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Styre og komiteér
STYRET
Styreleder:
Nestleder:
Sekretær/vara:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara:		
Vara: 		

Per Haakon Vestby - Oslo
Arnulf Eliseussen - Sarpsborg
Hanne Feydt von Benzon - Oslo
Kristin Hoff - Klæbu
Ivan Jenssen - Ski
Sarah Victoria Christensen - Frogner
Synne Nygård Olsen - Ski
Nora Kulblik Sorknes - Grue Finnskog
Anne Mette Mikkelsen - Ytre Arna
Lene Cathrine Ljosdal - Kristiansand

Revisor:		

Freddy Eriksen

AVLSUTVALGET
Leder:		
Kirsten J. Landsverk - Aurskog
Medlem:		
Elisabeth Syrdal - Oslo
Medlem:		
Anne Mette Mikkelsen - Ytre Arna
Medlem:		
Jorunn Jenssen - Ski
Medlem:		
Martha Sønneland Moldenhagen - Sandnes
Medlem:
Kristin Hoff - Klæbu
UTSTILLINGKOMITEEN
Leder:		
Kirsten J. Landsverk - Aurskog
Medlem:		
Rita S. Gulbrandsen - Ski
Medlem:		
Elisabeth Syrdal - Oslo
Medlem:		
Cecilie Landsverk - Aurskog
Medlem:
Geir Guldberg - Gjøvik
Medlem:
Jorunn Jenssen - Ski
Medlem:
Kristin Hoff - Klæbu
AKTIVITETSKOMITEEN
Medlem:		
M. André Lund - Moelv
Medlem:		
Ivan Jenssen - Ski
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På facebook kan du se aktuelle initiativ i ditt område –

eller enda bedre, ta et initiativ selv! Legg ut en invitasjon
til en tur, eller kontakt din distriktskontakt med dine
gode forslag! Når noen snakker sammen kommer det
mye godt ut av det. Det er (desverre) ikke styret som
gjør at vi får en levende og aktiv klubb, det er du og
alle de andre medlemmene. Så kan styret bistå på ulike
måter, f eks med hjelp til å finne kursholdere, sikre
økonomi, låne ut utstyr – men alt avhenger av at noen
– dvs du – tar et initiativ!

år dette skrives er høsten her, flott farger
på solnedgangen og på trærne. Slutt på båndtvang de
fleste steder - en veldig flott tid for turer i skog og mark
med hundene!
Det betyr også at vi har lagt bak oss andre året
som offisiell klubb, og vi har all grunn til å være godt
fornøyd! Du kan lese mer om våre arrangementer,
resultater og mye annet whippetstoff i dette bladet.

Vi vil også VELDIG gjerne ha kontakt med deg som
kan bidra til klubbens arbeid – vi trenger flere folk til
redaksjonen, til aktivitetskomiteen og vi trenger flere
distriktskontakter (Norge er et langstrakt land!).

Vi har gjennomført 2 utstillinger, på Vestby i juni og på
Lillehammer i august. 90 deltagende hunder på Vestby
og 70 på Lillehammer, og begge steder med godt vær,
god stemning og dyktige dommere. Prikkfritt planlagt
og gjennomført! Utstillingskomiteen med Kirsten
Landsverk i spissen og mange andre som har bidratt
skal ha stor takk og honnør.

Spesielt ønsker vi flere med interesse for LureCoursing
og Racing. Mange av klubbens medlemmer er aktive
innen LC, og mange har veldig gode resultater. 7 av
klubbens medlemmer deltog i EM i LureCoursing
i Danmark i år! Fra nyttår er klubben representert i
NLCK – Norsk LureCoursing komite – som forvalter
regelverk etc innen sporten. Vi ønsker å forsterke
LC-miljøet i klubben, og bidra til at flere kan delta i
denne flotte sporten.

Vi har også gjennomført 2 whippetsprinter hos
Skredderhaugen Racing på Moelv, i påsken og i august.
Ca 35 påmeldte hunder begge ganger, også her med
stor stemning og flott gjennnomføring. André og
Annette Lund, med mange hjelpere, skal ha stor takk
for å ha opprettholdt tradisjonen med Whippetsprint.

Uansette hva du vil og kan bidra med, send en liten
mail til post@whippetklubben, kontakt meg eller noen
andre i styret – jo flere vi er som har lyst til å bidra, jo
bedre blir klubben.

Så topper vi det hele med at alle arrangementene har gitt et
pent overskudd, et velkomment tilskudd til klubbkassen!

DISTRIKTSKONTAKTER
Arendal:		
Marianne Wernersen
Kongsberg:
Ann-Kristin Eng Karlsen
Gjøvik:		
Kathrine Lesaca Johansen
Bergen:		
Anne Mette Mikkelsen
Ålesund:		
Toril Dønheim
Trondheim:
Kristin Hoff
Tromsø:		
Maja Andreassen
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Med denne oppfordringen ønsker jeg alle en riktig god
jul, og er det en riktig sur og mørk kveld, kan du kose
deg med dette bladet!

Men mye vil ha mer! Vi nærmer oss 400 medlemmer
over hele landet, og mange etterlyser treninger, kurs og
arrangementer – og naturligvis helst i nærheten. Vi har
etablert distriktskontakter mange steder i landet, og det
er mange lokale arrangementer i deres regi – fra felles
turer med kaffe og kos til kurs og andre tilbud. Hvert
distrikt har egen facebook side, søk “norsk whippetklubb region...” så finner du noen i nærheten.

Hilsen
Per Haakon Vestby
Leder i Norsk Whippetklubb
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Nr 1/2019 – 15. mai 2019
Nr 2/2019 – 15. desember 2019

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

Oppdrettere tilsluttet Norsk Whippetklubb............................................ 74

Fra regionene....................................................................................... 92
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Kommersielle annonser:
1/1 side kr 750,(kr 500,- hvis man bestiller for 4 utgivelser)
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Resultater fra utstilling 2018 ................................................................ 62

Ønskes hjelp til annonse så kontak oss via
redaksjonen@whippetklubben.no
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Nr 2/2019 – 20. november 2019

Billedbruk/krediteringer
Alle innlånte foto vil bli kreditert
der dette kreves
Nr 2/2018
Forside: © Shutterstock
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PSD, PDF eller TIFF
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Norsk whippetklubb informerer
Papirutgave av whippetmagazinet

Whippetmagazinene blir sendt som PDF-fil via mail til alle våre
medlemmer.
Det er veldig mye rimeligere å sende som digital fil enn å trykke det og så
sende det via posten. Vi har allikevel valgt å trykke opp et lite opplag av de 6
første, slik at de som ønsker Magazinet i papirutgave har muligheten til å bestille. Dette vil da koste kr 95,- inkl. porto pr. blad. Alle de 6 første utgavene er
pr. idag tilgjengelig.
Send en mail til post@whippetklubben.no, merk mailen med “Bestilling blad”
- skriv navn, adresse, postnr./sted, mobilnr. og e-postadresse og fortell
hvilket blad du ønsker å bestille.

Norsk whippetklubb informerer
Har du en whippet som har blitt champion?

Vi ønsker å hedre norsk-eide whippets som har blitt champions. Vi ønsker
ikke bare å hedre de som har blitt champion i Norge, men også i andre land,
inkludert Nordisk og Internasjonal champion. Dette gjelder innenfor alle grener.
Vi skal være stolt av våre whippets, i Norge holder rasen gjennomgående høy kvalitet.
I denne forbindelse trenger vi bilder. Størrelsen på bildene må være
minimum 15 x 10 cm (liggende format). (300 dpi)
Send inn bildene til redaksjonen@whippetklubben.no
Husk å skrive navn på hunden og eier.

OBS!
Husk å fornye medlemsskapet i Norsk Whippetklubb og NKK
over nyttår (etter 3. januar).

bidrag til whippetmagazinet
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Redaksjonskomiteens største ønske for 2018 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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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.
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Whippet i dyreassisterte
intervensjoner - Veien videre…

Så skjedde det utrolige: Moss kommune hadde etter politisk påvirkning bestemt seg
for å prøve besøkshund som virkemiddel for å bedre forholdene for beboerne på
et av byens kommunale sykehjem. Samtidig har Astri Johnsen i Moss og Omegn
Hundeklubb tenkt i de baner i en årrekke. Samtaler og samarbeid kommer i stand.
Moss kommune sponser, Dyrebar Omsorg skal kurse, og Moss og Omegn stiller med
ekvipasjer. Fire hundesnuter og deres eiere blir godkjent i løpet av vårparten. Lokalavisen skriver om det, og selvsagt Whippetmagazinet!

av Johanna Podhorny

I påskenummeret av Whippetmagazinet ble vi bedre kjent med bruken av whippet i
dyreassisterte intervensjoner, hvordan kursingen/ utdanningen av ekvipasjer foregår
og hvilke fortrinn og ulemper en whippet kan ha i slike sosiale tjenester.
Vi traff også to ekvipasjer, en ferdig utdannet og en som var i gang.

Her kommer litt mer fra Jeanett Rakett og Johanna Andrea Podhorny som siden
påsken er ferdig kurset og godkjent- og i gang med faste besøk på Melløsparken
Sykehjem.
Jeanett (Siprex Chanel) er en ni og et halvt år gammel whippet. Hun er en omplasseringshund, og var ikke tiltenkt noe annet enn en fredelig pensjonist-tilværelse blant
puter og tepper i sofaen.
Matmor er imidlertid veldig interessert i Dyreassistert Terapi og har tidligere gått et
grunnkurs i dyreassisterte intervensjoner- da uten hund. Ettersom Jeanett ble eldre
og godt innkjørt i sitt nye hjem, viste hun interesse for å lære nye ting, hun ble trygg
på barn og viste stor evne til å være rolig og høflig selv med mye ytre stimuli rundt
seg. Hun er en relativt introvert hund, som gjerne hilser pent og så går og legger seg.
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Vi er nå en blandingshund, en rottweiler, en mittelspitz og en whippet som går to og
to, på tirsdag ettermiddag og besøker de som vil på Melløsparken Sykehjem. Sigrid
Marie Evensen er vår kontaktperson og støtte fra Dyrebar Omsorg. Vi kalles Dyrebare Venner.
Jeanett og jeg har gått en gang allerede sammen med gatemixen Jippi. Det resulterte
i allsang, triksing, tango for to og gamle minner om forna tiders hunder. Jippi er en
hund med mye språk og lyd, en som shower og danser. Jeanett ligger rolig på teppet
sitt, kommer bort og hilser høflig, og viser
hvor rask hun er til å snurre rundt. Jippi
ruller og Jeanett snurrer. De er et perfekt
team. Jeg lar Jeanett stå rolig inntil en
beboer og oppmuntrer henne til å klappe
hunden forsiktig.
- Å, det er det mykeste jeg har kjent i
hele mitt liv!, sier hun.
Man skal ikke kimse av de terapeutiske
evnene til en silkemyk whippetpels.
johanna.podhorny@gmail.com
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Den internasjonale whippetkongressen 2018
Av Kristin Hoff

I mange år før jeg fikk rasen selv har jeg
vært nysgjerrig på hvordan whippeten så
ut der. Jeg hadde sett mange bilder gjennom sosiale medier og internett, men det
blir ikke det samme som å se en sprell
levende whippet fra USA. I Norge har vi
mange whippeter med amerikanske aner
på stamtavlen.

Den første internasjonale whippetkongressen som ble holdt var i USA i 1996.
Siden den tid har den også blitt arrangert
i England, Australia, Østerrike og Sverige.
På en slik kongress møtes oppdrettere,
eiere og de som har en stor interessen
for den fantastiske rasen vår. Dette har
vært en stor suksess helt fra første kongress med godt oppmøte fra hele verden.

Vi følte oss heldige som ble spurt av
Kirsten Landsverk om å slå følge med
henne. Hun er en reisevant dame og det
ble et flott reisefølge som vi koste oss
masse sammen med. Selv med et stramt
og intensivt program fra morgen til kveld
ble det en fantastisk opplevelse.
Vi ankom sent og var i en liten boble på
grunn av tidsforskjellen på seks timer.
Jeg hadde litt problemer med å omstille
kroppen til de nye tidene, men det ordnet
seg med x antall kopper kaffe innabords.
Første dag var vi tidlig i gang med innsjekking og startet med den amerikanske
armeen som hadde et rørende innslag
med foredrag og musikanter som spilte
på amerikansk vis. Deretter ønsket ordføreren i den amerikanske whippetklubben (AWC), Harold (Red) Tatro, oss
velkommen.

Denne gangen gikk det litt lenger tid mellom kongressene enn hva det har gjort
tidligere. Slike arrangement krever mye
planlegging, mange ildsjeler og et stort
engasjement fra de som holder kursdeltakerne underholdt. Det må være tilgang til store områder, hoteller som har
mulighet for utstilling innendørs og konferanserom.
Ti år har gått siden jeg deltok på min
første whippetkongress i Sverige, på
den vakre gården Kragga som ligger like
utenfor Bålstad.
I år var det tid for den sjette whippetkongressen som ble avholdt på et nydelig
hotell i Hunt Valley i Baltimore USA.
Etter kongressen i Sverige satt jeg igjen med mange gode minner. Mange
erfarne oppdrettere, flotte foredrag om
rasen, kartlegging rundt helse og eksteriør og sist men ikke minst whippetens mangfold. Med disse minnene friskt
i minne ble ønsket om å dra til USA for
å se hvordan whippeten var der virkelig
stort.

I dagene før vi kom hadde det vært lure
coursing og agility konkurranse, og noen
fra Sverige fortalte hvordan dette hadde
vært. På lure coursing slapp de gjerne
tre whippeter sammen uten løpsmaske.
Noe som er helt forskjellig fra hvordan
det er her i Skandinavia. Her har vi kun to
hunder som løper sammen med strenge
krav om sikkerhet i form av gode løpsmasker osv.
Det var et fullbooket program med
mange interessante foredrag som vi
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skulle gjennom. Noe ble veldig komprimert og vi var flere som var enige om
at disse foredragene gjerne kunne gått
over en dag til, slik at en kunne diskutert mer rundt temaene. Her måtte man
virkelig ha ørene åpne og tungen beint i
munnen for å henge med. Noe som kan
være ekstra tungt når det er på et annet
språk enn hva en selv snakker, men likevel utrolig interessant.

formere dere. Uansett vil jeg si at det var
et utrolig spennende foredrag.
Under kongressen var det flere interessante innslag om blant annet hørselsproblemer innenfor rasen. Her var det
flere som fikk gjennomført en BAER-testing som ble presentert av Dr. Susanne
Huges (Snow Hill) og Phoebe Booth
(Shamasan).
Jeg har aldri før hørt om en døv whippet,
så dette var ny informasjon for meg. Vi
fikk vite at whippeten er god på å kompensere for hørselsproblemer og at det
ikke er lett å oppdage om hørselen er
redusert. Noe som gjør at døvhet ikke er
et like alvorlig problem som for eksempel
blindhet og hjertefeil.
Dette er en test som kun kan bli tatt en
gang i løpet av livet, noe som er forskjellig fra de andre testene som blir tatt.
Har vi et slikt flott tilbud i Norge angående
helsesjekker, var et spørsmål mange av
oss stilte oss selv.

Registreringen av helsetjenestene som
ble gjort ble tatt vare på av whippetklubben «Health foundation», som har egen
hjemmeside. Hjertetestene som ble tatt
ble utført av veterinær, Dr. Rebecca
Stepien, som har gjort dette siden 2004.
Hun er spesialist på hjertet og jobber
med dette ved universitetet i Wisconsin
School of Veterinary. Hun og kollega, Dr.
Heidi Kelli, drar på hver nasjonal spesial
uansett hvor i USA det arrangeres, med
et tilbud om å få sjekket hunden sin.
På denne kongressen var det va. 140
whippeter som hadde booket time for
sjekk. Om du er nysgjerrig på resultatene
finner du dem på hjemmesiden
http://whippethealth.org
Dette er for de hundene hvor eierne selv
ønsker at de blir presentert.
En slik test koster 450 – 500 USD (ca.
4500 – 5000 NOK), men under spesialene får alle som ønsker å få hundene
sine sjekket et tilbud på 200 – 250 USD.
Her i Norge kan man regne med at en
slik sjekk vil komme på ca. 4000 – 6000
NOK. Vi har dessverre ikke mange godkjente kardiologer som har denne utdannelsen og kan ta disse fullverdige
testene.
Under kongressen fikk vi se hvordan
disse testene blir utført. Det var også et
veldig avansert og intensivt foredrag om
hjertet til whippeten og dets funksjoner.
Jeg tør ikke å gå så mye mer inn på det
da jeg frykter jeg har mistet viktig informasjon underveis og kan risikere å feilin-

Dr. James Radcliff hadde et innslag angående skader hos whippeten. Han har
mye erfaring innenfor skader som rasen
kan pådra seg når de løper. Han fortalte
at det er et under at whippeten kan delta
på lure coursing uten å skade seg. Det
ble også vist frem noen ganske blodige
illustrasjoner om hvordan det kan gå når
en skade oppstår. Is er en nødvendighet
å ha med i legekofferten om en ulykke
skulle finne sted.
Det ble gjentatt flere ganger hvor viktig
det er i alle sammenhenger å dra med de
nye og unge inn i klubben. Det å rekruttere og dele erfaringer fra de som har
lang fartstid er også svært viktig. Jo flere
jo bedre, og mest mulig informasjon er
så klart best.
Vi i whippetklubben kan med glede
meddele at vi har med oss mange fra
den yngre garden i styret som er ivrige
medlemmer som gjør en fantastisk jobb.
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La oss fortsette å ta godt vare på de.

kvelden og så vakre whippeter, alt fra
valper til gamle veteraner. Whippeten
var en del annerledes der enn hva den
er her. De var en del større, da høyden
er helt annerledes enn hva den er her i
Norge.
I USA er det diskvalifiserende med
hannhunder og tisper over en halv
«inch». Idealhøyden er 19 – 22 inches
hos hannhunder og 18 – 21 inches hos
tisper.
Hundene var mye større og høyreiste
enn hva jeg er vant til. Likevel var de
vakre å se på, hadde eleganse og var
harmonisk bygget. Noen av dem var
veldig lik våre skandinaviske whippeter,
og flere av dem kunne jeg tenkt meg
å ta med tilbake til Norge. Som for eksempel den vakre valpen Neil’s Intuition
at Marado. Flere ganger måtte jeg bort
og kjenne på henne og hun hadde så
mange kvaliteter som jeg satt stor pris
på. Jeg må naturligvis snakke ut i fra mitt
syn og hva jeg liker.
Det var flere som står klart i mitt minne.
Blant annet Ch Pinnacle Tennessee
Whiskey og hans nydelige søster Ch
Pinnacle Kentucky Bourbon som ble
BIS top twenty. Som en flott overraskel-

