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RAS FOR WHIPPET

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

Generelt
Rasens historie; bakgrunn og utvikling
Rasens opprinnelsesland er England og whippet blir første gang omtalt i 1878 og godkjent
som egen rase av The Kennel Club i 1890. Små hunder av greyhoundlignende type har
eksistert på de Britiske øyer i århundrer. Hunden som senere skulle bli kalt whippet har
derimot sitt utspring i små greyhounds paret med hunder av små lokale terriertyper. Kun
rikmenn hadde lov til å eie og drive jakt med greyhounds. Rasen ble imidlertid egentlig avlet
frem av Nord Engelske kullgruvearbeidere på 1700 tallet. Den gikk da under tilnavnet « the
poor man`s race horse» fordi gruvearbeiderne var også like spilleglad som de i overklassen,
som hadde mer romslig økonomi og greyhounder. Men en gruvearbeider hadde ikke råd til å
holde en stor greyhound så derfor blandet de inn mindre raser for å få ned størrelsen. Dette
ved å blande inn forskjellige terrier typer som Bedlington terrier, Manchester Terrier og Old
English White Terrier også for å få inn mere tøffhet og kampvilje. Og til slutt ble Italiensk
mynde blandet inn av de i overklassen for å få den fasongen den har i dag. Fra denne lite
homogene gruppen hunder avlet man fram en hardfør mynde av moderat størrelse som var
bedre egnet til jakt på kanin enn hare.
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Grekerene hadde også avbildet hunder av myndetyper på vaser og statuer. De mindre
utgavene av disse hundene er svært lik whippet i størrelse og form, og mange ser ut til å ha
whippetenes karakteriske rosenører. Som nevnt ovenfor var whippeten omtalt allerede på
1600 tallet, men ble ikke etablert som rase før på andre del av 1800 tallet. Da begynte man
å bruke rasen i konkurranser som coursing etter levende bytte og racing. Whippetrace var
spesielt populært i arbeiderkvarterene i Lancashire, Yorkshire, Durham og Northumberland.
Hunder fra disse områdene la grunnlag for senere avl. Rundt 1896 – 97 fikk rasen sine to
første utstillingschampions, far og sønn Zuber og Enterprise, selv om rasen fortsatt var
meget uensartet. Foredling av rasen startet utover 1900 tallet. Det var stor variasjon i type
og størrelse, fra små og sterkt forfinede individer til ganske store som lignet mer på små
greyhounds. Noen av disse typevariasjonene kan gjenspeiles den dag i dag.
De første whippetene i Norge ble importert fra England i begynnelsen av 1900 tallet, men de
fikk ingen betydning for videre avl. Individene som la grunn for rasens utvikling i Norge, var
Madeleine Rieber Salvesens to importer fra England i 1936, Sir Peter og Tiptree May.
Hun importerte også en svensk tispe og den blåfargede danske tispen Skjoldhøys Tenna fra
Danmark. Det første whippetkullet ble født hos henne (kennel Brenna) i 1937 og blå skulle
bli den dominerende fargen. Så på 60 tallet ble Spinning Larrriot of Allways importert for å
unngå for sterk innavl. Han ble Int.Ch. og far til 3 champions. Utover 60 og 70 tallet
importerte kennelen flere hunder fra England. Dette var etter at Hjørdis Espeland overtok
driften. Hun hadde startet som kennelhjelp på Brenna. Kennelen er fortsatt aktiv (2017) og
er antagelig verdens eldste aktive whippetkennel. Hunder fra kennelen Brenna la grunnen
for den moderne whippetavlen i Norge.
Flere oppdrettere startet opp med hunder fra Brenna og noen av disse er fortsatt aktive i
2017. I 1974 startet kennelen en rekke meget vellykkede importer fra den kjente kennel
Dondelayo i England. Int. Ch. Dondelay Jonty skulle vise seg å bli en meget verdifull avlshund
som ga mange champion avkom som igjen brakte rasen fremover. Disse hundene lå bak
mange av de mest suksessrike whippets her til lands, og man kan finne dem langt bak i
stamtavlene til flere av dagens whippets.
Rasen fikk etter hvert flere tilhengere. Fra slutten av 80 tallet og framover ble det importert
flere whippets som har hatt stor betydning for avlen i Norge: Ch Wellnigh Norsman of
