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Plutselig er vi nesten i september – hvor ble
sommeren av? Jeg ser at min lokale dyrebutikk
har byttet ut redningsvester og badeutstyr
med refleks og lysende halsbånd. Men vi har
fortsatt 20 grader i luften her i Oslo, og vi har
forhåpentligvis en lang og fin ettersommer og
høst foran oss.
Og så er det slutt på den generelle båndtvangen, og whippetene kan få gjøre det de liker
best – løpe!
Siden sist har vi avviklet våre to spesialutstillinger, i Vestby i juni og på Lillehammer i august.
Begge meget vellykket, og med god oppslutning.
I Vestby deltok mer enn 150 hunder, og vi
måtte på kort varsel sette opp to ringer, med
to dommere og to sett ringpersonale. Med
fantastisk innsats fra en lang rekke hjelpere
fikk vi dette til – tusen takk til alle som bidro
til at det ble en fest! Deltagerne koste seg,
dommerne koste seg. På Lillehammer deltok
drøyt 50 hunder, og vi fikk en fin ring på NKKs
område. Selv om været denne gangen ikke
var helt som ønsket, var deltagere, dommer
og ringpersonale meget fornøyd med dagen.
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Les mer om utstillingene i dette nummeret av
Whippetmagasinet.
Whippetklubben har vunnet frem med å
forbedre rammene for lurecoursing – NKK
har etablert en kompetansegruppe for lurecoursing, etter samme mal som gjelder for
andre bruksgrener og sporter. Gruppen har 5
deltagere, og ledes av Thomas Klokkerhaug,
som er autorisert LC dommer. Thomas er
også FCI representant for Sighthound races i
neste periode. I gruppen er både autoriserte
funksjonærer og erfarne utøvere representert,
så vi har et godt grunnlag for å arbeide videre
med denne sporten!
Whippetklubben har etablert et helsefond for
å støtte arbeidet med helse og avl. Fondet skal
i første rekke dekke kostnader til kartlegging/
helseundersøkelser, på sikt kan det også støtte
undersøkelser/screeninger som oppdrettere
utfører. Fondet skal bygges opp ved overføring
av overskudd fra klubben, og vi håper oppdrettere vil bidra. Vi har også besluttet at alt
overskudd fra loddsalg i regi av klubben går til
fondet.
Med Whippethilsen til dere alle!
Per Haakon
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Vi søker frivillige!
Det er stort behov for hjelp til små og store oppgaver
under standen vår på Dogs4All, som avholdes på
Norges varemesse på Lillestrøm 15-17 november,
så om du har tid og to ledige hender i løpet av den
helgen setter vi veldig stor pris på bidraget ditt.
Ta gjerne kontakt med styret for mer informasjon.
Takk!
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Styret i Norsk Whippetklubb
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Whippetmagasinet ønsker å takke for alle
de fine bidragene vi mottok på Facebook i
forbindelse med forsidebildekonkurransen.
Vi gratulerer Marit Opheim Bjørningstad
med vinnerbildet av den flotte hunden Kvist
(Utzon’s Qasim Dirty Dancing) som er fotografert av Nora Andresen, og som pryder
denne utgaven av medlemsbladet.
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Jeg har vondt, men du kan kanskje ikke se det...
Jeg har vondt, men du kan kanskje ikke se det...

Når vi undersøker ditt kjæledyr, tar røntgen, CT, gjør videoskopi, ultralyd eller utfører analyser i vårt
laboratorium stilles de fleste diagnoser. Vi har kompetanse og nødvendig utstyr til å gi
ditt kjæledyr den beste behandlingen. Våre 12 dyrleger, spesialister og allmenndyrleger, står klare
til å hjelpe ditt kjæledyr. Enten det er helseundersøkelse, vaksinasjon, akutt sykdom eller skade.
Fredrikstad Dyrehospital samarbeid med veterinærer/spesialister/ laboratorier over hele verden.

Ved akutt sykdom/skade ring dyrlegevakten t: 69 30 48 30, dyrlege tilstede 24t.

ÅPENT HVERDAGER 08-18

DØGNVAKT OG TIMEBESTILLING · T: 69 30 48 30
Wilbergjordet 2 · Fredrikstad · www.f-d.no
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Sykdom hos whippet

Utstillingskatalog for Whippetspesialen i Vestby 2019.

NMBU ønsker å komme i kontakt
med alle eiere av whippeter som har
fått diagnosen kloløsning og autoimmun sykdom.

Foto: Julian Daumann

I forbindelse med et forskningsprosjekt hos NMBU (tidligere veterinærhøgskolen) for å kartlegge dette,
er det ønskelig med blodprøver fra
whippeter med diagnosene.
Dette er helt anonymt, og det vil
kunne hjelpe oss med å forstå mer
om disse tilstandene.
Hjelp oss å spre ordet!
Ta kontakt på:
iselin.solnes@evidensia.no

Utstillingskatalog for Whippetspesialen på Lillehammer 2019.
Foto: Hilde Bjaanes
Whippetmagasinet takker for
innsendte bidrag, og gratulerer
Hilde Bjaanes med vinnerbildet.
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Å løpe etter fille
mange måter
- ingen fasit
Av André Lund
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Det kan være mange begrep å sette seg inn i
dersom man er ny i det å la hunden «jage fille». Jaging av fille kan foregå på mange måter,
både i lek med tull og tøys, og i mer organiserte
former. Når det er organisert vil det si at det er
satt opp en bane av et eller annet slag, og at
det gjerne brukes en maskin for å trekke filla.

Husk at dekkenet skal være tatt av før du går
på banen.

De organiserte løpene kan deles inn i to
hovedgrupper: offisielle og uoffisielle. I et
offisielt løp vil det være mulig å oppnå et
championat. Vi lar det ligge der foreløpig og
kommer tilbake til flere begreper og former
for løp senere.

Utstyr:
- fille med snor (2-3 m)
- gjerne en stang til snora

Før du begynner med filletrening av hunden
så er det en ting du ALLTID må gjøre: oppvarming. Oppvarming er en viktig del av ethvert
treningsopplegg, enten du er menneske eller
hund. Under er det satt opp fem forskjellige
aktiviteter, og jeg vil påstå at oppvarmingen
er forholdsvis lik uansett hvilken aktivitet du
skal holde på med. Kanskje er det et bitte lite
unntak og det er i «tull og tøys»-kategorien.
Skal du bare ha litt lek er det ikke SÅ viktig å
varme opp mye, men begynn alltid litt rolig
og forsiktig, slik at du bruker noe av leken til
oppvarming.