Den internasjonale paneldiskusjonen ble
litt påvirket da Bitte Ahrens Primavera
(Sobers kennel, Italia) og Magnus Hagstedt (Signum) meldte frafall. De som
var igjen og deltok var Pauline Oliver
(Spyanfly, England), Molly Rule- Steele
(Taejaan, Australia), Thomas Munsh (Flic
Flac, Tyskland) og Bo Bengtson (Bohem,
USA).
Disse guidet oss gjennom mange flotte
bilder av whippeter rundt om i verden.
De hadde noen flotte innslag om whippetens historie og de forskjellige rasestandardene vi har innenfor de forskjellige
kennelklubbene. Det ble også tatt opp
hvor populær rasen er rundt om i verden
og at registreringstallene i de forskjellige
landene er veldig varierende.
På den norske RAS for whippet som ligger på NKK sine nettsider, finnes det en
statistikk over antall registrerte i forskjellige land om noen vil ta en titt på den.
Karen Lee (Surrey Hill) og Iva Kimmelan
(Merci Isle) hadde et innslag om hvordan
whippeten er bygget, hvor de brukte en
whippet som modell og festet forskjellige merker på som viste oss vinkling på
whippeten osv.
Whippetens rasehistorie ble presentert.
Hvordan whippeten har utviklet seg og
hvordan vi har havnet her vi er nå. Dette
var veldig spennende. Det ble blant annet vist bilder av den betydningsfulle Ch.
Zuber fra England på 1890 tallet frem til
de hundene vi har nå, ca.125 år senere.
(Bilde 7 Ch Zuber)
På slutten av dagen ble det vist frem en
powerpoint presentasjon, hvor vi fikk se
150 bilder av hvordan whippeten har utviklet seg i løpet av disse årene, fra Ch.
Zuber til dagens whippet.
Etter foredragene startet utstillingene.
Her satt vi fra tidlig morgen til sene

se fikk vår norske dommer, whippet og
greyhound oppdretter, Knut Blutecher
dømme denne, i flott selskap av Sonia
Turay, en fremgangsrik handler fra Australia og Lew Griffitt, mangeårig utstiller
og handler fra USA.
Det var utrolig gøy å se så mange vakre
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whippeter. Vi fikk også som publikum
komme med stemmer om hvem vi ønsket som vinnere.
Vi fikk en opplevelse for livet som vi aldri
kommer til å glemme. Jeg for min del ville
gjerne sett mer av byene, men det ble
rett og slett ikke tid til det. Det var whippet til alle døgnets tider. Det kunne til og
med bli litt for mye om en skulle få med
seg alt, i tillegg til veldig mange nye inntrykk som skulle fordøyes.
På kveldene var vi sosiale med whippetfolk fra alle kanter av verden
Hele 273 deltakere var til stede på kongressen. De fleste var fra Nord-Amerika
(USA og Canada), men det var også
mennesker fra Storbritannia, Europa,
Australia og Sør-Amerika. Norge var
godt representert med 12 deltakere.
Jeg hadde mange Facebook-venner
som jeg endelig fikk møtt. Praten gikk i
ett og timene fløy av gårde de timene vi
hadde fri.
Vi fikk også muligheten til å spise på et
av de store steakhousene som USA er
kjent for. De bydde på et hav av fantastiske kjøttretter og deilig margarita. Her
dro vi en hel gjeng og var sosiale med
folk fra kongressen.
Nye vennskap ble etablert og vi holder
fortsatt kontakten. Vi traff så mange herlige, morsomme folk med mye kunnskap
og interesse rundt rasen vår.
En må oppleve det for å virkelig forstå
og føle på hvordan det er å delta på en
slik kongress. For dere som ikke fikk
muligheten til å være med i år kan jeg
gledelig meddele at den syvende kongressen er under planlegging og vil finne
sted i vakre Italia ca. 20 – 25 april 2022.
Håper flere tar turen sammen med oss
neste gang.
Under ønsker jeg å dele noen av bildene
jeg tok under showene. God fornøyelse.
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Sporglede med whippet
En av mange måter å trene inn spor
av Nathalie Nielsen

Da jeg kjøpte whippet var ikke tanken
at jeg skulle trene spor med henne, det
var LC og utstilling jeg hadde fått med
meg at var ”deres” greie. Men Elle viste
meg tidlig i hennes liv at den lille svarte
knappen var meget godt egnet for spor.
Det var enkelt å se da jeg hadde luftet en
av de andre hundene våre, og skulle gå
ut med henne etterpå, da var spor-ad-

Ettersom jeg ikke kunne noe om blodspor, bestemte jeg meg for å trene henne
som de andre ”brukshundene”. Innlæringen av menneskespor kjente jeg
meg relativt trygg på ettersom jeg har
konkurrert med de to siste hundene
mine i NBF programmet, hvor den ene
disiplinen er spor.

Så jeg gjorde jobben med å lære Elle
å leke i skogen, noe som ikke var så
vanskelig i seg selv. Men lek som belønning for en whippet er noe annerledes
enn en schæfer. Når jeg bruker lek som
belønning er det jeg og hunden som leker sammen, noe i hvert fall min whippet tenkte var bortkastet. Hun kunne jo
leke helt fint alene sa hun. Korte økter
med kong i snor gjorde underverker for
hennes interesse av å samarbeide med

ferden straks i gang for å sjekke ut hvor
vi hadde gått. Så jeg fulgte den ivrige lille
valpen i båndet for å se hva hun hadde
å by på. Jaggu meg spora hun nøye og
snorrett rundt i nabolaget der jeg hadde
luftet de andre. Imponert over hva hun
viste meg, dyrket jeg hennes interesse
for spor videre. Målet mitt var å starte
henne i blodspor.
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meg. Da vi hadde etablert en god lek var
det bare å legge ut det første treningssporet. Spontanspor på 200 m med 1 vinkel var starten, merket start, hvor jeg la
ned de magiske lekene, slutten og hvor
jeg hadde lagt vinkelen. Jeg hadde en liten idé om at denne spor-glade whippeten kommer til å gå rett over lekene jeg
hadde lagt ut i sporet. Så jeg passet på
å ikke gi henne så lang line da jeg så at
vi nærmet oss merkebåndene for lekene.
Riktig nok tura hun noen meter forbi
lekene. Jeg stoppet opp å tok henne tilbake, gjør leken levende og vipps så har
vi en heidundrende lekefest uti skogen.
Jeg putter leka ned i vesten og venter på
at hun skal ta opp sporet på nytt, hun
gikk som en klokke og vinkelen var lett
som en plett. Leke nr. 2 i sporet stopper
hun og markerer på, jeg er raskt ute med
å rose henne og dermed drar det i gang
med lekefest nr 2. I slutten av sporet har
jeg lagt ned en snusboks som jeg har
lagt godbiter i. Jeg synes det er greit å ha
noe som forteller hunden at nå er sporet

Som whippeter flest er hun jo en mestertyv når det kommer til mat, så den lille
snusboksen var ingen hindring. Men her
også ønsket jeg at vi skulle jobbe sammen med å få den opp og jeg gir henne
én og én godbit fra boksen så vi har en riktig
kosestund. Det var starten på vår sportrening.
Det første leveåret hennes ble det mange
spor på det viset som jeg har forklart ovenfor. Jeg varierte selvfølgelig på lengde
og antall vinkler, og liggetid. Noen
ganger måtte hun gå langt i sporet før det
kom leke eller snusboks. Andre ganger
kom første bare etter 50 m.
Ettersom det var blodspor vi skulle drive
med sjekket jeg opp mulighetene for kurs
så fort våren kom. Jeg fant fram til Espen
Sævik som er ivrig jeger, ettersøksmann,
dommer og kursholder samt oppdretter av
petit basset griffon vendeen. En mann med
mye erfaring og tusenvis av spor bak seg.
Spent som få møtte vi opp første kurskveld hvor vi fikk en grundig teoretisk
gjennomgang av hvordan blodspor fungerer og hva han og de andre dommer
ser etter når de dømmer på prøve. Ikke
minst hvordan skadeskutte dyr faktisk
oppfører seg. Hundene ble introdusert til blod og rådyr skank, en lur idé
ettersom det noen hunder kan reagere
negativt på de sterke vilt luktene. Andre
kursdag møtte vi opp i skogen og skulle
legge egnede blodspor til hundene våre.
Espen ble med alle ekvipasjene og forklarte nøye om hva vi skulle se etter hos
hundene våre og hvordan vi skulle føre
dem i sporlina. Da det var vår tur var jeg
veldig spent. Hadde de utallige sporene
i fjor vært forgjeves eller ville hun lene
seg på sin erfaring og gå like bra som
hun hadde vist meg tidligere? I det jeg

slutt, fordi for hunden så er det jo ikke
det, fordi mitt spor fortsetter tilbake til
bilen.
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tok henne ut av bilen gikk nesa i været og
hun tok til seg infoen hun kunne få, blod
og skank var greia. Jeg førte henne rolig
i sporlina til starten og hun satte nesa i
bakken og gikk sporet med liv og lyst. Da
vi nærmet oss slutten av sporet lå skanken der, den fikk hun i nesa ca. 30 m før.
De små ørene hennes gikk rett til værs og
ble en topplue. “Se der”, sa Espen nå har
hun skanken i nesa. Hun spora de siste
meterene inn til skanken og synes den
var litt rar. Men som vi hadde trent på
tidligere så hadde jeg en tråd i skanken
og vi kjørte opp leken, dro den bortover
i lyngen og vipps så hadde vi en heidundrende lek med rådyrbeinet. Hun var så
stolt over seg selv og skatten hun hadde
funnet at hun bar den hele veien til bilen

kun er vant med å følge dine spor kan det
bli en strek i regningen.
Min plan var å starte Elle i blodspor
prøve neste vår, men hun gikk så bra på
trening at Espen mente at det var bare å
svinge seg. Så vi gikk igjennom terminlista for å se hvilke prøver som vi kunne gå.
Vi har så langt gått 3 prøver, 2 bevegelige
med 1 premie på begge og 1 terminfestet
hvor vi nullet. På sistnevnte prøve gikk
hun over på ferskspor etter rådyr. Sånn
kan skje og det er bare en påminnelse på
at vi skal gå litt tilbake i treningen. Når
en hund velger bort blodsporet og følger ferskspor forteller den meg at jeg har
vært for dårlig i treningen.
To skritt fram og tre tilbake: ettersom
hun har gått så flotte blodspor har jeg
valgt å ikke legge ut belønninger underveis i sporet, men kun skanken i slutten. Nå skal vi tilbake til godbitbokser,
kong underveis og selvsagt skanken i
slutten. Vi skal også bli flinkere til å legge
blodspor der jeg har sett rådyr eller elg
gå, slik at Elle lærer seg å følge det sporet
jeg har satt henne på. Hun er jo knappe 2
år og vi har fortsatt mye å lære. Blodspor
sesongen er over for i år og vi kan nesten
ikke vente til neste sesong.
Resten av høsten skal vi bruke på å gå
ettersøk som hun ble godkjent for i høst.
Blod- og ferksporprøver er ikke bare en
sport, men har som formål å bedømme
hundens evne og ekvipasjens egnethet
for ettersøk av skadet hjortevilt.
Så min lille whippet og jeg skal ut å gjøre
en samfunnsnyttig jobb. Det er jeg stolt av!

og inn i buret. Den var hennes sa hun, og
det var jeg helt enig med henne i.
Kurset gikk over 8 ganger og vi kosa oss
med hundeprat og trening. Det som er
viktig å tenke på er jo at hunden din
trenger å gå andre sine blodspor, altså
at det ikke er du som legger de ut hver
gang. Kommer man på prøve og hunden

Jeg håper at flere finner gleden av å drive
med blodspor og ferskspor med whip-

16

peter. Dette er bare mine tanker rundt
spor og blodspor trening, ingen fasit.
Husk at alle hunder er forskjellige. Håper
vi ses på prøver i 2019.

uten problemer, men så stoppet hun og
ville ikke gå videre og jeg lurte på hva
som var galt. Fører prøvde å motivere til
videre sporing men hunden sto. Jeg så på
sporlegger og lurte på om det var slutten,
han virket litt usikker. Det var da ingen
skank der, men etter et par minutter og
litt titting rundt, så viste det seg at reven
hadde tatt skanken og vi var i mål. Dette
var en hund som visste hvor sporet gikk.
Så whippet er uten tvil en blodsporhund.
Selv har jeg basset, her med Belladonna
etter et vellykket ettersøk.

Vil dere følge oss på insta? Sjekk ut #ellethewhippet
Hilsen Armanis Shining Bright av Trinento
AKA Elle og Nathalie Nielsen

Dommeren har ordet Whippet på blodspor

Mitt navn er Espen Sævik og jeg har vært
ettersøksinstruktør, samt blod- og ferskspor dommer i mellom 10 og 15 år. I den
tiden har jeg hatt gleden av å dømme
whippet på prøve og hatt de på kurs, og
de slutter aldri å overraske meg. De er
spornøye, lærevillig, jobber godt med

Tall fra NKK viser følgende:
Antall whippeter som har deltatt fra
01.01.15 og ut 2017
Blodspor ordinær/samlet: 4996
Blodspor bevegelig: 5434
Tall fra Ettersøkshundregisteret viser at
det er 3 godkjente whippeter

GJENNOMFØRING AV
BLODSPORPRØVE

Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være påskutt/skadet. Skadestedet
og fluktretning er kjent og skal angis
med merkebånd. På skadestedet skal
det kunne anvises blod. Hundefører kan
selv undersøke startområdet før hunden
bringes inn. Sporet skal være ca. 600 meter langt og legges med tilsammen ca.
0,3 liter blod. Sårleie og sporslutt markeres med oppspark og litt rikeligere med
blod, resten av blodet fordeles jevnt gjennom sporet. Sporet legges med naturlig
forløp i terrenget, slik at det danner fire
vinkler (brudd i fluktretningen). Det skal
være minst 50 m mellom vinklene. To

nesa i sporet og har et tempo og arbeidsmåte som er fantastisk. Jeg må fortelle
om mitt første møte med whippet. Det
var på en prøve i Buskerud. Vi startet å
spore og det første som slo meg var - for
et fantastisk tempo, og sånn fortsatte det
hele veien. Hun tok vinkler og av hopp
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steder i sporet opphører blodingen over
ca. 10 meter.
Minst ett av disse skal være i tilknytning til
en vinkel, der blodoppholdet skjer i brutt
fluktretning. Ett sted i sporet sparkes marken opp for å markere et sårleie som er ca. 30
x 30 cm. Sporslutt markeres med oppspark
og en del av et hjortevilt som legges åpent
i oppsparket og merkes med samme blod
som ble brukt i sporet. Utlagt blodspor kan
gjerne være døgngammelt, men skal være
minst 12 timer gammelt og være lagt ut dagen/kvelden før sporet gås. Ingen merking
av sporet til støtte for fører må forekomme.
Sporet skal ikke legges på allerede snødekket
mark. Det skal være minst 150-200 m mellom hvert spor og det bør gå minst 3 uker
mellom hver gang området brukes.

1. Premie når ekvipasjen har utført et
særdeles godt sporarbeid.
2. Premie når ekvipasjen har utført 		
meget godt sporarbeid.
3. Premie når ekvipasjen har utført et
sporarbeid ikke helt uten verdi.
0. Premie når ekvipasjen ikke har fylt
foranstående krav.
Dommer kan tildele HP Hederspremie
til de ekvipasjer som har utført et spesielt
fortjenestefullt sporarbeid ut over det
høye kvalitetskrav som ligger til grunn
for tildeling av 1. premie.
Hunden må bedømmes til «særdeles godt»
i alle momenter. Bakgrunn for tildelingen
av HP skal redegjøres for i kritikken. HP
tildeles IKKE ved bevegelige prøver.

Dommer vurderer hundens:
• Vilje og evne til å ta opp sporet og følge dette.
• Tempo og arbeidsmåte på sporet.
• Vilje og evne til å arbeide ved tap av sporet.
• Arbeidsmåte ved tap av sporet.
• Interesse for annet vilt og tamdyr.
• Helhetsinntrykk.
Samarbeid mellom hund og fører.

NORSKVILTSPORCHAMPIONAT(NVCH)
Gjelder samtlige raser unntatt dachsrasene: Tre ganger 1. premie på blodsporprøve i Norge under tre forskjellige dommere. Minst en av premiene må være
oppnådd på ordinærprøve. To ganger
minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må
være oppnådd i et av de nordiske land,
ved fylte 24 måneder eller senere.

Premiering:
Det foretas kvalitetsbedømmelse. Når
ekvipasjen har utført et særdeles eller
meget godt sporarbeid er ekvipasjen
godkjent for ettersøk på blodspordelen.
Dommer skal da påføre kritikkskjema
godkjent sporarbeid for ettersøkshund.

Kilder: NKK
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Rapport fra RS 2018
Kennelklubbens årlig representantskapsmøte, vanligvis kalt RS, ble avholdt
3.-4. november i år på Gardermoen.
RS er kennelklubbens høyeste organ, og hovedpunktene i sakslisten er
alltid:
•
•
		
•
•
•
		
		

Budsjett 2019
NKKs budsjett er på ca 70 millioner kr. – det er jo en god del penger!
NKKs økonomiske situasjon har vært ganske dårlig, men er blitt bedret de
siste åren, og budsjettet for 2019 tilsier en fortsatt stabil økonomi i NKK.
Grunnkontingenten beholdes uendret i 2019 og 2020. (220kr)
Mer informasjon og alle sakspapirer kan du finne på nkk.no, og på facebook
@norsk kennel klubb er et løpende referat fra RS. Den formelle protokollen
kommer senere på nkk.no.

Årsberetninger fra Hovedstyret (HS), komiteer og utvalg
Innkomne saker. Under dette punktet kan det være mange og viktig
– noen ganger de viktigste – sakene som blir behandlet
Hovedstyrets handlingsplan for de neste årene
Budsjett for kommende år - Inkludert å fastsette grunnkontingent til NKK
Valg til Hovedstyret, komiteer og utvalg. De fleste verv velges for 2 år,
slik at omtrent halvparten av tillitsvervene er på valg hvert år. I år ble det
valgt inn 29 personer

Noen av de viktigste sakene som ble behandlet i år:
Utvikling av NKKs organisasjon
Det har vært arbeidet i 2 år med vurdering og revidering av organisasjonen.
Etter omfattende høringsrunder ble de fleste forslag om endringer i organisasjonen henlagt, og RS vedtok ny visjon og misjon for NKK.
Det kan høres ut som «opp som en løve, ned som en skinnfell», men
arbeidet og engasjementet gjennom 2 år har tydeliggjort mål og midler for
alle deler av organisasjonen. I tillegg til NKK administrasjon og NKK’s regioner er det 267 klubber og forbund med ca 70.000 unike medlemmer, og
det er viktig at alle deler av organisasjonen forstår hvordan vi alle arbeider
sammen.
Lovmal for klubber og forbund – Stemmeseddel ved personvalg
Ny lovmal ble vedtatt på RS i 2017, dette punktet var egentlig en sterk
kritikk til hvordan administrasjonen og HS har informert om stemmereglene.
HS beklaget saksbehandlingen og alle var enige om hvordan fjorårets vedtak skal forstås.
Modell for økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag mv
Klarere regler for tildeling av støtte, og det etableres et fond for støtte til
utdanning av eksteriørdommere.
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Visjon («NKKs drøm uten deadline»)
Norsk Kennel Klub skal være den ledende organisasjonen for ansvarlig
raseavl, hundehold og aktiviteter med hund i Norge.
Misjon («NKKs oppdrag i samfunnet»)
		 – Mer enn 120 års dokumentert erfaring med avl av sunne og funksjonelle
			 rasehunder skal være fundamentet for å utvikle Norsk Kennel Klub
			 som Norges hundeeierorganisasjon.
		 – NKK skal være talerør for tilsluttede klubber og forbund, samt i
			 saker som berører hundeeiere generelt, i det offentlige rom og
			 sikre hunden og hundeeiernes plass i samfunnet.
		 – NKK skal ivareta klubbers og forbunds fellesinteresser og være et
			 serviceorgan for disse. NKK skal arbeide for gode felles retningslinjer,
			 løsninger og avtaler, der dette er hensiktsmessig.

