblommas Quick Smile - Cert BIM
BT2 Bluefrost Afrodite’s Charmy
BT3 Pearl’s Legacy’s Tip Top

•••••••

03.06.2017 Gran, Norsk Greyhound Klubb
Dommer: Jennifer Dove, England

BH1 Pendahr Puttin On The Ritz - BIM
BH2 Kathstone’s Glowing Dante - Cert

BT1 Allfirdas Princess Lumi - BIR
BT2 Siprex Ramona
BT3 Catskills Frøken fryd
BT4 Atilla Nordic’s Artemis

•••••••

03.06.2017 Bodø, Salten Brukshundklubb
Dommer: Chris Zeniou, Kypros

BH1 Pearl’s Legacy’s Diamond Dust - BIM
BH2 Lissvik’sw Adras
BH3 Bluefrost Afrodite’s Cazimir
BH4 Courtborne Viking-toke - Cert

BT1 Rappfotens Fryd - Cert BIR BIS
BT2 Isheenas Master Of Puppets
BT3 Bluefrost Afrodite’s Charmy
BT4 Kathstone’s Adorable And Remarkable - R.Cert

•••••••

04.06.2017 Bodø, Meløy Hundeklubb
Dommer: Calin Margineanu, Romania

BH1 Courtborne Armani - Cert BIM Ny NUCH
BH2 Pearl’s Legacy’s Diamond Dust
BH3 Bluefrost Afrodite’s Cazimir
BH4 Lissvik’sw Adras

BT1 Kathstone’s Adorable And Remarkable - Cert BIR
BT2 Rappfotens Fryd - R.Cert
BT3 Bluefrost Afrodite
BT4 Bluefrost Afrodite’s Charmy

04.06.2017 Gran, Norsk Myndeklubb
Dommer: Robero Posa, Sveits

BH1 Siprex Quasim - BIR
BH2 Pendahr Puttin On The Ritz
BH3 Pendahr Cinema Paradiso - Cert
BH4 Pendahr Blues Brother - R.Cert

BT1 Showline Samsara - Cert BIM
BT2 Allfirdas Princess Lumi - R.Cert
BT3 Siprex Oline
BT4 Libriums Remarable Step

•••••••

10.06.2017 Oslo, Norsk Kennel Klub
Dommer: Lotte Jørgensen, Danmark

BH1 Siprex Quasim - CACIB BIM
BH2 Suna Regens Tzhaka Autumn Pedro R.CACIB
BH3 Siprex Storm
BH4 Suna Regens Opal Winter Wito R.Cert

BT1 Showline Samsara - CACIB BIR
BT2 Siprex Oline - R.CACIB
BT3 Courtborne Sagittarius
BT4 Suna Regens Flower’s Yamina

•••••••

18.06.2017 Tromsø, Norsk Kennel Klub
Dommer: Knut Fr. Blütecher, Norge

BH1 Courtborne Sheldon - CACIB BIM
BH2 Zaraque’s Knight Of Northern Lights - Cert
BH3 Bluefrost Afrodite’s Cazimir - R.Cert
BH4 Zaraque’s Just Light Up My Way

BT1 Courtborne Sagittarius - CACIB BIR
BT2 Courtborne Rose - Cert R.CACIB
BT3 Courtborne Aries
BT4 Zaraque’s Juliet In Temptation

17.06.2017 Tromsø, Tromsø Hundeklubb
Dommer: Markku Mähönen, Finland

BH1 Courtborne Sheldon Dust - BIR
BH2 Pearl’s Legacy’s Diamond Dust
BH3 Bluefrost Afrodite’s Cazimir
BH4 Lissvik’s Adras

BT1 Bluefrost Afrodite’s Charmy - BIM
BT2 Courtborne Sagittarius
BT3 Hjortblommas Quick Smile - Cert
BT4 Dogarium Beta - R.Cert

reSultater fra utStilling • resultater fra utstillin
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Courtborne Sheldon
Brindle and White