«Tull og tøys» er noe av det viktigste vi kan
gjøre med en hund når vi skal lære den å løpe
etter fille. Lag deg en fille, materialet er ikke så
viktig. Det kan være en oppklippet plastpose,
en gammel Lure Coursing-fille, et kaninskinn
eller ei tøyfille. De to sistnevnte er mer foretrukket til «tull og tøys» enn den første, da de
har litt mer vekt og er lettere å bruke på en
stang. I starten kan man ha en fille i en snor
på 2-3 meter i hånda. Få hunden interessert i
å jage den, gjerne ved å ta den fra side til side
foran hunden og løpe avgårde med den. Det
er ekstremt få hunder som tenner på filla når
man dytter den opp i fjeset på dem, så unngå
dette.

Hvordan varme opp?
Start alltid rolig og øk intensiteten etterhvert.
En enkel huskeregel er: Hvis du ikke er varm
selv, er nok ikke hunden din veldig varm heller.

1. «Tull og tøys»
Krav:
- frisk hund

Forkunnskaper:
- ingen

Ønsker du mer spenning så sett snora på en
stang (brøytepinne, fiskestang av litt grov
kaliber, ungt tre/busk eller lignende) som er
2-2,5 meter. Snurr stanga i sirkler og 8-tall. Det
er viktig at du hele tiden holder fartsretningen
og ikke snur for eksempel 180 grader på filla
rett foran hunden. Veldig brå endringer i fart
kan føre til skader på hunden. Tenk at hunden
skal «gli» etter filla og ikke løpe start-stoppstart-stopp. Du aktiviserer hunden fortsatt på
så små arealer i så stor fart at den får trent
brå svinger mer enn godt nok, uten de brutale
nøkkene.

Hunden kan godt løpe i lett trav det meste
av oppvarminga; det vil si at du skal jogge
fort/løpe sakte. Etter ca. 10 minutter kan du
begynne med litt vendinger for å få med alle
muskelgruppene til hunden. Du kan gjerne snu
i åttetall mot høyre og venstre. Du kan også
få hunden til å gå i små sirkler, både til høyre
og venstre, eller bruke en godbit for å få den
til å strekke hodet mot bakparten på begge
sider. Hvis du har varmet opp hunden godt i 20
minutter, så er hunden varm i ca. 20 minutter
Bruk fantasien om noe ikke funker, men ha i
etter det. På dager det er kjølig anbefales det å bakhodet at hundens helse og velferd alltid
bruke dekken både under og etter oppvarming. skal gå foran hundens lyst til å jage fille. Det er
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du som styrer filla, som igjen styrer hunden.
2. Sprint/rettbanetrening
Krav:
- Frisk hund
Utstyr:
- Ordnes av arrangør
Forkunnskaper:
- Ingen (men det er fordel at hunden vet hvordan den jager fille)
Sprint er et ofte brukt begrep i Norge på
organiserte løp etter fille. Hvordan det er organisert kan være litt forskjellig. Det som stort
sett er fellesnevner, er at det ikke kreves noen
lisens eller forkunnskap. Det at det ikke kreves
lisens eller forkunnskap betyr at hundene
løper nakne og solo. Banen er som oftest en
rettbane.
En hund som aldri har sett en fille før vil alltid
løpe dårligere enn en hund som kan oppgaven
sin. Noen hunder har mye av denne jakten
instinktivt i seg, så de løper «dårlig» bare et
par meter før de skjønner oppgaven. Andre
hunder trenger noen runder etter filla for å
bli varm i trøya. Sprint er en fin måte å lære
hunden opp til å bli filletent. Og å komme på
et par filletreninger før for eksempel Whippetsprinten er alltid en god idé.
3. Lure coursing (LC)
Krav:
- hunden må ha LC-lisens
Utstyr:
- munnkurv/løpsmaske
- løpsdekken
Forkunnskaper:
- hunden må kunne:
• løpe i par
• løpe rent
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•

ikke forstyrres av å ha på løpsdekken eller
munnkurv

LC er en offisiell bruksprøve. Målet med LC er å
teste mynders evne til å utføre deres opprinnelige jaktform: hetsjakt. Her dømmes hundene
på bevegelighet, fart, utholdenhet, entusiasme
og jaktevne.
For å starte på prøve i LC må hunden ha lisens.
Dette gjøres ved å løpe tre godkjente lisensløp.
Før hunden kan løpe disse bør den trenes godt
opp. Det vil si den bør være filletent og håndtere å ha på seg løpsdekken og munnkurv/løpsmaske, og ikke minst ikke forstyrres av andre
ting rundt seg, som for eksempel en makker.
Hunder som er mer opptatt av makker enn filla
er ofte satt i parløp for tidlig i treningsprosessen.
Les mer om LC på:
http://lurecoursing.no
4. Whippetrace (WR)
Krav
- hunden må ha WR-lisens
Utstyr:
- munnkurv/løpsmaske
- løpsdekken
- fire bånd, to til starter og to til henter (det
er krav om å holde hunden i to bånd under
konkurranser)
Forkunnskaper:
- hunden må kunne:
• å løpe i løp med hund på høyre og venstre
side av seg
• starte fra startboks
• løpe rent
• ikke forstyrres av å ha på løpsdekken eller
munnkurv
Whippetrace er et organisert, men uoffisielt
rettbaneløp. Dette foregår i Sverige, men det er
flere norske hunder som har deltatt og deltar
på dette. Her er det behov for lisens og mye
trening av hunden. Lisensen kan tas på kon-

kurranser, men for å kunne løpe lisensløpene
i konkurransen skal lokal trener gå god for
hunden. Det vil si at hunden skal kunne starte i
startboks, løpe med dekken og munnkurv samt
ha en hund på hver side av seg. Det er også
mulig å ta lisens på treninger.
Les mer om whippetrace på:
http://www.whippetrace.nu/
5. Racing (rundbane)
Krav:
- hunden må ha racinglisens
- eieren må ha racinglisens (i uoffisiell racing)
Utstyr:
- munnkurv/løpsmaske
- løpsdekken
Forkunnskaper:
- hunden må kunne:
• løpe i løp med hund på høyre og venstre
side av seg
• starte fra startboks
• løpe en hel runde på rundbane
• løpe rent
• ikke forstyrres av å ha på løpsdekken eller
munnkurv
Racing foregår både som offisielt FCI arrangement og i uoffisiell serie. Dette foregår i store
deler av Europa, men ikke i Norge. De nærmeste banene finner du i Sverige.
Det er tidkrevende å få uoffisiell lisens. FCI
lisensen er veldig lik LC-lisensen, men undertegnede er usikker på forskjellene. Det finnes
norske hunder med begge typer lisens. Dette
er en tidkrevende prosess, men for den som
har lyst til å bare prøve så er det ikke så tidkrevende. Det er veldig moro for eier og hund,
og noe vi anbefaler på det varmeste. Man
kan komme med lite kunnskap og erfaring og
fortsatt ha mye glede av en trening.
Les mer om rundbane her:
http://www.hundkappsverige.n.nu/
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Informasjon fra regionene
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Askøyværingen Nina Kallekleiv fra Åsane er
ny regionkontakt for Norsk Whippetklubb
sin region Vestland sør.
Nina har drevet med hund hele livet, og
har blant annet vært innehaver av en egen
hundeskole. Hun har delt hjem med flere
forskjellige hunderaser gjennom årene; Border Collie, Flat Coat retriever og Rottweiler,
og eies nå av en Whippet.
Hun har drevet aktivt med atferd, lydighet,
spor og IPO, og har gjort stor suksess med
oppdrettet sitt av Cavalier King Charles spaniel som hun har holdt på med siden 2003.
Ved siden av å ha et ønske om å samle
regionen og arrangere utstillingstreninger
og sosiale treff, ønsker hun at Veslandsregionen skal få sin egen årlige rasespesial og
muligheter for lure coursing.