21

courtborne hedret av nkk

Vi gratulerer kennel Courtborne med NKKs Oppdretterpris
Under festmiddagen på Representantskapsmøtet ble kennel Courtborne
tildelt NKKs Oppdretterpris.
Vi kjenner Kristin og Jørgen som viktige bidragsytere i NWK, og mange
av oss har hunder med Courtborne i stamtreet. Kristin er også med både
i vårt Avlsutvalg og i Utstillingskomiteen, og hun og Jørgen er aktive og
synlige på de fleste av klubbens arrangementer.
Juryens begrunnelse:
Kvalitetsoppdrett av Whippet siden 2000. Har tidligere hatt oppdrett av
Saluki, med mange champions.
De har oppdrettet en lang rekke Whippet-champions. CH Courtborne Sheldon
har også oppnådd championat i rasens hjemland, England, hvor det ofte
er 3-400 Whippets påmeldt. I tillegg vant Sheldon CC på Crufts i 2016.
Mange av hundene er i tillegg gruppevinnere og BIS-vinnere på både
nasjonale og internasjonale utstillinger. De har også eksportert hunder til
bl. a. Island, og har med dette dannet grunnlaget for rasen der. Kennelen
er også aktiv innenfor LureCoursing-miljøet.
Vi gratulerer Rita, Steinar og Kristin Hoff og Jørgen C. Lien, og er stolt
av å ha dem som aktive og entusiastiske medlemmer i Whippetklubben!

22

23

24
Nettbutikk: www.zoopartner.no
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norsk whippetklubb’s
spesialutstilling 2019

det deles ut stor-cert tilsvarende NKK-cert
Lørdag 1 juni 2019 (dagen før NKK Sandefjord)
Sted: Vestby Hyttepark, Hytteveien 11, 1540 Vestby
med mulighet for leie av hytter i forskjellig størrelser,
og oppstillingsplass for bobiler/vogner.
		
Dommer valper og voksne: Arne Foss (Kennel Paper Moon), Norge
Valpeklasser: 		

4–6 mnd og 6–9 mnd

Juniorklasse: 		
Unghundklasse: 		
Åpen klasse: 		
Bruksklasse
Championklasse
Veteranklasse: 		

9 – 18 mnd
15 – 24 mnd
fra 15 mnd
fra 8 år

Øvrig bedømmelse: Beste hode - Beste bevegelse
- Beste par - Beste generasjon
		
Valper : kr 250,		
Voksne: kr 375,		
Halv pris fra tredje hund
		
(ikke valper)
		
Påmelding via “Min side” nkk.no:

Vestby Hyttepark , Ski

For bestilling av hytte, leilighet bobilplass etc. kontakt Vestby Hyttepark direkte, enten via
internett eller på tlf.: +47 64 95 98 00.
Oppgi rabattkode: Wippet2019 ved bestillingen og få 50,- pr døgn rabatt på leie av
boenheten. (Gjelder ikke for campingvogn/bobil)
Vestby Hotell og Gjestegård ligger sentralt men landlig til ved E6 i Vestby.
Vi har utleie av leiligheter, hybler og hytter i forskjellige størrelser. Vi kan også tilby
Hotellrom med og uten minikjøkken til en rimelig pris ( alle våre Hotell rom har gratis
wifi og tv).
De fleste av våre enheter inneholder utstyrt kjøkken, stue og flislagte bad med wc og
dusj. Sommertid har vi stor grillplass samt leke og ballplass.
Fra Vestby Hotell og Gjestegård er kort vei til mange fine ferietilbud. Norges Nye
Outlet Village finner du i gangavstand fra oss og det er kun 10 minutter med bil til
Tusenfryd. Det er også kort vei til kystperlene Son, Drøbak, Oscarsborg Festning og
de mange badestrendene langs fjorden.
Avstand til Sveriges grense (Svinesund) er ca. 40 minutter.
Vi har egen Kafe / Pizzeria på plassen som i tillegg tilbyr enkle lunsj og middagsretter.
Vestby Hotell og Gjestegård har eget vaskeri og vi tilbyr utleie av sengetøy og håndklær.
Velkommen til ett trivelig opphold hos oss.

For evt. informasjon: +47 928 82 882 (Kirsten Landsverk) eller
+47 909 19 175 (Jorunn Jenssen)
Siste påmeldings/betalingsfrist frist : 6. mai 2019
Påmelding er bindende.
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etterlysning!

Norsk Whippetklubb har snart fungert som offisiell klubb i to år.
Å drifte klubben krever et relativt stort korps av frivillige medlemmer
som har sagt seg villig til å jobbe for at klubben skal fungere og
gi medlemmene den service dere fortjener. Klubben vil benytte
anledningen til å takke alle som har stilt opp for whippetsaken
gjennom året. Uten dere hadde vi ikke kunne ha noen klubb.
Vi er snart 400 medlemmer i vår klubb. NWK setter stor pris på at
så mange har lyst å ha en raseklubb for vår uendelig gode rase.
Potensiale er stort for mange flere medlemmer. Dette jobber vi for.
Vi vil også benytte anledningen til å takke alle våre oppdrettere som
rekrutterer mange nye medlemmer til klubben.
Ute i det ganske land er vi sikre på at dere medlemmer sitter på
mye god kompetanse, kompetanse som NWK har behov for.
Nå like før Jul ønsker NWK seg en julegave.
Gaven vi ønsker oss er medlemmer som ønsker å bidra til å gi et
enda bedre og bredere tilbud til sine medlemmer.
Vi vil gjerne vite om DU har lyst til å hjelpe til ved arrangementer
- har lyst til å bidra til Magazinet, enten med bilder, artikler eller
redaksjonelt.
Kunne DU tenke deg å bidra til at klubben blir enda bedre, send
en mail til post@whippetklubben.no. Skriv litt om hva du kan tenke
deg å bidra med.
Norsk Whippetklubb, for deg, og avhengig av deg

God Jul
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Whippetsprinten 2018
Skrevet av Annette Christin Lund

I år ble det avholdt whippetsprint for tredje året på rad, så nå kan vi med
glede kalle det en tradisjon. Skredderhaugen Racing hadde forlenget banen
til 138 meter, og lagt sertifisert støtsand i enden for en skånsom avslutning
for hundene. Det var i år, som tidligere, mange villige sponsorer. Én av dem
var Nordisk Hunde- og hesteterapiskole, som også hadde stand under
arrangementet med mange flotte produkter og tilbud om hundemassasje.
Dessverre hadde vi noen utfordringer underveis. Det var litt for få som hadde
meldt seg som frivillige, så det var vanskelig å få mannskapskabalen til å gå
rundt. Vi vil gjerne takke alle som stilte sporty opp og hjalp til, enten det var
med litt sykling eller kaffe- og pølsekoking i vår selvbetjente kiosk. Selv om
det var få frivillige håper vi likevel at spesielt de som aldri har vært med på
dette tidligere følte seg godt ivaretatt, da vi gjorde et forsøk på å inkludere
dem litt ekstra. Det gjorde at de litt mer erfarne ble overlatt mer til seg selv,
og at noen oppgaver – som for eksempel snuing av startrekkefølgenummer,
ble overlatt til hver enkelt ekvipasje og da ikke fungerte så godt. Begge våre
fotografer meldte også avbud uken før sprinten, hvilket gjorde at det ikke ble
noen bilder. Vi vet hvor artig det er å se bilder av hunden sin i etterkant, og
beklager at vi ikke fikk tak i noen erstatter. Den mest ergerlige utfordringen
var at tidtakerutstyret vårt sviktet etter bare få løp. Vi var svært fornøyd med
fjorårets tidtakerutstyr, men dette hadde dessverre leverandøren solgt. Det
ble konstruert et helt nytt utstyr til oss i år, og det fungerte godt på uttesting.
Vi vet ennå ikke hvor problemet lå og hvorfor det sviktet. Målet er å kjøpe inn
et eget tidtakerutstyr på sikt. Whippetsprint er jo en sport med hundredels
marginer, og det sier seg selv at det ikke blir nøyaktig dersom man skal ta
tiden manuelt. Vi måtte dessverre ty til denne løsningen i år, og det er vi veldig lei oss for. Vi prøvde imidlertid å gjøre «BB» (Banens beste) så rettferdig
som mulig ved å bruke bare tidene i runde 2, der alle hadde blitt målt med
samme tidtakerutstyr, samt at alle hadde løpt på likt underlag da vi fikk en
skikkelig regnskur midt i runde 1.

være med neste år, og dersom du har lyst å være med som frivillig er vi svært
glade for det.
Tusen takk til alle som var med og hjalp oss i år, alle som deltok og alle våre
sponsorer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Royal Canin
Kifani Hundeutstyr
Ikea Ringsaker
Ringsaker Dyreklinikk
Nordisk Hunde- og hesteterapiskole
Dyrego Gjøvik
Innsia Moelv
Intersport Moelv
Notabene Moelv
Hedmarken Bilsenter
Byggmakker Skattum Ringsaker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi sees til neste år!

Til tross for årets utfordringer så ser vi av tilbakemeldingene at de fleste har
hatt en fin dag. Dette er vi veldig glad for. Det var 39 påmeldte hunder, og
31 som stilte til start. Dette var noe færre enn i fjor, hvilket det kan være flere
grunner til. I år hadde vi flyttet arrangementet til slutten av august, i stedet
for medio september.
Påmeldingsavgiften hadde også blitt øket, på bakgrunn av tidligere års
tilbakemeldinger om at arrangementet var for billig. Vi håper flere har lyst å
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Kiwi Næroset
Kiwi Moelv
Rema 1000 Moelv
Spar Mjøsbrua
Plantasjen Lillehammer
Nordli Gjøvik
Sport 1
Thansen
Søstrene Grene
Shell Moelv
Moelven IL
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Whippeter KAN!

det våte gresset, ploger seg nesten
foran meg i transportetappene med
stjerneblikk festet på meg, logrende
hale og åpen munn - full av forventning mot hvert skilt.

Det er august 2018, og høsten har
definitivt ankommet Bardu. Det er 12
grader, sur vind, regn i lufta og vått i
gresset. Anna og jeg går vår åttende
start i rallylydighet klasse 1 denne
formiddagen. Anna ser på meg som
om jeg er en gigantisk godbit. Hun
klasker ned i både sitt og dekk på

Samspillet og godfølelsen er helt
fantastisk – vi koser oss gjennom
hele banen! Idet vi krysser målstreken er jeg så stolt at jeg vil grine.
Jeg regelrett hopper ut av ringen og
røsker leken opp av lomma. Anna tar
leken med største iver, krafser seg
oppetter armen min og røsker tak

Av: Therese Melina Alvestad og whippeten
Anna (Meanwhile Beyond Dancing Rabbits I)

i ballen. En
hel grillpølse
får hun gnafse i seg også.
Noen timer senere er det
premieutdeling. Jeg vet
at vi har gått
et godt løp,
men det er
mange flinke deltakere. Jeg tror faktisk jeg mistet haka i fanget når dommeren roper opp meg og Anna som
vinnere av klassen, med 197/200
poeng og beste tid! Litt småskjelven
vekker jeg pinnedyret som lykkelig
uvitende ligger og sover i campingstolen. Dommeren sier at hun tar av
seg hatten for hva jeg og whippeten
min får til, og at samspillet vårt er
helt rått å se på. Her blir det for mye
for meg, jeg sipper som en gammel
tante. Jeg er så stolt over hvor langt
vi har kommet! For det er sant –
i Annas øyne er jeg nå det kuleste
i hele verden. Ber jeg henne hoppe
spør hun med glede og iver «hvor
høyt?». Vi samarbeider på en måte
som jeg for en tid siden ikke turte å
drømme om.

men hun stresser, surrer hit og dit,
kikker på andre hunder og klarer
ikke å gå på do før vi skal inn. Når
vi kommer inn i ringen trekker hun i
båndet, snuser på bakken og snuser
på skiltene. Halvveis i banen finner
hun den perfekte plass for å gjøre
sitt fornødne, og vi må forlate banen.
Hun dreit bokstavelig talt i hele greia
og ville heller gjøre noe annet. Jeg
for min del ønsket meg aller helst et
hull i bakken der og da…
Etterpå ser jeg litt misunnelig på de
andre som går med tollere, jaktgoldener og bordercollier med knallfokus
og masse arbeidsmotor. Jeg tenker
i mitt stille sinn at dette får jeg aldri
til med en whippet. Mange har sagt
det til meg også. Fra venner og bekjente som allerede er velutstyrt med
brukshund, fancy treningsvest og
klikker får jeg stadig små, ikke nødvendigvis ondsinnede, kommentarer
som «du har jo en whippet, du må
ikke forvente så mye», «whippeter
er jo ikke særlig smarte da», «å
ha en whippet er da verdens beste
unnskyldning om dere feiler»… Men
jeg tenker samtidig at den som gir
seg er en dr… og jeg har en liten
spire av et ønske om å vise dem at
vi KAN! Vi fikk det bare ikke til
akkurat i dag.

Vi spoler tilbake to måneder. Det er 4. juni
og vi befinner
oss på Slitu i
Østfold, på vårt
aller første rallylydighetsstevne.
Det er grått og
vått, kaldt og
surt. Jeg vet
at Anna kan
øvelsene,
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Jeg ringte en kusine av meg den
kvelden, en av dem med brukshund
og treningsvest, og ba om råd (eller
kanskje egentlig mest om trøst). Hun
ba meg slutte å henge meg opp i at
Anna er en whippet. Hun er jo først
og fremst en hund! Nå måtte jeg
begynne å tenke på hva HUNDEN
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Det blir flere titalls små-økter hver
dag, med masse fokus på relasjonsbygging gjennom lek og moro.
Vi trener småtriks som ikke har noe
med rallylydighet å gjøre også. Trener
inn øvelser vi ikke trenger enda, men
som Anna tydelig syns er gøy – som
sikk-sakk mellom beina, rygging,
piruetter og hopp over hinder. Noe
som kanskje er litt kontroversielt,
er at jeg aldri slipper Anna sammen
med andre hunder for å leke og herje.
Jeg bruker heller tid og krefter på å
leke og herje med henne selv – vi
har det jo SUPERKULT! Vi drar på
fellestrening med mange andre hunder
og trener på å jobbe rundt forstyrrelser.
Det vil si, jeg trener og jobber - for
Anna er det lek, moro og masse
snacks! På denne måten løsner det,
sakte men sikkert. Hun ser på meg
med stadig større forventning.

min trenger for å oppnå arbeidsglede. Jeg innser at jeg må investere
enda mer i henne. Først og fremst
må jeg selge meg selv bedre. Hvis
jeg er kjedelig vil hun jo ikke være
sammen med meg når vi er ute, og
heller ikke jobbe for meg.
Jeg utnytter sommerferien til det
fulle. Stapper treningsforkléet fullt av
leker og snacks, og tar det med meg
på hver minste lille luftetur. Vi trener
små momenter på vei ned til postkassa og leker dralek hele veien opp
igjen. Jeg tar henne med meg når
jeg går med søpla, ber henne om en
sitt-bli mens jeg hiver søpla i søppelboksen og kaster frisbee’en til henne
som belønning. Jeg hiver henne i
bilen når jeg skal på butikken så
jeg kan trene og leke med henne på
parkeringsplassen før og etter handleturen. Når jeg lager mat og hun tigger
mot meg med store klinkekuleøyne,
legger jeg av en kjøttbit og trener
litt med henne på kjøkkengulvet før
hun får den. Vi sykler lange turer på
kveldene hvor vi stopper ved elven
for å vasse, trene og kaste pinner. Vi
koser oss rett og slett masse med å
finne på ting sammen.

Vi har mange stevnestarter mellom den
første starten i juni og vinner-løpet vårt
i august. Imellom stevnene jobber vi
kontinuerlig med relasjonsbygging
og trening. På vårt andre forsøk er
Anna klart mer opptatt av meg enn
første gang. Hun snuser og faller
bort litt på de første par skiltene,
men våkner plutselig og går som en
klokke resten av banen. Vi går til 175
poeng og førstepremie. Jeg var så
glad – dette var en milepæl. Neste
stevnedag går hun enda bedre. Hun
holder kontakten nesten perfekt
gjennom hele banen. Vi disker fordi
jeg utfører en øvelse feil vei – men
jeg er om mulig enda gladere enn
dagen før. Endelig kjenner jeg på
følelsen av å mestre noe sammen
med hunden min. Vi kan!

Hunden min presterer like godt som
dem, forskjellen ligger nok mer i at
jeg må jobbe hardere for å bygge
opp treningsglede og motivasjon i
hunden min. Der brukshundene ofte
er like «på» når de kommer ut av ringen, er Anna stort sett fornøyd med
utført jobb og klar for å ta seg en lur
etter at belønningen er mottatt. Hun
er dessuten, som whippeter flest,
sammenleggbar – noe som gjør at
hun akkurat får plass i fanget i sammenkrøllet tilstand, helst under et
pledd hvis det er kjølig i lufta. Det
passer en frossen matmor ypperlig!
Istedenfor å putte henne i bilen etter
runden vår legger jeg henne i fanget
og har verdens mykeste, deiligste
whippet-varmeflaske som holder

Vi får enda en disk på neste stevne,
også dette på grunn av at jeg utfører
feil øvelse. Men samspillet er på
plass og poengsummene stiger stadig gjennom sommeren.
Vi får oppmuntrende kommentarer fra andre deltakere - mange lar
seg imponere av den lille whippeten som jobber så godt. Vi gjør oss
dessuten mange nye bekjentskaper
denne sommeren gjennom treninger
og stevner, som kommer med tips
og triks vi kan bruke i videre trening.
Jeg lærer at det er helt greit å spørre
om alt jeg lurer på. Miljøet oppleves
åpent og imøtekommende, noe som
gjør at stevnene blir en opptur uansett resultat.
Jeg er ikke lenger misunnelig på de
som går med typiske brukshundraser.
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meg varm resten av dagen. En veldig
god deal for både hund og eier!

og alt handler i bunn og grunn om
å ha det gøy sammen med hunden.

Jeg prøver å fortelle åpent om både
opp- og nedturer både i dette innlegget og ellers. Jeg vil ikke være en av
de som sier at det er lett, eller at vi
går til 190+ poeng hver gang vi starter. For sånn er det ikke – hverken
for oss, eller for de fleste av «brukshundfolkene» med «brukshundraser». Det er ikke lett, men det er ikke
umulig heller. Og viktigst av alt: Det
er kjempemoro!

Fakta om rallylydighet, hentet fra
Rallylydighetsklubbens hjemmeside
rally-lydighet.com:
«I denne hunde-sporten er glede,
samspill og holdninger det aller viktigste. Ønsket er at alle øvelsene
utføres på en naturlig og flytende
måte. Det er viktigere med samarbeid, godt humør og en positiv holdning - enn presisjon. Øvelsene kan
bestå av momenter fra lydighet,
freestyle og agility alt etter hvilken
av de 4 klassene man går i.

