WHIPPETMAGAZINET
Årgang 2 • nr 3 • 2017

1

Whippetmagazinet

Styre og komiteér
STYRET
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara:		

Per Haakon Vestby - Oslo
Stein-Ole Kjær - Hamar
Hanne Feydt von Benzon - Oslo
Kristin Hoff - Klæbu
Sarah Victoria Christensen - Frogner
Ivan Jenssen - Ski
Geir Guldberg - Gjøvik
Per Roger Hamgaard - Ørje

Kasserer:
Revisor:

Ida Østerud
Freddy Eriksen

Utgiver: Norsk Whippetklubb
Redaksjonen: Stein-Ole Kjær, Geir Guldberg og Tonje Heimdal
Bladets adresse: c/o Furnesvegen 150B, 2318 Hamar
redaksjonen@whippetklubben.no

Erklæring: Redaksjonen forbeholder seg retten til å bestemme hva som skal inn i bladet.
Redaksjonen forbeholder seg også retten til å rediger innsendt stoff eller å be innsender selv
redigere. Redigert stoff vil alltid bli sendt innsender for godkjennelse
Innhold/bilder: Innhold i publisert materiale står for innsender/forfatters egen regning det samme gjelder innhold i annonser

AVLSUTVALGET
Leder:		
Kristin Hoff - Klæbu
Medlem:
Elisabeth Syrdal - Oslo
Medlem:
Anne Mette Mikkelsen - Ytre Arna
Medlem:
Jorunn Jenssen - Ski
Medlem:
Tina Ingebrigtsen - Meldal
UTSTILLINGKOMITEEN
Leder:		
Kirsten J Landsverk - Aurskog
Medlem:
Rita S. Gulbrandsen - Ski
Medlem:
Henriette Juel Nielsen - Raufoss
Medlem:
Cecilie Landsverk - Aurskog

Ønskes hjelp til annonse så kontak oss via
Oppsett 1/1 side kr 300,Oppsett 1/2 side kr 150,redaksjonen@whippetklubben.no

Annonser

Annonser bestilles via adressen:
redaksjonen@whippetklubben.no

Utgivelsesplan

Nr 4/2017 – 20. desember 2017
Nr 1/2018 – 1. april 2018
Nr 2/2018 – 1. juli 2018

Priser

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

AKTIVITETSKOMITEEN
Leder:		
Stine Cathrine Frigård - Nesøya
Medlem:
M. André Lund - Moelv

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

DISTRIKTSKONTAKTER
Bergen:		
Anne Mette Mikkelsen
Ålesund:
Toril Dønheim
Trondheim:
Kristin Hoff
Bodø:		
Hilde Mari Viola Jensen
Tromsø:
Maja Andreassen

Filformat annonser

2
2

Annonsehjelp

E-post

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

Frister

Nr 4/2017 – 10. desember 2017
Nr 1/2018 – 15. mars 2018
Nr 2/2018 – 15. juni 2018

Billedbruk/krediteringer
Alle innlånte foto vil bli kreditert
der dette kreves
Nr 3/2017
Forside: © Trude A. Fossheim

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

Format og oppløsning

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

3

innholdsfortegnelse
Styre og komiteer................................................................................... 2
Om bladet............................................................................................... 3
Lederen har ordet................................................................................... 5
Informasjon fra klubben....................................................................... 6
Noen ord fra Avlsrådet i Norsk Whippetklubb.................................... 8
Thoughts from a breeder/judge............................................................ 10
Om spor................................................................................................ 12
Whippetsprinten 2017.......................................................................... 17
Raesspesifik Avlsstrategi RAS............................................................. 22
Lille Maud fra Brenna........................................................................... 41
Enda tryggere med ekstra vaksine....................................................... 42
Kryptorkisme........................................................................................ 44
Norsk Whippetklubb på Dogs4All......................................................... 45
Reultater fra Lure Coursing.................................................................. 48
Resultater fra utstilling.......................................................................... 51
Nye champions..................................................................................... 56
Nytt fra utstillingskomiteen .................................................................. 59
Geir viser deg hund ............................................................................. 64
Bilder fra her og der.............................................................................. 70
Hvorfor valgte du det kennelnavnet - Bluefrost.................................... 73
Nytt fra regionene ................................................................................ 74

4
4

K

det
r
o
r
a
en h
Leder og er hoppende glad for all slags aktivitet, bare den får

være med!
Sosiale media har dessverre også en bakside – noen
ganger (heldigvis ikke ofte) legges det ut negative
meldinger om personer og hendelser. Ofte er slik informasjon sterkt vinklet uten at det er så lett å se det.
Du skal vite at en sak ALLTID har flere sider, og at slike
meldinger ALDRI er fullstendige eller objektive. Kommentarene er gjerne verre enn det første innlegget, og
resultatet blir en netthets og sjikane som er i konflikt
med loven. Jeg vil oppfordre deg til å ikke delta i slike
dialoger, vis nettvett og tenk deg om en ekstra gang før
du kommenterer! Husk også at om du deler informasjon som er i strid med straffelovens $267 om netthets,
vil delingen også være i strid med loven – og delingen
er i seg selv straffbar.

jære whippetentusiaster!
Nydelig høstvær når dette skrives, selv om sesongen for
utstillinger og aktiviteter går mot slutten, ser jeg frem til
mange fine dager, og mange fine turer med hundene i
fjell, skog og mark!
I september gjennomførte vi Whippetsprinten 2017,
denne gangen på Moelv hos Skredderhaugen Racing
(dvs hos Annette og Andre Lund). Et godt planlagt,
og veldig godt gjennomført arrangement, med 60
påmeldte hunder. Værmeldingen var ikke lovende,
men etter direkte henvendelse til Meteorologisk institutt og værgudene viste det seg at Moelv vær det eneste
stedet på Østlandet det ikke regnet. God stemning,
effektiv gjennomføring – alle hadde en fin dag, som
du kan lese mer om i dette bladet. Vi håper Whippetsprinten nå har etablert seg som en fast tradisjon!

17.-19. November er det Dogs4All på Norges
Varemesse i Lillestrøm. Whippetklubben skal ha en
stand der, på Rasetorget, for å møtes, gi informasjon
og inspirasjon til alle interesserte og spesielt til potensielle nye whippeteiere. Dersom du besøker Dogs4All,
kom innom vår stand, du får en kopp kaffe (eller te) og
mulighet for en hyggelig prat!

Det er også en boblende virksomhet rundt omkring i
landet – i Kristiansand ble det gjennomført et meget
vellykket sporkurs, det er fellesturer, LC treninger og
andre aktiviteter rundt omkring. Regionene våre har
egne facebook sider, gå inn i din region, se hva som
foregår og del hyggelig informasjon med andre whippetentusiaster!

Så alle sammen, nok lesing - ta med deg din whippet
og nyt en forhåpentligvis flott høstdag!
Hilsen
Per Haakon Vestby
Norsk Whippetklubb

Våre Facebook-, Instagram- og nettsider – og mange
andre whippetsider flommer av tekst og bilder av
whippet i alle mulige situasjoner – skrytebilder fra
utstilling og konkurranser, whippet i alle slags aktiviteter, kosebilder – her er noe for enhver smak, og vi ser
tydelig at whippet er en hund som er med på alt mulig,
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Norsk whippetklubb informerer

Norsk whippetklubb informerer

Papirutgave av whippetmagazinet

Har du en whippet som har blitt champion?

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 skal være stolt av våre whippets, i Norge holder rasen gjennomgående høy kvalitet.

Whippetmagazinet blir i 2017 sendt som PDF-fil via mail til alle våre
medlemmer.

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.

I denne forbindelse trenger vi bilder. Størrelsen på bildene må være
minimum 15 x 10 cm (liggende format). (300 dpi)
Send inn bildene til redaksjonen@whippetklubben.no
Husk å skrive navn på hunden og eier.

OBS!
Det er halv medlemsavgift resten av året både til NKK og til
Norsk Whippetklubb.

bidrag til whippetmagazinet
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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.

ET
2 • 201

7

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
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Noen ord fra alvsrådet i Norsk Whippetklubb
Vi som jobber i avlsrådet er Kristin Hoff, Elisabeth Syrdal, Jorunn Jensen, Anne Mette Mikkelsen og Martha Sønneland Moldenhagen. Sistnevnte er nylig kommet inn i utvalget da
Tina Ingebrigtsen måtte trekke seg pga. lite tid til å bidra. Derfor trengte vi et nytt medlem
og med dette ønsker vi Martha velkommen til oss. Vi kommer til å presentere oss i en
senere utgave av Whippet Magazin.
Vi har kommet godt i gang og det er mye som skal på plass. Vi jobber kontinuerlig med forskjellige ting vi ønsker skal være med for å få til en så god veiledning for alle whippeteiere
og oppdrettere som mulig. Det er enda en lang vei å gå for at alt skal falle på plass og vi
må stadig jobbe med dette da det alltid er nye ting som skjer og skal oppdateres. Elisabeth
har vært på et avlsrådsseminar og hun skriver her noen ord om seminaret.
Hei. Her kommer et kort sammendrag fra NKK’s avlsrådskurs.
Den 28. og 29. januar 2017 representerte jeg Norsk Whippetklubb på NKK’s
avlsrådskurs på Mastemyr. Vi var 130 deltagere fordelt på 51 raseklubber. T e m a
for kurset var genetikk, helse, organisasjon og avlsarbeid.
Øystein Eikeseth i NKK foreleste om arbeid i avlsråd med tanke på raseforvaltning,
etikk og konflikter i klubbene, og om kommunikasjon i sosiale medier. Veterinær og
spesialrådgiver Astrid Indrebø informerte om arbeidet i NKK’s
sunnhetsutvalg
og om sunn hundeavl i dagens samfunn. NKK’s avlskonsulent, Kim Bellamy tok for
seg hvordan man i avlsråd kan drive kartlegging og helseundersøkelser av sin rase.
Genetiske variasjoner og avl i små populasjoner, og hvordan avlsrådet kan lage
regler og anbefalinger. Professor i medisinsk genetikk, Frode Lingaas tok oss inn i
DNA’ens verden. Han forklarte om DNA-profiler og tester for komplekse lidelser, og
hvordan man kan bruke dette som verktøy og framgang i avlen.
Ellers var veterinær og HD- avleser Marte Ottesen og veterinær konsulent Kristin
W. Prestrud til stede og pratet om henholdsvis HD- avlesning og hjertelidelser- nye
screeningundersøkelse.
Begge dagene avsluttet med oppgaver i grupper, gjennomgang av oppgavene og
paneldebatt. Det var veldig hyggelig og lærerikt. Ikke minst var det interessant å bli
kjent med, og høre om andre klubbers erfaringer.
Elisabeth
Vi i avlsrådet holder kontakt på chat, tlf, og egen lukket gruppe hvor vi samarbeider om forskjellige oppgaver og spørsmål som vi får. Vi er et utrolig flott team som jobber velig godt sammen,
noe som er veldig viktig. Vi har hatt møte over tlf, da vi har lang avstand fra hverandre, Bergen,
Stavanger, Østlandet og Trondheim og dette fungerer helt utmerket.
Vi har et ønske om å få til valpeformidlere og jobber med dette. Vi ønsker at det foreligger
minstekrav som oppdrettere i klubben vår skal følge. Slik kan de som ønsker å kjøpe valp fra
oppdrettere som er medlem av Norsk Whippetklubb vite at visse kriterier er oppfylt. Dette er noe
vi jobber med og dette skal også inn på Norsk Whippetklubb sine hjemmesider. Vi behandler
også innkomne saker som er rettet mot avl og her har vi allerede mottatt tlf fra nye som eventuelt
ønsker å bli oppdrettere. De har ønske om veiledning og at vi besvarer deres spørsmål slik at
de kan skaffe seg ytterligere kunnskap om rasen vår.
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RAS - Rasespesifikk avlsstrategi.
Vi har videreutviklet RAS og fått dette godkjent med særdeles gode tilbakemeldinger fra Norsk
Kennel Klubb. Den ligger nå ute på NKK’s sider og vil også bli publisert i dette nummeret av
Whippet Magazinet.
Det opptil flere personer som har jobbet intenst med RAS for å få dokumentet ferdig for publisering. Dette er en fin og oversiktlig måte å kunne se innavlsstatistikk og kurver i forhold til
NKK’s gjennomsnittlige anbefalinger. For å publisere en slik oversikt må hvert kull gjennom
året registreres og vi må legge sammen alle innavlsgrader og dele på antall kull for at vi skal
komme frem gjennomsnittet til innavlskoeffisientprosenten. Vi har nå tatt for oss 10 års tid
tilbake og det sier seg selv at dette er en svært tidkrevende jobb. Vi har også tatt for oss populasjon av avlsdyr, mor/far hvor mange kull, avkom/barnebarn som går videre i avl for å få en
helhetlig oversikt av genpolet på rasen vår. I tillegg til importer og litt informasjon fra andre land.
Vi har jobbet med forsikringsselskaper for å få en tilbakemelding om hvilke typer erstatninger
som er blitt gitt i forhold til dødsårsaker, trauma m.m. Whippeteiere har deltatt på en spørreundersøkelse som har vært til stor betydning for at vi kunne utvikle RAS. Det er et særdeles
verdifullt dokument med resultater som vi nå kan jobbe med for å se hvordan vår rase ligger
an. Tusen takk for at dere har bidratt! Vi vil også rette en STOR takk til alle dere som har bidratt
til å få gjort starten av RAS ferdig til publisering. De personene som har gjort en fabelaktig
jobb for RAS er Geir Guldberg, Kirsten Landsverk, Tove Vordal, Jørgen C. Lien, Jorunn og
Ivan Jensen, Karin Lind og Kristin Hoff, tusen takk for arbeidet dere har lagt ned. RAS er et
dokument som vil bli oppdatert hvert 5 år om ikke viktige endringer i løpet av denne perioden
skjer. Da må dokumentet redigeres oftere etter behov. RAS er et kontinuerlig arbeid og det har
vært et veldig spennende prosjekt hvor man har lært utrolig mye om rasen vår. Dette vil være
et supert oppslagsverk spesielt for oppdrettere, men også whippeteiere! Vi i avlsrådet ønsker
stolt å presentere vårt første utkast av RAS.