Vestland nord
Førde brukshundklubb og NWK region Vestland nord arrangerer kurs i utstillingsteknikk, teori og praksis, i Eventyrstallen i Førde, lørdag 5. og søndag 6. oktober.
Dette er helgen før den årlige utstillingen som Førde brukshundklubb avholder i
Naustdalhallen, hvor vi håper å se mange Whippets med eiere lørdag 12. oktober.
Instruktør: Anne Mette Mikkelsen
Pris: kr. 1.500,- pr. ekvipasje
Rabatt for medlemmer av FBHK eller NWK kr. 300,Bindende påmelding gjøres på SMS til 466 81 888.
Husk å oppgi navn på deltaker, samt hundens navn, rase og alder. Det er et begrenset antall plasser til kurset, så det kan være lurt å være tidlig ute!
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Hei alle Whippetvenner!
Håper dere alle har hatt en flott sommer.
Vi har ikke hatt så mye aktivitet i vår region. Men
sånn blir det i ferietider. Vi prøver å planlegge en
fellestur igjen, og vi legger ut informasjon om den når
planene er klare. Ellers er det forsøkt å arrangere både
blodsporkurs og agilitykurs, men vi ser at det ikke
alltid er så lett å finne datoer som passer alle.
Medlemmene våre melder om at mange har hatt fine og
innholdsrike sommerferier, og turer sammen med sine
firbente venner. Alt fra campingturer, og toppturer til
utstilling, teltturer, turer med kajakk, og ikke minst
valpekull. Flere av medlemmene våre har også vært
ute i det store utland, og konkurrert i LC, agility
og utstilling. Det er så gøy å se at, selv om man er
hundeeier, så hindrer det oss ikke i å ha med hundene,
på nesten alt. Og dette er vel det, iallefall vi, setter
aller størst pris på. At hundene våre er en så stor del
av livet, og at de er med på nesten alt.
I skrivende stund, så står NKK Lillehammer og
Whippetspesialen for tur. Og det er også ikke lenge
til en ny Whippetsprint på Moelv. Så det skjer en
del. Meld på og vær med. Er dere nysgjerrig på hva
utstilling, eller LC; å løpe etter fille er, så kom og se.
Alle er hjertelig velkomne!
Vi vil ønske dere en fortsatt fin sensommer,
og en herlig høst.
Mange hilsner fra Rita og Kathrine
14

Grey Garden
15

Whippet
spesialen
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Dommerkommentar

Arne Foss

utdelt mange CK også i de fleste klassene
unntatt UK der bare én fikk CK.

Championklassen var dagens store høydepunkt, men var meget fornøyd med alle
klassevinnerne mine. Syntes ikke størrelse
var noe stort problem verken ene eller
andre veien. Det viktigste er dog helhet,
balanse og godt kjønnspreg. Jeg så etter
fine linjerte hunder uten overdrivelser
som kunne bevege seg tiltalende og
økonomisk. Det var veldig få som kunne
få beskrivelsen ”daisy cutting action”. Det
er få som virkelig tar steget godt ut foran.
Mellomhender er ikke rasens sterkeste
greie for tiden. Noen få er for svake, men
det var enda flere som var altfor steile,
Jeg har hatt gleden av å leve med én eller ikke bare i mellomhånda, men hele veien
som oftest flere whippeter siden 1990.
ned fra skulder og overarm. Hoder, øyne,
Visst har vi verdens kjekkeste og vakreste ører, uttrykk og bitt var jevnt over bra, det
rase, så ukompliserte og trivelige å leve
samme kan sies om muskelkondisjon og
sammen med.
temperament. Overlinjene varierer, men
kanskje ikke så mye som jeg har sett før.
Det var en stor ære å få dømme spesialen
i Vestby. Jeg må si jeg var ganske spent
Min beste tispe, BIS voksen og veteran
på hvor mange som ville komme; hadde
ble N UCH Courtborne Hera, i topp form
et håp om kanskje 60-70, så 150 katalog- og kondisjon, beveget seg ungdommelig
nummer overgikk alle forventninger med og med en aura av kvalitet rundt seg,
mange hakk. Dessverre kunne jeg da ikke en meget verdig vinner. Andre beste
dømme alle sammen, med mitt tempo
tispe med Cert og championat ble N
ville det blitt både kveld og natt. Heldig- UCH Softouch Girl Next Door, velgående,
vis var Per Iversen ledig og kunne ta over linjevakker tispe fra Finland. Tredje beste
valper og alle hannhunder. Bedre ”stand- tispe ble N UCH Suna Regens Flowers
in” kunne man ikke få!
Yasmin, nok en tispe med utmerket
kjønnspreg og linjespill og 4 BTK kom fra
Det ble en meget koselig dag selv om væ- en stor og sterk juniorklasse, Allfirdas
ret innimellom ikke samarbeidet helt med Pippi Langstrømpe. Hun vant JK med 21
oss. Ringen var stor, men noe bumpete.
deltagere og fortjente virkelig å komme
Kvaliteten var meget tilfredsstillende i de blant de 4 beste til slutt.
fleste klasser. Etter det jeg kunne se var
nok tispene i gjennomsnitt noe bedre enn Til slutt takk for en uforglemmelig dag,
hannene. Noen få fikk Good, men de fles- godt arrangement og uten unntak hyggete fortjente Excellent eller VG. Det ble
lige utstillere!
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Dommerkommentar

Per Iversen

Hyggelig å se fullpakket ringside som ga
applaus til alle vinnere. Whippet folk er
vennlige og har en sporty innstilling
Jeg var imponert over et riktig fint arrangement og at så mange medlemmer
bidro til å gjøre utstillingen vellykket.
Whippet rasen har endret seg mye i den
tid jeg har holdt på. Tidlig på 1970 tallet
var hundene vesentlig mindre, 47 cm var
ideell størrelse på hannhunder og 44 cm
for tisper. Hundene var noe kortere og
lettere enn dagens Whippet.
Dagens Whippet på sitt beste er staslige
hunder med fint linjespill og korrekte
bevegelser.
Standarden ber om en balansert kombinasjon av muskelkraft og styrke med
eleganse og vakkert linjespill. Enhver
form for overdrivelse bør unngås.
Store krav og ikke alltid like lett å kombinere.
Norske Whippet holder en høy internasjonal standard og vi har flere oppdrettere som er på høyde med de beste i rasens
hjemland.