Som en avslutning vil jeg nevne at
jeg enda har til gode å møte en annen whippet på et rallylydighetsstevne. Jeg vet at det er noen flere
ekvipasjer der ute, men vi ønsker
oss mange flere med på laget! Så til
dere som lurer på om dere kanskje
skal prøve dere i rallylydighet med
whippeten deres: GJØR DET! Tren
hund, ha det gøy og bygg samspill
med hunden gjennom treningen –
det er utrolig givende! Ta gjerne et
kurs i rallylydighet, eller meld dere
inn i den lokale hundeklubben. Det
er garantert flinke og trivelige folk
der som kan hjelpe dere på vei. Jeg
er selvsagt også åpen for å svare på
spørsmål, så om noen skulle lure på
noe er det bare å ta kontakt på mail:
the.jak@hotmail.com.

Rallylydighet utføres ved at man orienterer seg etter de 15 – 22 nummererte skiltene som er satt sammen til en bane, av en dommer.
Skiltene forteller deg hva du skal
gjøre, enten på stedet eller videre til
neste skilt - derav navnet Rally. Mellom øvelsene som står på skiltene
skal ekvipasjen gå line-føring/fri ved
fot, dersom ikke annet er beskrevet
på skiltet. Dommeren forholder seg
taus under hele konkurransen og
trekker poeng etter som ekvipasjen
gjør feil underveis.
Det er en utfordring å gå en rallybane. Banene er aldri like, det går
på tid og det er fort gjort både å gjøre
feil - og å gå feil. Noen klarer å gå
igjennom hele banen uten trekk og
ender da med full pott på 200 poeng.
Her er det spenning og moro - både
for hund, fører og publikum!»

FAKTA OM SPORTEN:
Rallylydighet er en av de raskest
voksende hundesportene i Norge.
Stikkordene «samspill – glede –
holdninger» gjennomsyrer sporten
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Premiebordet bugnet av flotte gaver donert av giverglade deltakere, slik at alle
fikk med en liten oppmerksomhet fra utstillingen. Vi vil gjerne takke for alle gaver
vi fikk både til premier og utlodning.
Alt i alt en strålende dag med supert vær
og topp stemning. Jeg tror alle hygget
seg i ringen. Praten gikk løst og alle
heiet på hverandre. En sosial og fin dag
står klart i minne.
Vi vil også benytte denne anledningen til
å gratulere alle vinnerne denne dagen.

whippetspesialen 2018, Vestby
Norsk Whippetklubbs første offisielle utstilling

Norsk Whippetklubb hadde utstilling
på søndagen, dagen etter NKKs utstilling, som ble arrangert i Sandefjord. Det
var et flott antall hunder påmeldt til utstillingen, både valper og voksne. Vi er
svært fornøyde med antall påmeldte og
setter stor pris på at så mange ønsket å
ta turen og delta på denne begivenheten.
Vi hadde gleden av å invitere ekteparet
Arnaldo Cotugno og Annalisa Rovani
(Kennel Sobresalto) fra Italia til å dømme
våre vakre whippeter. Arnaldo hadde
ansvar for å dømme de voksne, mens

Vi er i mål med den første offisielle utstillingen i regi av Norsk Whippetklubb.
Nå kan vi stolt se tilbake på denne utstillingen og være strålende fornøyd med
både arrangementet og antall påmeldte
hunder.

Hunden som sjarmerte dommerne i senk
og stakk av med hele kaken som Best
in show hund var Ch. Siprex Qasim og
beste tispe ble Suna Regens Flower`s
Yasmin. Vi gratulerer begge to med en
fantastisk seier.

Annalisa dømte de uoffisielle klassene.
Vårt ringpersonale bestod av skriver Tonje Heimdal og ringsekretær Inger Balken,
som styrte showet flott hele veien.
Ildsjeler fra klubben vår rigget opp til utstillingen, og vi er helt avhengig av dette
når vi skal sette i stand et slikt arrangement.
Utstillingskomiteen hadde virkelig gjort
en fantastisk jobb, som vi alle kunne ha
gleden av på selveste dagen.
Kjøkkenansvarlige bydde på nydelig mat
i kiosken, alt fra varm mat til de deiligste
kaker bakt av medlemmer i klubben.
Vi vil rope ut en stor takk til alle som var
med å bidra. Man kunne også kjøpe kald
drikke i kiosken, noe som gikk ned på
høykant i varmen. Solen strålte ned på
alle utstillere og de fleste dro nok hjem
med en lett glød i kinnene etter en solfylt
dag.

Vi hadde også et vellykket openshow i
fjor arrangert på samme sted, i Vestby
hyttepark som ligger like utenfor Moss.
I år var vi svært heldige med været som
satt en fin ramme rundt hele arrangementet.

BEST IN SHOW
«Blossom`s»
Vandre
pokal gitt av kennel
Suna Regens
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BEST IN SHOW VALP
BIS Valp:Courtborne Rey
BIM ValpUtzon Porsche Boxster

BEST IN SHOW JUNIOR
BIS Junior: NORDJV-17 Play A While A
Story Set in Motion
BIM Junior: Steppdance Onyx

BEST IN SHOW BRUKS
Utzon`s Glow Dance

BEST IN SHOW OPPDRETTER
Suna Regens

BEST IN SHOW VETERAN
Kennel Play Mec`s Vandrepris

BEST IN SHOW AVLSKLASS
N,SE,DK Uch Njv-13, Kvhv-14 Suna Regens Rox Sunflower med sine avkom

Beste hode
Utzon`s
Jubileum Julie
Flash

Beste
bevegelse
Siprex Oline

BIS Veteran: CIB N SE DK Uch NV-12
SEV-12 DKV-16 Courtborne Hera
BIM Veteran: INT NORD Uch Xploring
Going Bonkers

CERT VINNERE:
Hannhund: Suna Regens Flower`s Yann
Tispe: Utzon`s Jubileum Julie Flash (Ny
champion)

Kennel Play Mec`s Vandrepris

“Mikke`s” vandrepokal gitt
av Suna Regens kennel.
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Beste
par:
Play Mec The
Snow Man
/ Play Mec
The Snow
Princess

Vi hadde også uoffisielle klasser hvor
alle kunne melde seg på. Her hadde vi
kategoriene beste bevegelser, beste
hode og uttrykk og beste par.

Fullstendig resultatliste ligger på whippetklubbens hjemmeside:
www.whippetklubben.no
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Vi må ikke glemme å ta med de flinke
barna som så flott viste frem hundene
sine under barn og hund kategorien. Alle
fikk applaus og det var tydelig stor glede
da de løp rundt i ringen og fikk gjøre akkurat som oss voksne. Det er viktig at vi
har noen små arvtakere som kan bringe
hundesport interessen videre. Kanskje
er det en av disse små som en dag sitter
og leder den flotte whippet klubben vår.

bemerket seg med flotte resultater, som
årets whippet og årets lure coursing
hund. Ti på topp whippeter i Norge var et
av høydepunktene.
Whippetklubbens utstillingskomité hadde handlet inn noen nydelige rosetter
som ble delt ut til vinnerne. Gratulerer til
alle som hadde utmerket seg blant de ti
mestvinnende whippetene i Norge, årets
avlstispe, årets avlshannhund, årets
nykommer og årets veteran.

Ronja med Streken

Vi ønsker også igjen å sette lys på den
store givergleden til utstillingene våre gitt
av dere. Dette gjør at vi fikk inn mange
flotte premier. Tusen takk.

I was privileged to judge in Norway, for
the Whippet Club, the specialty held in
a lovely camping place where all had
the chance to relax, see the dogs and
take a whippet break. It is always a big
pleasure and a great honor to be invited to judge my proper breed in a country
where Whippets are very well bred, and
specially loved like in Norway.

En stor takk rettes også mot vår sponsor
Royal Canin.
Klubben setter stor pris på alle gaver som
kom inn til gavebordet. Loddpremiene vi
får inn er også svært verdifulle for oss.
Dette gir oss midler som igjen går tilbake
til alle dere medlemmer. Som skrevet er
alle premier velkomne.

I spent a lovely week-end, in the lovely company of my wife Annalisa who
judged in this occasion the not official
classes. We had the chance to discuss
about dogs and our vision on the breed
one more time, from 25 years.
I was helped in my work by two very nice
and gentle ladies who helped me first
than Annalisa to play the game.

Vi var også så heldige og fikk noen vandrepremier i form av en whippetstatue
gitt av kennel Play Mec til beste veteran
og to flotte pokaler gitt av kennel Suna
Regens.
Leah med Noah

Vi har i ettertid også bestemt at vi ønsker
å få til årets whippet valp. I og med at
valpene ikke blir registrert noe sted må
alle som har vunnet BIR eller BIM sende
inn resultatene selv for å være med og
konkurrere om denne prisen. Her må
dere sende inn arrangør og antall whippeter som er påmeldt. Dette sendes til
resultater@whippetklubben.no.
Det er alltid hyggelig å kunne hedre de
yngste også.

Mina med Bo

Vi vil rette en stor takk til Tonje og Geir som
ordner de flotte katalogene til utstillingene
våre.

I had many nice dogs. What I want to say
is that many meet my point of view on
the breed of a functional dog, well balanced that is able to keep his/her lines
when they start moving. This is for me
essential. I saw some with generous angulations in the back, which gave them
a strong power from the back but unfortunately in most of the cases someone
loose the curves some others top line fell
down moving around.

DOMMERKOMENTAR:
Tekst: Arnaldo Cotugno

The champion class in females drove my
heart away. The first three were terrific,
just details made the differences and
let me explain why - my winner was Ch
Shotti was already my winner in Finland
last year, a lovely female with a great
type and a super mover, even if she was
not 100% this day (at the end my BB3),
Ch Suna Regens Rox Sunflower lovely
and elegant, true type female with a lovely size, mother of my BB winner (later my
BB4).

Dommer Arnaldo Cotugno hadde også
fine ord å si om vår utstilling:
It is always lovely to be assigned to judge
in a foreign country. The classes are
different, people are differently educated
to the breed, and the language is
often different. It was my second
time in Norway but I promised myself
to be there more often.

I pausen før finalene gjorde klubben stor
stas på whippetene som i året før hadde
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From the Junior class I had the lovely
black beauty Play A While A Story Set in
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Suna Regens Flower`s Yann, litter brother
of Yasmin, 3rd was the lovely Courtborne
Brahma and 4th the famous and nice Ch
Courtborne Sheldon.

Motion who impressed me for type and
movement, who was my BB2 and Certificate winner, and my best bitch was
the winner of the Open class, Suna Regens Flower`s Yasmin. I loved her from
first sight, nice type and size, feminine
expression on a very balanced body,
nice outline and functional angulations.
The breeder owner decided to show her
in any competitions and she was a bit
tired when she competed for the best of
breed. Between bitches I want to remember my best veteran the lovely Multi Ch
Courtborne Hera … still in lovely conditions, and mother of many champions.

Puppy BOB was chosen by Annalisa and
was the new promise Courtborne Rey,
I’m sure we will see her many times on
podium.
I want to thank all the exhibitors who decided to show under me and want to say
to all I enjoyed every second of my time
spent with whippets and whippet people.
Love you all and thanks to take so much
care of the whippets.
(Bilde 21)

In the males usually the quality is a bit
lower but not in this case, I liked the
elegance and the classic type of my BOB
winner Ch Siprex Qasim, who was very
easy for my eyes, and moved sound like
a machine, my second best male was

Norsk Whippetklubb ønsker nok en gang
å takke for en flott dag og ønsker alle
velkommen tilbake.
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dr baddaky
www.drbaddaky.no

SINCE

Omega-3
av høyeste kvalitet.
Høyt innehold av EPA og DHA
Rask forbedring av hud og
pels, økt nyrefunksjon og
stimulering av immunforsvar.
Godt for leddene.

Pels

Hud

Klør
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Ledd

Nyrer

Immunsystemet
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Nye champions

Nye champions

Nye champions

Nye champions

Nye champions

Nye champions

Play A While Nokia

fawn brindle and white
SWE 2008

Adagio Crowdstopper

Brindle and White, Ticking
SWE 2010

Adagio Captured Sunshine

Boheme Flight Time
Black Brindle and White
USA 1992

Wolf Tone Viking

Fawn Brindle and White
SWE 1997

Signum Soprani
Black Brindle
SWE 1993

Red bBrindle and White
SWE 2006

Skyborne Crossing The Atlantic

Rivarco Quintus
Brindle and White
ITA 2007

Librium's Jazz Lady
Brindle
NOR 2010

Fawn Brindle and White
SWE 2011

Courtborne Sagittarius
Brindle and White
NOR 2013

Siprex Amelie Made For Librium

Courtborne Hera
Brindle and White
NOR 2010

Fawn and White
NOR 2008

NO UCH

NO CH

Atilla Nordic’s Artemis

Courtborne Vikings-Lava

født: 24.08.2014
oppdretter: Synnøve Moa/Øystein Eide
land: Norge
eier(e): Synnøve Moa/Øystein Eide

født: 06.07.2016
oppdretter: Kennel Courtborne
land: Norge
eier: Kristin Hoff/Jørgen C. Lien & Tone Kolstad

Ronndal Zinedine Zidane

Courtborne Ramazotti
Fawn Brindle and White
NOR 2011

Courtborne Sirius Black
Brindle and White
NOR 2009

Courtborne Rock-A-Hula Baby

Softouch Little Big Man
Fawn Brindle and White
FIN 2005

Skyborne Crossing The Atlantic

Courtborne Jazz-Frodo
Bluefrost Afrodite
Brindle and White
NOR 2009

Courtborne Sagittarius
Brindle and White
NOR 2013

Marbleize Supreme Marblequeen

NO UCH

Bluefrost Afrodite’s Cazimir

Courtborne Vishnu

født: 06.11.2014
oppdretter: Silja Akselsen & Hilde Mari Viola Jensen
land: Norge
eier: Hilde Mari Viola Jensen

født: 23.10.2015
oppdretter: Kennel Courtborne
land: Norge
eier: Tone Fagernes & Konrad Fagernes
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Fawn Brindle and White
SWE 2011

Courtborne Hera
Brindle and White
NOR 2010

Brindle and White
NOR 2006

NO UCH

Softouch Peppar Peppar
Fawn Brindle
FIN 2002

Fawn Brindle and White
NOR 2007

Fawn Brindle and White
NOR 2003

White and Fawn
NZL 2003
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Nye champions

Nye champions

Nye champions
Lancar Dream Dazzling Flash
Fawn Brindle and White
LVA 2011

Utzon's Jubileum Julian Flash
Brindle and White
NOR 2014

Utzon’s Donna Dior
Brindle and White
NOR 2011

Adagio Love Supreme
Fawn Brindle and White
SWE 2001

Suna Regens Opals Tzhaka
Brindle
NOR 2011

Suna Regens Michas Opal
Brindle
NOR 2008

NO UCH

Suna Regens Tzhaka’s X-os
født: 03.03.2016
oppdretter: Christina Hagenes
land: Norge
eier: Henriette Nielsen & Kathrine Lesaca Johansen

Statesque Toronndal
White and Fawn
AUS 1997

Ronndal Zinedine Zidane
White and Fawn
NZL 2003

Ronndal Words To Music
White and Fawn Brindle
NZL 2001

Aberdeen Remarkable In Paris
Kathstone’s After The Storm
Black Brindle
NOR 2012

Fawn Brindle
USA 2008

Siprex Dana
Blue Brindle
NOR 2009

NO UCH

Kathstone's Hurricane Linus
født: 05.12.2015
oppdretter: Kathrine Johansen & Stein-Ole Kjær
land: Norge
eier: Linda Nygård & Helge Vindenes
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Spesialutstilling på Lillehammer
19. august

Etter å ha avsluttet en temmelig iskald og våt affære på NKK sin utstilling lørdag 18.
august, var jeg spent på om lovnaden om bedre vær på vår egen spesial morgenen
etter. Lillehammerværet kan jo til tider være ustabilt og vekslende. Utover lørdagskvelden ble det stadig klarere. Nå var det bare å få habitten tørr og kroppen tint opp
til søndagen. Den opprant klar og kjølig, 8 grader kl. 06, dagen kom til å bli kanonfin.
Dommer for dagen var Stephanie Marston-Pollock, som sammen med sin mor eier
Falconcrag kennel i England. Jeg ankom utstillingsområdet rundt åtte og da var
klubbens funksjonærer i full sving. Når vi «leier» oss inn i samme ramme som NKK,
får ikke klubben anledning til å ha kiosk, noe jeg personlig savnet. For min egen del
blir det ikke til at jeg leter meg fram mellom ringer og salgsboder for å kjøpe en kopp
kaffe og en varm vaffel. Heldigvis er det gamle kjente og gode venner rundt ringen
og det ble både kaffe og mere til.
Som vanlig var det mange påmeldte, dog ikke like mange som på Vestby i juni,
men 63 voksne og 12 valper for en være fornøyd med. Et stort og flott ringareal var
vi tildelt, som i tillegg var lett tilgjengelig utenfra. Resultater fra utstillingen var som
følger:
VALP 4-6 MND HANN
1.
Mu-Ti-La`s Sean Connery HP
VALP 6-9 MND HANN
1.
O Mio Babbino Caro Des
Carmauries HP BIM
VALP 4-6 MND TISPE
1.
Allfirdas Ronja Røverdatter HP
2.
Cantate Domino Bartoli HP
3.
Suna Regens X-is Vicky
4.
Mu-Ti-La`s Doris Day
VALP 6-9 MND TISPE
1.
Acting Sarah Bernhardt Av Vimyran HP BIR
2.
Courtborne Rey HP
3.
Courtborne Luminara
4.
Intune`s Liberty
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JUNIOR KLASSE HANN
1.
Billy The Kid Av Trinento
2.
Rappfoten`s Ivo
3.
Rappfoten`s Ingolf
4.
Siprex Viljar
UNGHUND KLASSE HANN
1.
Courtborne Goofy
2.
Dogarium Coteu
ÅPEN KLASSE HANN
1.
Kathstone`s Glowing Dante CK 4BH
2.
Courtborne Brahma CK
3.
Hefaistos
4.
Suna Regens Tzhaka`s X-Os
BRUKSHUND KLASSE HANN
1.
C.I.B N SE FI DK Uch NJV-12 Lancar Dream Dazzling Flash CK 2BH
2.
Rappfoten`s Fenris
CHAMPION KLASSE HANN
1.
CIB N SE DK FI Uch UK Ch
Courtborne Sheldon CK BH BIM
2.
C.I.B N SE FI LV Uch
Adagio Shimmering Blue CK 3BH
3.
N SE Uch NV-17 Siprex Qasim CK
4.
N Uch Utzon`s Jubileum Julian Flas
BESTE HANNHUND
1.
CIB N SE DK FI Uch UK Ch Courtborne Sheldon
2.
C.I.B N SE FI DK Uch NJV-12 Lancar Dream Dazzling Flash
3.
C.I.B N SE FI LV Uch Adagio Shimmering Blue
4.
Kathstone`s Glowing Dante
JUNIOR KLASSE TISPE
1.
Rappfoten`s Iris CK CERT 3BT
2.
Courtborne Aprilia CK
3.
Siprex Vanessa
4.
Najanin`s Celtic Enid
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UNGHUND KLASSE TISPE
1.
Utzon`s Moet Imperial CK R-CERT
2.
Utzon`s Nobel My Love
3.
Mu-Ti-La`s Write Your Own Story
4.
Najanin`s Celtic Liewella
ÅPEN KLASSE TISPE
1.
Utzon`s Lucky Lotte CK BT BIR
2.
Whipwood Millicent Rigby
3.
Courtborne Vikings-Lava
4.
Utzon`s Katniss Everdeen
BRUKSHUND KLASSE TISPE
1.
Utzon`s Glowe Dance
2.
Replica`s Glitter
CHAMPION KLASSE TISPE
1.
N Uch Utzon`s Jubileum Julie Flash CK 2BT
2.
N Uch Siprex Tsunami
3.
NORD FI Uch Siprex Olea
4.
C.I.B DK SE N FI Uch EUW-15 FIV-15 Shottii
VETERAN KLASSE TISPE
1.
CIB N SE DK Uch NV-12 SEV-12 DKV-16 Courtborne Hera CK
BESTE TISPE
1.
Utzon`s Lucky Lotte BIR
2.
N Uch Utzon`s Jubileum Julie Flash
3.
Rappfoten`s Iris
4.
Utzon`s Moet Imperial

BIS Opdrett:

Utzon

BIS: 		
BIM: 		

Utzon`s Lucky Lotte
CIB N SE DK FI Uch UK Ch Courtborne Sheldon

I den mer uoffisielle delen hadde vi også andre premieringer. Disse konkurransene er med på å krydre utstillingen. Disse fordelte seg slik:
Beste hode: 		
Beste bevegelse:
Beste par: 		
Barn og hund: 		

Courtborne Vikings-Grim
Rappfoten`s Iris
Rappfoten`s Ivo / Rappfoten`s Iris
Linnea m/Phillip

Takk til Dommer og funksjonærer som gjorde det mulig for oss andre å ha
det hyggelig rundt ringen. Takk til utstillingsutvalget for god planlegging.
Takk til alle premiegivere. Takk til sponsorer. Takk til Geir og Tonje som
igjen leverte flotte kataloger. Takk til ALLE utstillere. Uten dere, ingen utstilling. Takk til publikum som laget god stemning og en hyggelig atmosfære
rundt ringen.
Gratulerer til alle vinnere, og til de som ikke vant: vi håper vi ser deg neste
gang vi arrangerer utstilling og håper resultatene blir bedre da. Dommere
har forskjellig smak og det er litt av sjarmen med utstillinger. Velkommen er
dere uansett ved neste korsvei.
Har du lyst å være med å hjelpe til på arrangementer er det bare å melde
interessen til styret. Klubben trenger folk til å gjennomføre, så bare si fra.