Sosiale valper etter gode
foreldre til salgs.
Født 27.08.17.
Kennel Moonlight At Ithilien
www.moonlightatithilien.com
Facebook:
Moonlight At Ithilien Whippet
Tlf: 99122067
Mail:marita_landgraff@hotmail.com
Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.
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Thoughts from a breeder/judge
Tekst: Pamela Hunter, Mossbawnhill

As both a breeder and a Judge my belief
is that we have a responsibility to do our
best by the whippet. However, lately that
seems to not be the case....the breed
has changed quite a bit especially with
regard to movement and overall outline
and sadly not for the better. We are seeing more and more exaggerations in the
breed with TRAD (Tremendous Reach
And Drive) movement probably being the
most recent & noticeable.

And here is another example of a wide open side gait...
again dog disguised.

But we are increasingly seeing one that
has an overly long top line that could
easily accommodate a six place table
setting, a tubey, sausage like mid-riff
with no tuck up,a “bossy” bulky front
with a “keel” (the whippet is not a Daxie,
nor a boat....therefore does not require
a keel!), forward set shoulders that are
overloaded and a “goose-stepping” front
movement and worryingly we are seeing these fronts often combined with
an over angulated rear that has such a
long second thigh that the dog is usually
cow hocked and when moved at a fast
pace his rear over-reaches his front or
worse comes around the front legs, this
over-angulation comes with a “kick-back”
or “kick-out” whilst on the move,again not
correct to the whippet.
The problem with the over exaggerated side-gait is that when viewed fore
and aft the movement is not clean, the
dog tends to move wide, the elbows are
loose and flappy and the rears are weak
and so close that you would be hard
pushed to get a bit of paper between
their hocks! My personal opinion on
this current trend is that some breeders
seem to have lost their way and are more
interested in notching up Group wins
or hitting “Top Breeder” or “Top Whip-

In this paricular photo above you can clearly see the over
extension of the front creating a “wide open” shoulder.

Whilst there is no denying that a “wide
open” overdone side-gait is very flashy
& eye-catching to watch...it is NOT correct to the whippet. Our breed should be
“moderate” in all aspects, including both
conformation and movement.
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What we don’t want to be seeing is this happening... And sadly it’s not that far off....I personally have judged whippets with
this amount of “kick-back”.

pet”/”Hound”/”Dog” target competitions
where flash & dash appeals to the all
rounder judge in the big ring rather than
trying to retain breed specific traits in the
classes. We as breeders need to try and
stay as true to the standard as possible
and as Judges we need to be aware of
what we are giving placings to,especially
top honors,within the FCI we are lucky
enough to be able to give out grading
cards & do not have to award a CAC and
under the UK system we are allowed to
with hold in classes as was done recently
by a breed specialist at a Ch. show,so
really there are no excuses for putting up
a less than excellent specimen.It is also
vital that BEFORE accepting a judging
appointment we are confident enough in
our knowledge of the breed standard. I
do not think that the whippet is going to
“hell in a handcart” but I do believe that
there are issues out there that need to be
addressed before it is too late & we go
down the route of no return...just look at
the German Shepherd of today and compare it to the one of the eighties and you
will see what I mean.

The above photograph shows what I
feel is correct unexaggerated whippet
movement,the extension of the front leg
should not come past the dogs nose and
there is no over reach where the rear
paw passes the front one nor any kick
back. And importantly the dog holds his
top line.
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Om spor

Den mestringsfølelsen hunden din får etter et endt spor er enorm. Ofte når en går
tur i skogen kan en kanskje irritere seg
over at hunden skal snuse på alt, utforske hver eneste krok langs veien. Men
har du noen gang tenkt over hvorfor den
gjør dette?
Hvem har gått der før deg? En annen
hund? Kanskje en elg? Vi som mennesker ser kanskje ikke hva som ligger på
stien forran oss. Men hunden din har
allerede fått med seg hvem som subbet
seg av gårde på samme plass en time
før. Elgen som lette etter mat tre dager
før, eller katten som kanskje har gravd
ned den skatten vi frykter mest at hunden skal få tak i.... ;)

av Therese Brovig

Whippet er en brukshund som kan
brukes til alt. Mange tror kanskje at de
kunn egner seg til å løpe fort, men der
tar dem feil. Whippeter er jakthunder,
lydighetshunder, agilityhunder og alt annet du kunne tenke deg å bruke dem til.
Du må bare på lik linje med alle andre
hunderaser finne ut hva som trigger treningslysten i din hund. Kanskje er det en
leke, godbiter eller bare ros.

Mens du går en tur og titter på trærne
som skifter farge nå på høsten. Tenker at
nå var det fjerde gangen denne uken du
dro på deg regntøy for å gå tur. Drømmer deg bort til sommer, og sol. Helst
skulle du kanskje vært hjemme under
teppet på sofaen med en varm kopp te
etter en lang arbeidsdag.
Ved å trene spor kan du få en sliten hund
på kort tid. Genialt på dager hvor du er
travel, mens hundene mener at en fire
timers tur i skogen hadde vært perfekt.
De vanlige sportypene er:
ID/skogsspor og Blodspor.
Å legge et spor til hunden er utrolig enkelt: Hver gang man setter ned en fot
lager man spor. Problemet er at vi mennesker ofte ikke klarer å forstå hvordan
hundens nese virker. Vi glemmer at det
som regel finnes verken en start eller en
slutt på de treningssporene vi lager til
hundene våre.

Eller kanskje du nyter høstluften og koser deg sammen med hunden din som
du tror kun er lykkelig for å få løpe fritt i
skogen etter at båndtvangen endte. Men
det hunden din egentlig gjør mellom alle
raptusene er å få med seg utallige spor i

( Et utdrag fra: http://www.hunden.no/artikkel.html?news.nid=6145&temasider.
tid=7 Hvor de tar for seg den grunnleg
gende informasjonen rundt spor.)
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skogen. Den vet alt som har skjedd langs
turen dere går den siste uken, og lurer
kanskje veldig på hva enkelte lukter den
aldri har vært borti er, mens dere tusler
hjem igjen.

Er du sliten og lei etter en lang dag, eller
kanskje ikke helt i form er den løpeturen
på et jordet kanskje beste alternativ den
dagen.
Manglende engasjement og interesse
hos føreren er ofte hovedproblemet med
en hund som virker uinteressert. Det er
ikke ofte det er hunden som ikke gidder.
Som regel er det eieren som ikke har gitt
beskjed om at dette.. DETTE er morro.
KOM IGJEN NÅ!!.

Legger du da selv ut et spor for hunden

Tenker du at spor er noe for deg og hunden din. Sjekk din lokale hundeklubb for
kurser. Vis interesse i ditt miljø for at du
ønsker et kurs. Er det ingen kurser tilgjengelig der du bor og dere er flere som
ønsker kurs. Finn ut hvem som holder
kurs, og spør dem om de er interessert i
å holde kurs for dere privat. Ofte er dette
en god løsning. I tilegg er spor en billig
hobby å holde på med. De få tingene du
trenger koster ikke all verden. Samtidig
som restene du har i kjøleskapet, eller
blod etter høstens jakt funker genialt for
å legge både enkle, og krevende spor for
hunden din.

din før turen. Legger igjen favoritt leken,
den beste godbiten eller noe annet hunden din er glad i som den kan finne underveis så kan du gå hjem med en hund
som både er sliten fysisk og psykisk. Hva
er vel bedre enn det? Da kan du sette
deg på sofaen med tekoppen din og nyte
resten av kvelden med god samvittighet.

Andre artikler som tar for seg nyttig informasjon om spor:

Nå høres kanskje spor enkelt ut, og det
er det til en viss grad, men det finnes enkelte førerfeil en skal være obs på. Ønsker du å konkurrere i spor, melde deg inn i
Norske Redningshunder eller bare legge
spor for hunden din privat er et grunnleggende kurs alltid å anbefale. Det finnes
mye informasjon på nett, men det å gjøre
det selv i praksis med hjelp av en som er
erfaren er noe både du og hunden din vil
ha god nytte av.

http://www.hunden.no/artikkel.html?news.nid=5231
http://www.hunden.no/artikkel.html?news.nid=5499
http://www.jaktlykke.com/?p=1625

De helt vanlige førerfeilene kan du lese
mer om: http://www.hunden.no/artikkel.
html?news.nid=6389
Men husk at med all trening må du som
eier gå inn i det med en positiv innstilling.
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I skrivende stund har høsten kommet med
sine vidunderlige farger. Har fremdeles
varme dager, men sommeren er dessverre
forbi for denne gang.
Sommeren har vert hektisk med utstillinger
både i inn og utland.
Suna Regens hunder har hatt en fin sesong i 2017 frem til nå.
Vil hermed gratulere Kristin og Glenn med Wito med flere Cert og CQ
Samt til Geir Guldberg med Championat på Pedro.
Og til Champion på mine egne: Wiola og Fica og 2-Cert på X-is.
Gratulerer også så masse til Henriette med X-os, et flott team i
sammen. Samt tusen takk for at du tar så godt vare på han.
Gratulasjoner går videre til Bjørn og Bjørg med Yamina - Helena med
Yann - Arnulf med Yannick - Trude med Yannis og Jorunn med Wada.
Yasmin og Yann er de som har gjort det aller best.
Yann: Cert, BIM Junior, BIR Junior, BIS Junior-3 samt flere BIM Junior
og flere Res-Cert. Yamina: BOB og BIS pup i Bergen og flere CQ.
Yannis: Cert, BIM voksen, Res-Cert og 2xBIM Junior.
Yannick: Res-Cert og BIM Junior og CQ.

Yasmin har f.eks hatt en strålende karriere fra 9 mnd til 13 mnd, med
sine 12 BIR (5 i voksen konkuranse og 7 i Junior, 2BIM voksen, 13x
Beste Junior, 6 Cert - hvorav 3 Int. og 3 Nationale, 5 BIS Junior, 3 BIS
voksen og 3 x BIS-3 og 1 BIM/BIS Junior.
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whippetsprinten 2017
de elsker mest. Fornøyde eiere og hunder var å se overalt. For mange hunder
var dette første møtet med filla og det så
ut til å friste med gjentakelse.
De som ikke var opptatt med å varme opp
hundene sine var gjerne å se i kiosken
hvor utvalget var stort. Kaker, vafler, pølser og hjemmelaget grønnsakssuppe sto
på menyen. I tillegg kunne man kjøpe
lodd, og med et kjempestort og imponerende premiebord ble lodd kjøpt i fleng.
Arrangørene hadde gjort en imponerende innsats med å få tak i sponsorer. Her
var det alt fra flotte fruktkurver til trekkseler, godbiter og hundeklær.

Whippetsprinten, 10. september 2017 endelig kom dagen da årets whippetsprint skulle arrangeres. Fjorårets suksess ga mersmak for mange, og også
flere nye ansikt var å se. Alle funksjonærer og deltagere ble tatt godt imot
hjemme hos André og Annette i Moelv.
Med nydelige omgivelser, oppholdsvær
samt trivelige folk og hunder var dette

Med dagens slagord «effektivitet, effektivitet» ble det gjennomført 114 løp

før klokken 14:30. Da var det duket for
loddtrekning. Vinnerlykken var stor blant
deltagerne og mange sikret seg en fin
gevinst eller to.

duket for å bli en fin dag – og om det ble!
Her fikk whippeter i alle aldere prøve seg
på filla, både valper og veteraner.
Konseptet var at hundene skulle jage en
fille ned en rettbane på 80 meter. Det er
lite som slår synet av whippeter gjøre det
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Til slutt var det tid for premieutdeling,
hvor de fire hundene med raskest tid fra
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hver klasse ropt opp på pallen. I tillegg
ble det kåret dagens raskeste tid blant
alle klassene - best in field. Her var det
mange whippeter med imponerende
tider, men det viktigste var at alle deltagende hunder fullførte uten skader og
at de storkoste seg!