Jeg takker for invitasjonen til å dømme på
Norsk Whippet klubbs utstilling.
Arne Foss som alltid er en populær dommer, hadde fått rekord påmelding, 150 i
alt. Jeg ble innkalt som ekstradommer og
dømte alle valper og hannhundklassene.
Vestby hyttepark er på mange måter et
ideelt sted å arrangere en spesialutstilling. Det er godt med overnattingsmuligheter og plass til 2 ringer.
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Den tildelte ring hadde fin størrelse, men
underlaget var dessverre ikke det beste.
Whippet krever et godt underlag for å
vise frem sine bevegelser. Dessverre viste
det seg at ikke alle hundene trives like
godt i denne ringen.
De fleste hundene var i god kondisjon og
temperamentet var utmerket.
Korrekt over og underlinje spiller en vesentlig rolle for å få frem linjespillet.

Noen av hannhundene var vel flate i
overlinjen. Jevnt over var det mange med
bra hoder, uttrykk og ører. Overvinklede
bakparter har sneket seg inn og dette
forskyver balansen på hunden.
Jeg var overrasket over å finne en del
hunder med steile mellomhender, rund
benstamme og små tetter poter. Rasetypisk for en glatthåret Fox Terrier, men ikke
for Whippet.

BIM valp - Courtborne Romeo

Ingen hund er perfekt, helhetsinntrykket
veier alltid mest i rasebedømmelse.
Alt i alt sitter jeg tilbake med et positivt
bilde av hannhundene, men som alltid er
det jevnere kvalitet tisperingen, oppdrettere satser mest på tispene av naturlige
årsaker.
Det var i alt 22 valper påmeldt. Alltid
interessant å dømme valper. Den som
imponerte mest i dag var Suna Regens
Flowers Afrodite med utmerket helhet og
bevegelser.
Tett på var Villwhip’s All I Ask som jeg er
sikker på vil ha en lysende fremtid. I dag
var hun litt for ukonsentrert.

BIS junior - Allfirdas Pippi Langstrømpe

Beste hannhund - Norsk, Svensk, Dansk
ch. Siprex Storm.
Han var min 2 beste hannhund på den
internasjonale utstillingen i Gøteborg
tidligere i år.
I dag viste han seg fra sin beste side.
Imponerer først og fremst med korrekte bevegelser og flott linjespill. I topp
kondisjon.
Stor takk til ringsekretær, skriver og dommeraspirant for en hyggelig dag.
BIM junior - Cantate Domino Pavarotti
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Det mangler ikke på kreativitet hos Elisabeth Syrdal og Knut Blutecher

Opprigging og klargjøring til spesialen på lørdag
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Dagens finale BIS, og BIM - BIS Courtborne Hera, BIM Siprex Storm, med dommerne Arne Foss, og Per Iversen

Vinnende par Catskill Hello Kitty, og far Siprex Qasim
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Beste generasjonsklasse - 4 generasjoner: Utzon’s Admiral von Schneider med datter Pendahr P.O.S.H, hennes
sønn Pendahr Putting on The Ritz, og hans datter Siprex Rally

Beste hode - Catskill Hello Kitty
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Dommere og ringpersonell får velfortjent hyllest etter tidenes whippetmønstring i Norge

Beste bevegelse - Siprex Storm BIM VALP, Courtborne Romeo
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RESERVERT
Whippetspesialen
Norges vakreste utstilling
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BIS
Kryptorkid
Veloppdrettet BIS-vinner

Krever «baller»

Ett år gamle Mio (Velvet Revolution’s
Jetlag) oppdrettet av Kim Rio og Julian
Daumann, ble historiens første Krystallkulen-vinner, med strålende kritikker
under dommer Auður Sif Sigurgeirsdóttir
fra Island.

Hannhunder som ikke har normalt
utviklede og normalt plasserte testikler
diskvalifiseres fra offisielle eksteriørbedømmelser.

- Ved en begivenhet som Whippetspesialen er det veldig gøy å ha ekstra klasser
slik at alle får delta og ha morsom dag
hvor man feirer rasen, sier Auður Sif
Sigurgeirsdóttir til Whippetmagasinet.
Islenderen følte seg svært beæret av å få
dømme ekstraklassene på Vestby.
- Jeg synes at BIS-vinneren var en veldig
rasetypisk Whippet, og han er åpenbart
veloppdrettet.

Krystallklar oppfordring
- Ikke gjem bort den flotte hannhunden
din selv om han er kryptorkid. Vær heller
med å bevise for alle at hunder med
testikkelretensjon kan være like bra som
alle andre, sier Kim Rio, og legger til at
han håper at det blir en tøff kamp om
statuetten under Whippetspesialen ’20.
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- Dette er kennelklubbens utstillingsregler, og det er vi nødt til å forholde
oss til. Men nytten og gleden av å få en
bedømmelse fra en dommer, og ikke
minst gleden av å kunne delta sammen
med alle de andre, er veldig stor - også
for meg som tilskuer. Utelukkelse fra
konkurranse på grunn av kryptorkisme er
helt forståelig, men samtidig kan det bidra til å sende ut feil signaler. En whippet
med kun èn testikkel i pungen er akkurat
det; en whippet med kun én testikkel
i pungen. Det er ingen ting annet som
skiller den fra de som kan delta i offisielle
konkurranser.
- Hvordan bestemte du deg for å starte
en vandrepris for beste kryptorkide
hannhund?
- Som oppdretter, som også har oppdrettet kryptorkide hannhunder, føler
jeg først og fremst et ansvar for å være