SWE 2013

Skyborne Crossing The Atlantic
Fawn Brindle and White

SWE 2011

Courtborne Rock-A-Hula Baby
Fawn Brindle and White

NOR 2007

Allfirdas Ilya Ilenia
Brindle and White

NOR 2009

Courtborne Ramazotti
Brindle and White

NOR 2001

Sipikira’s Etopia Romantica
Brindle

NOR 2007

NO SE UCH
Allfirdas Pablo Picasso

født: 10.05.2015
oppdretter: Tina & Tommy Ingebrigtsen

land: Norge
eier: Tina & Tommy Ingebrigtsen

Courtborne Sheldon
Brindle and White

SWE 2013

Skyborne Crossing The Atlantic
Fawn Brindle and White

SWE 2011

Courtborne Rock-A-Hula Baby
Fawn Brindle and White

NOR 2007

Courtborne Hera
Brindle and White

NOR 2010

 Twyborn Big Ben
Fawn Brindle
SWE 2008

 Seregon Arwen at Courtborne
White and Fawn Brindle

NOR 2004

NO UCH
Courtborne Armani

født: 04.05.2015
oppdretter: Kristin Hoff/Jørgen C. Lien/Rita Hoff/Steinar Hoff

land: Norge
eier: Linda Dillan

nye ChampionS       nye ChampionS       nye Champions

Adagio Piece Of Cake
Fawn Brindle
SWE 2008

Meandi Chase The Dream
Brindle and White

ENG 2005

Adagio Rosebud
Blue Brindle
SWE 2005

Sipikira's Delicious Treat
Brindle

NOR 2007

 Carry On Lonely-Hearts Racketeer
Fawn Brindle
SWE 2002

 Sipikira's Court-candy
Brindle and White

NOR 2004

NO UCH
Kesira Atletikas She's A Fantasy

født: 31.05.2010
oppdretter: Sissel Nystad

land: Norge
eier: Anne Grethe (Lundsten) Andersen

Sobers Lucifer
Brindle and White

ITA 2009

Whiprose Irish Coffee at Sobers
Red Brindle and White

ITA 2007

Sportingfield Primrose at Sobers
Fawn Brindle and White

NOR 2007

Kesira Atletica's she's a Fantasy
Black Brindle and White

NOR 2010

 Adagio Piece Of Cake
Fawn Brindle
SWE 2008

 Sipikira's Delicious Treat
Brindle

NOR 2007

NO UCH
Shirin's Cala
født: 18.05.2013

oppdretter: Anne Grethe (Lundsten) Andersen
land: Norge

eier: Anne Grethe (Lundsten) Andersen

nye ChampionS       nye ChampionS       nye Champions
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– en av Europas kvalitetsledende veterinærkjeder. 

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

Drivkraften vår er enkel:

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

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

Les mer om våre klinikker og tjenester på evidensia.no  

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

VI VIL SE FLERE FRISKE OG LYKKELIGE DYR! 

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

Foto: Bård Gudim

Vi gratulerer Justins valper med en flott utstillingsdebut på den 
finske Whippetspesialen! Bis valp ble Mimi Chill’s Little Helper og  

Bim valp Mimi Chill’s Privileged.  

God sommer ønskes alle våre 
Whippetvenner!



66 67

fra norsk kennel klubS utstilling i oslo

Vi gratulererAnita Eng (Catskills) med Catskills Hello Kitty (Ingrid) som ble  BEST IN 
SHOW valp på NKK’s internasjonale utstilling på Ekebergsletta den 10. juni.
BIS Dommer: Juan Naveda Carrero.

hverdagSlYdighetstreninger i BrumUnddal
Norsk Whippetklubb holder treninger hver tirsdag i parken i Brumunddal. Vi 
holder på til og med 11. juli før sommerferien og starter opp igjen i slutten 
av august/begynnelsen av september.

Sted: Parken i Brummunddal (den ved parkveien)
Tid: Tirsdager kl 18:00-19:00 Pris: 20,- for medlemmer, 40,- ikke medlemmer.
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www.thorarinn-zidena.com

Kennel Thorarinn/Utzon
planlegger kull på

Utzon’s Creamy Dream

Vi ønsker alle en 

riktig god sommer!