Annette og Andre Lund, for et fantastisk arrangement. Alt gikk effektivt og
knirkefritt fra start til slutt. Det er nok
trygt å anse dette som et av årets store
høydepunkter, og vi gleder oss allerede
til neste år!
Synne Nygård Olsen

resultater whippetsprinten 2017
HANNHUNDER
Plass Navn på hund
1.		 Steppdance Chivas Regal
2. 		 Librium´s Remarkable Remedy
3. 		 Utzon’s Gangnam Style
4. 		 Mjohundr Draugr Tarzan
5. 		 Alvin
6		 Utzon’s Favorite
7. 		 Elisjeba’s Knut Junior
8.		 Utzon’s Lucky Luke
9. 		 Utzon`s Heartbraker Man
10.		 Kathstone’s Bird’s Eye View
11.		 PlayMec The Snowman
12.		 Noggerdogs Saffranskrans
13.		 Librium´s Light Lagoon
14.		 Louis - Utzon’s Jubileum Julian Flash
15.		 Kaos
16.		 Bambus
17.		 Hennesey Hound Born To Be Wild
18.		 Oscarsberg Call Me The Breeze
19.		 Utzon’s Faith in Robin Hood

Navn på eier
Mathilde Skudem
Ane Brit Sundal
Øivind A. Ekeberg
Pål Helgerud
Line I. Danielsen
Marianne Haldar
Kicko R.Holvik
Øivind A. Ekeberg
Elisabeth Syrdal
Ida Østerud
Kirsten Landsverk
Tonje Helene Bøe
Ane Brit Sundal
Hanne F. v. Benzon
Tina Ingebrigtsen
Janniche Fusdahl
Kirsti Ullsfoss
Wenche Jensen
Marianne Haldar

Runde 1
6,32
6,34
6,39
6,58
6,5
6,48
6,58
6,65
6,7
6,7
6,88
6,92
6,87
6,92
7,16
7,3
8
8,18
7,28

Runde 2
6,25
6,35
6,43
6,26
6,49
6,62
6,6
6,63
6,7
6,7
6,77
6,8
6,93
7,07
7,08
7,1
7,11
7,96
11,1

Totalt
12,57
12,69
12,82
12,84
12,99
13,1
13,18
13,28
13,4
13,4
13,65
13,72
13,8
13,99
14,24
14,4
15,11
16,14
18,38

TISPER
1.		 Rappfotens Eira
2.		 Elisjebas Miss Cookie
3. 		 Mina
4.		 Utzon’s Lucky Lips
5. 		 Mjóhundre Beinahruga Streken
6.		 PlayMec Snowflake
7. 		 Utzon’s Dream Harmony
8.		 Daisy
9. 		 Mjohundr Drifa
10.		 Utzon’s Gin&Tonic
11.		 Mjohundr Blitha
12.		 Utzon’s Glow Dance
13.		 Mjóhundr Annt Bølle
14.		 Sobresalto X Factor
15.		 Utzon’s Lucky Lotte
16.		 Utzon’s Edith Piaf
17.		 Pearls Legacys Born To Be Wild
18.		 Lima
19.		 Kenzy
20.		 Hot Isle Razzia
21.		 Kathstone’s Born With An Attitude
22.		 Siprex Pandora
23.		 Utzon’s Lucky Lady

Inga Bjelland Nyvoll
Ingrid Lunder
Sonja Dølbakken
Synne Olsen
André Lund
Erica Stål
Rita Gulbrandsen
Annika Haugvik
Ingrid Brochmann
Jorunn Jenssen
Ingrid Brochmann
Rita Gulbrandsen
André Lund
Jorunn Jenssen
Marianne Haldar
Jorunn Jenssen
Anna Therese Andersen
Elise Smenes
Elise Smenes
Tonje Helene Bøe
Ida Østerud
Tonje Helene Bøe
Mari Kværnsveen

6,25
6,51
6,52
6,57
6,67
6,67
6,59
6,71
6,7
6,73
6,86
6,68
7,02
7,05
7,08
7,34
7,2
7,4
7,68
8,06
7,95
8,29
9,61

6,23
6,25
6,55
6,54
6,57
6,62
6,73
6,65
6,7
6,71
6,69
6,88
7
7
6,99
7,18
7,42
7,69
7,62
7,28
8,03
7,95
8,02

12,48
12,76
13,07
13,11
13,24
13,29
13,32
13,36
13,4
13,44
13,55
13,56
14,02
14,05
14,07
14,52
14,62
15,09
15,3
15,34
15,98
16,24
17,63

VETERAN
1.		 Utzon`s Betty-Boop “Betty”
2.		 Courtborne Little-Ellena
3.		 Utzon’s Born To Be Wild
4.		 Utzon`s Alice
5.		 ChevyEye’s Chic Zelina

Elisabeth Syrdal
André Lund
Marianne Haldar
Elisabeth Syrdal
Elisabeth Nymann

7,05
7,13
7,12
7,31
9,2

6,79
7
7,07
7,17
10,33

13,84
14,13
14,19
14,48
19,53

VALP
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Inger Lovise Lunde
Ivan Jenssen
Nora Kulblik Sorknes
Rita Gulbrandsen
Anne-Lene Hårstad

6,32
7,12
7,19
7,41
7,54

6,26
6,9
6,9
6,9
14,09

12,58
14,02
14,09
14,31
21,63

4,58
5,21

9,6
11,35

Gaja
Dogarium Coteu
Utzon’s Moet Bright Night
Utzon’s Nobel My Love
Utzon’s Narnia My Queen

BABY
1. 		 Steppdance Juvel
2.		 Steppdance Onyx

Anna Therese Andersen 5,02
Marita Landgraff
6,14

En stor takk til arrangørene, og spesielt
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Årets Whippetsprint gikk av stabelen på banen til Skredderhauben Racing 10.
september i Moelv. 60 hunder fra både fjern og nær var påmeldt.

Norsk whippetklubb vil gjerne benytte anledningen til å si TUSEN TAKK for deres
bidrag til Whippetsprinten 2017.

Whippetsprinten er en uformell og uhøytidelig løpskonkurranse for whippets
med alle ferdighets- og erfaringsnivå. Konkurransen går ut på at hunden skal
løpe en rett strekning på raskest mulig tid. Hundene løper etter en fille som
lokkemiddel, men alle hjelpemidler er lov dersom man har en hund som ikke
løper etter fille. Hunder som ikke skjønner eller mestrer oppgaven med en gang,
får prøve om igjen, siden mestring for hund og eier er viktig for oss.
I år har vi brukt en fotocelleklokke for tidtaking, noe som har gitt oss mer
nøyaktige tider. Dette har også gitt en mer seervennlig opplevelse under
arrangementet. Det var mange som fulgte spent med på klokketiden underveis.
Årets bane var på ca 80 meter, og beste rundetid ble på 6,23 sekunder.
Veteranene (hunder over 8 år), som naturlig nok er den tregeste klassen, lå på
rundt 7 sekunder. Whippetsprint er med andre ord en sport med små marginer.
Vi har hatt et fantastisk team av frivillige som har stått på for årets
Whippetsprint. Det bestod av rundt 20 hardtarbeidende mennesker, og uten
verken dem eller dere sponsorer hadde dette ikke blitt den suksessen det ble i
år. Vi håper at neste år blir et minst like bra arrangement, med lenger bane og
flere deltakere, og håper dere vil være med å bidra igjen.
Vennlig hilsen Annette og André Lund, på vegne av Norsk Whippetklubb.
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Grekerene hadde også avbildet hunder av myndetyper på vaser og statuer. De mindre
utgavene av disse hundene er svært lik whippet i størrelse og form, og mange ser ut til å ha
whippetenes karakteriske rosenører. Som nevnt ovenfor var whippeten omtalt allerede på
1600 tallet, men ble ikke etablert som rase før på andre del av 1800 tallet. Da begynte man
å bruke rasen i konkurranser som coursing etter levende bytte og racing. Whippetrace var
spesielt populært i arbeiderkvarterene i Lancashire, Yorkshire, Durham og Northumberland.
RAS FOR WHIPPET

Innledning
Norsk Whippetklubb representerer rasen whippet. Klubben er organisert med et styre og
utvalg for utstilling, aktivitet og helse/avl. Medlemmene av styret og avlsutvalget velges på
klubbens generalforsamling.
I 2012 startet Norsk Kennel Klubb (NKK) arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige
avlsstrategi. Raseklubbene sitter inne med mye informasjon, og NWK har fått i oppdrag å
utarbeide RAS for sin rase. Styret i NWK har delegert utarbeidelse av Rasespesifikke
avlsstrategier (RAS) til utvalget for helse og avl.
Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som å definere avlsmessige
utfordringer og forbedringspotensiale. RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene
raseklubbene har for rasen, og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden.
Arbeidet med RAS for Whippet ble startet opp av Norsk Whippetklubb 01.01.2017.
Utkast har også vært til høring hos avlskonsulent og veterinær i NKK.
Versjon 1 er blitt ferdigstilt av avlsutvalget i Norsk Whippetklubb i Juni 2017.

Generelt

Hunder fra disse områdene la grunnlag for senere avl. Rundt 1896 – 97 fikk rasen sine to
første utstillingschampions, far og sønn Zuber og Enterprise, selv om rasen fortsatt var
meget uensartet. Foredling av rasen startet utover 1900 tallet. Det var stor variasjon i type
og størrelse, fra små og sterkt forfinede individer til ganske store som lignet mer på små
greyhounds. Noen av disse typevariasjonene kan gjenspeiles den dag i dag.
De første whippetene i Norge ble importert fra England i begynnelsen av 1900 tallet, men de
fikk ingen betydning for videre avl. Individene som la grunn for rasens utvikling i Norge, var
Madeleine Rieber Salvesens to importer fra England i 1936, Sir Peter og Tiptree May.
Hun importerte også en svensk tispe og den blåfargede danske tispen Skjoldhøys Tenna fra
Danmark. Det første whippetkullet ble født hos henne (kennel Brenna) i 1937 og blå skulle
bli den dominerende fargen. Så på 60 tallet ble Spinning Larrriot of Allways importert for å
unngå for sterk innavl. Han ble Int.Ch. og far til 3 champions. Utover 60 og 70 tallet
importerte kennelen flere hunder fra England. Dette var etter at Hjørdis Espeland overtok
driften. Hun hadde startet som kennelhjelp på Brenna. Kennelen er fortsatt aktiv (2017) og
er antagelig verdens eldste aktive whippetkennel. Hunder fra kennelen Brenna la grunnen
for den moderne whippetavlen i Norge.
Flere oppdrettere startet opp med hunder fra Brenna og noen av disse er fortsatt aktive i
2017. I 1974 startet kennelen en rekke meget vellykkede importer fra den kjente kennel
Dondelayo i England. Int. Ch. Dondelay Jonty skulle vise seg å bli en meget verdifull avlshund
som ga mange champion avkom som igjen brakte rasen fremover. Disse hundene lå bak
mange av de mest suksessrike whippets her til lands, og man kan finne dem langt bak i
stamtavlene til flere av dagens whippets.

Rasens historie; bakgrunn og utvikling
Rasens opprinnelsesland er England og whippet blir første gang omtalt i 1878 og godkjent
som egen rase av The Kennel Club i 1890. Små hunder av greyhoundlignende type har
eksistert på de Britiske øyer i århundrer. Hunden som senere skulle bli kalt whippet har
derimot sitt utspring i små greyhounds paret med hunder av små lokale terriertyper. Kun
rikmenn hadde lov til å eie og drive jakt med greyhounds. Rasen ble imidlertid egentlig avlet
frem av Nord Engelske kullgruvearbeidere på 1700 tallet. Den gikk da under tilnavnet « the
poor man`s race horse» fordi gruvearbeiderne var også like spilleglad som de i overklassen,
som hadde mer romslig økonomi og greyhounder. Men en gruvearbeider hadde ikke råd til å
holde en stor greyhound så derfor blandet de inn mindre raser for å få ned størrelsen. Dette
ved å blande inn forskjellige terrier typer som Bedlington terrier, Manchester Terrier og Old
English White Terrier også for å få inn mere tøffhet og kampvilje. Og til slutt ble Italiensk
mynde blandet inn av de i overklassen for å få den fasongen den har i dag. Fra denne lite
homogene gruppen hunder avlet man fram en hardfør mynde av moderat størrelse som var
bedre egnet til jakt på kanin enn hare.

Rasen fikk etter hvert flere tilhengere. Fra slutten av 80 tallet og framover ble det importert
flere whippets som har hatt stor betydning for avlen i Norge: Ch Wellnigh Norsman of
Dondelayo, Ch Samarkands Firewolf, Ch Silverstar Of Dondelayo, Ch Doriell Dondelayo
(England) Ch Rothbury Bonecrusher, Ch Statuesque Personalised, Ch Ronndal Oozing Style
(Australia), Ch Play Mec Du Manoir De La Grenouillere (Frankrike)
Ch Softouch Little Big Man ( Finland ) , Ch Skyborne Croosing The Atlantic ( Svergie ). Det ble
også importert frossen sperma, bl.a. fra de fremstående engelske hannhundene Ch Nevedith
Justa Jesta og Ch Novacroft Madrigal. Disse hundene har vært viktige i avlen av nye
generasjoner og oppdrettere har gjort nytte av hverandres avlsmateriale.
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Whippet har i lang tid vært en rase for spesielt interesserte. Dens tilsynelatende sarte ytre
appellerte ikke til folk flest og det har opp gjennom årene vært vanskelig å selge valper. I
løpet av 2000 tallet ble rasen likevel gradvis mer populær. Folk fikk øynene opp for
whippetens allsidighet, det gode lynnet og det ble vanligere å se whippets som framsto som
mer robuste. I løpet av de siste få årene har mange nye oppdrettere kommet til rasen.

I Norge har whippeten opp gjennom årene først og fremst vært en hyggelig familie og
selskapshund. I perioder har det vært arrangert løpstrening og rettbaneløp, men dette har
bare vært på hobbybasis. På slutten av 90 tallet ble aktiviteten lure coursing introdusert i
Norge. Dette er den aktiviteten som ligner mest på den opprinnelige jaktformen rasen er
avlet for. Aktiviteten har gradvis fått flere tilhengere og det konkurreres nå på høyt nivå og
norske whippets hevder seg i toppen også utenfor landets grenser. Flere norske whippets
har oppnådd championat innen denne grenen de siste årene. Norge arrangerte sin første
internasjonale LC prøve i 2002. Det har de siste årene kommet til nye oppdrettere som
vektlegger resultater fra LC i sitt avlsprogram i større grad enn utstillingsresultater. Det viser
seg likevel at hunder som hevder seg i toppen på utstilling også hevder seg i toppen på LC.
Som den positive og allsidige hunden whippet er, har det vist seg at den også med hell kan
hevde seg i aktiviteter som lydighet, agility og på sporprøver. Rasen har champions i alle
grenene.
Rasen har ikke hatt noe eget avlsråd eller avlsprogram styrt gjennom Myndeklubben. Med
etablering av Norsk Whippetklubb er det satt mer fokus på rasen, og klubben har etablert
egen avlskomite og utarbeidet første versjon av RAS dokumentet.
Oppdrettermiljøet har fra starten framstått som åpent og oversiktlig og har stort sett blitt
ivaretatt av genuint interesserte raseentusiaster. Rasen har gjennomgående vært sunn og
frisk. Ganespalter og testikkelfeil har dog vært problemstillinger som har fulgt rasen i større
eller mindre grad.

Rasens populasjon
Populasjonsstørrelse
Antall registrerte whippets har variert de siste 15-20 årene, men har økt betydelig år for år
etter 2000 årsskifte med en topper i 2012 og 2013. Tallene i tabellen under er hentet ut fra
Dog Web.