med på å løfte frem disse hannhundene, og å bidra til å få bort det uheldige
stempelet som kryptorkide rasehunder
har hatt historisk. Jeg har også hørt fra
eiere av kryptorkide hannhunder at de
noen ganger synes det er leit at de ikke
kan komme til Whippetspesialen som
deltakere, og at de føler seg ekskluderte
fra vanlige hundeaktiviteter på grunn av
en «ubetydelig utviklingsfeil».
- Jeg tror det er viktig at vi inkluderer alle
hundene i rasen vår under Whippetspesialen, og derfor er jeg utrolig stolt av
at raseklubben min arrangerte uoffisiell
eksteriørbedømmelse av kryptorkide
hannhunder for første gang i år. Selvsagt
måtte vi gjøre noe helt spesielt for dem!
Idéen om Krystallkulen kom natta før
avreisen til Vestby, og Kim Rio tok
umiddelbart kontakt med utstillingskomittéen for å spørre om han kunne få
innsette en slik pris.
- Jeg ble veldig glad for at utstillingskomittéen var positive til innspillet mitt som
er inspirert av de flotte vandreprisene
som Suna Regens og Playmec har skjenket klubben tidligere. Krystallstatuetten
skal symbolisere at man kan komme
veldig langt med den ene kula man har,
avslutter Kim Rio med et lurt smil.

Foto: Britt Buraas

Den historiske Krystallkulen-vinneren
med vandrepris og sløyfe har funnet
seg godt til rette i sofaen hjemme
etter endt utstilling.
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Foto: Arnulf Eliseussen
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Arnulf Eliseussen har tidligere delt historien
om Leah til leserne av Whippetmagasinet.
For nye lesere har hunden, kort fortalt, en
immunmediert lidelse som medfører at hennes eget immunforsvar angriper henne. Sykdommen har gitt seg utslag på flere måter.
En av disse måtene er trombocytopeni. Leah
sin veterinær, Rie Ernst, ved Fredrikstad
Dyrehospital å forteller Whippetmagasinet
litt om denne diagnosen.
- Fredrikstad Dyrehospital, kjent fra TV-serien
«veterinærene», har hatt Leah som pasient
fra den dagen sykdommen slo henne ut første
gang. Hun har hatt Rie som sin veterinær hele
veien. Rie, og teamet bak henne, har vært
enestående og genuint interessert i Leah sin
sykdom, forteller Arnulf. - Det kan jeg se på
henne når hun logrer og forventningsfullt ser
etter kjente når vi av og til er til kontroll der.
Jeg tror også at Leah står ganske høyt i kurs
hos mange ansatte der.

Petekkier på munnslimhinnen hos en hund

Blodplatemangel hos hund –
trombocytopeni
Tekst: Veterinær Rie Ernst

Blodet består i hovedtrekk av blodvæske,
røde blodceller, hvite blodceller og blodplater. Det er i beinmargen den største produksjonen av blodceller og blodplater skjer.
Blodplater er veldig små, men har en viktig
rolle i kroppens koagulasjonssystem, hvilket
betyr at de er med på å stoppe blødninger.
Hunder kan utvikle blodplatemangel (trombocytopeni) av flere årsaker. Det kan skje ved
nedsatt produksjon i beinmargen som kan
oppstå ved noen infeksjoner eller kreftsykdommer, eller det kan være en økt nedbryting av de blodplatene som er i blodet. Hos
hunder er den hyppigste årsak til trombocytopeni en økt nedbryting av blodplatene,
hvor kroppens immunforsvar angriper og

Petekkier i huden på buken av en hund

Blodutstrykk sett i mikroskopet. De største
cellene er de hvite blodceller (blå pil), de som
er flest av er de røde blodceller (rød pil) og de
minste er blodplater (oransje piler).
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ødelegger blodplatene, en såkalt immunmediert trombocytopeni.
Symptomer på at hunden har immunmediert trombocytopeni kan være forskjellige.
Noe av det vanligste er spontane blødninger
som ses ved små punktformige blødninger
på slimhinnene eller i huden (petekkier, se
bilde 1+2). Det kan også være svart avføring
(fordøyd blod), blod i urinen eller forekomme neseblod.
Diagnosen trombocytopeni blir stilt hos veterinæren ut ifra en blodprøve hvor antallet
av blodplater blir målt og det blir sett på
blodet i mikroskopet, se bilde 3. Det neste
som da må gjøres, er å finne ut hvorfor
dyret har trombocytopeni. Immunforsvarets
nedbryting av blodplater kan bli trigget av
blant annet infeksjoner, bruk av medisiner,
nylig vaksinering, noen kreftsykdommer og
parasitter (erlichia, anaplasma, hjerteorm).
Veterinæren vil foreta flere forskjellige
tester for å utelukke utløsende årsaker til
at immunforsvaret ødelegger blodplatene.
Dette vil kreve eksempelvis røntgen av
lungene, ultralyd av buken og dyrkningsprøve av urin. Om det ikke blir funnet noen
spesifikk årsak til at sykdommen har startet
stilles diagnosen autoimmun trombocytopeni, hvilket betyr at kroppen har startet
nedbrytingen av blodplatene av uviss grunn.
Dette er den vanligste årsak hos hund. Sykdommen ses mest hos middelaldrende dyr,
noen raser har større sjans for å få dette
enn andre og tisper er overrepresentert.
Behandlingen består av immunsupprimerende medisiner, hvorav kortison er det
hyppigst anvendte. Enkelte hunder med
alvorlig sykdom vil trenge blodoverføring
hvis de har hatt mye blødninger. Noen hunder får mange bivirkninger av kortison eller
dårlig effekt og da vil andre typer medisiner
bli anvendt. Det vil bli tatt regelmessige
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blodprøver for å vurdere effekten av behandlingen. Prognosen er oftest god, men noen
hunder vil trenge medisiner lenge eller livet
ut for å forebygge tilbakefall.
En solstrålehistorie fra det virkelige livet er
om fineste Leah.
Tilbake i 2016 kom whippeten Leah til dyrehospitalet grunnet nedstemthet. Hun hadde
feber og det ble sett mange små punktformige blødninger på magen og innsiden av
ørene. Leah fikk konstatert immunmediert
trombocytopeni og var innlagt i mange dager
før formen og platetallet var bra nok for å
komme seg hjem igjen.