FINALER
BIS Valp:
BIM Valp:

Acting Sarah Bernhardt Av Vimyran
O Mio Babbino Caro Des Carmauries

BIS Junior:
BIM Junior:

Rappfoten`s Iris
Billy The Kid Av Trinento

BIS Bruks:

Utzon`s Glow Dance

BIS Veteran:

CIB N SE DK Uch NV-12 SEV-12 DKV-16 Courtborne Hera
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Vi beklager at vi ikke har bilde av alle vinnere.
Dette er et knippe av de bildene vi har tilgjengelig.
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13.01.2018 Sandefjord
Dommer: Oliveira, Rui

17.02.2018 Bø, Nkk Nordic
Dommer: Brodwall, Brit Schøne

17.03.2018 Kristiansand, Nkk
Dommer: Brandt, Rudi

07.04.18 Bergen, Nkk
Dommer: Vuorinen, Jarmo

BH 1 Pendahr House Of Cards – BIM
BH 2 Suna Regens Tzhaka’s X-os – Cert
BH 3 Xploring Stuck On You – R. Cert
BH 4 Pendahr Blues Brother

BH 1 Atilla Nordic’s Athos – Nordic Cert BIM
BH 2 Courtborne Sheldon – R. Nordic Cert
BH 3 Oscarberg Chillastic – Cert
BH 4 Pendahr House Of Cards

BH 1 Xploring Calling Elvis - BIM
BH 2 Courtborne Sheldon
BH 3 Courtborne Armani
BH 4 Siprex Thomas – Cert

BH 1 Courtborne Sheldon - Nordic cert BIR
BH 2 Steppdance Onyx – Res Nordic cert
BH 3 Siprex Qasim
BH 4 Courtborne Brahma – Res Cert

BT 1 Utzon’s Moet Imperial – Cert BIR
BT 2 Suna Regens Flower’s Yasmin
BT 3 Utzon’s Katniss Everdeen – R.Cert
BT 4 Pendahr Heartbeat

BT 1 Courtborne Sagittarius – Nordic Cert BIR
BT 2 Showline Scanorama – R. Nordic cert
BT 3 Atilla Nordic’s Bres – Cert
BT 4 Utzon’s Moet Imperial – R.Cert

BT 1 Courtborne Sagittarius - BIR
BT 2 Siprex Oline
BT 3 Shirin’s Cala
BT 4 Librium’s Remarkable Step – Cert

BT 1 Courtborne Sagittarius – Nordic Cert BIM
BT 2 Siprex Fanny – Res Nordc cert
Bt 3 Siprex Oline
BT 4 Suna Regens Flower`s Yasmin

........

........

........

........

27.01.2018 Letohallen
Dommer: Rajic, Branislav

24.02.2018 Lindås
Dommer: Muldoon, John

24.03.2018 Varhaug
Dommer: Foss, Arne

08.04.18 Laksevåg, Irsk Ulvehundklubb Norge
Dommer: Maison, Frédéric

BH 1 Steppdance Onyx – Cert BIM
BH 2 Suna Regens Opal Winter Wito
BH 3 Dogarium Coteu – R.Cert
BH 4 Noggerdog’s Saffranskrans

BH 1 Whipwood Jeeves – Cert BIR
BH 2 Brilliant Pearl’s Crazy President – R.cert
BH 3 Kathstone’s Hurricane Linus
BH 4 Per-mobile Jolly Good Fellow

BH 1 Courtborne Ares - BIM
BH 2 Oscarberg Chillastic

BH 1 Bellygran`s Barnsley - BIM
BH 2 Courtborne Sheldon
BH 3 Siprex Qasim
BH 4

BT 1 Siprex Pandora Cert BIR
BT 2 Siprex Amelie Made For Librium
BT 3 Play Mec The Snow Princess – R.Cert
BT 4 Suna Regens Flower’s Yasmin

BT 1 Siprex Ramona BIM
BT 2 Brilliant Pearl’s Crazy Pumpkin – Cert
BT 3 Whipwood Millicent Rigby – R.Cert
BT 4 Courtborne Rose

........

........

28.01.2018 Letohallen, Norsk Grand Danois Klubb
Dommer: Schogol, George

03.03.2018 Letohallen
Dommer: Jørgensen, Leif Lehmann

BH 1 Suna Regens Opal Winter Wito – Cert BIM
BH 2 Suna Regens Flower’s Yannick – R.Cert
BH 3 Steppdance Onyx

BH 1 Hefaistos – Cert BIM
BH 2 Utzon’s Jubileum Julian Flash
BH 3 Suna Regens Tzhaka’s X-os – R.Cert

BT 1 Suna Regens Flower’s Yasmin - BIR
BT 2 Kathstone’s Heart’n Soul Luna – Cert
BT 3 Siprex Amelie Made For Librium
BT 4 Librium’s Sandra – R.Cert

BT 1 Utzon’s Lucky Lotte – Cert BIR
BT 2 Najanin’s Celtic Enid – R.Cert
BT 3 Utzon’s I Am Anutcha
BT 4 Utzon’s Nobel My Love

........

........

10.02.2018 Etne
Dommer: Bodegård, Göran

04.03.2018 Letohallen
Dommer: Liimatainen, Jussi

BH 1 Kathstone’s Hurricane Linus – Cert BIM
BH 2 Najanin’s Chasing Jesse James – R.Cert
BH 3 Brilliant Pearl’s Crazy President

BH 1 Steppdance Sheridan BIM
BH 2 Siprex Storm – Cert
BH 3 Steppdance Onyx

BT 1 Siprex Ramona BIR
BT 2 Brilliant Pearl’s Crazy Pumpkin – Cert

BT 1 Showline Samsara – Cert BIR
BT 2 Utzon’s Moet Imperial – R.Cert
BT 3 Steppdance Angelica
BT 4 Steppdance Juvel
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BT 1 Pendahr Prudence – Cert BIR
BT 2 Brilliant Pearl’s Crazy Pumpkin
BT 3 Courtborne Bella Swan
BT 4 Siprex Safir – R.Cert

BT 1 Siprex Oline – BIR
BT 2 Siprex Ramona
BT 3 Whipwood Millicent Rigby
BT 4 Courtbourn Sagittarius

........

........

25.03.2018 Varhaug
Dommer : Blidh Von Schedvin, Benny

14.04.2018 Nordkjosbotn, Norsk Miniatyrhund Klubb
Dommer: Muldoon, John

BH 1 Brilliant Pearl’s Crazy President – Cert BIM
BH 2 Oscarberg Chillastic
BT 1 Pendahr Prudence – Cert BIR
BT 2 Brilliant Pearl’s Crazy Pumpkin
BT 3 Kathstone’s Fantasy Grace – R.Cert

BH 1 Courtbourn Vishnu – BIM
BH 2 Courtbourn Albus Dumbledore
BH 3 Amanis Black Diamond Av Trinento
BH 4 Pearl Legacy`s Thunderstorm

........

BT 1 Dogarium Beta – BIR

31.03.2018 Letohallen
Dommer: Silva, José Romão Pereira

........
15.04.2018 Nordkjosbotn, Norsk Miniatyrhund Klubb
Dommer: Muldoon, Collette

BH 1 Suna Regens Flower’s Yannis – Cert Bir
BH 2 Steppdance Onyx – R.Cert
BH 3 Librium’s The Jazz Maker
BH 4 Suna Regens Flower’s Yannic

BH 1 Courtbourn Vishnu – BIM
BH 2 Pearl Legacy`s Thunderstorm
BT 1 Dogarium Beta - BIR

BT 1 Librium’s The Cover Girl – Cert BIM
BT 2 Utzon’s Lucky Lady – R.Cert
BT 3 Steppdance Juvel
BT 4 Cayahogas Louises Bianca
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28.04.2018 Dal, Norsk Dobermann Klub
Dommer: Konrad, Tijana

05.05.2018 Ålesund
Dommer: Degryze, Dianne

26.05.2018 Brumunddal
Dommer : Griffin, Mr. T

27.05.2018 Storås
Dommer : Delerve, Pedro Sanches

BH 1 Steppdance Sheridan – BIM
BH 2 Suna Regens Flower`s Yannis
BH 3 Steppdance Onyx

BH1 Oban av Vilje og Ve - Cert Nordic Cert BIM
BH2 Allettes Ruz Olive Musk - R.Cert R.Nordic Cert
BH3 Atillas Nordic Atos
BH4 Pearl’s Legacy’s Diamond Dust

BH1 Steppdance Sheridan - BIR
BH2 Showline Silver Moon - Cert
BH3 Siprex Nemo
BH4 Steppdance Onyx

BH1 Courtborne Shiba - BIM
BH2 Allfirdas Hugin - Cert

BT1 Atillas Nordic Artemis - Cert Nordic Cert BIR
BT2 Courtborne Vikings-lava - R.Cert R.Nordic Cert
BT3 Suna Regens Flowers Yamina
BT4 Ballygrans Beverly

BT1 Kathstone’s Hurdy Gurdy Lady
BT2 Kathstone’s A Beautiful Mind
BT3 Kathstone’s Heart’n Soul Luna
BT4 Steppdance Juvel

........

........

12.05.2018 Hammerfest
Dommer : Simon, Oliver

26.05.2018 Orkdal
Dommer : Imbimbo, Nicola

BH 1 Courtbourne Armani BIR
BH 2 Courtbourne Vikings -Grim – Cert
BH 3 Courtbourne Vikings- Toke

BT1 Strai Summertime - BIR
BT2 Dogarium Beta

BH1 Courtborne Shiba - Cert BIM
BH2 Allfirdas Hugin - R.Cert
BH3 Courtborne Goofy

BT 1 Mu-Ti-La`s Write Your Own Story – Cert BIM
BT 2 Allfirdas Roskva – Res cert

13.05.2018 Kvalsund
Dommer : Kuzelj, Denis

........

BT1 Dogarium Beta - BIR

29.04.2019 Letohallen, Norsk Berner Sennenhundklubb
Dommer: Sjong, Kitty

........

BT 1 Suna Regens Flower`s Yamina – Cert BIR
BT 2 Steppdance Angelica – Res cert
BT 3 Steppdance Juvel
BT 4 Fenja

........
28.04.2018 Sunndalsøra, Surnadal Og Rindal Hundeklubb
Dommer: Salijevic, Zorica

BH 1 Steppdance Onyx – BIR

20.05.2018 Gran
Dommer : Boggia, Clare

BT 1 Cayahogas Louises Bianca – Cert BIM
BT 2 Fenja – Res Cert
BT 3 Utzon`s Jubileum Juvel Flash
BT 4 Siprex Cille

BH1 Showline Silver Sterling - Cert BIR
BH2 Siprex Qasim
BH3 Xploring Calling Elvis
BH4 Maxfield Kvicken

........

BT1 Showline Scanorama - BIM
BT2 Pendahr P. O. S. H
BT3 Siprex Oline
BT4 Linrow’s Cafe Con Leche

29.04.2018 Sunndalsøra, Sunndal Hundeklubb
Dommer: Juutilainen, Saija

........

BH 1 Courtbourne Vikings- Toke – BIM
BH 2 Allfirdas Hugin – Cert
BH 3 Courtbourne Armani

26.05.2018 Narvik
Dommer : De Cuyper, Jos

BT 1 Isheenas Carpe Diem Baby – Cert BIR
BT 2 Xploring A little Less Conversation – Res Cert
BT 3 Allfirdas Valeria
BT 4 Mu-Ti-La`s Write Your Own Story

BH1 Lissvik’s Adras - BIR
BH2 Blufrost Chana’s Django - Cert
BT1 Blufrost Afrodite ‘s Charmy - Cert BIM

BT1 Courtborne Sagittarius - BIR
BT2 Kathstone’s Destined For Allfirda
BT3 Courtborne Aprilia - Cert
BT4 Xploring A Little Less Conversation

........
02.06.2018 Melsomvik
Dommer : Kappers, Agneta
BH1 Courtborne Sheldon - Nordic Cert BIM
BH2 Pendahr Puttin ON The Ritz - R.Cert
BH3 Showline Silver Sterling - Cert
BH4 Courtborne Brahma - R.Cert
BT1 Courtborne Sagittariu - Nordic Cert BIR
BT2 Showline Scanorama - R.Nordic Cert
BT3 Courtborne Hera
BT4 Utzon’s Jubileum Julie Flash - Cert

BT1 Courtborne Hera
BT2 Hjortronblommas Quick Step
BT3 Kathstone’s Destined For Allfirdas - Cert
BT4 Courtborne Aprilia

........

........

03.06.2018 Vestby
Dommer : Cotugno, Arnaldo

27.05.2018 Narvik
Dommer : Paloheimo, Annukka

BH1: Siprex Qasim - BIR
BH2 Suna Regens Flowers Yann - Cert
BH3 Courtborne Brahma - R.Cert
BH4 Courtborne Sheldon

BH1 Lissvik’s Adras - BIM
BH2 Blufrost Chana’s Django - Cert
BH3 Blufrost Afrodite’s Cazimir
BT1 Blufrost Afrodite’S Charmy - BIR
BT2 Hookoplan Hello Kitty
BT3 Blufrost Chana’s Daisy - Cert

BT1 Suna Regens Flowers Yamina - BIM
BT2 Play A While A Story Set In Motion - Cert
BT3 Shottii
BT4 Suna Regens Rox Sunflower

........

........

27.05.2018 Orre
Dommer : Gajic, Zeljko

09.06.2018 Bodø
Dommer : Barack Lifac, Yochai

BT1 Kathstone’s Fantasy Grace - Cert BIR
BT2 Siprex Safir - R.Cert
BT3 Incarvill’s Cala
BT4 Edelherb My Heart Will Go On

BH1 Courtborne Brahma - BIR
BH2 Blufrost Chana’s Django
BH3 Blufrost Afrodite’s Cazimir

........

BT1 Hookoplan Hello Kitty - BIM
BT2 Blufrost Afrodite’s Chana
BT3 Blufrost Chana’s Daisy - Cert
BT4 Blufrost Afrodite’s Charmy

27.05.2018 Nybygda
Dommer : Rooney, Simon
BH1 Siprex Nemo - Cert BIR
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10.06.2018 Bodø
Dommer : Baskaran Soto, Martin Anton

07.07.2018 Tresfjord
Dommer: Bengt-Åke Bogren

15.07.2018 Våler
Dommer: Levente Miklós

29.07.2018 Svolvær
Dommer: Wera Hübenthal

BH1 Blufrost Afrodite’s Cazimir - BIM
BH2 Lissvik’s Adras
BH3 Courtborne Vikings-toke
BH4 Courtborne Armani

BH1 Atilla Nordic’s Athos – BIM
BH2 Siprex Qaiser – Cert

BT1 Siprex Olea - BIR
BT2 Siprex Tsunami – Cert
BT3 Najanin’s Celtic Enid – R.Cert
BT4 Suna Regens Tzhaka’s Autumn Pacifica

BH1 Mila Moja Asparukh – Cert BIM

BT1 Mu-Ti-La’s Write Uour Own Story – Cert BIR
BT2 Atilla Nordic’s Bres
BT3 Atilla Nordic’s Catch Me If You Can – R.Cert
BT4 Alfirdas Princess Lumi

BT1 Blufrost Afrodite’s Charmy - BIR
BT2 Isheenas Master of Puppets
BT3 Blufrost Athene
BT4 Hookoplan Hello Kitty

........

........

07.07.2018 Leirfjord
Dommer: Eva Nielsen

16.06.2018 Tromsø
Dommer : Juutilainen, Saija

BH1 Lissvik’a Adras – BIR
BH2 Bluefrost charmy’s Eros – Cert
BH3 Bluefrost Afrodite’s Cazimir

BH1 Pearl’s Legacy’s Diamond Dust - BIM
BH2 Blufrost Afrodite’s Cazimir

BT1 Isheenas Master Of Puppies - BIM
BT2 Bluefrost Charmy’s Evoleth - Cert
BT3Bluefrost Afrodite’s Charmy

BT1 Medali A Star is botn - BIR
BT2 Blufrost Afrodite’s Charmy
BT3 Medali Platini One More Time - Cert

........

........

08.07.2018 Leirfjord
Dommer: Marianne Holmli

17.06.2018 Tromsø
Dommer : Knauber, Olaf

BH1 Lissvik’s Adras - BIR
BH2 Pearl’s Legacy’s Diamond Dust
BH3 Bluefrost Charmy’s Eros – Cert

BH1 Courtborne Armani - CACIB BIR
BH2 C’mere Nottambulo - Cert
BH3 Courtborne Vishnu - R.Cert
BH4 Pearl’s Legacy’s Thunderstorm

BT1 Bluefrost Charmy’s Evoleth – Cert BIM
BT2 Isheenas Mater Of Puppies

........

........

30.06.2018 Trondheim
Dommer : Oschinski, Susanne
BH1 Lancar Dream Dazzling Flash - BIR
BH2 Xploring Calling Elvis
BH3 Courtborne Brahma - Cert
BH4 Suna Regens Flowers Yannis
BT1 Komoseoss Atensium of Sam - Cert BIM
BT2 Komoseoss Aestrium of Sam - R.Cert
BT3 Courtborne Sagittarius
BT4 Xploring Ain’t she sweet

........
30.06.2018 Trondheim
Dommer : Lochs-Romans, Ricky
BH1 Lissvik’s Adras - BIR
BH2 Barolito’s Alserio By Milan - Cert
BH3 Chase med Ace of Spades - R.Cert
BH4 Oban av Vilje og Ve

........