Gjennomsnittlig kullstørrelse
Her har vi hentet ut tall fra NKKs Dogweb på antall registrerte valpekull fra 2000 fram til og
med 2015. Antall kull pr år fra 2005 er økende med unntak av 2011 0g 2015. Vi kan se at
selv om antall kull varierer en del i perioden forblir kullstørrelsen rimelig stabil på innenfor
5,3 og 6,2.

Effektiv populasjonsstørrelse

Overordnede mål for rasen
Bevare rasens allmenne sunnhet fysisk og mentalt, samt jobbe for at arvelige sykdommer
eller lidelser ikke skal få etablere seg i rasen. Avle ut fra rasens standard og spre kunnskap
om rasen hos nye og etablerte oppdrettere, hannhundeiere og raseentusiaster. Sørge for å
ha fokus på rasens vennlige temperament. Jobbe for åpenhet mellom oppdrettere og
formalisere avlsdata for rasen.

Det er ikke ført noen oversikt over effektiv populasjonsstørrelse til nå, men det kan vurderes
om dette bør gjøres for fremtiden.
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Innavlsgrad

Hannhunder med flere enn 5 kull. F.o.m 2000 - 17.02.2017

Innavlsgraden på whippet er litt i høyeste laget og man bør vurdere om det brukes
tilstrekkelig nytt, ubeslektet genetisk materiale i avlen. NKKs anbefaling ligger på 2,5% på
gjennomsnittlig innavlsgrad for en rase. NKKs anbefalte grense pr. kull er på 6,25% og
oppdrettere bør respektere dette. Det er ikke ført noe statistikk på dette, men det bør
vurderes for å holde kontroll på innavl og matadoravl.

Innavl 5 generasjoner
6,0
5,0
4,0
3,0

Softouch Little Big Man
Utzon`s Admiral Von Schneider
Suna Regens Blossoms Keyzer
Skyborne Crossing The Atlantic
Adagio Love Supreme
Play Mec du Manoir dela Grenouillere
Librium's Incredible Love
Barnesmore Tiger Orchid
Courtborne Ramazotti
Siprex Didrik
Kathstone's A Sunday Smile
Courtborne Sheldon
Ronndal Zinedine Zidane
Courtborne Rawhins
Dogcastle's Champagne

Kull
11
11
11
10
9
8
8
8
6
6
5
5
5
5
5

Valper
73
61
54
64
35
60
38
34
40
38
42
39
22
20
18

2,0
1,0
0,0

Tisper med 4 eller flere kull fra 2000 til 17.20.2017
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inavel-NKK

Önskvärd nivå

Beregnet på Norskfødte individer, fem generasjoner hos NKKs Dogweb.
Snitter varierer fra år til år. Gledelig er det at fra 2010 er det blitt holdt innenfor ønsket nivå,
fem av seks år. Det brukes å sies at et ønsket nivå, for at rasen ikke skal få et større problem
på grunn av innavl, ligger på maksimalt 0,5% per generasjon. Altså maksimalt 2,5% per fem
generasjoner.

Bruk av avlsdyr
Som vi ser i avsnittet over så er det veldig viktig å øke andelen av avlsdyr for å holde
innavlsgraden under anbefalt nivå. NKKs anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom
enn tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i rase populasjonen i en 5 års periode. For
whippet vil det si 56 valper.

Courtborne Skarleth
Siprex Julianne
Linrow's Maid For Dog Castle
Siprex Siri
Siprex Cille
Seregon Arwen
Siprex Amalie Maid For Librium
Kessy Karmen Avrina
Airescot Primula
Sipikira's Etopia Romantica
Utzon`s Creamy Dream
Librium's Bilitis Forever
Siprex Dana
Suna Regens Blossoms Keylinn

Kull
5
5
5
5
4

Valper
31
28
26
25
39

4
4
4
4
4
4
4
4
4

34
31
29
23
23
23
17
17
17

Innhenting av avlsmateriale fra andre land
Det importeres både frossen sperma og nytt blod (import hunder) fra USA, Australia, Italia
og andre land i Europa, men i hovedsak er det mest skandinaviske linjer som blir benyttet,
spesielt fra Sverige og Finnland.
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8
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Sverige
7
5
6
13
4
7
1

Land
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Sverige
Norge
Finland
Tyskland
Frankrike
Holland
USA
Canada
England
Australia
304
59

401
78
182
443
919
194
1749
393
143
245
566
895
238
1836

2672
663
453
190
211
527
1188
202
1435
329
3328
571
375
175
254
744
1125
124
1414
276
3246
718
487
199
201

2468
565
370
147
218
528
1007
192
1589
276
3043
585

429
944

2129
624

Frankrike

1

1
2
2
1
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England
Polen
1
Andre
1

3
1
1
3

1
1

6
1
4
3
1

Oversikt av antall hunder registret i andre land
200
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1255

1407
314
3557
654

0

Play Mec dMdG
Suna Regens Blossoms Keyzer
Airescot Ruby Rascal
Aberdeen Remarkable in Paris
Adagio Love Supreme
Courtborne Ramazotti
Softouch Little Big Man
Ronndal Zinedine Zidane
Skyborne Crossing The Atlantic
Chelridge Cholmondely
Carry On Pastrami
Siprex Jörgen
Wolf Tone Viking
Balzac Strålande Tider
Nec dMdG
Adagio My Culture
Statuesque Extortion
Cobyco Call My Dash
Siprex Ystein
Paris Panther
Siprex Michael
Librium's Quick Joey Small
Mac Bells Citizen Kane
Utzon's admiral Von Schneider
Plumcreek Hollowell Go Forth
Xploring Going Bonkers
Adagio Spending My Time With…
Airescot Buccaneer
Courtborne Rawhins

Finland
1

Siprex Siri
Paper Moon's Parisian Mam'sell
Airescot Primula
Courtborne Skarleth
Courtborne Rock-a-Hula Baby
Seregon Arwen
Linrow's Maid For Dog Castle
Play a While A Room With a…
Ronndal Oozing Style
Softouch Peppar Peppar
Librium's Bilitis Forever
Hubbestad Dutch Maid
Paper Moon's Posh Parrot
Siprex Dana
Barnesmore Black Orchid
Siprex Julianne
Jolie Mome dMdG
Siprex Emma
Airescot Brilliant Bargain
Flic Flac Kissof Love
Sipikira's Etopia Romantica
Kessy Karmen Avrina
Siprex Ulla
Ex Officios Adamant Gold
Courtborne Hera
Emanatio's Cha Cha
Paris Beatrix of Tiber
Librium's In The Best Possible…
Siprex Maja
Tierra Dorada Sara
Adagio Captured Sunshine

Importer og hundens herkomst (Land)
Hannhunder

Hunder med flere enn 40 barnebarn

Barnbarn

Tisper

140

120

100
80

60

40

20

9
10
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Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Fremme paringer som gir lav sammenlagt innavlsgrad, for å holde det genetiske mangfoldet
innen rasen bredt nok. Oppfordre oppdrettere til å tenke kvalitet frem for kvantitet i sitt
avlsarbeid og ha som mål å oppdrette friske og sunne hunder som er bygd for den
funksjonen de er ment for. Øke andelen av avlsdyr som vises på utstilling, og vurdere om det
skal settes krav til avlsdyr.

Helse

Prioritering og strategi for å nå målene
Sette mer fokus på samarbeid mellom oppdrettere og også oppfordre nye oppdrettere til
samarbeid. Oppfordre til å bruke dog web og andre tilgjengelige verktøy for å beregne
innavlsgrad og å opprette egen gruppe som kan jobbe med å få strukturert all informasjon
på en måte som kan presenteres på klubbens hjemme side, for å brukes aktivt.

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter
NMK har sammen med veterinærhøyskolen foretatt en undersøkelse på helse som er sendt
ut til alle eiere registrert i NMK. Det er i forbindelse med denne undersøkelsen vi
presenterer forholdene rundt whippetens helse. Antall svar 406 - 186 hannhunder (46%) og
220 tisper (54%).

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen
Rasen betraktes som frisk og sunn med relativt lav belastning av arvelige sykdommer og
defekter. Dette er også inntrykket og tilbakemeldinger klubben sitter igjen med fra
oppdrettere og eiere. Den første undersøkelsen utført av Veterinærhøyskolen ble utført i
2015, noen av tallene fra undersøkelsen presenteres under.

Det har blitt utført røntgen av 10 whippet, ingen anmerkninger. Det har ikke vært et
problem med Hd / Ad og det er heller ingen krav til røntgen.
17 eiere (4,2%) oppgir at de har hatt symptomer på hjertesykdom som: Medfødt hjertefeil,
Hjertemuskel sykdom, Hjerterytme sykdom, Bilyd, Klaffe feil og Hjertesvikt.
41 hunder (10,3%) har hatt vedvarende eller alvorlige fordøyelsesproblemer som diare,
oppkast og buksmerter som er registrert hyppigst.
Ca 61 hunder (15%) responderte på at hunden hadde hatt problemer med hud, pels/øre.
Hårløse flekker er den hyppigste anmerkningen. 42% av de 61 hundene har anmerkninger
om dette, forøvrig utgjør kløe og hud irritasjon 18% av anmerkningene og overdreven
røyting /hårtap utgjør også 18% av anmerkningene. Allergi ser ut til å være et lite problem
for rasen.
28 eiere (7,3%) oppgir at hunden har hatt kreftsykdom.
16 eiere oppgir kreft på hud, 5 eier oppgir på forplantningsorganer, 3 eiere oppgir på skjelett
og til slutt, 5 eiere på annet.

Øyne
TABELL 1: Øyelyste hunder (opplysninger hentet fra NKKs Dogweb) fra år 2000 til 21.02.2017
(antall 60)
U.A
46

PÅVIST KATARAKT
7

ANDRE ANMERKNINGER
7

Hofter
TABELL 2: HD/AD avlesning fra 2000 til 21.02.2017 (Opplysninger hentet fra NKKs Dogweb)
HD 12 er A
HD 1 er B
Albuer
AD 4 med avlesninger med diagnosen 0
11

12

32
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Forekomst av reproduksjonsproblemer
Det er i dag ingen krav til test/undersøkelse av avlsdyr på whippet, det har vært få
problemer med rasen.
Det største problemet rundt rasens reproduksjon er kryptorchisme, en eller begge av
hannhundens testikler som ikke vandrer ned i pungen.
25 hannhunder (13%) er oppgitt med kryptorchisme.
I enkelte kull kan det forekomme ganespalte, det er nevnt 8 tilfeller.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Kortsiktige mål: Whippet som rase øker i populasjon og det vil være viktig med god
kommunikasjon, spesielt mellom oppdrettere og hannhund eiere. Rasen er kjent for å være
sunn og det skal den fortsatt være. Helsetilstanden viser at det forekommer enkelte
problemer. Et kortsiktig mål må være kommunikasjon og ærlighet vedrørende hva enkelte
linjer og kombinasjoner gir og har gitt, så den enkelte kan ta en selektiv beslutning for videre
avl.
Langsiktig mål: Kartlegge helsetilstanden nå og følge den opp med nye undersøkelser for å se
at ikke helsetilstanden blir dårligere, men bedre i henhold til våre kortsiktige mål. Det er
ingen av de helsemessige problemene som kun forekommer på rasen Whippet. Oppfølging
og bidra med informasjon til forskning på sykdomsbilde.

Prioritering og strategi for å nå målene
Utarbeide en plan i felleskap for å nå målene, ta kontakt med forbund og forskningsinstitutt
for å høre hvordan vi kan bidra og hvordan vi best mulig kan hjelpe til med å innhente riktig
informasjon og arkivere.

Mentalitet og bruksegenskaper
Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester
Whippetens adferd er generelt svært god, en Whippet er trygg og selvsikker i de fleste
situasjoner. Den kan være noe arrogant overfor mennesker og dyr, og viser lite
hundeaggressivitet. Flere Whippeter har gjennomført og bestått både Karaktertest og
Funksjonsanalyse med gode resultater. Whippet har generelt stor jaktlyst, og det er den
mest populære rasen av de som deltar i Lure Coursing. Naturlig nok, da Lure Coursing er en
hetsjakt-prøve, og det var nettopp hetsjakt på hare og annet småvilt Whippeten ble
oppdrettet til i sin tid. Ved å blande inn terrier i rasen fikk man frem en hardfør, rask hund
med stor jaktlyst. Lure Coursing - prøvene foregår på et stort jorde, hvor det ved hjelp av et
antall trinser og et langt snøre lages en 6-800 meter lang bane. I enden av snøret festes en
hvit fille. I andre enden er det en trommel som drives av en rask motor. Når motoren startes,
trekkes filla rundt trinsene i stor fart, dette gir en illusjon av et bytte som flykter i sikk-sakk,
og Whippeten får vist sin store hurtighet, sin enorme bevegelighet, uovertrufne
kroppsbeherskelse og sine evner til samarbeid i jakten, som avsluttes med å «innhente og
angripe» byttet.
Whippet ble også kalt «arbeiderklassens veddeløpshest» siden den var mindre og rimeligere
å holde sammenlignet med hester og Greyhound, som adelen og godseierne benyttet i sine
veddeløp.
Whippeten viste seg likevel nesten like rask som Greyhound, og er ennå svært populær til
veddeløp. Agility er en annen sportsgren hvor mange Whippeter gjør en god figur, den viser
seg også frem i rally-lydighet, og som viltsporhund. De færreste Whippet sier nei til en tur i
skiløypene. Men det er spesielt som familiehund rasen har oppnådd sin store popularitet, og
de utmerker seg på nye områder som f.eks besøkshunder og terapihunder.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål:
Utarbeide et godt tilbud til aktiviteter og informere nye whippeteiere om hva whippeten kan
benyttes til og hvilke muligheter de har med sin whippet.