Foto: Arnulf Eliseussen

Det krevde en del kontrollbesøk for å finne
den riktige dose av medisin for å holde henne
stabil og uten bivirkninger. Etter i underkant
av et halvår ble hun fri for medisiner og var
i god form en periode. Men et halvår senere
ble Leah innlagt på nytt, da hun var blitt akutt
veldig dårlig. Denne gangen var det de røde
blodceller det var galt med. Hun hadde svert
lav blodprosent og trengte blodoverføring for
å komme seg over kneika. Det ble konstatert
immunmediert anemi, hvor det da er de røde
blodceller som immunforsvaret bryter ned.
Leah var tøff og utrolig tålmodig. Hun tok de
mange kontrollbesøk og blodprøver med en
ro og snillhet som bare en whippet kan.
Etter finjustering av medisintype og dose har
Leah nå vært velfungerende i mer enn to år.
Det har til tider vært krevende for både Leah
og eier, men heldigvis har det gått bra og det
er ingen tvil om at Leah stortrives.
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Agria og SKKs Forskningsfond 2019
Agria og den svenske kennelklubbens forskningsfond deler årlig ut nærmere ni millioner
kroner til ulike forskningsprojekt i Sverige, Norge, Danmark og Finland. I 2018 mottok
Forskningfondet 24 søknader, hvorav 15 har fått støtte. I tillegg til dette bidrar Forskningfondet også til flere større forskningsprosjekt innen veterinærmedisin. Også forskning på
kjæledyrs psykiske, sosiale og økonimiske betydning får midler fra forskningsfondet.
Tekst: Pekka Olson og Lena Heimlen
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Foto: Agria Dyreforsikring
Rappfotens Bilbo eies av Eli Haugland

Agria Dyreforsikring og den svenske kennelklubben besluttet i 2008 å samordne sine
forskningsmidler til selskapsdyr med et felles
forskningsutvalg som vurderer søknadene,
samt en felles styringsgruppe som har ansvaret for samarbeidet.
De fire samarbeidende fondene er Agrias
forskningsfond for forskningsfinansiering for
smådyr, Bertil Lagerblads forskningsfond,
Ulla Segerstrom Stiftelsen og Bertil Place-Grens Foundation samt Svenske kennelklubbenes forskningsfond.
Agria og SKK Research Foundation skal fremme forskning på kjæledyr på områder som
veterinærmedisin, genetikk og etologi, men
også forskning på dyrs mentale, sosiale og
økonomiske betydning.
Forskingsprosjeker som har fått støtte:
Myndenes opprinnelse og evolusjon
Peter Savolainen
Den kongelige tekniske høyskolen, Sverige
Myndene er blant de eldste hunderasene,
som gjennom menneskelig bevisst eller ubevisst avl har utviklet seg til å bli svært raske.
For å finne ut av den genetiske årsaken til
denne ekstreme typen hund, har forskerne
tenkt å gjennomføre DNA-sekvensering av det
nukleare genomet av alle viktige myndepopulasjoner over hele verden. Gjennom dette arbeidet vil myndenes historiske opprinnelse bli
beskrevet, og de genene som har gitt opphav
til disse ekstreme rasene bli identifisert.
Kliniske symptomer og effekter etter huggormbitt
Hannah Harjen
NMBU Veterinærhøyskolen, Norge
Huggormbitt på hund er ikke uvanlig, spesielt i perioden april til oktober. Prosjektet tar
sikte på å beskrive effekten av huggomibitt

hos hunder med særlig fokus på nyresykdom,
hjerterytmeforstyrrelser og blodpropper. Denne undersøkelsen kan bidra til å optimalisere
retningslinjer for behandling av disse pasientene, og potensielt identifisere mer følsomme
tester for nyrebeskadigelse og blodproppstendenser.
Identifisering av generasjoner og mutasjoner
som årak til to nyresykdommer
Frode Lingaas
NMBU Veterinærhøyskolen, Norge
Arvelig nyresykdom er vanlig hos mange raser
og fører til redusert livskvalitet og tidlig død
hos mange hunder. Forskningsgruppen vil
studere to forskjellige nyresykdommer, kollagenofibrotisk glonerulonephropati (CFGN)
og nyreamyloidose (NA). Ved å sammenligne
genene til syke og sunne hunder med genetiske markører og hel genomisk sekvensering,
vil det være mulig å identifisere genregioner
og mutasjoner som forårsaker nyresykdom.
Målet er å utvikle genetiske tester som kan
brukes i avl med hunder for å redusere nyresykdom i rasen.

Agria Dyreforsikring setter av en andel
av sine premieinntekter i alle land til
forskning, og norske forskere får derfor
årlig en pott med forskningsmidler. Selv
om forskningsfondet heter Agria og SKKs
forskningsfond, er Norge representert når
fondet beslutter hvordan midlene skal
fordeles. Vi er glade for å kunne bidra
med midler til viktig forskning - og dette er
mye takket være våre forsikringstakere og
deres dyr som er forsikret hos oss!
Christian Geelmuyden
Admininstrerende direktør
Agria Dyreforsikring Norge
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Lillehammer
Dommerkommentar

Veldig hyggelig show, veldig vennlige mennesker, godt forberedt, stor utstillingsplass, og god kvalitet på viste hunder.
Råd: vær forsiktig med hodene da jeg så noen til tendenser til sterk stopp, og
svak muskulering. At hodet er av riktig dimensjon og uttrykk er like viktig som
alle andre kroppsdeler beskrevet i rasestandarden.
Viste hunder beveger seg for det meste godt og etter standarden ... frie bevegelser med god og jordvinnende frambensaksjon, samt gode fram og tilbake.
Tusen takk for invitasjonen og for vennlig velkomst. En stor dag med en rase jeg
har elsket i 30 år, og med gode eiere.

Whippet
spesialen

Håper å se deg igjen og ønsker alt det beste for klubbens fremtid.

Stemningsrapport fra
Lillehammer
av Arnulf Eliseussen
Det var med spenning vi tok fatt på rigging
til utstillingen på standplassen til skiskytterne på Birkebeineren skistadion. Anne
Mette og undertegnede hadde inspisert
hele standplassen, og prikket ut området
vil ønsket å være på, og var kjapt i stilling
da startskuddet for rigging ble gitt. Vi visste
det ville regne, og bestemte oss for ikke å
la det påvirke oss. Her skulle vi ha det gøy,
uansett vær.
Litt etter litt strømmet hjelperne til. Jeg
må si at dere er en fantastisk gjeng. Jeg ser
jo også at etter vårutstillingen, begynner
«drillen» å sitte på standplass. Bare nevner
det, siden vi er på et skiskytterstadion.
Dette skyldes selvfølgelig også et glimrende
forarbeid av vår dedikerte utstillingskomité.
Det gikk ikke mange timene før alt utstyr,
inkludert to store telt og egen snackbar i
et mindre telt var oppe. Gode plasser for
utstillere og god plass for parkering. I det
hele tatt, Det skulle ikke stå på fasilitetene.
Banen var gress, med usedvanlig god drenering, som hindret overvann, ettersom det
var meldt en våt lørdag.
Så til utstillingen:
Dommer for dagen var slovenske Ales Novak. Han har dømt mye internasjonalt, men
aldri i Norge. Norge er et kjært land for han
i og med at hans datter og svigersønn bor
i landet. I sommer hadde de blant annet
vært i Lofoten på ferie. Han er en ivrig fotograf og fisker, så naturlig nok syntes han
Lofoten var enormt vakkert. Jeg tror han
bar på en drøm om å få dømme der oppe.
Han fortalte til meg at hanhundklassen var
den sterkeste han noensinne hadde dømt.