........

28.07.2018 Karmøy
Dommer: Panos Demetriou

04.08.2018 Fauske, Nkk
Dommer: Fodstad, Petter

BT1 Whipwood Millicent Rigby – BIR
BT2 Siprex Vera – Cert
BT3 Brilliant Perl’s Crazy Banana – R.Cert

BH 1 Lissvik`s - CACIB BIM
BH 2 Bluefrost Afrodite`s Cazimir – cert, Res Cacib
BH 3 Zadiyads Haritage – Res Cert
BH 4 Blufrost Charmy`s Eros

........

BT 1 Bluefrost Charmy`s Evoleht - Cert BIR
BT 2 Blufrost Afrodite`s Charmy – Res Cert, Cacib
BT 3 Zadiyads Holygrace – Res Cacib
BT 4 Zadiyads Hypnos

28.07.2018 Svolvær
Dommer: Zafra Sirik
BH1 Courtborne Aldus Dumbledore – BIM
BH2 Bluefrost Charmy’s Eros
BH3 Courtborne Vishnu
BH4 Bluefrost Chana’s Django
Mila Moja Asparukh – Cert

........
11.08.2018 Letohallen, Norsk Dalmatiner Klub
Dommer: Butkiene, Jurate
BH 1 Steppdance Sheridan BIM
BH 2 Isheenas MR Pop Rocks – Cert
BH 3 Dogarium Coteu – Res Cert
BH 4 Kazar Archimenes

BT1 Bluefrost Charmy’s Evoleth – BIR
BT2 Bluefrost Afrodite’s Charmy
BT3 Bluefrost Athene

........

BT 1 Suna Regens Flower`s Yasmin – Cert BIR
BT 2 Cayahogas Louises Belladonna – Res cert
BT 3 Kathstone`s Hurdy Gurdy Lady

28.07.2018 Råde
Dommer: Hannele Jokisilta

BH1 Atilla Nordic’s Athos – BIM

BH1 Suna Regens Opal Winter Vito – BIR
BH2 Dogarium Coteau – Cert
BH3 Kazar Achimedes – R.Cert
BH4 Siprex Trygve

BT1 Mu-Ti-La’s Write Your Own Story – BIR
BT2 Atilla Nordic’s Bres
BT3 Alfirdas Princess Lumi
BT4 Atilla Nordic’s Tiger’s Luna – Cert

BT1 Librium Sandra – Cert BIM
BT2 Suna Regens Flower’s Yasmin – R.Cert
BT3 Siprex Vanessa
BT4 Courtborne Triuph

........

........

04.07.2018 Våler
Dommer: Trevor Hiscock

29.07.2018 Karmøy
Dommer: Inga Siil

BH1 Suna Regens Tzhak’s X-os – Cert BIM
BH2 Royal Lady’s Another Flying Color – R.Cert
BH3 Mirada Amigos Walt Disney
BH4 Noggerdog’s Saffranskrans

BT1 Siprex Vera – Cert BIR
BT2 Ballygran’s Beverly
BT3 Brilliant Pearl’s Crazy Pumpkin
BT4 Brilliant Pear’s Crazy Banana – R.Cert

08.07.2018 Tresfjord
Dommer: Livija Zizevske

BT1 Bluefrost Charmy’s Evoleth – BIR
BT2 Bluefrost Afrodite’s Charmy
BT3 Bluefrost Chana’s Daisy

........
11.08. 2018 Mo I Rana, Rana Trekk- Og Brukshundklubb
Dommer: Zake, Ligita
BH 1 Lissvik`s Adras BIM
BH 2 Lancar Dream Dazzling Flash
BH 3 Courtbourn Sirius Black
BH 4 Bluefrost Afrodite`s Cazimir
BT 1 Blufrost Afrodite`s Charmy BIR
BT 2 Mila Moja Aisha – Cert
BT 3 Rappfoten`s Fryd – Res Cert
BT 4 Bluefrost Athene

........
12.08.2018 Mo I Rana, Vefsn Hundeklubb
Dommer: Finne, Leni
BH 1 Blufrost Charmy`s Eros BIR
BH 2 Courtbourn Sirius Black
BH 3 Lissvik`s Adras

BT1 Steppdance Juvel – Cert BIR
BT2 Kathstone’s Hurdy Gurdy Lady – R.Cert
BT3 Armani’s Shining Bright Av Trinento
BT4 Librium’s The Cover Girl

BT1 Shottii, BIM
BT2 Courtborne Sagittarius
BT3 Courtborne Vikings-lav - Cert
BT4 Courtborne Chloe’ - R.Cert
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BT 1 Blufrost Afrodite`s Charmy BIM
BT 2 Rappfoten`s Fryd – Cert
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12.08.2018 Letohallen, Norsk Lhasa Apso Klubb
Dommer: Zizevske, Livija

25.08.2018 Hamresanden, Norsk Basenjiklubb
Dommer: Delmar, Cathy

01.09.2018 Steinkjer, Steinkjer Hundeklubb
Dommer: Liljeqvist, Liz-Beth C

22.09.2018 Oppdal, Gauldal Hundeklubb
Dommer: Heinesche, Laurent

BH 1 Steppdance Sheridan BIM
BH 2 Isheenas MR Pop Rocks – Cert
BH 3 Kazar Achimenes – Res Cert

BH 1 Cani Velocis Ramazzoti BIR
BH 2 Oscarberg Chillastic

BH 1 Lissvik`s Adras- BIR
BH 2 Courtborne Armani

BT 1 Cani Velocis Alida Vali – Cert, BIM
BT 2 Pendahr Prudence
BT 3 Edelherb My Heart Will Go On- Res Cert
BT 4 Bluefrost Charmy`s Exie

BT 1 Xploring A Little Less Conversation, Cert, BIM

BH 1 Courtborne Billabong- Cert, BIM
BH 2 Courtborne Armani
BH 3 Courtborne Sheldon
BH 4 Courtborne Viking`s- grim - Res Cert

BT 1 Suna Regens Flower`s Yasmin BIR
BT 2 Adorable Tiana – Cert
BT 3 Cayahogas Louises Belladonna – Res Cert
BT 4 Ten Bells Flippers Lagunita

........
18.08.2018 Lillehammer, NKK
Dommer: Valdez, Gabriel
BH 1 Siprex Qasim – Casib BIM
BH 2 Suna Regens Tzhaka`s X-Os – Cert, Res Cacib
BH 3 Courtbourn Sheldon
BH 4 Lancar Dream Dazzling Flash

........

01.09.2018 Tromsø, Tromsø Hundeklubb
Dommer: Aaltonen, Pirjo

26.08.2018 Kristiansand, Norsk Leonberger Klubb
Dommer: Delmar, Sean

BH 1 Pearl`s Legacy`s Yoda – Cert, BIM
BH 2 Blufrost Charmy`s Eros- Res Cert

BH 1 Cani Velocis Ramazzoti- Cert, BIM
BH 2 Siprex Thomas- Res Cert

BT 1 Blufrost Charmy`s Evoleth – Cert, BIR

BT 1 Cani Velocis Alida Vali – Cert, BIM
BT 2 Edelherb My Heart Will Go On- Res Cert
BT 3 Bluefrost Charmy`s Exie
BT 4 Pendahr Prudence

BT 1 Suna Regens Flower`s Yasmin – Cacib BIR
BT 2 Utzon`s Jubileum Julie Flash – Res Cacib
BT 3 Courtbourne Aprilia
BT 4 Mu-Ti-La`s Writhe Your Own Story

........
26.08.2018 Selbu, Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
Dommer: Beare, Berri

........
19.08.2018 Lillehammer, Norsk Whippetklubb
Dommer: Marston-Pollock, Step

BH 1 Courtborne Goofy- Cert, BIM
BH 2 Courtborne Shiva
BH 3 Courtborne Vikings- grim, Res Cert
BH 4 Courtborne Tempo

BH 1 Courtbourn Sheldon- BIM
BH 2 Lancar Dream Dazzling Flash
BH 3 Adagio Shimmering Blue
BH 4 Kathstone`s Glowing Dante

BT 1 Shottii, BIR
BT 2 Xploring A Little Less Conversation, Cert
BT 3 Courtborne Hera
BT 4 Courtborne Aprilia- Res Cert

BT 1 Utzon`s Lucky Lotta BIR
BT 2 Utzon`s Jubileum Julie Flash
BT 3 Rappoten`s Iris – Cert
BT 4 Utzin`s Moet Imperial – Res Cert

........

........

01.09.2018 Drammen, Norsk Myndeklubb
Dommer: Broek, André Van Den

25.08.2018 Selbu, Trøndelag Selskapshundklubb
Dommer: Bodegård, Göran

BH 1 Xploring Calling Elvis BIM
BH 2 Siprex Storm
BH 3 Xploring Stock on You, Cert
BH 4 Adagio Mindfulness, Res Cert

BH 1 Courtborn Shiva BIM
BH 2 Courtborn Armani

BT 1 Triodames A Cappella- Cert, BIR
BT 2 Librium`s Sandra – Res Cert
BT 3 Courtborne Triumph
BT 4 Catskills Hello Kitty

BT 1 Shottii BIR
BT 2 Courtborn Aprilia
BT 3 Courtborn Hera
BT 4 Courtborn Vikings- lava – Cert
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........

BT 1 Meanwhile Among Growling Frogs I- Cert, BIR
BT 2 Courtborne Hera
BT 3 Fay Dunaway – Res Cert
BT 4 Mu-Ti-La`s White Your own Story

........
22.09.2018 Sortland, Sortland Hundeklubb
Dommer: Matejcic, Jasna

........

BH 1 Courtborne Vishnu, BIR
BH 2 Courtborne Albus Dumbledore

02.09.2018 Tromsø, Norsk Dalmatiner Klubb
Dommer: Blomqvist, Zorica

BT 1 Mila Moja Aisha – Cert BIM

........

BH 1 Blufrost Charmy`s Eros, BIR
BH 2 Pearl`s Legacy`s Yoda- Cert
BT 1 Blufrost Charmy`s Evoleth, BIM

23.09.2018 Sortland, Bjerkvik Hundeklubb
Dommer: Kipinä, Markku

........

BH 1 1 Courtborne Vishnu BIR

09.09.2018 Trondheim, Norsk Rottweilerklubb
Dommer: Svarstad, Birgitta

........
23.09.2018 Oppdal, Oppdal Hundeklubb
Dommer: Nymann, Gunnar

BH 1 Oscarberg Cajun Moon BIM
BT 1 Meanwhile Among Growling Frogs I- Cert, BIR
BT 2 Xploring suspicions minds- Res Cert
BT 3 Barolito`s Aquaseria By Milan

BH 1 Courtborn Sheldon BIM
BH 2 Courtborn Armani

........

BT 1 Courtborn Hera, BIR
BT 2 Mu-Ti-La`s White Your own Story
BT 3 Courtborn Vespa- Cert
BT 4 Isheenas Carpe Diem Baby- Res Cert

15.09.2018 Rogaland, NKK
Dommer: Beare, Berri
BH 1 Cani Velocis Ramazzoti – Cert, BIM
BH 2 Dogarium Cotau – Res Cert- Cacib
BH 3 Absolute Souls Earthquake – Res Cacib
BH 4 Rappfoten`s Ingolf

........

BT 1 Suna Regens Flower`s Yamina – Cert, Cacib BIR
BT 2 Oscarberg Get Yo Groove On – Res Cacib
BT 3 Ballygran`s Beverly – Res Cert
BT 4 Najanin`s Celtic Enid

BT 1 Siprex Ramona BIR
BT 2 Allfirdas Princess Lumi
BT 3 London- You`ll Be Mine- Cert
BT 4 Per- mobile Earli Bird

29.09.2018 Bergen, Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb
Dommer: Walsh, John J
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06.10.2018 Harstad, Nkk
Dommer: Skaar, Torbjörn

13.10.2018 Naustdalshallen, Førde Brukshundklubb
Dommer: Edlander, Anette

BH 1 Courtborn Sheldon – Nordic Cert BIM
BH 2 Lissvik`s Adras – Res Nordic Cert
BH 3 Courtborn Sirius Black
BH 4 Courtborn Vishnu- Cert

BH 1 Siprex Sir Phillip- Cert, BIM
BT 1 Brilliant Pearl`s Crazy Pumpkin BIR
BT 2 Courtborne Rose

BT 1 Courtborn Hera – Nordic Cert BIR
BT 2 Carry On Cupcake – Cert, Res Nordic cert
BT 3 Blufrost Adrodite`s Charmy- Res Cert
BT 4 Isheenas Master Of Puppets

........
27.10.2018 Kongsberg, Kongsberg Hundeklubb
Dommer: Jensen, Hanne Laine

........

BH 1 Librium`s Snorre – Cert, BIM
BH 2 Suna Regens Flower`s Yann – Res Cert
BH 3 Siprex Qasim

13.10.2018 Telemarkshallen, Bø, Norsk Schipperke Klubb
Dommer: Harris, Dominic
BH 1 Bajas Av Trinento – Cert BIM
BH 2 Librium`s Snorre – Res Cert
BH 3 Royal Lady`s Another Flying Color
BT 1 Suna Regens Flower`s Yamina – Cert, BIR
BT 2 Librium`s The Rose – Res Cert
BT 3 Xploring Covent Garden
BT 4 Librium`s Sandra

BT 1 Suna Regens Flower`s Yamina BIR
BT 2 Librium`s Sandra – Cert
BT 3 Librium`s The Cover Girl – Res Cert
BT 4 Utzon`s Moet Imperial

........

Resultater for november og desember 2018 kommer sammen med
de resultatene som blir publisert i første magazin i 2019.
Der vil også årslisten publiseres.
Resultatene er hentet fra Dogweb og vi tar forbehold om evt. feil.
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Vi ønsker alle våre valpekjøpere
og whippetvenner en riktig god jul,
og et godt nyttår.
Vi venter valper på
begynnelsen av nyåret,
er du intressert så ta kontakt
for mer informasjon.



VOM PUPPY – En naturlig start
på et langt hundeliv.





VOM PUPPY passer
 til alle
 raser.

Blandingen lages av rene, norske

ŽŐĚĞŝůŝŐŵǇŬůŝŐŐĞƉůĂƐƐ
råvarer som kylling, storfevom, laks,

kokt egg og okselever.
Dette gir et næringsrikt og
smakfullt fôr - perfekt
tilpasset valpens behov.





Jorunn Jenssen
909 19 175

Ivan Jenssen
918 00 800
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62







Elisabeth Syrdal
906 06 361
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whippetoppdretter tilsluttet Norsk Whippetklubb
ACASEL WHIPPETS
Kathrine Lesaca Johansen
Albin Ihlesvei 5
2827 Hunndalen
tlf: +47 412 85 825
e-post: klesaca@gmail.com

BLUEFROST
Hilde Mari Viola Jensen
Vallhaugveien 1
8030 Bodø
tlf: +47 990 16 873
e-post: hildejensen74@hotmail.com
/Silja Akselsen
Stamnes
8250 Rognan
tlf: +47 472 72 518
e-post: kennelbluefrost@gmail.com

ALLFIRDA
Tina L. Tømmerås Ingebrigtsen
Bjørnliveien 39
7332 Løkken Verk
tlf: +47 988 74 716
e-post: tina@allfirdawhippet.com

BLÅBÆRTANGEN
Elisabeth Hamre Landløpet
Ormsætergutua 30
2323 Ingeberg
tlf: +47 918 54 500

ATILLA NORDIC`S
Øystein Eide
Holsmyrv. 3
6011 Ålesund
tlf: +47 922 52 780
e-post: oysteineide@outlook.com
/Synnøve Moa
tlf: +47 918 25 147
e-post: synnovemoa@outlook.com

BRENNA
Per Iversen
Mylskerudveien 22
1160 Oslo
tlf: +47 906 89 414
e-post: pe-iver2@online.no

BALLYGRAN
Anne Mette Mikkelsen
Mons Slettens Veg 21
5265 Ytre Arna
tlf: +47 920 22 386
e-post: wolfhound@ballygran.com

CANI VELOCI
Marianne Wernersen
Arnt B. Andersensvei 2
4824 Bjorbekk
tlf: +47 958 19 073
e-post: caniveloci@gmail.com

BAROLITO
Tove-Merete Lilledal
Fagrabrekke 22
7056 Ranheim
tlf: +47 926 63 033
e-post: tove.merete.lilledal@gmail.com

CANTATE DOMINO
Guro Haaland
Øvre Drengsrud vei 25
1385 Asker
tlf: +47 454 37 751
e-post: guroha@yahoo.no
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CAYAHOGA
Arnulf Eliseussen
Hasle Terrasse 10
1734 Hafslundsøy
tlf: +47 957 61 014
e-post: arnelise.ae@gmail.com

EDELHERB
Trude Skråvik
Ingolf Endresensvei 5
8430 Myre
tlf: +47 934 95 779
e-post:

CATSKILLS
Anita Eng
Frogner-Tandbergveien 46
1340 Skui
tlf: +47 917 97 370
e-post: anita@whippets.no
/ Kristine Bøhler
Hylleveien 8B
3232 Sandefjord
tlf: +47 913 58 103
e-post: krbohler@hotmail.com

IGNAHEIM
Trude Wikstrøm
Ekebergvn. 104
1912 Enebakk
tlf: +47 977 14 863
e-post: trude.wikstrom@outlook.
com
INTUNE
Ingrid Sømme
Hålandsvegen 33
4053 Ræge
tlf: +47 976 00 099
e-post: intune@lyse.net

COURTBORNE
Kristin Hoff og Jørgen C. Lien
Torvulivegen 7
7549 Tanem
tlf: +47 413 07 120
e-post: courtborne@hotmail.com
/ Rita og Steinar Hoff
e-post: courtborne@hotmail.com

KATHSTONE
Stein- Ole Kjær
Furnesvegen 150B
2318 Hamar
tlf: +47 469 68 888
e-post: steinole@whippets.no

DIVA-OR-TEL
Tove Brattreit
Nergata 7
7332 Løkken Verk
tlf: +47 410 12 568 / +47 952 78 483
e-post: tove-vs@hotmail.com
/ Arild Gravrok
tlf: + 47 952 78 483

KESIRA ATLETICA
Sissel Nystad
Kirkeveien 47
1666 Rolvsøy
tlf: +47 482 80 215
e-post:sisselnystad100@gmail.com
LINDROW
Fred Sven Erik Hallin og Preben
Rossow
Klemmetsrudveien 18
3440 Røyken
tlf: +47 924 84 105

DVERGSTUEN
Vibeke Diseth
Nersvea 6
2450 Rena
tlf: +47 473 34 123
e-post: dvergstuen@hotmail.com
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MEANWHILE
Lisbeth Malmedal Botnan
Markavegen 3
7350 Buvika
tlf: +47 91768221
e-post: lisbethbotnan@gmail.com

PEARL´S LEGACY
Cathrin Rasmussen
Svellingveien 5
8407 Sortland
tlf: +47 406 00 807
e-post: cathrinras@gmail.com

MJÓHUNDR
André Lund
Fløtlivegen 194
2390 Moelv
tlf: +47 477 07 075
e-post: admin@mjohundr.no