Prioritering og strategi for å nå målene
Kommunikasjon og Informasjon
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Adferd

Det man bør passe på er:

Adferdsproblemer
En ideell ledsager. Tilpasser seg meget godt i både hjemlige og sportslige omgivelser.
Vennlig, hengiven og stabil.
De fleste Whippet fungerer som rasestandarden, det er lite tilbakemeldinger på
atferdsproblemer, men enkelte individer kan reagerer dårligere enn andre i forskjellige
situasjoner. Tilbakemeldinger angående uønsket adferd har ofte vært i forbindelse med
stress forårsaket av en situasjon, eller situasjoner hunden ikke håndterer.
Whippet er en allsidig og tilpasningsdyktig hund som skal takle sine omgivelser godt.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål:
Whippet har vært en skjult perle i hundeverden, som nå mange har åpnet øynene for, det er
viktig da å ha fokus på å avle på individer som har god mentalitet og som er rasetypisk. Det
er ingen formelle avlskrav på rasen i dag, men enkelte har begynt å ta det opp som en sak
som bør vurderes.
Prioritering og strategi for å nå målene
Problemet med uønsket atferd er i dag lite, det er «all over» en rase med riktig atferd. Den
enkelte har ansvar for å følge opp sitt avlsmateriale, det er viktig med ærlighet og riktig
informasjon på de dyr som blir benyttet, slik at rasen kan få bevare sitt herlige
temperament, og ikke bare ha et flott utsende.

Eksteriør
Eksteriør
En Whippet skal ha en balansert kombinasjon av muskelkraft og styrke med eleganse og
vakkert linjespill. Bygget for fart og arbeid. Enhver form for overdrivelse bør unngås. Enkelte
raser har 2 typer, en for jakt og en for utstilling, Whippet skal tilfredsstille begge.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luftige tykke ører
Fremskutte skuldre
Korte overarmer
Korte underkjever
Smale fronter
Bratte kryss
For tunge eller luftige kropper
Lavstilte whippet (dette er en galopperende hunderase)
Flat overlinje
Størrelse
Lange lender
For myke/stive mellomhender
Overvinklet

En annen ting man må vokte seg for er at rasen ikke skal bli «delt» i forhold til de som løper
«race, lure coursing» og de som deltar på utstilling, skal bli så ulike at man kan tro det er to
forskjellige raser.
Det finnes 2 forskjellige rasestandard, en for USA og en FCI standard, hvor spesielt størrelsen
er forskjellig. Disse blir i enkelte kombinasjoner brukt på tvers av hverandre.
Tilbakemeldinger fra dommere og oppdrettere, så er det nettopp dette med størrelse som i
dag er den største utfordringen. Det er den enkelte oppdretter og dommer som styrer
hvordan rasen utvikler seg positivt og negativt iht. standarden.
Den Norske Whippet har generelt høy standard og det er jevnt over god kommunikasjon
mellom oppdrettere. Våre Whippet plasserer seg høyt på lister, både i eksteriør og lure
coursing i utland, og linjene blir høyt etterspurt langt over Norske grenser.

En Whippet kan bli for mye eller for lite i forhold til standarden.
Korrekt: Hodet skal være elegant med godt utfylt snuteparti og med en god underkjeve,
saksebitt. Rosen ører, men kan lytte uten at den løfter ørene i stående stilling. Halsen skal
være lang og elegant med nakkebue som går i en myk overgang til en godt tilbakelagt
skulder (manken). Som flyter over i en sterk rygg med lett konveks lend og et sterkt kryss.
Lavt halefeste med hale som går ned til hasene. Lårene skal være sterke, hasene lave og
underlåret langt (ikke overdrevent) for å få gode bakbensbevegelser. Brystet skal være langt
men ikke tønneformet og ikke for smalt. Underlinjen skal vise en lett opptrukket buklinje
(ikke dobermann underlinje) Brystet skal rekke ned til albuene som fyller ut i front slik at
man får et godt utfylt frambryst. God benstamme og med tette sterke poter. Overarm skal
være lang for å få gode lange frambensbevegelser.
Bevegelsene skal være smidige og markvinnende og med god rekkevidde.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Kortsiktige mål:
Populasjonen øker noe hurtig og flere aktive oppdrettere kommer på banen. Det blir viktig å
inkludere de som ønsker å jobbe med rasen, slik at en får økt motivasjonen for riktig avl for å
fremme rasen og ikke bare for å produsere for populasjonen.

15

16

36

37

Langsiktige mål:
Klubben må arbeide for å bevare rasen som i dag - som en type. Følge opp kortsiktige mål,
invitere til et godt miljø og til et samarbeide for å fremme rasen. Følge med på at enkelte
negative eksteriør trekk, ikke får utvikle seg.

Prioritering og strategi for å nå målene
Klubben må, skape et engasjement rundt det å fremme rasen, tilgjengelig info, inkludere og
motivere oppdrettere og eiere til å delta på aktiviteter, tilby og informere om kurs om avl og
genetikk og alltid ha rasedommere på klubbens arrangement.

Oppsummering
Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål:
Informasjon og kommunikasjon

Plan for videre arbeid i klubben
Dette er første utkast av RAS dokument for whippet, rasen er som nevnt i mange avsnitt en
rase som øker hurtig i populasjon, det gjentas viktigheten med å samarbeide og jobbe for et
felles mål, ta vare på vår skjulte perle. Klubben har mye som må vurderes fremover, avlskrav,
database, føre statistikk og utføre helseundersøkelser. Rasen har lite helse- og
adferdsproblemer i dag, og slik ønsker vi at det skal være, også i fortsettelsen.

Kennel Atilla Nordic’s
Ønsker alle whippeteiere
en riktig fin høst/vinter

Norsk Whippetklubb
post@whippetklubben.no
17
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Øystein Eide & Synnøve Moa tlf: 922 52 780/918 25 147
Mail: oysteineide@outlook.com / synnovemoa@outlook.com
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fv.: Dommer Vera Hübentahl, lille Maud og Elisabeth Antonsen Overå

lille maud fra BRenna
Dette bildet er av vår lille Maud som på
dagen hun fylte 4 mnd gikk helt til topps
med BIR, BIG og BIS på Norsk Myndeklubb sin utstilling i Hallingdal 5.august. Dagen etter på Hallingdal Hundeklubb sin utstilling gikk det nesten like
bra med BIR, BIG og BIS 4. En fantastisk
debut for Maud og oss som er ganske
ferske i utstillings miljøet.

Jeg synes derfor det er hyggelig å kunne
gi noen historiske faktaopplysninger om
Brenna:
Kennelen ble etablert i 1937 av Madeleine Rieber Salvesen. Hennes mann
Eivind Salvesen overtok kennelen i 1966
da Madeleine døde, og Hjørdis Espeland kom ganske fort med som medeier. Eivind døde i 1970 og Hjørdis drev
kennelen i mange år alene. Etterhvert
ble Per Iversen medeier. Han hadde
siden begynnelsen av 70 årene vært en
god støttespiller og venn for Hjørdis. Da
Hjørdis døde i 2014 overtok Per kennelen.
Så nå er vi glade eiere av to herlige
Whippet frøkener, og ser fram til å møtes
i og utenfor ringen!

Maud er etter SUCH Play A While The
Hours og NUCH Shirin’s Cala. Hun er
oppdrettet av Per Iversen, Brenna Kennel som har 80 års jubileum i år.
Vi er stolte over å ha en valp fra dette
jubileumskullet, 80 år etter kennelen ble
etablert. Kennelen skal være verden eldste eksisterende whippet kennel.
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Hilsen Elisabeth Antonsen Overå
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en WSAVA anbefaler en ekstra vaksinasjon og vår professor i virologi,
Espen Rimstad, stiller seg bak denne
anbefalingen, ønsker vi endre rutinene
våre, sier Seierstad.

Viruset finnes i norsk natur
Bjelland forteller at viruset som forårsaker sykdommen trolig finnes i norsk
natur og i ville dyr som for eksempel
rev, ulv og bjørn. Hunder som snuser
på urin fra smittede ville dyr, kan bli
smittet hvis den ikke er beskyttet med
vaksine.

Opptil ti prosent kan være ubeskyttet
– Det er rapportert at opptil ti prosent
av valpene ikke oppnår beskyttelse
når den siste grunnvaksinen blir gitt
ved 12 ukers alder. Det kan skyldes at
de fortsatt har antistoffer fra mor i kroppen, og de kan blokkere for vaksinen. Derfor vil det øke beskyttelsen mot
sykdommen hvis valpene vaksineres
mot HCC både ved 12 og 16 ukers alder, sier Seierstad

– Symptomene kan utvikle seg veldig
raskt. Fra eier oppdager at det er noe
galt, til hunden ikke lever mer, kan det
gå få timer, forteller Bjelland.
Ikke alle sykdomsforløp er så raske.
Valpen som kom inn til NMBU hadde
vært syk med oppkast, løs mage og
smerter i buken et par dager før den
ble raskt mye verre. Valpen kunne
da ikke reise seg, var fraværende og
slapp.

Nylig fikk Universitetsdyresykehuset
ved NMBU Veterinærhøgskolen inn en
elleve måneder gammel valp som var
svært syk. Den hadde store smerter i
magen, var slapp, fraværende og idet
den kom inn fikk den et epileptisk anfall. Det viste seg at valpen hadde fått
smittsom leverbetennelse, HCC.

Noen hunder kan få en mildere variant
av sykdommen som går over av seg
selv etter en ukes tid.

Shutterstock

Enda tryggere med ekstra vaksine

Av: Camilla Wiik
Førstekonsulent
NMBU Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen vil gi råd
om at valper får grunnvaksine også
ved 16 ukers alder, selv om de ble
vaksinert da de var 12 uker gamle.
En 11 måneder gammel valp døde på
grunn av smittsom leverbetennelse på
Universitetsdyresykehuset forrige uke
til tross for at den var vaksinert etter
nasjonale retningslinjer.
– Det er svært sjeldent at dette skjer,
sier Sverre Ludvig Seierstad, instituttleder ved Sports- og familiedyrmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen.
Veterinærene ved NMBU Veterinærhøgskolen har gjennomgått både
nasjonale og internasjonale retningslinjer om vaksinasjon av valper, og
ønsker å påpeke at det kan være nødvendig med to vaksinasjoner for HCC,
altså smittsom leversykdom, én ved
omtrent 12 uker og én ved 16 ukers alder . Dette er hva WSAVA, The World
Small Animal Veterinary Association,
anbefaler. Organisasjonen er en paraplyorganisasjon for veterinærforeninger fra hele verden.

Sjelden sykdom på grunn av vaksiner
HCC er en sykdom som er forårsaket
av hundens adenovirus type 1 og kan
være dødelig. Det finnes ingen behandling for denne virussykdommen i
dag, men fordi de fleste hunder er vaksinert, er sykdommen svært sjelden.
Symptomene ligner ofte de en hund
kan få ved forgiftning.
– Vi vurderte det som usannsynlig at
valpen var smittet av HCC, forteller
veterinær Annelin Bjelland som behandlet hunden da den kom til Universitetsdyresykehuset.

– Ett tilfelle er ikke nok til å endre
vaksinasjonsrutinene våre, men sid-
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Annelin Bjelland
Spesialistkandidat
FAKTA
• Det finnes to typer av hunden
		 adenovirus, CAV-1 og CAV-2.
• CAV-1 gir Hepatitis contagiosa
		 canis (HCC) en smittsom lever
		 sykdom som nesten alltid er
		 dødelig.
• CAV-2 gir kennelhoste er en
		 infeksjon i luftveiene. Denne er
		 ikke på langt nær like alvorlig.
• Valper blir vaksinert mot HCC
		 og kennelhoste i vaksinasjon
		 sprogrammet.
• Viruset smitter via kroppsvæsk
		 er som for eksempel spytt og
		 urin, altså dråpesmitte.

Fra hunden blir smittet til symptomene
viser seg, går det få dager.
Viruset lever lenge
HCC-viruset kan leve lenge i omgivelsene. Hvor lenge er noe usikkert,
men flere uker til måneder er ikke
utenkelig, spesielt i kaldt vær. Høye
temperaturer opp mot 50-60 grader,
tåler det derimot ikke. Alt hunden har
vært borti bør vaskes ved høye temperaturer.

FAKTA Symptomer på HCC
•
•
•
•
•
•
		
•
		
•
•

– Familien som mistet valpen sin har vi
anbefalt å vente med å skaffe seg ny
hund til det er sikkert at viruset er borte
fra hjemmemiljøet, sier Bjelland.
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Oppkast
Diaré
Magesmerter
Blødninger, f.eks. fra nesen
Hoste
Hevelser/ødem på undersiden
av hodet og halsen
Øyeforandringer i form av en
blå skygge/hinne over øyet
Epileptiske anfall
Feber

Kryptorkisme

mosomer defekte. Da disse kromosomer
blandes i parringen, kan man ikke forudsige, hvilke hvalpe der bliver kryptorcide og
hvilke hvalpe der bliver kryptorcid-bærere.

Klippet fra internett.

Et rent kuld ser således ud:

Fra: http://www.kajovehyldahl.dk/artikler_
oversigt.htm#Krypto

Y = ren han-gen
X = ren tæve-gen
Da en tæve hedder XX, får den et rent X
fra sin far, men kan få både et rent X eller
et defekt X fra sin mor. En hanhund hedder
YX, og får dermed ikke noget X fra sin far,
men kan få både et rent X eller et defekt X
fra sin mor.

Kryptorkisme (manglende nedstigning af
testikler hos hanhunde)
Kryptorkisme er ikke en sygdom, men en
gendefekt. Han hvalpen kan ikke få
begge testikler ned i pungen. Forskere i
USA mener at det skyldes en genfejl der
gør at sædstrengen(e) ikke kan forlænge sig.

De hanner der ikke er kryptorcide, kan ikke
give defekten videre, og kan derfor fint
bruges til avl.

Kilder:
www.sund-hundeavl.dk
www.Netdyredoktoren.dk
Lund Dyreklinik, Lund, Horsens
Great Dane Club of America
J. P. Yousha, forkvinde, GDCA, USA
George Padgett’s “Control of Canine Genetic Diseases”
Professor Merethe Fredholm, Landbohøjskolen
Danske Hundeejeres Landsforening

Det gode ved Kryptorkisme er at hanhundene ikke dør af denne gendefekt. Der kan
i sjældne tilfælde udbryde bughulekræft
omkring den testikel der aldrig kom på
plads og som stadig sidder i lysken. Det må
så være op til den enkelte hundeejer om de
vil have hanhunden kastreret og have den
ikke nedfaldne testikel opereret ud.