Whippeten min er allsidig. Whippeten 
min er min beste venn. Whippeten min 
passer på huset. Whippeten min er all-
tid glad for å se meg. Whippeten min 
vekker meg hvis jeg har forsovet meg. 
Whippeten min trøster når jeg er lei meg. 
Whippeten min holder tomta fri for katter. 
Whippeten min deler gleden når jeg er 
glad. Whippeten min er supert selskap. 
Whippeten min blir med meg på løpe- og 
skitur. Whippeten min holder meg med 
selskap på sofaen. Whippeten min blir 
med på tur i sol. Whippeten min blir med 
på tur i regn. Whippeten min holder sen-
ga mi varm. Whippeten min løper etter 

pinner og frisbee. Whippeten min er bar-
nevakt. Whippeten min er lydig. Whip-
peten min gjeter geitene. Whippeten 
min bader når det er varmt. Whippeten 
min henter tøflene mine. Whippeten min 
er en livredder. Whippeten min spotter 
ekorn. Whippeten min løper lure cours-
ing. Whippeten min konkurrerer i agility. 
Whippeten min spurter på whippetsprint. 
Whippeten min er med på utstilling. 
Whippeten min gjør «smeller». Whip-
peten min går spor. Whippeten min kan 
rallylydighet. Whippeten min er allsidig! 
Visste du at det er din og? Bli med og 
prøv noe nytt da vel! 

whipPeten min er allsidig!
Tekst: Annette Christin Lund (Kennel Mjóhundr)
Foto: Kari Helene Skålsveen Knestang (Kennel Hennagarden)

AGH1 AG1 Mjóhundr Beinahrúga Streken til topps i Rallylydighet med 200/200 mulige poeng på Gjøvik 17/6.

Courtborne Little-Ellena (Frøydis) debuterer i rallylydighet i en alder av 10 år.
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Jeg ble spurt om jeg kunne skrive litt 
om heelwork to music (HTM). Det gjør 
jeg veldig gjerne for det er en veldig 
spennende sport! For min del er det den 
hundesporten som har fenget meg mest 
hittil, men understreker at jeg er ganske 
fersk i gamet.
Kreativ lydighet deles inn i to konkur-
ranseformer og det er freestyle og HTM. 
I freestyle står man veldig fritt til å lage 
sitt program, hvor man komponerer sam-

men en stor variasjon av triks og øvelser 
som passer til den låten man har valgt. 
Det kan nesten bli som en teater musikal.
HTM er som navnet tilsier, fotarbeid til 
musikk. Hunden skal gå i bestemte po-
sisjoner minst 75 % av programmet, 
mens resten (25 %) kan bestå av triks/

øvelser. Triks kan også brukes for å 
binde sammen ulike posisjoner, ved at 
hunden f.eks går i sirkel rundt fører, for å 
komme i en ny posisjon. Det legges vekt 
på at det skal være flyt i programmet. 
Det skal ikke føles hakkete ved endring 
av posisjoner, men det skal se naturlig 
og flytende ut.  Hunden skal aldri være 
mer enn 2 m fra fører. Det finnes 10 god-
kjente fotposisjoner som kan brukes i 
HTM.

• Hunden har høyre skulder ved førers  
 venstre ben (“vanlig” venstre fot)
• Hunden har venstre skulder ved førers
 høyre ben (høyre fot)
• Hunden har høyre skulder ved førers
 høyre ben, med ansiktet i motsatt
 retning av fører

heelwork to muSic
Tekst og bilder: Marianne Bakken

• Hunden har venstre skulder ved førers
 venstre ben, med ansiktet i motsatt 
 retning av fører
• Hunden går mellom førers ben, med
 fronten samme vei som fører
• Hunden går mellom førers ben, med 
 fronten motsatt vei som fører
• Hunden går foran fører med hele
 høyre side mot fører (hundens høyre
 skulder ved førers høyre ben)
• Hunden går foran fører med hele 
 venstre side mot fører (hunden venstre
 skulder ved førers venstre ben)
• Hunden går bak fører med hele høyre
 side mot fører (hundens høyre skulder
 ved førers venstre ben)
• Hunden går bak fører med hele venstre
 side mot fører (hundens venstre
 skulder ved førers høyre ben).