PLAY MEC
Kirsten Johansen Landsverk
Linåkervn. 47
1930 Aurskog
tlf: +47 928 82 882
e-post: kirsten.landsverk@hotmail.com
/ Cecilie Landsverk
Harald Postvei 37F
1930 Aurskog
tlf: +483 66 326
e-post: cecilie.landsverk@hotmail.com

MOONLIGHT AT ITHILIEN
Marita Landgraff
Øverbygdsvegen 536
2836 Biri
tlf: +47 991 22 067
e-post: marita_landgraff@hotmail.
com
/ Anna Andersen
Kjensetgutua 76
2836 Biri
tlf: +47 401 61 722
e-post: annatandersen@yahoo.no
MU-TI-LA´S
Toril Dønheim
Bregnevegen 6
6011 Ålesund
tlf: +47 412 05 298
e-post: doenheim@gmail.com
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UTZON
Jorunn Jenssen
Stunnerveien 20
1400 Ski
tlf: +47 909 19 175
e-post: jorunn@utzon.no
/ Ivan Jenssen
tlf: +47 918 00 800
e-post: ivan@utzon.no
/ Elisabeth Syrdal
Aschehougsvei 20
0587 Oslo
tlf: +47 906 06 361
e-post: elisabeth@syrdal.no

SUNA REGENS
Chris Hagenes
Gjøaveien 8
1654 Sellebakk
tlf: +47 472 62 666
e-post: postmaster@sunaregens.no

ROYAL LADY
Anniken Ranheim Søndrol
Røyskattvegen 86
7082 Kattem
tlf: +47 957 30 632
e-post: lady_go_diva@hotmail.com

THORARINN
Per Roger Hamgaard
Kluftøysgardvegen 20
2890 Etnedal
tlf: +47 413 39 986
e-post: hamgaard@vomzidena.com

SHIRIN`S
Anne-Grete Lundsten Andersen
Lillevn. 3
4400 Flekkefjord
tlf: + 47 905 46 023
e-post: anne-grete-andersen@hotmail.com

TRINENTO
Torill Groth
Vebergveien 54
3070 Sande
tlf: +47 971 70 220
e-post: trinento@notodden.online.
no

SOLHELLINGA
Marianne Bakken
Nordbergsvegen 8
2420 Trysil
tlf: + 47 958 10 544
e-post: solhellinga@gmail.com

NAJANIN
Tonje Helene Bøe
2338 Espa
tlf: +47 938 61 055
e-post: thbshetlands@hotmail.com

SPECTO
Eli Cecilie Blakset
Stasjonsgata 49
3300 Hokksund
tlf: +47 464 33 575
e-post: eli@kennelspecto.com
/Maja Andreassen
Krokvegen 9
9020 Tromsdalen
tlf: +47 948 85 814
e-post: maja@kennelspecto.com

VELVET REVOLUTION
Kim Rio
Havnen
6800 Førde
tlf: +47 466 81 888
e-post: whippet@whippet.life
VILJE & VE
Geir Guldberg
Føllingstadsveg 33
2819 Gjøvik
tlf: +47 902 40 090
e-post: post@viljeogvekennel.no
/ Tonje Heimdal
tlf: +47 941 49 222
e-post: post@viljeogvekennel.no
VIMYRAN
Kjersti Carlsen
Høgslågata 5
6600 Sunndalsøra
tlf: +47 926 29 438
e-post: stalvind@hotmail.com

TRIODAME
Trine Schippers
Kornveien 30
4821 Rykene
tlf: +47 997 22 680
e-post: schipp@online.no
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DE BESTE RÅVARER OG EN SAMMENSETNING BYGGET PÅ ERFARING GJENNOM
FLERE GENERASJONER SIKRER ET TRYGT, SUNT OG SMAKELIG MÅLTID.
SPORTSMAN´S PRIDE - DEN SKINNENDE JUVELEN - FRA LEDENDE
PRODUSENTER I USA OG TYSKLAND.

- fra valp til senior for de beste reultater Importør: Porthos Trading A/S, PB. 739, 1733 Hafslundsøy
Tlf. 69 15 88 15 / post@porthos.no / www.porthos.no

78

Forhandlere søkes:
www.porthos.no
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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.
gent smådyr

Forsikringsa

Kim Rio

8
Tlf. 466 8bu1d.ag88ria.no
kim.rio@om

Følg oss på

Anbefalt av:

@agrianorge

www.agria.no
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Blå øyenfarge på whippet
av avlsutvalget

De siste årene har det dukket opp en del whippeter med blå øyne, og det
diskuteres blant eiere, oppdrettere og dommere om det er rett eller galt. FCI
standarden og den engelske standarden sier ikke noe om øyenfargen. I den
Amerikanske standarden er dette diskvalifiserende.
Vi i avlsutvalget har derfor spurt dommere og spesialister på whippet følgende spørsmål : «Whippet med blå øyner. Hva mener du om dette og hvordan
har du/vil du håndtere dette som dommer i utstillingsringen? Og hva er dine
tanker om å bruke dem i avl?»
Dette er hele teksten vi har sendt til de forskjellige..
«Vi i Norsk whippetklubbs avlsutvalg har registrert at det er kommet noen
whippeter med blå øyner, og at diskusjonene og spørsmålene rundt dette
er mange. Vi ønsker derfor å publisere litt forskjellige meninger fra whippet
dommere og spesialister fra forskjellige land. Og håper derfor at du har anledning til å svare oss på dette og at vi få bruke dette i vårt medlemsblad.
Whippet med blå øyner. Hva mener du om dette og hvordan har du/vil du
håndtere dette som dommer i utstillingsringen? Og hva er dine tanker om å
bruke dem i avl?»

WHIPPET MED BLÅ ÖGON

Nenne Runsten, Airescot whippets. Sverige)

jag tycker att hundens övriga egenskaper är utomordentliga, skulle
tilldela den ett CK och därmed möjlighet till vidare placering.
Som uppfödare skulle jag avråda
utställningsintresserade valpköpare,
eller köpare som vill satsa på uppfödning, från att falla för en whippetvalp
med bestående blå ögon. Risken
är stor att egenskapen kommer att
påverka premieringen på utställning
negativt. Hur ögonfärg nedärvs är
ju än så länge inte helt klarlagt. För

Eftersom blå ögon hos en whippet
enligt FCI-standarden inte är en
diskvalificerande egenskap är det
upp till varje domare hur han eller
hon på en utställning väljer att premiera en whippet med blå ögon.
Den ögonfärgen är så vitt man vet
inte kopplad till någon sjukdom eller
till något annat negativt utan betraktas enbart som en estetisk fråga.
Själv anser jag att mörka ögon hos
en whippet är så avgörande för uttrycket att jag bara i undantagsfall, om
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WHIPPET MED BLÅ ÖGON

att minska risken för att få
v a l p a r med blå ögon skulle jag
som uppfödare låta bli att avla på
en hund som har blå ögon, även
om jag vet att den bara kan få
valpar som har blå ögon om den
hund med mörka ögon som den
parats med råkar vara anlagsbärare
för just den blå färgen på ögonen.
Två hundar med mörka ögon kan ju
också få en eller flera valpar med blå
ögon, om båda hundarna råkar vara
anlagsbärare för blå ögon. Man kan
möjligen anta att en whippet med
mörka ögon inte är anlagsbärare om
den upprepade gånger har fått valpar med blåögda hundar utan att ha
lämnat en enda valp med blå
ögon. Men hur lätt är det att hitta en
sådan whippet? Så hur man än gör,
kan man som uppfödare än så länge
knappast vara helt säker på att inte
få en valp med blå ögon. Tills vidare
får vi bara vara tacksamma för att
ögonfärgen inte tycks ha någon inverkan på en whippets hälsa eller
mentalitet. Mer forskning återstår för
genetikerna…

Elisabet Janzon, Wolf Tone whippets. Sverige)

Ja whippets med blå ögon förekommer i många olika blodslinjer lite då
och då.
Jag har själv haft en tik som jag
behöll i en kull på 8 valpar, trots att
hon hade ett blått öga (det var olika
sentimentala skäl att jag behöll just
henne).
Hon var den enda i denna kull som
gick vidare i aveln. Vi har haft tre
generationer efter henne och i alla
kullarna har valparna haft mörka
ögon.
Min tik med ett blått öga var utställd
endast en gång officiellt och då för
en vinthundspecialist som jag visste hade erfarenhet av ett sådant
fel som ett blått öga. Min tik fick en
alldeles utmärkt kritik och ett förstapris, men inte ck, för att citera denna
erfarna domare: ”it´s not a seroius
fault, but it´s not a champion sign”.
Hon var också utställd en gång på
en av våra specialutställningar, för
en erkänd och erfaren uppfödare
från ett av våra grannländer och blev
då bästa tik-3 i stor konkurrens trots
sitt blåa öga.
De flesta uppfödare med mångårig
erfarenhet har säkert stött på whippets med ett eller två blå ögon, i sin
egen uppfödning eller sett hos andra
uppfödare.
I den standard vi har här, FCI standarden, står det ingenting om blå
ögon. Annorlunda är det med den
amerikanska standarden, där det är
ett diskvalificerande fel.
Min personliga mening är att det inte

Nenne Runsten, Airescot
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standard I don’t see how any eye
color can be penalized. I have so far
never (in 40 years of judging) had to
confront the reality of a really gorgeous dog with blue eyes, but if I did
I hope I would have the courage to
put it up.
If you don’t judge by the breed standard that’s valid in the country you’re
judging you probably shouldn’t be
judging at all. I personally don’t like
blue eyes in Whippets, but that’s beside the point.

är ett plus, utan något att se upp
med, både i utställningsringen och i
uppfödningen.
Elisabet Janzon,
Wolf Tone whippets

can detract from the whippet expression giving a less than soft expression.
The American Whippet standard
does list blue or wall eyes as a disqualification.
So if I were judging, and presented with a whippet with a blue eye I
would severely penalise it in my ring.

dark eye but as long as they do not
give a lower grading for a lighter eye
I think that is their prerogative.
Of course, in America it is different.
They have their own standard with
disqualifying points and one of them
is blue eyes.
I never heard or read that the merle
factor is in our Whippets so we can
exclude that as a possibility
The fact that it is occurring might be
that when there are white spots or
areas on a dogs coat it could mean
that the cells are not able to produce
pigment. If these spread to the face,
there could be pigment loss in the
nose and in the eyes – causing the
eyes to be blue.
As long as the factor blue eyes in
Whippets is not a health issue and
as long as the eye is bright and clear
I would not penalize this dog or bitch
during my judging.

Cheers
Molly Steel

Bo Bengtson
Bohem Whippets
WHIPPET’s WITH BLUE EYES
Bo Bengtson, Bohem whippets. U.S.A

Quick response. In the U.S. it’s easy
because light eyes are undesirable and blue eyes are disqualifying.
This is what the AKC breed standard
says about eyes:
Eyes to be dark brown to nearly black
in color. Eye color can vary with coat
color, but regardless of coat color
dark eyes are always preferred.
Light eyes are undesirable and yellow eyes are to be strictly penalized.
Blue eye(s) or any portion of blue in
the eye(s), as well as both eyes not
being of the same color shall disqualify. Fully pigmented eye rims are
desirable.
The FCI standard doesn’t explicitly
say anything about eye color:
Eyes : Oval, bright, expression very
alert.
In other words, since eye color is
not considered important enough
to even get a mention in the breed

Wim Wiersma
Summer`s Joy whippets.

86

WHIPPET’s WITH BLUE EYES

Molly Steel, Taejaan whippets. Australia

Wim Wiersma, Of Summer`s Joy whippets.
Nederland

Thank you for the opportunity to get
share my opinion regarding blue
eyes in whippets.
For me personally I would not breed
from a blue eyed whippet.
In my opinion breeders should eliminate blue, or wall eyes from their
breeding program.
Apart from maybe being linked with
certain health issues, the wall eye

To be honest I think I have hardly
ever or never seen a Whippet with
really blue eyes in my years of judging. I have encountered eye colours
ranging from yellowish to light brown
to hazelnut brown to dark brown.
Whatever one of these colours were,
as long as the eyes were bright with
alert expression I was satisfied.
There are judges who do prefer a

WHIPPET’s WITH BLUE EYES

BLUE OR WALL EYES

Ann Beckett-Bradshaw, Hutaka whippets.
England

Regarding Blue Or Wall Eyes In
Whippets.
The UK Whippet Breed Council, of
which I am Chairman, has recently
opened dialogue with the UK Kennel Club. Initially it was in regard to
the possibility that blue or wall eyes,
may be an indication of the merle
87

ly white coats and in which blue eyes
are more common. There is actually
a common underlying mechanism
for this as melanocytes are also located in the inner ear and thought to
play a vital role in their function, with
an absence of melanocytes thought
to be a main factor in a particular
type of deafness, known as congenital sensorineural deafness (CND).
However, while the issues of white
coat, blue eyes and deafness may
have a connection via the distribution
of melanocytes and the pigment they
produce, it is important to stress that
not all white dogs have CND. Nevertheless, it would be worth bearing
this in mind if an increasing number
of predominantly or completely white
dogs are being bred, and breeders
may wish to undertake BAER testing
which determines the presence of
uni- or bi-lateral deafness in puppies
from 4 weeks old. Litter screening
for CND using BAER testing is commonplace is many breeds, including
the Border Collie and Dalmatian,
and can be undertaken at a number
of veterinary centres”
The Merle colour and blue/wall eyes
will be (separately) on the agenda
for decision at the next Breed Council meeting, which is scheduled for
29th July 2018.
The UK and FCI Whippet Standard
states “Eyes: Oval, bright, expression very alert”. Years ago the old
whippet doyennes would say “They
Don’t Run On Their Heads My Dear”!
My personal opinion is that we must
regard every quality and failing in
ANY show dog in direct relation to it’s

gene. The Breed Council are likely to encourage an alteration to the
breed standard (with regard to Merle
colouration) later this year. We know
that, although blue eyes could be an
indication of the merle gene being
present, it is not necessarily so. The
UK KC geneticist sent the Whippet
Breed Council this very informative
statement to clarify our concerns:
“……..”blue, or different coloured
eyes (heterochromia), often occur
independently from the ‘merle’ variant or gene. Blue eyes occur due
to a lack of pigment (melanin) in the
iris and are often observed in breeds
with partially or predominantly white
coats (also lacking pigment) interspersed with areas of colour (pigment), such as the Border Collie and
Dalmatian. The presence of blue
eyes, or heterochromia, in these
breeds is related to the distribution
of melanin producing cells (melanocytes), which also influences the
pattern of pigmentation in the coat.
As far as I am aware, there are no
serious health consequences of
having blue eyes per se. However,
it is known that deafness can be a
problem in breeds with predominant88

whippet who was blue eyed but very
typical and moved very well, then I
would place the blue eyed dog.
With regard to breeding from a blue
eyed dog, he would have to be exceptional – I believe that the choice
of breeding stock should be based
on the qualities and health of both
of the parents, the failings of one
parent being close to perfect in the
other. In whippets we have parti-colour and some very white dogs, who
may already have complications
with hearing because of the lack of
melanin producing cells in their ears.
I would prefer not to add these dogs
to the gene pool, when there are so
many other healthy dogs available to
use.

purpose. Whippets are running dogs
and I consider that function and type
are of paramount importance.
As judges, we are not there to
choose breeding stock in the ring
(although top winners will be used),
I believe that the judges’ function is
to find the dogs closest to the standard and reward those, not to make
an assessment of how the individual
will fit into current or popular bloodlines. All qualities and failings should
be taken into account and blue eyes
should be regarded as just another
feature of the showdog.
However, blue eyes can (for me)
detract expression and make the
whippet look a little ‘startled’. If all
things were equal between two
dogs, I would prefer the dog with the
‘normal’ eyes. But if there was one
whippet who lacked breed type and
was moving unsound and another

Ann Beckett-Bradshaw
(Hutaka whippets)

Vi oppfordrer alle medlemmene til å sende oss korte eller lengre fortellinger om
dagligdagse ting/hendelser. Husk, det er slike ting medlemmene/leserene synes
er artig å lese. Det er også på denne måten vi får et levende medlemsmagazin.
Dette skal i utgangspunktet være et magazin for og om medlemmene.
Alle bidrag - små og store vil bli tatt i mot med glede, så kast dere “på pennen”.
Redaksjonen

God Jul og Godt Nytt År!
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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.

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

NYHET

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

www.royalcanin.no
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3 til 4
uker

Starter

Valper under avvenning
opp til 2 måneder

8
uke

Region østlandet
Hei alle sammen. En liten oppsummering av aktiviteter som har vært gjennomført hos oss. Det har dessverre vært litt
stille. På grunn av min jobb situasjon, så
har jeg hverken hatt tid eller overskudd.
Men flinke folk i klubben har jo gjennomført Whippet spesial på Lillehammer i august og Whippetsprint på Moelv i august.
Jeg fikk dessverre bare vært til stede på
utstillingen.

Jeg vet at det er store avstander hos oss.
Og at det for mange blir for langt unna.
Men jeg/vi legger iallefall ut på Facebook
gruppa vår, når vi planlegger åmøtes.
I skrivende stund har vi planer om en
utstillings trening til i november. Siste
innspurt før Dogs4all. Men hovedgrunnen er uansett å møtes, skravle litt, trene
litt, la hundene løpe løs og leke sammen.
Rett og slett bare å samles og snakke
hund. Og da spesielt rasen vi alle er så
utrolig glad i. Vil takke for iår og takk til
dere som har møtt opp. Håper på flere
koselige turer og treff neste år. Og kom
gjerne med forslag til aktiviteter.

Men nå i oktober har en liten gjeng av oss
vært på tur sammen i Biri, og en uhøytidelig utstillings trening på Bokrustad
Hundesenter i Brumunddal. To veldig
koselige treff.