Hvis vi nu markerer det ene af morens
X-kromosomer som værende kryptorcid
bærende (k), ser kromosom-variationen
således ud:

Kryptorkisme vil vise forholdsvis hurtigt,
allerede efter nogle uger kan defekten
afsløres, da hanhvalpe ikke bliver født med
testiklerne nede i pungen.
Hvis hanhvalpen ikke får begge testikler
samtidigt, vil hanhunden altid være kryptorcid. Kryptorkisme går aldrig over, men er en
blivende tilstand.
Det er bevist at en hanhund der startede
som kryptorcid, uanset hvor mange testikler
den ender med at få som voksen, altid vil
være kryptorcid.
En hanhund der starter som kryptorcid,
men får begge testikler sent og bliver solgt
til avl, laver masser af kryptorcide hvalpe.

Y = ren han-gen
X = ren tæve-gen
Xk = kryptorcidbærende tæve-gen
Iflg. Padgetts arvelighedslære, vil halvdelen
af kuldet ende med at være
kryptorcide/kryptorcid-bærere.

BESØK NORSK WHIPPETKLUBB SIN STAND
PÅ DOGS4ALL, 17-19.NOVEMBER

Et kuld efter en kryptorcid-bærende tæve
vil derfor se således ud:

vi holder til på rasetorget

1/2 YX (rene hanner)
1/2 YXk (kryptorcide hanner)
1/2 XX (rene tæver)
1/2 XXk (kryptorcid-bærende tæver)

Hvis man vil undgå at lave kryptorcide hanhvalpe, er det extremt vigtigt at sådanne
hanhunde tages ud af avl. Uanset om den
har begge testikler eller ej.

Det er extremt vigtigt at der bliver nedlagt
avlsforbud på moren, alle søstre, alle
mostre, mormoren, mormorens mor, alle
tævehvalpene og de kryptorcide hanner,
hvis man vil undgå at lave flere kryptorcide
hanhvalpe.

Arvelighed
Kryptorkisme er X-kromosom afhængig.
Kryptorkisme er fuld arveligt, og er, til manges
overraskelse, båret af tæven.
En tæve har 2 X-kromosomer, en hanhund
har et Y- og et X-kromosom. Hvis tæven
er kryptorcidbærer, er et af dens X-kro-

SALG AV MAGAZINER, T-SKJORTER OG MER TIL
–VI HAR SELVSAGT KAFFE OG KAKER,
OG KANSKJE LITT VALPEKOS Å BY PÅ.
VELKOMMEN INNOM
FOR EN HYGGELIG
WHIPPETPRAT!

Da man ikke kan se på tævehvalpene hvilke
der er kryptorcid-bærere, er man derfor
nødt til at nedlægge avlsforbud på alle
tæverne.
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Støtte og profilere klubben?
Polo-shirt • modeller for dame og herre
xs - xl • finnes i mange farger • vevet klubbmerke

,
0
29

+porto

OBS! Vevet/brodert merke

Send forhåndsbestilling merket “POLO” til:
salg@whippetklubben.no
OPPGI:
Navn - Adresse - Postnr - Sted - E-post - Telefon
Oppgi dame/herremodell - størrelse (XS-XL) - farge
Vi tar forbehold om stor nok interesse!
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resultater fra Lure Coursing • resultater fra Lure Coursing • resultater fra Lure Coursing • resultater fra Lure Coursing
Høstprøven, Hvam 23-09-2017
Nasjonal klasse hanner
1. Schaudt’s Stig Järrel - Cert NLCCH
2. Nemaz Problemaz Big Bad Wolf - Cert
3. Utzon’s Gangnam Style
4. Mjohunr Durinn Floki

Nasjonal klasse hanner

Nasjonal klasse tisper
1. Utzon’s Glow Dance - Cert
2. Rappfotens Flora - Cert
3. Slingshot’s TikkTikkBoom
4. Nor-Castle’s Hermonie Granger

Nasjonal klasse tisper

48

Internasjonal klasse tisper
1. Pendahr Shadow In The Palace - Cert Cacil
2. Utzon’s Lucy Lips - Cert R.Cacil
3. Elisjebas Miss Cookie - Cert
4. Utzon’s Katniss Everdeen

Internasjonal klasse hanner
1. Rappfoten´s Ekko - Cert Cacil
2. McTools Midnight Run - Cert R.Cacil
3. McTools Grand Prix - Cert NLCCH
4. Tähtipöly Apollo

Internasjonal klasse hanner

Internasjonal klasse tisper
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resultater fra utstilling • resultater fra utstillin

Skreddersydd ernæring gir en

trygg drektighet
og sunne valper

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,
og tispa trenger ekstra energi.
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.
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hvordan
du kan bli med i Royal Canin Breeder Club.
Produktene finnes også i faghandel.

09.07.2017 Vestnes, Vestnes Hundeklubb
Dommer: Frank Christiansen

BH1 Xploring Ticket to Ride - Cert BIM
BH2 Courtborne Vikings-Toke

BH1 Atilla Nordic’s Athos - BIR
BH2 Oscarberg Johnny Be Good

BT1 Alllfirdas Zelda - Cert BIR
BT2 Xploring A Little Less Conversation
BT3 Royal Lady’s A Beauty To Tellamar
BT4 Isheenas Carpe Diem Baby

BT1 Atilla Nordic’s Bres - BIM

•••••••

15.07.2017 Våler, Norsk Eurasierklubb
Dommer: Petter Fodstad

•••••••

25.06.2017 Oppdal, Oppdal Hundeklubb
Dommer: Pedro Sanches Delerue

BH1 Kathstone’s Hurricane Linus - Cert BIR
BH2 Royal Lady’s A Copy Of His Father - R.Cert

BH1 Courtborne Vikings-toke - BIM

BT1 Utzon’s Moet Bright Night - Cert BIM

BT1 Alllfirdas Zelda - BIR
BT2 Kathstone’s Adorable And Remarkable
BT3 Alllfirdas Avalon - Cert
BT4 Barolito’s Azzone By Milan

•••••••
15.07.2017 Letohallen, Norsk Miniatyrhund Klubb
Dommer:Eli-Marie Klepp

•••••••

BH1 Suna Regens Flower’s Yannis - Cert BIM
BH2 Kathstone’s Hurricane Linus - R.Cert
BH3 Bassajahnn Av Hlbari

01.07.2017 Trondheim, Norsk Myndeklubb
Dommer: Agneta Doverholt, Sverige
BH1 Adagio Shimmering Blue, BIM
BH2 Pendahr Puttin On The Ritz
BH3 Courtborne Sheldon
BH4 Lancar Dream Dazzling Flash

BT1 Suna Regens Opal Winter Wiola - Cert BIR
BT2 Suna Regens Flowers Yasmin
BT3 Siprex Olea
BT4 Courtborne Pucci - R. Cert

BT1 Courtborne Chloé - Cert BIR
BT2 Courtborne Sagittarius
BT3 Adagio Dawn To Dark
BT4 Xploring Ain’t She Sweet

•••••••
28.07.17 Råde, Norsk Lhasa Apso Klubb
Dommer: Malgorzata Wieremiejczyk

•••••••

BH1 Mirada Amigos Walt Disney - Cert BIR
BH2 Mirada Amigos Sweet Andy
BH3 Suna Regens Flower’s Yannick - R. Cert
BH4 Suna Regens Opal Winter Wito

02.07.2017 Trondheim, Norsk Kennel Klubb
Dommer Rodi Hübenthal
BH1 Courtborne Sheldon - CACIB BIR
BH2 Pendahr Puttin On The Ritz - R. CACIB
BH3 Adagio Shimmering Blue
BH4 Xploring Calling Elvis

NYHET

© ROYAL CANIN SAS 2013. Med enerett. Foto: Lanceau - 09/2013 -

24.06.2017 Oppdal, Gauldal Hundeklubb
Dommer: Harry Vella

BT1 Siprex Tsunami - Cert BIM
BT2 Suna Regens Opal Winter Wiola
BT3 Utzon’s Lucky Lotte - R.Cert
BT4 Siprex Penny

BT1 Shotti - CACIB BIM
BT2 Courtborne Sagittarius - R. CACIB
BT3 Pendahr Wears Prade - Cert
BT4 Courtborne Vikings-lava - R. Cert

•••••••
29.07.2017 Råde, Norsk Dalmatiner Klubb
Dommer: Darko Korosec

•••••••

TISPER

HT 42d

Starter

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

Fødsel

For slutten av drektigheten (fra 6. uken av drektigheten)
og gjennom diegivingsfasen
Babydog milk

Komplett melkeerstatning for valper

3 til 4
uker

Starter

Valper under avvenning
opp til 2 måneder

8
uke

BH1 Atilla Nordic’s Athos - BIM

BT1 Siprex Rally - Cert BIR
BT2 Suna Regens Opal Winter Wiola
BT3 Suna Regens Flowers Yasmin
BT4 Linrow’s Star Of Fame - R. CERT

BT1 SAtilla Nordic’s Bres - Cert BIR

•••••••

08.07.2017 Vestnes, Sunnmøre Hundeklubb
Dommer: Lisbeth Campell

www.royalcanin.no
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resultater fra utstilling • resultater fra utstilling • resultater fra utstilling • resultater fra utstilling
29.07.2017 Skudeneshavn, Karmøy Hundklubb
Dommer: Elzzbieta Chwalibóg

06.08.2017 Nesbyen, Hallingdal hundeklubb
Dommer: Moa Persson

20.08.2017 Lillehammer, Norsk Myndeklubb
Dommer: Molly Head

27.05.2017 Drammen, Norsk Basenjiklubb
Dommer: Dominic Harris

BH1 Ballygran’s Barnsley - Cert BIM

BT1 Shirin’s Cala - BIR
BT2 Suna Regens Tzhakas X-treme - Cert
BT3 Utzon’s Lucky Lotte - R. Cert
BT4 Suna Regens Keylinns Smaragd

BH1 Courtborne Sheldon - BIR
BH2 Xploring Calling Elvis
BH3 Lancar Dream Dazzling Flash
BH4Pendahr Blues Brother - Cert

BH1 Kathstone’s Glowing Dante - Cert BIM
BH2 Suna Regens Flower’s Yannis - R. Cert

•••••••

BT1 Siprex Oline - BIM
BT2 Courtborne Sagittarius
BT3 Utzon’s Moet Bright Night - Cert
BT4 Kathstone’s Adorable And Remarkable

BT1 Siprex Ramona - BIR
BT2 Courtborne Rose
BT3 Ballygran’s Beverly
BT4 Allfirdas Princess Lumi

12.08.2017 Mosjøen, Vefsn Hundeklubb
Dommer: Lotta Bruun, SpaniaSean Delmar

•••••••
30.07.2017 Karmøy, Fitjar-Stord Hundeklubb
Dommer: Zlatko Joikic
BH1 Ballygran’s Barnsley - Cert BIM
BT1 Ballygran’s Beverly - Cert BIR
BT2 Courtborne Rose
BT3 Kathstone’s Fantasy Grace - R. Cert
BT4 Edelherb My Heart Will Go On

BT1 Suna Regens Flowers Yasmin - BIR
BT2 Suna Regens Tzhakas X-is - Cert
BT3 Librium’s The Cover Girl - R. Cert
BT4 Siprex Penny
•••••••
02.09.2017 Tromsø, Tromsø Hundeklubb
Dommer: Erwin Deutscher

BH1 Courtborne Sirius Black - BIM
BH2 Pearl’s Legasy’s Diamond Dust
BH3 Lissvik’s Adras
BH4 Bluefrost Afrodite’s Cazimir

•••••••

BT1 Barolito’s Arese By Milan - Cert BIR
BT2 Rappfoten’s Fryd - R. Cert
BT3 Isheenas Lady Belothien
BT4 Slingshot Tikktikkbom

BH1 Suna Regens Flower’s Yann - Cert BIM
BH2 Kathstone’s Honey’n Milk Liam - R. Cert
BH3 Siprex Trygve
BH4 Mirada Amigos Sweet Andy

•••••••

BT1 Suna Regens Flowers Yasmin - BIR
BT2 Suna Regens Opal Winter Wiola
BT3 Suna Regens Tzhakas X-is - Cert
BT4 Siprex Penny - R.Cert

•••••••

•••••••

BH1 Courtborne Vikings-toke - BIR
BH2 Courtborne Sirius Black
BH3 Antheartica’s Many Shades Of Black - Cert

26.08.2017 Drammen, Norsk Leonberger Klubb
Dommer: Nicola Smolic

BH1 Courtborne Vishnu - BIR
BH2 Pearl’s Legasy’s Thunderstorm - Cert
BH3 Armanis Black Diamond Av Trinento - R. Cert
BH4 Courtborne Albus Dumbledore
BT1 Pearl’s Legasy’s Tip Top - BIM

•••••••
30.07.2017 Råde, Moss og Omegn Hundeklubb
Dommer: Svend Løvenkjær

13.08.2017 Mosjøen,Rana Trekk- Og Brukshundklubb
Dommer: Frank Christiansen

02.09.2017 Steinkjer, Steinkjer Hundeklubb
Dommer: Kitty Sjong

BH1 Pendahr House Of Cards - BIM
BH1 Lissvik’s Adras - BIR
BH2 Courtborne Armani
BH3 Courtborne Vikings-toke

BT1 Shirin’s Cala - BIR
BT2 Suna Regens Keylinns Smarags - Cert
BT3 Siprex Tyfon - R. Cert
BT4 Utzon’s Alice A Touch Of Love

BT1 Bluefrost Afrotite’s Charmy - BIM
BT2 Isheenas Master Of Puppets
BT3 Slingshot Sticks And Stones- Cert