De 7-8 som sto først var av meget høy klasse. Han har tidligere i år dømt i Umeå, men
dette var noe helt annet sa han. Dere kan
være stolte av deres hunder, sa han. Han
var veldig fornøyd med dagene hos oss, og
få anledning til å dømme på vår utstilling.
Personlig synes jeg det er morsomt med de
solide og godt trente veteranene. Så mye
gangvilje og fantastiske bevegelser. Det
dokumenteres når Lancar Dream Dazzling
Flash (Randi Juliussen) vinner klassen for
beste bevegelser. Det så ut som han brydde
seg fint lite om det våte gresset og dusjen
ovenfra. Han fløy over det våte gresset med
kombinasjonen av kraft, entusiasme og
eleganse. Det vi alle ser etter hos hundene
våre. En fornøyelse å se på. Og for ikke å
snakke om vakre Courtborne Hera (Kristin Hoff og Jørgen C. Lien) som både vant
veteranklassen og ble showets dronning.
Imponerende!
Det var også en rekke uoffisielle klasser det
var gitt anledning til å melde på i,
beste bevegelser, beste hode, beste par,
beste generasjon, barn og hund, beste
kryptorkide. Jeg synes det er så gøy at slike
muligheter blir gitt, og håper på enda flere i
framtiden.
Det ble etter hvert så mye vind, at vi ikke
turte å la teltene stå til tørk til dagen etterpå. Selv om alle var slitne etter en lang og
våt dag, var det bare å gyve på å få ned alt
utstyr å få det pakket på en anstendig måte
på hengeren.
Jeg blir så stolt av dere, og så glad for å
være del av en slik positiv gjeng. De det
gjelder, vet hvem jeg snakker om. Selv om
flere rygger streiket, hylte og skrek, var
det bare positivitet og arbeidsiver for å få
dette til. Det er ikke en rent liten jobb som
en utstilling medfører. Vit at vi setter veldig
pris på deres innsats. Nedriggingen tok ca.
2-3 timer. Ganske mye utstyr skal monteres

og demonteres. Klubben er særdeles glad
for alle som vil være med å ta i et tak for å
få til en fin opplevelse, som en utstilling skal
være.
Jan og Birgitte kom med sin smittende iver
og entusiasme, her var det bare for oss
andre å følge opp. Emma som tok bilder for
magasinet hele dagen. Vi ønsker oss også
flere frivillige som har lyst å bli med å lage
utstillinger. Ta kontakt med klubben om du
har lyst å bli med.
Snackbaren var et nytt og populært tiltak.
Et eget telt med forfriskninger og snacks.
Der var det bare å hente fritt, det de ville
av brus, kaffe, kaker. Vi oppfordret «kundene» til heller å gi et bidrag til klubbens nye
helsefond. Dette ga penger i kassa, som helt
sikkert vil komme til nytte.
Takk til dommer Ales Novak.
Takk til alle utstillere som viste fram sine
flotteste. Takk til utstillingskomiteen, og
alle dens hjelpere, som var med på å gjøre
dagen minnerik.
Plutselig sees vi igjen!
Arnulf Eliseussen

Stemningsrapport

BEST IN SHOW C.I.B.N SE DK UCH NV-12 SEV-12 DKV-16 NVV-18
NORDVV-18 HEVW-18 FIVV-18 Courtborne Hera

BIS

Resultater fra Whippetspesialen på Lillehammer
BEST IN SHOW
C.I.B.N SE DK UCH NV-12 SEV-12 DKV-16
NVV-18 NORDVV-18 HEVW-18 FIVV-18
Courtborne Hera
BIM

C.I.B. NORDIC UCH N SE DK UCH FI UCH UK
CH HEW-18 Courtborne Sheldon
Beste hannhund

1. C.I.B. NORDIC UCH N SE DK UCH FI UCH
UK CH HEW-18 Courtborne Sheldon
2. C.I.B. N SE FI LV UCH NJV-12 Lancar Dream
Dazzling Flash
3. Suna Regens Flower`s Archer
4. N SE DK UCH Siprex Storm

Resultater fra Whippetspesialen på Lillehammer
Beste tispe

Av redaksjonelle hensyn har noen
av vinnernes titler blitt avkortet til
Multi CH. Fullstendige titler finnes
på resultatlisten til klubbens hjemmesider og i DogWeb (NKK).

1. Multi CH Courtborne Hera
2. Ballygran`s Beverly
3. Suna Regens Flower`s Angie
4. Dkjv-18 Courtborne Leia Organa (fikk certet)
Øvrige klasser
Hannhunder
Junior klasse hannhund (8/6)
1
2
3
4

Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

CK 3.BHK
CK
CK

Suna Regens Flower’s Archer
Courtborne Jung-su
Villwhip’s Dream Of Shottii
Courtborne Chin

Unghundsklasse(1/1)
Excellent

Bajas Av Trinento

Åpen Klasse (5/5)
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1
2
3
4

Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

CK CERT
CK R.CERT

Oscarberg Chillastic
Suna Regens Flower’s Yannick
Absolute Souls Earthquake
Rappfoten’s Ivo

Brukshundklasse (2/2)
1
2

Excellent
Excellent

CK

Multi CH Courtborne Shiva
Multi CH Rappfoten`s Fenris

Championklasse (4/4)
1
2
3
4

Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

CK
CK
CK

Multi CH Courtborne Sheldon
N SE DK UCH Siprex Storm
Multi CH Adagio Shimmering Blue
N UCH Ballygran`s Barnsley

CK

Multi CH Lancar Dream Dazzling Flash

CK 3.BTK
CK

Suna Regens Flower’s Angie
Suna Regens Flower’s Artemis
Barolito’s Belleville By Ketch
Cayahogas Louises Cherry

CK 4.BTK CERT
CK R.CERT

Courtborne Leia Organa
Bluefrost Charmy’s Exie
Intune’s Liberty
Courtborne Vixen

CK 2.BTK
CK
CK
CK

Ballygran’s Beverly
Triodames A Cappella
Barolito’s Aquaseria By Milan
Mu-ti-la’s Write Your Own Story