I HTM skal man altså vise fram vakkert 
fotarbeid til musikk. Det ser kanskje 
ikke like spektakulært ut som et free-
style-show, men vanskelighetsgraden 
er minst like høy og det krever stor grad 

av presisjon. I både freestyle og HTM 
har man ofte valgt seg et tema. Det skal 
i tilfelle tydelig fremkomme hva som er 
tenkt tema. Eieren kan gjerne kle seg i 
klær (kostyme) som gjenspeiler tema, 
men hunden skal aldri kles ut. Hunden 
kan ikke ha på seg mer enn et halsbånd 
(dette kan evt. være moderat dekorert 
hvis det er hensiktsmessig i henhold til 
tema). 

Selve konkurransen bedømmes etter 
tre hovedkriterier: Utførelse, innhold og 
vanskelighetsgrad, samt musikk og for-
tolkning. Det er mange imponerende 
program å se på youtube.
 
Hvordan er det å trene HTM med en 
whippet?

Whippet kan absolutt brukes til HTM eller 
freestyle. Jeg må vel likevel være ærlig å 
si at man får nok litt mer «gratis» med en 
gjeterhund eller typisk brukshund-rase. 
Det kan være litt vanskelig å få like sterk 
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intensitet og det kan være en utfordring 
med terping og finpussing, da motivas-
jonen kanskje ikke er der i ubegrenset 
monn. 

En annen utfordring med whippet kan 
også være at løpsgleden bryter ut. Dette 
kan jo spesielt skje når det er stevner 
utendørs på store gress-flater.. Å løpe er 
jo ofte en whippets store glede, og hvis 
den tar seg en hurra-runde ut av ringen 
så er det selvsagt disk. Men det arrang-
eres flere stevner innendørs og hvis man 
føler seg litt utrygg på om hunden vil ta 
seg en løperunde, så er det bare å starte 
med et stevne inne.  Etter hvert vil nok 
tryggheten utendørs også komme på 
plass.

Jeg vil absolutt si at HTM/ freestyle 
er noe både en whippet og eieren kan 
ha stor glede av! Min Sandy kommer 
løpende når hun hører at jeg setter 
på «vår» sang, selv om hun ligger og 
sover tungt på sofaen. Så det går ikke 
an å være i tvil om at hun liker å trene 

HTM! Jeg bruker alltid veldig populære 
godbiter og jeg belønner ofte og variert. 
Jeg varierer både type belønning og når 
belønningen skal komme. For min whip-
pet er det i alle fall av stor betydning at 
hun føler hun får god lønn for strevet og 
at det bygges opp en spenning om når 
belønningen kommer. 

Treningen er lett å komme i gang med. 
Man kan f.eks begynne trene litt fri ved 
fot, slalåm mellom bena osv., og vips, 
når man har noen øvelser som sitter, så 
er det bare å sette dem sammen til et 
program.

En fordel med kreativ lydighet er at du ut-
former programmet selv (i h.h.t gitte krit-
erier), så man kan tilpasse det slik at det 
passer hundens personlighet, både når 
det gjelder valg av øvelser, tempo osv. Vi 
har det veldig morsomt når vi trener og 
man blir jo i så godt humør av å trene til 
musikk! Gleden og entusiasmen tror jeg 
smitter over på hunden, for Sandy liker 
også godt å trene til musikk. Hun gir lik-
som litt ekstra jernet når musikken kom-
mer. Jeg føler at vi er blitt enda sterkere 
knyttet til hverandre etter at vi begynte 
med HTM. Slik trening kan også gi en 
god bonus i hverdagen. Hunden søker 
lettere kontakt med eieren, og det kan 
bl.a. gjøre at innkallingen i skogen går 
lettere. 

Vi har fått mange positive tilbakemelding-
er om at det er moro å se en whippet i 
HTM-ringen. Miljøet er veldig hyggelig 
og inkluderende. Det hadde vært utrol-
ig gøy om vi ble flere whippet-eiere som 
holdt på med kreativ lydighet, det være 
seg HTM eller freestyle. 

gh
         

Vi ønsker våre  
valpekjøpere og 
whippetvenner  

en strålende  
sommer! 

 
Valper ventes i juli 
kontakt oss for en 

hyggelig 
valpeprat.  