•••••••
05.08.2017 Nesbyen, Norsk Myndeklubb
Dommer: Leif-Herman Wilberg

26.08.2017 Selbu, Trøndelag Selskapshundklubb
Dommer: Elizabet Caminade-Lavault

BT1 Barolito’s Arese By Milan - Cert BIM
BH1 Courtborne Sheldon - BIM
BH2 Oscarberg Cajun Moon - Cert
BH3 Whipsnow Spacy Oddity - R. Cert

•••••••
03.09.2017 Tromsø, Norsk Dalmatiner Klubb
Dommer: Leni Finne

•••••••
19.08.2017 Lillehammer, Norsk Kennel Klubb
Dommer: George Schogol

BH1 Noggerdog’s Saffranskrans - Cert BIM
BT1 Incrvill’s Cala - Cert BIR
BT2 Kathstone’s Fantasy Grace - R. Cert
BT3 Courtborne Bella Swan

BH1 Adagio Shimmering Blue - CACIB BIM
BH2 Siprex Quasim - R. CACIB Cert
BH3 Siprex Storm
BH4 Pendahr Parker

•••••••
05.08.2017 Leirfjord, Ytre Helgeland Hundeklubb
Dommer: Eli-Maria Klepp

BT1 Suna Regens Flowers Yasmin - Cert BIR
BT2 Librium’s remarkable Step - CACIB
BT3 Suna Regens Tzhakas X-is - R. CACIB
BT4 Siprex Oline

BH1 Lissvik’s Adras - BIR
BH2 Bluefrost Afrodite’s Cazimir
BH3 Pearl’s Legac’s Diamond Dust

•••••••

BT1 Isheenas Master Of Puppets - BIM
BT2 Bluefrost Afrotite’s Charmy

BT1 Courtborne Sagittarius - BIR
BT2 Oscarberg Lou-easy-ann - Cert
BT3 Xploring A Little Less Conversation - R. Cert
BT4 Isheenas Lady Belothien

BH1 Courtborne Albus Dumbledore - BIR
BH2 Pearl’s Legasy’s Thunderstorm

•••••••

•••••••

27.8.2017 Selbu, Norsk Lagotto Klubb
Dommer: Jens Myrman

09.09.2017 Orre, Norsk Norsk Kennel Klub
Dommer: Bjørg Foss

BH1 Courtborne Sheldon - BIM
BH2 Isheenas King Nyvyan - Cert

BH1 Atilla Nordic’s Athos - CACIB BIM
BH2 Oscarberg Chillastic - Cert
BH3 Kathstone’s Hurricane Linus - R. Cert R. CACIB
BH4 Mirada Amigos Sweet Andy

BT1 Courtborne Sagittarius - BIR
BT2 Isheenas Lady Belothien - Cert
BT3 Isheenas Queen Isil-gawien - R. Cert
BT4 Allfirdas Avalon

BT1 Oscarberg Get Your Groove On - CACIB BIR
BT2 Showline Samsara - R. CACIB
BT3 Siprex Ramona
BT4 Shirin’s Cala

•••••••

•••••••
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Kennel Utzon gratulerer!

ĂůůĞ
ĂŶůĞĚŶŝŶŐĞƌ

Marianne med Utzon‛s Lucky Lotte, cert, 2 BTK i
Råde 30 juli.

Vi gratulerer med flotte resultater på Høstprøven.
Rita med Utzon's Glow Dance, cert. Synne med
Utzon's Lucky Lips (Vilma), cert og Res Cacil.
Sarah med Utzon's Kathness Everdeen (Gaia). Og
Øivind med Utzon's Gangnam Style (NamNam).

©Randi Juliussen

Gratulerer til Nora med Utzon's Moet Bright
Night (Milla) med cert og 2 beste tispe, og BIS
Junior på whippetspesialen i August.

Jorunn Jenssen
909 19 175

Gratulerer til Sarah og Steffen med Utzon's
Moet Imperial (Nova) med Bir valp på NKK
Ålesund.

Ivan Jenssen
918 00 800
54

Elisabeth Syrdal
906 06 361
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Nye champions

Nye champions

Nye champions

Nye champions

Nye champions

Kalibadh Vintermåne
Pendahr Puttin On The Ritz
Fawn Brindle and White
USA 2013

Chelridge Cholmondely

Brindle
USA 2011

White and Blue
NOR 2009

Pendahr P.O.S.H.

Courtborne Jazz-Frodo

Fawn
SWE 2002

Bluefrost Artemis
Fawn and White
NOR 2009

Siprex Vilde

Black Brindle and White
NOR 2006

NO CH

Marbleize Supreme Marblequeen

No LCCH

Rappfoten’s Balder

født: 08.04.2015
oppdretter: Berit Lena Grøtterud
land: Norge
eier(e): Mona Jenny Keyser

født: 11.03.2012
oppdretter: Gry Runa Nielsen
land: Norge
eier: Gry Runa Nielsen

Skyborne Crossing The Atlantic
Brindle and White
SWE 2013

fawn Brindle and White
NOR 2003

Brindle and White
NOR 2006

Siprex Ramona

Courtborne Sheldon

Macawe Moondance
Black
SWE 2006

Adagio My Culture
Fawn Brindle
NOR 2008

Fawn
GBR 2004

Bad Boy Cosmo

Blue Brindle and White
NOR 2009

Siprex Belle

Nye champions

Fawn Brindle and White
SWE 2011

Sökövintin CA-Gibson
Black
FIN 2009

AxRace's Gunpowder
Black
SWE 2012

Courtborne Rock-A-Hula Baby
Fawn Brindle and White
NOR 2007

AxRace's Blå Mocca
Blue
SWE 2008

Twyborn Big Ben
Courtborne Hera
Brindle and White
NOR 2010

Fawn Brindle
SWE 2008

Sökövintin Derek
Red
SWE 2009

Seregon Arwen at Courtborne
White and Fawn Brindle
NOR 2004

NO FI LA UCH

Red
FIN 1999

Emmaline's DJ Hanna med H

Sökövintin BS-Juliet
Black
FIN 2002

Se LCCH

Courtborne Armani

Emmaline's GH She's Got The Look

født: 04.05.2015
oppdretter: Kristin Hoff/Jørgen C. Lien/Rita Hoff/Steinar Hoff
land: Norge
eier: Linda Dillan
Ny champion i Sverige, Finland og Latvia

født: 19.04.2015
oppdretter: Åsa /Leif & Ann-Sofi Åkerdahl Eriksson Olsson
land: Sverige
eier: Gørild Renate Arntzen
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Nye champions

Nye champions

Nye champions
Whiprose Irish Coffee at Sobers
Red Brindle and White
ITA 2007

Sobers Lucifer

Brindle and White
ITA 2009

Sportingfield Primrose at Sobers
Fawn Brindle and White
USA 2007

Rivarco Aragorn
Red Brindle
ITA 2004

Siprex Fanny

Red Brindle and White
NOR 2010

NYTT FRA UTSTILLINGSKOMITEEN

Siprex Siri

Brindle and White
NOR 2003

NORD FI CH

Siprex Olea
født: 10.03.2014
oppdretter: Berit Lena Grøtterud
land: Norge
eier: Guro Haaland

E m m a l i n e’s D j K a l l e K u l a

Emmaline’s Dj Kalle Kula,
har nå blitt pensjonist
fra rundbanen etter 25
starter, og har mottatt
Elitehundsdiplom på både
kort - og mellom distanse.
Eier: Gørild Arntzen

Utstillingskomiteen er i full gang med planleggingen av
klubbens to utstillinger i 2018.
Den første utstillingen, Whippetspesialen, avholdes i
forbindelse med NKK sin utstilling i Drammen/Oslo den
3. juni i Vestby Hyttepark, Vestby. På denne utstillingen
deler vi ut stort Cert.
Den andre utstillingen avholdes i forbindelse med NKK Lillehammer, søndag 19. august i Lillehammerområdet. På denne
utstillingen deles det ut ordinært Cert.
Nærmere informasjon om utstillingene og dommerpresentasjon vil bli kunngjort i Whippetmagazinets
julenummer.
Utstillingskomiteen jobber for å kunne arrangere innendørs
utstillingstrening på Østlandsområdet gjennom vinteren.
Informasjon om dette vil bli lagt ut på klubbens nettside og
facebookside.
Lykke til i utstillingsringen i høst!

Foto: Ørjan Bergwall
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Foto: Bård Gudim

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

Vi ønsker alle våre hundevenner en riktig god høst!

Drivkraften vår er enkel:
VI VIL SE FLERE FRISKE OG LYKKELIGE DYR!
I Evidensia brenner vi for at våre firbente familiemedlemmer
skal ha det bra i alle livets faser. Derfor tilbyr vi veterinær
medisinsk service i verdensklasse – på alt fra hverdagslige
ting, til det mest avanserte innen akuttbehandling, kirurgi
og indremedisin.
Ved hvert møte skal vi være det aller beste alternativet for ditt
dyr. Hos oss står Norges, Nordens – og iblant verdens – ledende
eksperter klare for å hjelpe ditt dyr med de plagene det måtte ha.
Totalt arbeider det nesten 300 veterinærer i Evidensia-kjeden,
mange av dem spesialister – her møter du én av dem.

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

Les mer om våre klinikker og tjenester på evidensia.no

– en av Europas kvalitetsledende veterinærkjeder.
www.evidensia.no | Evidensia Bodø Dyresykehus | Evidensia Bærum Dyreklinikk
Evidensia Gjerdrum Dyreklinikk | Evidensia Groruddalen Dyreklinikk | Evidensia Kolsås
Dyrehospital | Evidensia Lørenskog Dyreklinikk | Evidensia Nannestad Dyreklinikk
Evidensia Orkdal Dyresenter | Evidensia Oslo Dyresykehus Evidensia Tromsø
Veterinærsenter | Evidensia Trondheim Dyrehospital | Evidensia Trøndelag Dyreklinikk
Evidensia Volvat Dyreklinikk | Evidensia Åssiden Dyreklinikk
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Litt tidlig sier du?
- men hvis du som oppdretter ønsker å legge inn en julehilsen
til WhippetNorge, så er det kanskje på tide å begynne å tenke
på det?
1/3 side ( Bredde 14,8 cm x Høyde 6 cm) koster 150,1/2 side ( Bredde 14,8 cm x Høyde 10,5 cm) koster 200,1/1 side ( Bredde 14,8 cm x Høyde 21 cm) koster 300,Hjelp til annonsen og pris for oppsett, avtales med redaksjonen.
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GEIR VISER DEG
HUND

1.
TIPS

IKKE GI OPP!
Jeg heter Geir, og sammen med Tonje er
jeg innehaver av Vilje og Ve kennel på
Gjøvik. Jeg er lidenskapelig interessert i
hund og synes utstilling er en svært viktig arena for å vise frem ulike individer
og fremme god avl.
Alle kan vise hund, men for at hunden
skal vise seg kreves trening og forståelse
– og dette vil det komme tips om i denne
spalten.
Vi har alle ulike tanker om utstilling, hva
dette er og hva det betyr for den enkelte.
Noen er der for å vise frem sitt oppdrett,
andre for konkurransen og noen bare for
det sosiale. Jeg vil vel uansett tro at de
fleste, uansett grunn, trives med det sosiale rundt utstilling.

Jeg har vist frem hunder, ulike raser, i mange år, og opparbeidet meg en del erfaringer. Mange har spurt meg om tips og råd i utstillingsringen, og jeg vil derfor gi
deg som leser ett av mine personlige tips her i Magazinet fremover. Send gjerne
inn spørsmål til spalten på mail til:
redaksjonen@whippetklubben.no
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Hunden vil gi deg motstand når du prøver å lære den noe nytt! Dersom jeg ber noen stille
opp sin hund og den ikke gjør som handleren ønsker, vil mange gi opp og si at hunden
er vanskelig. Men- ikke gi opp, du vil lykkes til slutt. Jobb med din egen tålmodighet . En
hund må først lære seg hva du vil at den skal utføre, og så må dette må gjentas mange
ganger med suksess før det sitter. Så – dersom hunden ikke lystrer må du jobbe med den
til den forstår, og ikke gi opp!
Hunder er forskjellige, noen utfører kommandoen etter første trening, andre først etter
20 treningsøkter. Når den ikke lystrer oss utfordrer den vårt lederskap. Det er da det er
viktig å vise seg som en god veileder for hunden, være tålmodig og ikke gi den opp, men
veilede den i riktig retning. Dette vil resultere i lykkelig hund og lykkelig leder.
Uansett hvor mange ganger du må repetere treningen så fortsett til det sitter, men aldri
tren med hunden dersom du ikke er i humør til det, for da kan du lett ødelegge fremgangen. En hund som skal vise seg i utstillingsringen bør fremstå som en trygg hund med
god energi, og derfor skal aldri innlæringen bestå av fysisk avstraffelse.
En hund er nok aldri ulydig, den har bare ikke lært det vi vil den skal utføre riktig. Noen
individer er sterkere i viljen og mer utfordrende enn andre å få til, men igjen står det på
din tålmodighet som leder og din ekspertise som veileder. Se på innlæringen av hunden
din som et prosjekt du skal få til, det krever mye av deg, men så moro for deg og hunden
når dere har fått det til.
Når du ser en hund som viser seg flott i ringen, så husk på at det sannsynligvis ikke er et
naturtalent med flaks du iakttar, men heller en ekvipasje som har jobbet hardt for å oppnå resultatet!
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Nå kan du finjustere. Plasser hunden slik du ønsker uten at den faller ut av balanse. Det er
nå din tålmodighet settes på prøve:

« Gir du opp, har du egentlig gitt opp din oppgave som
leder for hunden»

Hunden flytter kanskje på hele seg eller flytter på beinet. Sett da hunden tilbake i den posisjonen du ønsker den skal stå i, og gi den en belønning i form av en godbit. (Senere vil det
kanskje holde med en hyggelig stemme.) Husk at en av grunnene til at hunden flytter på
seg er fordi du har flyttet den ut av balanse. Prøv å plassere hunden slik den skal stå- men
i balanse. Dette må trenes på ofte, og det er nå din mentale styrke som leder kommer inn,
vis hunden hvordan den skal stå, sett beinet tilbake og snakk med hunden, gi masse positive tilbakemeldinger når den utfører instruksen som ønsket. Når den så på nytt flytter på
seg, skal den ikke ha korreks, men igjen vises hvordan du ønsker at den skal stå, forfulgt
av gjentatt skryt og oppmuntrende ord. Etterhvert vil den forstå hva som ønskes av den,
og utfører øvelsen med energi og stolthet. Husk å trene korte økter slik at hunden ikke går
lei. Om hunden er krevende eller fersk kan du med fordel dele opp øvelsen. Jobb først med
fronten og avslutt når hunden har klart oppgaven. Dere skal begge føle at dere mestrer
øvelsen.