CK

Multi CH Courtborne Sagittarius

CK

Multi CH Courtborne Hera

Veteranklasse (1/1)
1

Excellent

Tisper
Juniorklasse (12/10)
1
2
3
4

Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

Unghundklasse (5/4)
1
2
3
4

Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

Åpen klasse (12/11)
1
2
3
4

Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

Champonklasse (1/1)
1

Excellent

Veteran (1/1)
1

Excellent
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Valper
Hannvalper
Valpeklasse 4-6 mnd.
1

HP

Suna Regens Wiola’s Cooper

Valpeklasse 6-9 mnd.
1

HP 1.BHK BIM

Courtborne Romeo

Beste hannvalp
1
2

HP 1.BHK BIM
HP

Courtborne Romeo
Suna Regens Wiola’s Cooper

Tispevalper
Valpeklasse 4-6 mnd.
1
2

HP 1.BTK BIR
HP

Suna Regens Wiola’s Chrystal
Triodames Breeze

Valpeklasse 6-9 mnd.
1
2

HP
HP

Becca
Fiona

Beste tispevalp
1
2
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HP 1.BTK BIR
HP

Suna Regens Wiola’s Chrystal
Becca

Suna Regens Wiola’s Cooper

Courtborne Romeo
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BIS/BIM
Valp
BIS Suna Regens Wioala`s Chrystal, BIM Courtborne Romeo
Junior
BIS Suna Regens Flower`s Archer, BIM Suna Regens Flower`s Angie
Unghund
BIS DJV-18 Courtborne Leia Organa, BIM Bajas Av Trinento
Brukshund
BIS NJV-16, DKJV-16, KBHJV-16,FIV-18, AD, NO,SE,DK,FIN UCH Courtborne Shiva
Veteran
BIS C.I.B.N SE DK UCH NV-12 SEV-12 DKV-16 NVV-18 NORDVV-18 HEVW-18 FIVV-18 Courtborne Hera
BIM C.I.B. N SE FI LV UCH NJV-12 Lancar Dream Dazzling Flash
Oppdretter
Kennel Courtborne
BIS
C.I.B.N SE DK UCH NV-12
SEV-12 DKV-16 NVV-18
NORDVV-18 HEVW-18
FIVV-18 Courtborne Hera
BIM
C.I.B. NORDIC UCH N
SE DK UCH FI UCH UK
CH HEW-18 Courtborne
Sheldon
KENNEL COURTBORNE
ble også kåret til beste
oppdretter
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Valper klasser
Uoffisielle
Hannvalper
Valpeklasse 4-6 mnd.
1

HP

Suna Regens Wiola’s Cooper

Valpeklasse 6-9 mnd.
1

HP 1.BHK BIM

Courtborne Romeo

Beste hannvalp
1
2

HP 1.BHK BIM
HP

Courtborne Romeo
Suna Regens Wiola’s Cooper

Tispevalper
Beste hode og uttrykk
Ballygran`s
Beverly4-6 mnd.
Valpeklasse

1
2

HP 1.BTK BIR
HP

Beste bevegelser
Lancar Dream Dazzling Flash

Suna Regens Wiola’s Chrystal
Triodames Breeze

Valpeklasse 6-9 mnd.
1
2

HP
HP

Becca
Fiona

Beste tispevalp
1
2
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HP 1.BTK BIR
HP

Suna Regens Wiola’s Chrystal
Becca

Beste par
Zelig The Sister-years og Suna
Regens Flower’s Artemis
Beste generasjon
C.I.B. N SE FI LV UCH NJV-12 Lancar
Dream Dazzling Flash, C.I.B. N SE FI
LV UCH Adagio shimmering Blue, N
SE Dk Siprex Storm

Beste kryptorchid
Kathstone`s Bird`s Eye View

Barn og hund (dommer: Sarah Brusethaug)
Isabell Skog
Mina Sofie Wangberg Tilrem, t.h.
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Trygghet
hvor enn du måtte befinne deg
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Agria Dyreforsikring har nå inngått et samarbeid med FirstVet, som betyr at alle kundene deres får gratis hjelp av veterinærer
og spesialister direkte på mobilen, nettbrett
eller PC gjennom en videosamtale!
Samarbeidet innebærer at alle som har
hund, katt, hest og smådyr forsikret hos
Agria Dyreforsikring får ubegrenset tilgang til
FirstVet. Tjenesten er kostnadsfri og gjennom
en videosamttale med en veterinær får man
raskt råd, diagnose eller henvisning til nærmeste dyreklinikk eller veterinær.

Den generelle båndtvangen er over
i mange kommuner. Husk likevel å
sjekke lokale bestemmelser da enkelte kommuner har forlenget eller
helårlig båndtvang.

- Det er spennende at ny teknologi kan gi
alle våre kunder mulighet til å få hjelp og
rådgivning når de er bekymret eller usikre på
om de trenger å reise til veterinær. Mobilen
har man med seg overalt og derfor er hjelpen
nær selv på hytteturer, ferier og generelt når
man er på farta, sier Chtistian Geelmuyden,
administrerende direktør i Agria Dyreforsikring Norge.
Norgesnyhet
Agria Dyreforsikring er et av de første forsikringsselskapene i Norge til å lansere First
Vet. Tjenesten er tilgjengelig uansett hvor
du befinner deg og holder åpent alle dager
fra kl. 09.00 til kl. 24.00.
- Vi ønsker at FirstVet skal være det naturlige valget for dyreeiere. Gjennom tjenesten
kommer du enkelt i kontakt med veterinærer
og spesialister for enklere undersøkelser og
rådgivning. Det er gøy at Agria Dyreforsikring velger oss som partner, sier Merete
Mellegård, veterinær i FirstVet.
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Whippetforsikring
Unikt tilpasset deg og din whippet

Nå har alle hunder fått sin egen forsikring!
April 2019 lanserte vi rasehundforsikringer! Vi har sett på ulikhetene mellom rasene og basert på
skadestatistikk, risiko og behov har vi tilpasset forsikringen slik at den skal passe hver enkelt rase.
Som kunde hos Agria Dyreforsikring får du nå tjenesten FirstVet – hjelp av veterinærer og spesialister
direkte på mobilen, helt kostnadsfritt! Det er ingen begrensning på antall videosamtaler, og du får hjelp
uansett årsak. Send kodeord FIRSTVET til 2240, og last ned appen.
Ta kontakt med Kim Rio for en god forsikring til din hund på mob. 466 81 888,
via vårt kundesenter på telefon 24 12 40 00 eller våre nettsider på agria.no

Trygghet i lomma – last ned våre 2 populære apper
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Anbefalt av:

Valper ventes. Ta kontakt for en hyggelig hundeprat!
Arnulf Eliseussen
Hasle Terrasse 10
1734 Hafslundsøy
957 61 014
arnelise.ae@gmail.com
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