 
 

Kennel Vilje & Ve 
Føllingstadsveg 33

2819 Gjøvik 

tlf: 902 40 090 
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Kan whippets hevde seg i agility? 
Javisst! Var dere ikke på Oslo 
hundeshow siste helga i mai? Nei, 
da får dere vel få høre det i etterkant. 

Oslo hundeshow gikk av stabelen 
under flotte forhold på Ekebergsletta 
i Oslo. Vel, det ble faktisk litt i varm-
este laget for våre firbeinte på lørdag, 
og det var ikke få finurlige solskiller 
å observere på diverse førere i etter-
kant. 

Været skal man imidlertid aldri 
klage på i Norge, i hvert fall ikke 
når det gjelder varmt sommervær! 
Så vi gjorde det vi kunne med våte 
håndklær, kjøledekken, skygge og 

vannforsyninger for at våre små 
idrettsutøvere skulle prestere maks. 

Det gjorde de også! Jeg vil spesielt 
trekke frem lagløpene våre, som 
alltid er dagens høydepunkt. Det 
er utrolig artig å få være en del av 
et rent whippetlag, og ikke minst 
se progresjonen fra konkurranse til 
konkurranse på samtlige hunder, 
etter at vi alle har vært hjemme og 
øvd oss litt.

På lørdag var vi kun to førere, men 
vi stilte som vanlig med 4 whippets 
til start. Lagløpet var dagens siste 
konkurranse for oss, og med en 
varm og lang dag med for lite mat-
og væskeinntak på førerne (som 
selvfølgelig kun hadde tenkte på 
hundene sine), var vi ganske spente 
på om bein og hoder ville holde ut. Vi 
skjerpet dog alle sanser og fullførte 
med 4 hunder for aller første gang! 
Det holdt jammen også til pallplass; 
og vi håper at Caroline fortsatt har 
hørselen i behold etter gledeshylet 
fra makkeren ved utsjekking av re-
sultatlista. 

På søndag ble laget vårt fulltallig 
og vi fikk god backup fra Elise. Lag-
konkurransen var dagens første og 
laget vårt var i tillegg først ut. Også 

Suksess for agilitylaget
«Underdog»!
Tekst: Annette Christin Lund
Foto: Caroline Klemsdal m.fl.

denne dagen fullførte alle lagmed-
lemmene i godt driv og vi er svært 
stolte av nok en gang å få 4 hunder 
gjennom banen. Gleden ble ikke 
mindre, da vi rykket et hakk videre 
opp på pallen og fikk 2. plass.

 Whippeten er og blir en underdog, 
og det ble plukket mange premier i 
helga. Av 22 whippetløp, var det kun 
5 disk! Det er ikke dårlig!

Til slutt må vi også nevne at det 
var en whippet som kvalifiserte seg 
til hoppfinalen, med sin 3. plass og 

napp i Hopp 2. Finalebanen dagen 
etter var vanskelig og det var godt 
trykk fra publikum rundt ringen. 
Whippeten åpnet showet, og både 
fører og hund innfridde med feilfritt 
løp. Litt store svinger gjorde at tiden 
kun holdt til en 5. plass – men det er 
ikke dårlig i dette selskapet. Så hvis 
du nå fortsatt sitter med en whippet 
eller ti hjemme, og enda ikke har 
prøvd agility, så kan det anbefales 
på det aller varmeste!!!

Hilsen alle oss i «Underdog»

Underdog’s deltakere fra venstre: Elise Smenes, Caroline Klemsdal og Annette Christin Lund.
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En god forsikring består av
kunnskap og engasjement

Anbefalt av:Følg oss på

@agrianorge
www.agria.no

kim.rio@ombud.agria.noTlf. 485 00 399

Forsikringsagent smådyr

Kim Rio

Agria tilbyr omfattende hundeforsikringer for   
 deg og hunden din. Med en bra forsikring 

kan du bruke mer tid på din fi rbente venn og 
mindre tid på å vurdere forsikringsdekningen – 
det gir deg trygghet.
Vi kan sammen med deg skreddersy en løsning 
for alle typer av hundehold.

Vår forsikringsagent Kim Rio kommer fra Nord-
fjord, men bor nå i Førde. Han har et brennende 
engasjement for dyrevelferd og dyrs rettsvern. 
Han er oppdretter av hunderasene whippet og 
greyhound, og arbeider med dyr til daglig. 
Kim vil gjøre sitt ytterste for å veilede deg i valg 
av riktig forsikring for dine hunder.