De som holder ut, og ikke gir opp underveis vil oppnå suksess og belønnes med en
hund som nyter godt lederskap. Nå som du har en hund som vet hva den skal gjøre, og
er en leder som ikke gir opp, uansett hvor sterk vilje hunden har, så vil hunden være
trygg også i uventede situasjoner. Den vil være betydelig enklere å korrigere selv i
ukjente omgivelser.

øvelse

TREN DIN TÅLMODIGHET
stille hunden på bordet
Sett hunden på bordet. Det er viktig at underlaget ikke er glatt. Pass på at bordet ikke
er ustødig eller vaklevorent.
La hunden finne sin egen balanse. Dette gjør du ved at den stiller seg opp selv og står
stødig. Å ha balanse vil si at den har lik tyngde i alle fire beina.
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Husk at du må være konsekvent, og denne treningen ikke handler om fysisk styrke, men
mental vilje. Lederskap er en sinnstilstand, og når det gjelder hvor mange ganger øvelsen
må repeteres er tålmodighet din største dyd!
Lykke til!
Mvh Geir
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Kennel Courtborne
Vi er stolte av å kunne presentere
våre planer for 2018.
Seriøse henvendelser er velkommen!

Kristin Hoff/Jørgen C. Lien
courtborne@hotmail.com
+47 413 07 120

Vilje og ve

Softtouch Double Rainbow

C.I.B., WW 2011, US GR CH, FI CH, NO CH, IT CH, EE CH
FI W 2011, HE W 2011, HE W 2012, HE W 2013

Aberdeen Remarkable In Paris
x
C'mere Jalokiv

Medali A Star For Court Borne
NO CH, SE CH

Courtborne Leo
x

C.I.B., SE CH, HU CH, EE CH, FI CH

Courtborne Ravenclaw

courtborne.com

add by hans-johnny
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Med Oban og Pouges av Vilje og Ve
som representanter fra vårt siste kull ønsker vi
alle valpekjøpere og hundevenner en
riktig god høst!
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Whippetbutts
Arnulf Eliseussen

Morgensola.

Lasse Svenson, Kongsvinger

...i farta...

Andrea Berg Johnsen

Gjett hvem som ble mest glad da
matmora rydda under sofaen?

Nyter September-solen på
Ulriken i Bergen.

Andrea Berg Johnsen, Sortland

Elin Fluge, Bergen

Leah drømmer om neste bikinisesong!
Arnulf Eliseussen

“Mens vi venter på ferga”
Hilde Bjånes, Forsand (Rogaland)
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En god forsikring består av
kunnskap og engasjement

A

gria tilbyr omfattende hundeforsikringer for
deg og hunden din. Med en bra forsikring
kan du bruke mer tid på din ﬁrbente 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 Nordfjord, 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.

Hvorfor valgte du det Kennelnavnet?
Kennelnavnet Bluefrost – hvordan ble navnet til?
Hvordan ble kennelnavnet Bluefrost til? Det startet som hos de fleste, man måtte
finne et kennelnavn. Og finne et som ikke allerede var i bruk. Det tok ganske lang tid,
så det første kullet måtte omregistreres når vi endelig fant det rette kennelnavnet. De
første valpene ble født i desember 2009, under den aller kaldeste vinteren noensinne
her vi bor. Selv de eldre naboene våre kunne ikke huske en så streng vinter. I tillegg
ble det svært mye snø på nyåret og utover våren. Så har vi noe i bygda vår som
kalles blåfrostfestivalen, som går i februar hvert år. Og plutselig satt det… Bluefrost
– DET var navnet til kennelen vår.
Silja Akselsen og Jostein Hasselbergsen på Rognan, var de som startet opp kennel
Bluefrost. Hilde Mari Viola Jensen i Bodø, kom inn i kennelen i ettertid. Stammor i
kennelen er Marbleize Supreme Marblequeen – Robyn. Bluefrost sitt første kull ble
født i 2009. Siden har det blitt 5 whippetkull mellom 2009 – 2017. 3 kull hos Silja og
Jostein, og 2 kull hos Hilde. Vi har i kennelen beholdt valp/valper fra alle kullene. Av
de 5 valpekullene er det 9 Bluefrostwhippeter i kennelen.
Silja Akselsen.

gent smådyr

Forsikringsa

Kim Rio

9
Tlf. 485 0bu0d.ag39ria.no
kim.rio@om

Følg oss på

Anbefalt av:

Bluefrost Athene med sønnen Bluefrost Athene’s Balder.
Foto : Silja Akselsen

@agrianorge

www.agria.no
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Nytt fra Regionene

NKK Bergen. Neste år vil utstillingen være i
Frøyahallen på Laksevåg, bare 10 minutter
fra NKK utstillingen.

Region vestlandet

Region nord norge

I Bodø og omegn har det ikke skjedd noe i regi av whippetklubben siden siste
whippetmagazinet ble utgitt. Det er fortsatt ønskelig at det kommer inn forslag til aktiviteter. Og at de som møtes kan invitere med seg flere, ved å legge ut informasjon
om det på whippetklubbens facebookside eller hjemmeside. Dette gjelder for hele
Nord Norge.
Vi ønsker å gratulere en av
våre norlendinger, Lissvik’s
Adras (Janus), med BIS på
Ytre Helgeland Hundeklubb
sin utstilling i Leirfjord 6.august.
Etter flere BIS- plasseringer i år,
så satt endelig topp plasseringen
på vakre Janus. Vi vil også
gratulere med BIR og BIS2
på NKK utstilling i Harstad
den 8.9.2017.

Det har ikke vært noe aktivitet i regionen
enda, men vi har i regi av BOM (Bergen og
Omegn Myndeklubb) utstillingstrening hver
onsdag. Og der er alle mynder (og andre raser) er velkommen. Dette er en populær aktivitet, som er lærerik både for eiere og hunder.
Denne treningen har jeg i sammen med Liv
Margrethe Aastvedt. Inntektene fra treningene går bl.a til å lage Vestlandets flotteste

Jeg håper alle myndeeiere vil være med
på å gjøre utstillingen like flott og kjekk som
alltid. Vi kommer tilbake med presentasjon
av dommer etter hvert.
Anne Mette Mikkelsen

Hilde Jensen
Distriktskontakt Bodø.

Lissvik’s Adras – Janus, BEST IN SHOW
Eiere: Inger Lise Lindmark og Finn Arne
Haugli.
Handler: Finn Arne Haugli.
Dommere: Eli-Marie Klepp og Torbjørn
Skaar.
Foto : Hilde Jensen.
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utstilling for alle Mynder samme helgen som
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beidet om og jakte på ender og andre
fugler som vi møtte på vår vei.
Legger
ved
noen
bilder
fra turen, og
håper vi kan
møtes igjen
om ikke altfor
lenge.

Region nord-vestlandet
Her kommer en liten oppdatering fra
oss.
Lørdag 30.september møttes vi til det
første organiserte Whippet Treffet på
Nordvestlandet.
Da dette er det første treffet vi har hatt
her oppe , valgte jeg og sette fokus på
en sosial tur for hund og eiere for å bli
bedre kjent.

Jeg oppfordrer andre whippet eiere i
området rundt til og være med på treff,
det ville vært kjekt å bli kjent med flere .
Tusen takk til, Øysten Eide, Hallstein
Nordtun m/familie, Monica og Stig Johansen og Carmen for en fin tur.

jobbe med. Hun viste både forståelse for
hvert individ samtidig som at hun gav oss
utfordringer slik at både vi som eiere, og
hundene satt igjen med mestringsfølelse.

Region sørlandet
De siste månedene her nede på Sørlandet har det gått stille for seg. Med båndtvang, og ferier på de fleste har det blitt
lite av fellesturer.

Kurset vårt var basert på skogsspor hvor
hundene skulle følge eiers eller kurs
holders spor for så å finne gjenstander,
noe alle klarte med glans.

Helgen 1-3 September hadde vi sporkurs
med stor suksess. Vi var 6 deltakere på
kurset. Tre whippeter, pumi, staffordshire
bullterrier og en schæfer.
Marit Karlsen holdt kurset for oss denne
helgen, og fullførte dette med glans.
Det å finne en kursholder som kan se
hver enkelt hund, og forstå seg på de
forskjellige rasene er ikke alltid det enkleste. Men Marit var virkelig en fryd å

Hundene strålte, og det gjorde eierne
også. Vi var en kjempe gjeng med humor
og god hundesnakk hele helgen.
Fremover håper jeg gjengen her nede
fortsetter med fellesturer, og finner på
masse morro sammen. Både vi med
whippet, og de andre som
har store ønsker om å
være pinnedyr. Her er alle
fasonger, og pelslengder
hjertelige velkomne!!

Ønsker alle noen flotte høstdager med
sine firebente venner, nyt naturen og
kom dere ut på tur.
Mvh Toril Dønheim

Therese Brovig.

Hele 8 whippeter møtte opp, en flott
gjeng som gikk fint sammen på tur og vi
koste oss i det fine høstværet.
Turen gikk rundt lillevatnet i Spjelkavik.
Hundene koste seg sammen, og samar-
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store langbordet, og her sto det ikke på gjestfriheten. Alle delte av det de hadde medbrakt
og praten gikk flittig rundt bordet. Historier
ble delt, og stemningen var på topp. Neste år
håper jeg flere fra Midt-Norge tar turen sammen med oss og deltar.

Region Midt-norge
Hei alle flotte whippetfrelste.
Høsten er plutselig kommet og her kommer
noen linjer fra region Midt-Norge.
Her har utstillingssesongen og Lure Coursing
konkurranser tatt mye av tiden og jeg som
distriktskontakt har vært veldig opptatt med
å farte rundt om i Norges land og rundt om
i utlandet som Sverige og Danmark. Det er
med stolthet jeg kan dele med dere at resultatene har vært supre, uten at jeg skal ramse
de opp her. Men stolt er det lov til å være, og
jeg må likevel nevne to av resultatene -- gøy
når resultatene på Trønder whippeten hevder
seg med Best In show på to av utstillingene
hvor whippeten er i hovedfokus. En av begivenhetene var whippetklubbens aller første
utstilling, et helt fantastisk arrangement i flotte
omgivelser på Vestby hyttepark. Det er en
utstilling som vi sent vil glemme. En utrolig
hyggelig atmosfære rundt ringen og alle var
blide og fornøyde. Latteren var å høre fra alle
kanter, og mange hadde tatt turen for å vise
sine vakre whippets eller tok turen innom for å
beskue de vakre hundene som løp rundt om i
ringen med sine eiere og handlere.
Selve utstillingsdagen var også super og ringpersonalet gjorde en utmerket jobb, både for de
helt nye og oss som er godt vante. Alle følte seg
velkommen og det var lett å kose seg. Premiebordet bugnet av premier gitt av gavmilde utstillere og sponsorer, noe vi alle satte stor pris på.

Den 21 Oktober har jeg, Kristin og min mann
Jørgen invitert til åpent hus for whippet folket
her hjemme hos oss. Dette er publisert på
Facebook gruppen vår, Whippetklubben region
Midt-Norge. Interessen har vært enorm rundt
denne kvelden. Jeg håper bare at vi har nok
plass til alle. Vi har også fått spørsmål fra whippeteiere helt fra Bergen om de kan komme,
selvfølgelig er alle velkommen. Planen er at
vi skal ha en hyggelig aften og bli bedre kjent
og da har vi blitt enige om en kurvfest hvor
alle tar med seg noe hver som vi kan kose
oss med. Jeg håper at vi sammen kan finne
ut hvilke aktiviteter vi ønsker oss. Vi vil ta for
oss forskjellige tema ang. rasen og snakke litt
løst og fast. Jeg er sikker på at praten vil gå
flittig for seg når interessen er den samme,
altså whippet. Vi gleder oss enormt til denne
kvelden. Har du ikke fått med deg dette
og kvelden har vært før Whippetmagazinet
blir publisert, fortvil ikke. Det vil komme flere
muligheter.

Snart står NKK Lillestrøm, Dogs4all for tur. Vi
håper å møte mange whippetfolk der. Vi kan
godt reise i følge med flere som kommer fra
Trøndelag om det er noen som ønsker seg
nedover for å stille eller ev. «bare» å være
publikum. Si gjerne ifra, vi vil gjerne reise med
flere. Norsk Whippetklubb vil for første gang
ha sin stand der, og jeg anbefaler å ta turen
innom for en titt og slå av en prat.
Norsk Whippetklubb ønsker seg gjerne stoff til
Magazinet, og har du en historie du ønsker å
dele med oss så finn frem tastaturet og skriv
noen linjer og send inn.
Jeg vil med dette ønsker alle en fin høst med
lange fine turer i høstens fine farger.
Whippet hilsen fra
Kristin Hoff

Ellers har flere av oss fra Midt-Norge vært aktive på Lure Coursing treninger sammen med
LC Nord Vest. Med stor glede har vi mange
løpsglade whippets som har klart lisens. Vi
gratulerer så klart disse og håper på å se de
på LC konkurranse neste år. De som ikke har
lisens ennå gleder vi oss også å møte fremover. Dette er både sosialt og ikke minst veldig
gøy for hundene.

Det ble ordnet med griller på kvelden, alle
som ville komme kunne benke seg rundt det
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Norsk Whippetklubb
post@whippetklubben.no
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