Mvh Kathrine, regionkontakt Østlandet.
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Namsos
Grong
Steinkjer
Verdal
Stjørdal

TRONDHEIM
Kristiansund
Støren
Molde

Sunndalsøra

som instruktør. Alle var positive og det var
ekstra gøy at alle lyktes og fant skanken på
Oppdal
enden av sporet. Jeg lurer på hvem
Her kommer det noen ord fra
oss midt i andreRøros
landet. Høsten er snart forbi og vinteren som var mest stolt, hunden eller oss eiere.
tar over med dalende snøfnugg og minus I pausen tente vi grillen. Hele helgen hygget vi oss før vi dro hjem glad og fornøyd
på gradestokken. Dombås
Da er det godt å krypeTynset
Stryn
under
ullpleddet
i
sofaen
omringet av her- med en tanke om at dette ga mersmak og
e
Lom
lige whippeter. Lysene inne lager en lun og at vi har et ønske om å fortsette å viderekoselig stemning og gir en ro idet mørket utvikle oss.
senker seg. Hva er vel bedre enn innekos Fortvil ikke de som angrer på at de ikke
Ringebu
med de firebente når denne årstiden
møter fikk muligheten til å bli med på første kurs.
Sogndal oss? Øvre Årdal
Flere sporkurs kommer vi til å få til i året
Vi har også luftet ideen om
Jeg sitter her og tenker over året som har som kommer. Innbygda
gått og alle de gode minnene jeg harLillehammer
med at vi kan møtes en gjeng, legge spor på
meg fra det vi har gjort
her i Trøndelag. egenhånd
Fagernes
Rena og lære bort grunnlaget til dere
Selv om det ikke har vært mange arrange- som ønsker det.
Voss
Hamar Elverum
ment har det vært mange fineGjøvik
opplevelser
Gol
sammen med ivrige medlemmer i klubben. Vi har i løpet av året hatt noen fotokonkurMange kommer
Geilo med ideer om hva vi kan ranser på face book siden vår, Norsk Whipgjøre og hva vi har lyst til. Det er flott med petklubb region Midt- Norge. Mange flotte
slike innspill slik at alle får være med å bilder har vi mottatt og vinneren har fått en
liten oppmerksomhet for beste bilde.
bidra til å løfte miljøet opp og frem.
Odda
Kongsvinger
I vår hadde vi et supert sporkurs hvor de Her har også medlemmene selv bidratt og
Hønefoss
fleste
deltakerne var folk fra whippetklub- startet egne fotokonkurranser. Noe som
Rjukan
OSLO Lillestrøm
ben. Vi hadde det gøy alle sammen og med er kjempegøy og flott. Tusen takk for alle
stor glede fikk vi seDrammen
hvor flinke whippetene flotte bilder dere pryder siden med.
«våre» var og hvor godt de jobbet i denne
Askim
Kongsberg
grenen. Det var
begrenset med plasser og I vår hadde vi også utstillingstrening for
vi fulgte første mann til mølla prinsippet. Et- medlemmene med et flott oppmøte. Alle
Valle
Moss følte de hadde lært mye og var svært poster få dager var kursetTønsberg
fullbooket.
Fredrikstad
itive til å fortsette med dette. Ryktet om
Vi dro til skogs med Hanne Kil i spissen

Region Åndalsnes
Midt-norge

sund

Skien

Evje

Larvik
Kragerø

Sandefjord
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treningene spredde seg og til slutt var det
også flere fra andre klubber som ville være
med. Noe som førte til at jeg og Jørgen
bestemte oss for å gi et tilbud til både whippetklubben og andre klubber til å komme
og trene med oss. Dette er noe som har
pågått i hele vår, med et lite opphold i sommer før det fortsatte utover høsten.
Hva er vel bedre enn å kunne trene med
flere raser og ulike hundemiljøer? Da fikk
vi både sosialisering og trening i ett. Det
har vært en flott gjeng og en helt enorm
forbedring siden vi startet. Vi har kost oss
masse som instruktører og alle har vært
utrolig ivrige etter å lære. Det har vært
mange whippeter også selv om vi åpnet
for flere.
På siste trening tror jeg vi var godt over 20
stk. som trente. Vi avsluttet sesongen med
noe godt å bite i, og vil starte opp igjen til
våren når været tillater det.

det er flott at dere bruker siden til å samles
for aktiviteter rundt hundene våre og ellers
sosialt samvær. Det er slik vi ønsker at siden skal brukes. Til å kunne gi et tilbud og
gjøre noe sammen uavhengig av distrikts
kontakten. Fortsett gjerne med det. Dette
gjør at miljøet vokser og flere kommer.
Det er utrolig hyggelig å møte både nye
og dere som har vært med oss fra start av.
Velkommen er dere alle sammen.

I fjor fylte vi huset med ivrige whippetfolk
fra flere kanter i landet. Dette var en stor
suksess og det har siden vært et stort ønske om å få til en sosial kveld igjen.
Denne gangen ble det bestilt bord på et
koselig spisested av et medlem i klubben.
Et veldig flott tiltak hvor mange kom. Vi koste oss, praten lå løst og vi la planer for hva
vi ønsker å gjøre fremover. Det ble planlagt
pepperkakebaking til whippetklubben sin
stand på Lillestrøm. Noe folk ville bidra til
og være med på. Bakedag ble satt og plassen for baking blir hjemme hos oss. Da blir
det gløgg og noe å bite i.
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Norsk whippetklubb region Midt- Norge
ønsker dere alle med dette en fredfylt jul
og et godt nytt år fylt med mange fine aktiviteter sammen med våre vakre whippeter.
Sees i det nye året med mange fine
stunder og aktiviteter.
Kristin Hoff.

Vi har også benyttet oss av NKK sine kurs
og foredrag som legges ut på nettet, og
flere fra whippetklubben har møtt opp og
dradd nytte av dette.
Sist jeg sjekket face book siden vår var det
blitt publisert felles tur til Rønningen. Jeg
får ikke dratt på turen selv, men synes at

Halden
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Sandane

Flora

Steinkjer

Lom

Verdal

Førde
Sogndal

Voss
Ålesund

BERGEN

Måløy

Odda
Sandane

Flora
Haugesund

Ringebu
TRONDHEIM

Øvre Årdal
Kristiansund

Innbygda
Lillehammer
Støren
Rena

Fagernes

Molde

Stjørdal

Elverum

Gjøvik Hamar
Gol Sunndalsøra
Geilo Åndalsnes

Stryn
Rjukan

Oppdal

Røros

Kongsvinger
Dombås
Tynset
Hønefoss
Lom
OSLO Lillestrøm
Drammen

Førde

Askim
Ringebu
Kongsberg
Vinner av hundeløpet ble Ballygran’s Bev- Utdeling av premier og lotterigevinster
Sogndal
Øvre Årdal
erly som løp på 4,46. Her på bilde er
Valle
Moss
Det har ikke vært så veldig mye aktivitet i andre rasene. Vi hadde en
kjempeInnbygda
nr 2, Ballygran’s
Ashley som løp på
Tønsberg
STAVANGER
4,53, sammen med en meget stolt
regionen enda, men vi hadde sammen flott dag, og avsluttet med en felles
Fredrikstad
Lillehammermatmor.
Skien
Fagernes
Rena
med Bergen og Omegn Myndeklubb piknik utenfor ridehuset. Tusen takk
Sandefjord Halden onsdag kl 19.30 på øverste parkSandnes
Larvik
ett Myndeløp i juni på Moldegaard i til alle som var med og gjorde
dette
Elverum
Voss
Gjøvik Hamar eringsdekket på Vestkanten kjøpeOs. Det var 30 hunder påmeldt, og til en herlig dag. Jeg hadde
store
Gol
Kragerø
senter, som er åpent for alle raser
BERGEN
Evje
av de var 15 av de whippeter. Det ambisjoner
om å få til ett til løp før
(starter opp igjen til våren).
Geilo
Egersundmynderaser vinteren, men det har
var i alt 7 forskjellige
jeg ikke fått
med, men whippetene
tronet de 4 til. Men vi skal haArendal
dette som en årlig
Flekkefjord
Ønsker alle i regionen en riktig god
Grimstad
første plassene i løpet. En spansk tilstelning,
så
det
er
bare å legge seg
Odda
jul og et godt nyttår!!
Kongsvinger
galgo presset seg inn Farsund
på 5 plass i hardtrent
til neste løp.
KRISTIANSAND
Hønefoss
og så kom det 9 whippeter til før deMandal
Ellers har jeg hatt
ringtrening hver
Rjukan
OSLO Lillestrøm
Anne Mette Mikkelsen

Region vestlandet

Drammen

Haugesund

Askim

Kongsberg
Valle

STAVANGER

Tønsberg
Skien

Sandnes

Larvik
Kragerø

Evje
Egersund

Arendal

Flekkefjord
Farsund
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Grimstad
Mandal

KRISTIANSAND

Region sørlandet

Moss
Måtte julen glitre med øyeblikk av
Fredrikstad

Sandefjord

kjærlighet, latter og glede. Og måtte året

forran oss bli fylt av ønsker og fantastiske
Halden
øyeblikk!
Ønsker alle en trivelig jul og et riktig godt
nytt år.
Vi sees to og fir’beinte i 2019
Distriktskontakt Sørlandet
Marianne Dina Wernersen
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Deilig felles piknik etter løpet

Geilo

Mosjøen
Brønnøysund

Odda

Kongsvinger
Hønefoss

Rjukan

OSLO Lillestrøm
Askim

Kongsberg
Valle

STAVANGER

Skien
Larvik
Kragerø

Evje
Egersund

Sandefjord

Farsund

Molde

Åndalsnes

Oppdal

Flora

Dombås

Stryn

Lom

Sogndal

Øvre Årdal
TROMSØ

BERGEN

Harstad

Gjøvik Hamar

Odda

Elverum

Kongsvinger

Stamsund

Rjukan

Hønefoss

OSLO Lillestrøm

Med Vennlig Hilsen Maja Andreassen,
distriktskontakt i Norsk Whippetklubb

En liten julehilsen fra nord. Her i Tromsø har det
vært stille på aktivitetsfronten. Det har vært mye
regn i sommer og en lang, våt høst. Det har vært
to Whippetkull i Tromsø i år, og det merkes at
rasen stiger også her i Nord. Veldig moro at miljøet stiger, og kanskje får vi til noe gøy sammen
i 2019. Minner om at på Facebook-gruppen
Norsk Whippetklubb Region Nord-Norge har vi
en fotokonkurranse med en flott premie til vinneren, som trekkes på lillejulaften!
Jeg vil på vegne av hele Nord-Norge ønske alle
Whippetvenner en riktig god jul og et godt nytt år!

Drammen

Haugesund

BODØ

Lillehammer
Rena

Kautokeino
Guovdageaidnu

Narvik

Måtte det nye året bringe mye glede.

Region Nord norge - troms
Innbygda

Geilo

Sortland

Svolvær

Gol

Bardufoss

Kirkenes

Karasjok
Kárášjohka

Fagernes

Voss

Vadsø

Lakselv
Leavdnja
Ringebu

Alta

Storslett
Skibotn

Vardø

Tana bru
Deanušaldi

Førde

Hilsen Ann-Kristin
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Tynset

Hammerfest

Etter å ha blitt sjarmert i senk av akkurat de
store øynene, var jeg solgt. Jeg fant fort ut at
dette er en allsidig rase det bor utrolig mye i.

Region Nord-vestlandet

Berlevåg
Røros

Honningsvåg

Måløy

Med dette vil jeg ønske alle en fantastisk jul
med mange gode og fine stunder sammen.
P.S Pass godt på ribba.

Stjørdal

Sunndalsøra

Ålesund

Sandane

jeg. Så feil kan man ta!

Støren

KRISTIANSAND

Mandal

Lignet mest på ett pinnedyr med store øyne,

Verdal

Kristiansund
Grimstad

Det er ikke bare rasen i seg selv som er fantastisk, men det flotte miljøet blant whippet
eiere. Det smiles og ler, og trenger du hjelp
eller råd stilles det opp fra alle kanter

og de var så skjøre og stakkarslige..trudde
Grong

HaldenSteinkjer

TRONDHEIM

Arendal

Flekkefjord

Moss Namsos
Fredrikstad

Tønsberg

Sandnes

Røst

For en rase vi har!
Mitt første møte med en whippet var for seks
år siden, og jeg kan jo ikke si annet enn at
jeg ble overrasket over at noen kunne ha en
sånn “hund”.

Drammen

augesund

Mye kos, fart og spenning, og ikke minst en
del stjeling og “forsvunnet” mat må man regne
med.
Livet blir aldri kjedelig med en whippet i hus.
Eller vent litt, det ble fort vekk to...forelsket
oss helt.

Region Buskerud/vestfold

Fauske
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Kongsberg

Askim
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Suna Regens

som vinner BIS juniorklasse og BIS voksen på vår spesial. Her følger det også
med et album hvor de som vinner en av
pokalene kan sette inn et bilde av sin
hund. Det er alltid flott å få slike unike
premier som går på vandring i mange
år, og det blir ekstra gøy å bla gjennom
albumene når vi har drevet med denne
utstillingen i noen år.

Av Kristin Hoff/Norsk Whippetklubb

Vi har lyst til å skrive litt rundt oppdrettet
til Chris, som hun kaller seg (i sosiale
medier). Vi som har drevet med rasen i
mange år kjenner Chris godt, men vi vil
gjerne dele litt med dere som ikke har
hørt så mye om henne. Her vil vi sette
lys på hennes fremragende arbeid som
hun både har gjort og fortsatt gjør for den
fantastiske rasen vår. Chris er en fargerik
person med mye latter og glede. Hun har
en stor interesse rundt oppdrett, og deler
gjerne erfaringer fra sitt eget oppdrett til
de hun kjenner godt. En varm klem har
hun også alltid på lur.

Jeg har lyst til å fortelle litt rundt kennel
Suna Regens som har hatt en stor giverglede til klubben vår. Christina Hagenes
er innehaver av Suna Regens og har
vært utrolig raus. Hun har sponset klubben med mange flotte premier. Det store
partyteltet som vi alle kan benytte oss av
både når det regner og er sol, kommer
også fra henne.

Med denne historien ønsker jeg som
medlem av klubben å si litt om Chris og
dele det med dere her. Vi har møttes
mange ganger, rundt ringen, i ringen og
på sosiale kvelder på utstilling, under en
kopp kaffe eller et glass vin. Sene kvelder
og sosialt samhold hører med.
En er alltid litt nysgjerrig og interessert i
historien bak oppdrettene, men jeg hadde aldri før spurt henne om ideen bak
kennel navnet hennes. Visste ikke hva
Suna Regens egentlig betydde. Jeg fikk
en varm og fin historie.

Christina har blant annet gitt oss to flotte
vandrepokaler som skal brukes til de

Som barn var Chris glad i å lese bøker og
leste en gang en roman som traff henne
midt i hjertet. Denne fulgte henne i minnet i mange år etter hun hadde lest den.
Kort fortalt handlet romanen om to barn
fra Holland, en jente og en gutt. Jenten
het Suna som betyr sol. Gutten i boken
var mye trist og gråt mye. Alle som kjente
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han kalte han derfor for Regen, som betyr regn. På denne måten ble det lett for
Chris å velge kennelnavn da hundeinteressen vokste og hun ønsket å etablere
sitt eget oppdrett.

NI, BI, GI Ch Suna Regens Blossoms
Keylinn «Keylinn,» eid av Chris. Chris
har oppdrettet flere kull med flotte whippeter, men disse to har utmerket seg og
toppet listene med sine flotte resultater,

Chris har også hatt oppdrett av flere
raser, mens whippetinteressen startet for fullt da hun fikk sin importert fra
New Zealand. En vakker tispe fra Ronndal kennel ved navnet Ronndal Oozing
Style, kalt Blossom til daglig. Blossom
har vært å se i ringen sammen med Chris
flere ganger og etter en stund hadde de
løpt seg frem til Int, Nord, Fin Championat NV-01, Nordv-02.
Alle visste hvem selveste Blossom var.
Hun var ikke bare vakker i ringen, men

og kan skryte på seg å ha blitt årets
whippet hann og tispe samme året.
Suna Regens har også toppet årets
oppdretter liste ved å bli årets oppdretter,
og dette er noe som krever godt avlsarbeid.
Flere fikk øynene opp for de vakre whippetene som kom fra Chris.
Suna Regens whippeter ble eksportert
rundt om i verden. De fikk en stor betydning for flere oppdrettere rundt omkring,
og ikke bare her i Norge. Vi stopper ikke
her. Jeg kunne nok skrevet en bok rundt
oppdrettet til Chris og flere av whippetene i hennes oppdrett.

ga også fine avkom. Dette var en super
start for oppdrettet til Chris. Hun fikk et
flott kull med den franske importen Int,
Nord DK, NL, BL, GI Ch Play Mec Du
Manior De La Grenouille «Pilio», eid av
Kirsten Landsverk.

Vi hopper litt frem i tid. I dag har Chris
gått tilbake til sine gamle linjer. Med stor
suksess tok hun tilbake «Mikke» (Suna
Regens Blossoms Keyzer) i avlsarbeidet sitt. Hun var så heldig at Mikkes eier,
Kirsten Landsverk hadde tatt vare på linjene og Chris fikk muligheten til å bruke
de siste stråene Kirsten hadde liggende
etter han. Resultatet ble Suna Regens
Flower`s Yasmin, som allerede tross sin
unge alder har gjort det godt i ringen med
fremragende resultater. Hun ble i 2017
årets debutant, 2. beste tispe totalt på

Jeg ønsker å nevne to hunder fra oppdrettet, selv om det var flere flotte
avkom i kullet. Nord, Int, Dk, GI, Lux, Est,
Lav ch Nordjv-04, Nordv-05,-06 Suna
Regens Blossoms Keyzer «Mikke,»
også eid av Kirsten Landsverk og Cecilie
Landsverk, og hans søster Int, Nord, Dk,

101

mestvinnende listen på årets whippet og
3. mestvinnende mynde fra juniorklassen. I dag har Yasmin fylt to år og har nå
blitt No, Se, Dk ch, Njv-17, Dkjv-17.
Hun ble også beste tispe på denne

Gratulerer så mye til Christina Hagenes,
kennel Suna Regens, og tusen takk for
alle dine bidrag til klubben vår.

utstillingen i Vestby og hennes kullbror
Suna Regens Flower`s Yann tok «stor»
Cert og ble totalt 2. beste hannhund på
vår utstilling i Vestby. Hun hadde også
BIS oppdretter og BIS avlsklasse og
mange andre flotte plasseringer på whippetklubbens utstilling.
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steinole

Atilla Nordic

ønsker alle whippetvenner

God Jul og Riktig Godt Nyttår
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Vi i Dyrenes Helsekost er
stolte samarbeidspartnere
med Norske Redningshunder.

Hunden Cox på 12.5 år har fått
vitaliteten og bevegeligheten
tilbake etter at han startet på
Luposan leddkraft og kaldpresset
hundefôr fra Dyrenes Helsekost.
”Vi er glade for å ha kommet over
disse fantastiske produktene.”
Odd Einar Tysnes (NRH)
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Tollbugata 8, 6002 Ålesund

Tildeling av Trippelprisen
Trippelprisen er en æresbevisning hos Norsk Whippetklubb. For å bli tildelt
trippelprisen må hunden utmerke seg på minst 3 aktivitetsområder.
Trippelprisen tilkjennegir allsidighet for rasen, og eiere som legger ned mye
arbeid innen flere grener av hundesporten. Grenene kan f.eks. være:
•
•

Utstilling (obligatorisk)
Lurecoursing (obligatorisk)

Minst èn av følgende øvelser:
•
•
•
•
•

Lydighet
Rallylydighet
UHP/AD
Blodspor
Agility

Statuttene kan leses i sin helhet på klubbens hjemmeside.
Norsk Whippetklubb gratulerer Kristin Hoff og Jørgen C. Lien med Trippelprisen for ikke mindre enn 3 hunder:
•
		
		
		

Skyborne Crossing The Atlantic SE12948/2012
° Utstilling: No Se Dk Champion
° No Lurecoursing Ch
° UHP/AD bestått prøve

• Courtborne Shiva No55417/15
		 ° Utstilling; No Se Dk Champion
		 ° Lurecoursing: 78 p (3/9 2017) 78,5 p (23/9-2017)
		° UHP/AD: Bestått
• Hjortronblommas Quick Step SE12031/2016
		 ° No Dk Champion
		 ° Lurecoursing: 79,25 p (23/9 2017) 84,25 p (29/9 2018)
		° UHP/AD: Bestått
Vi gratulerer Kennel Courtborne med æresbevisningen og med fremragende
arbeid for whippetsaken. Diplomer vil overrekkes ved en passende anledning.
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Returadresse:
Norsk Whippetklubb
c/o Per Vestby
Bekkelagsterrassen 5
1177 OSLO

Norsk Whippetklubb
post@whippetklubben.no
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