...eller som broren min sa etter at han prøvde å lese valpenavnene på et av kullene 
mine; «Hvorfor valgte du kennelnavn/hundenavn som er så vanskelig å skrive? 
For at andre skal føle hvordan du har det hver dag?» Valpenavnene er også nor-
røne, det er derfor det ikke er noe kull med bostaver i alfabetisk rekkefølge. Jeg er 
forøvrig ordblind…

Å velge kennenavn er noe jeg brukte lang tid på. Man ønsker jo å finne det rette 
kennelnavnet. Jeg er av nordisk ætt, jeg vil ha et navn på kennelen som reflekterte 
rasen min og min «viking» arv. Da var det naturlig å gå til norrønt. Mjór betyr smal eller 
smekker og hundr betyr hund på Norrønt.

Mjór/Mjóhundr (kildene jeg har funnet er ikke alle enige…) er forløperen til dagens 
ord for mynde. Mange folk trekker i dag paralleller mellom dette gamle ordet og flere 
raser. Alt fra italienere til irske ulvehunder - til og med noen Grand Danois-folk prøver 
å koble sin rase opp mot dette ordet. Jeg brukte litt tid på å finne riktig måte å sette 
sammen mjór og hundr på. Etter hva jeg har lest meg til av norrøn ordsammenset-
ning, så fjerner man -r på første ordet og setter bare ordene sammen. Uansett så 
er resultatet Mjóhundr, noe jeg synes er moro da det reflekterer både mine aner 
og whippeten som rase. Familien Lund driver egentlig «Mjóhundr» sammen, men 
grunnen til mye «jeg» her er at alt med navn og papirer er meg, og da har jeg nesten 
enerett på å bestemme. Noen av valpenavna har dog ikke gått gjennom sensuren 
hos kona...

André
Mjóhundr

hvorfor valgte du det kennelnavnet?
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Da er sommeren kommet også til oss 
her i nord. Med sommeren kommer også 
båndtvangen for våre firbeinte venner. 
Det er utfordrende å finne gode steder 
for å la hundene få strekke ut og løpe 
som de elsker å gjøre. Noen er heldige 
og har egne hundeparker der de bor. 
Uansett er det viktig at vi alle respekter-
er båndtvangen, og passer på at våre 
pelsklinger ikke forårsaker ødeleggelser 
i det skjøre dyrelivet nå på denne tiden 
av året.

I forbindelse med Rallarutstillingen i 
Skjomen(Narvik) siste helgen i mai, had-
de vi en ringtrening kvelden før utstill-
ingen. Takk til Finn Arne Haugli som hjalp 
til og kom med gode råd og tips til oss. 
Godt å få litt eksperthjelp og få nervene 
roet ned. Det ble trent både whippeter og 
engelsk bulldog og dogo canario. Og to 
flinke jenter som skulle delta med whip-
pet i barn og hund fikk også god trening.

 

nytt fra regionene
region nord norge

Det har i løpet av to helger vært hele 3 
BIS plasseringer på whippet her i nord. 
I Skjomen siste helga i mai, ble flotte 
Lissvik’s Adras (Janus)  Best In Show 2 
på lørdag og Best In Show 4 på søndag. 
Janus sine eiere er Inger Lise Lindmark 
og Finn Arne Haugli.  Handler var Finn 
Arne Haugli.

På Saltenutstillinga i Bodø første helga 
i juni, ble det jammen BEST IN SHOW 
på whippet på lørdag. Vakre Rappfoten’s 
Fryd gikk helt til topps i strålende sol. Og 
attpåtil på sin aller første utstilling.  Da 
var det jubel i whippetleiren ja. Fryd sin 
eier er Marit Storvolleng. Handler i finale- 
ringen var Finn Arne Haugli.

 

Lissvik’s Adras Best In Show 2 på Rallarutstillingen 27.05.17. 
Eiere Inger Lise Lindmark og Finn Arne Haugli. 
Foto : Hilde Mari Viola Jensen.

Lissvik’s Adras Best In Show 4 på Rallarutstillingen 28.05.17.
Eiere Inger Lise Lindmark og Finn Arne Haugli. 
Foto : Grete Johansen. 

Rappfoten’s Fryd BEST IN SHOW på Saltenutstillinga 03.06.17.  
Eier Marit Storvolleng. Handler var Finn Arne Haugli. 
Dommer Chris Zeniou. Foto: Finn Arne Haugli. 

På søndag i Bodø på Saltenutstillinga, 
så ble en av jentene som var på ringtren-
ing i Skjomen, nr 1 i barn og hund, med 
whippet, Leandra Nymark med Bluefrost 
Afrodite’s Cazimir.  

I Bodø skulle vi ha et møte for whip-
pet-interesserte i forbindelse med Salte-
nutstillingen. Vi ønsket å høre litt mer om 
hva folk ønsket å få i gang av aktiviteter. 
Men siden utstillingen var forsinket, og 

ikke ferdig før kl. 18.00 på lørdag, så ble 
dette møtet avlyst. Både folk og hunder 
var slitne etter en lang dag. Tar på og 
heia frem whippeten til Best In Show.
LC har det vært lite av i nord. Nå er vi så 
heldige at Torsa Svendgård og Kari Anne 
Askvik i Bodø, som etter å ha vært med 
på LC- kurset whippetklubben hadde i 
Harstad i høst,  har kjøpt seg LC maskin 
og nødvendig utstyr.  De vil gjerne ha 
noen filletreninger som vi andre kan få 
være med på.  Hvis noen har egnet om-
råde som kan brukes, ta kontakt med 
Hilde Mari Viola Jensen. 
I skrivende stund ser vi frem mot NKK 
utstilling i Tromsø. Heldig er vi at det er to 
dagers utstilling, da Tromsø hundeklubb 
også arrangerer utstilling. Så vi får var-
met opp på lørdag før storutstillinga på 
søndag. 
I løpet av sommeren blir det arrangert 
en fellestur til Tromsdalstinden i Tromsø, 
der er det allerede flere whippeter som 
skal være med. Ta kontakt med Maja An-
dreassen hvis du er interessert.
 
Hilsen oss distriktskontakter i Nord-Norge.

Maja Andreassen i Tromsø og Hilde Mari 
Viola Jensen i Bodø.

Leandra Nymark med Bluefrost Afrodite’s Cazimir.
Nr 1 i Barn og hund på Saltenutstillinga 04.06.17.
Foto : Rune Sætherskar.
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region Sørlandet
En liten oppdatering fra oss her nede på 
det blide sørlandet. 
De siste mnd har vi her nede på Sør-
landetså smått startet på litt aktiviteter. 
Der har gått mest i fellesturer, og et par 
småtreff i påvente på sommer, men nå 
som sommeren er igang håper vi på litt 
mer aktivitet. 
Til høsten skal vi ha et spor kurs 1-3 
September med Marit Karlsen. Det vil 
være teori fredag kveld kl 18 og praksis 
Lørdag og Søndag fra 10-16. Påmelding 

og mer informasjon kommer på klub-
bens sider innen kort tid. 
I tillegg venter vi på at et nytt hunde-
senter skal åpne i Evje hvor vi da får 
tilgang til LC muligheter slik at André 
Lund kan komme ned å holde kurs 
for oss. Foreløpig  er det plass som 
holder oss igjen. Informasjon ang dette 
kommer så fort vi har noe mer konkret å 
komme med. 

I mellomtiden håper jeg at alle som øn-
sker treff, turer eller kurser gir et vink på 
facebook siden så skal jeg se hva jeg 
kan få igang her nede. Jo flere ønsker 
som kommer inn, jo flere muligheter er 
det for at det skjer ting her nede hos 
oss. Så det er bare å sette igang med 
ønskelistene deres. 

Therese Brovig
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onGod sommer til alle medlemmene i 
Norsk Whippetklubb

Vi ønsker alle
en riktig god sommer.

Vi planlegger valper på
Kathstone’s A Beautiful Mind
(Milla) i høsten 2017.
Ved interesse send mail til post@kathstone.no



84

n o r s k  wh i p P e t k lU b b
P o s t@wh i p p e t k lu B b e n . n o