Dondelayo, Ch Samarkands Firewolf, Ch Silverstar Of Dondelayo, Ch Doriell Dondelayo
(England) Ch Rothbury Bonecrusher, Ch Statuesque Personalised, Ch Ronndal Oozing Style
(Australia), Ch Play Mec Du Manoir De La Grenouillere (Frankrike)
Ch Softouch Little Big Man ( Finland ) , Ch Skyborne Croosing The Atlantic ( Svergie ). Det ble
også importert frossen sperma, bl.a. fra de fremstående engelske hannhundene Ch Nevedith
Justa Jesta og Ch Novacroft Madrigal. Disse hundene har vært viktige i avlen av nye
generasjoner og oppdrettere har gjort nytte av hverandres avlsmateriale.
Whippet har i lang tid vært en rase for spesielt interesserte. Dens tilsynelatende sarte ytre
appellerte ikke til folk flest og det har opp gjennom årene vært vanskelig å selge valper. I
løpet av 2000 tallet ble rasen likevel gradvis mer populær. Folk fikk øynene opp for
whippetens allsidighet, det gode lynnet og det ble vanligere å se whippets som framsto som
mer robuste. I løpet av de siste få årene har mange nye oppdrettere kommet til rasen.
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I Norge har whippeten opp gjennom årene først og fremst vært en hyggelig familie og
selskapshund. I perioder har det vært arrangert løpstrening og rettbaneløp, men dette har
bare vært på hobbybasis. På slutten av 90 tallet ble aktiviteten lure coursing introdusert i
Norge. Dette er den aktiviteten som ligner mest på den opprinnelige jaktformen rasen er
avlet for. Aktiviteten har gradvis fått flere tilhengere og det konkurreres nå på høyt nivå og
norske whippets hevder seg i toppen også utenfor landets grenser. Flere norske whippets
har oppnådd championat innen denne grenen de siste årene. Norge arrangerte sin første
internasjonale LC prøve i 2002. Det har de siste årene kommet til nye oppdrettere som
vektlegger resultater fra LC i sitt avlsprogram i større grad enn utstillingsresultater. Det viser
seg likevel at hunder som hevder seg i toppen på utstilling også hevder seg i toppen på LC.
Som den positive og allsidige hunden whippet er, har det vist seg at den også med hell kan
hevde seg i aktiviteter som lydighet, agility og på sporprøver. Rasen har champions i alle
grenene.
Rasen har ikke hatt noe eget avlsråd eller avlsprogram styrt gjennom Myndeklubben. Med
etablering av Norsk Whippetklubb er det satt mer fokus på rasen, og klubben har etablert
egen avlskomite og utarbeidet første versjon av RAS dokumentet.
Oppdrettermiljøet har fra starten framstått som åpent og oversiktlig og har stort sett blitt
ivaretatt av genuint interesserte raseentusiaster. Rasen har gjennomgående vært sunn og
frisk. Ganespalter og testikkelfeil har dog vært problemstillinger som har fulgt rasen i større
eller mindre grad.

Overordnede mål for rasen
Bevare rasens allmenne sunnhet fysisk og mentalt, samt jobbe for at arvelige sykdommer
eller lidelser ikke skal få etablere seg i rasen. Avle ut fra rasens standard og spre kunnskap
om rasen hos nye og etablerte oppdrettere, hannhundeiere og raseentusiaster. Sørge for å
ha fokus på rasens vennlige temperament. Jobbe for åpenhet mellom oppdrettere og
formalisere avlsdata for rasen.
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Rasens populasjon
Populasjonsstørrelse
Antall registrerte whippets har variert de siste 15-20 årene, men har økt betydelig år for år
etter 2000 årsskifte med en topper i 2012 og 2013. Tallene i tabellen under er hentet ut fra
Dog Web.

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

Effektiv populasjonsstørrelse

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

Innavl 5 generasjoner
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inavel-NKK

Önskvärd nivå

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

Bruk av avlsdyr
Som vi ser i avsnittet over så er det veldig viktig å øke andelen av avlsdyr for å holde
innavlsgraden under anbefalt nivå. NKKs anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom
enn tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i rase populasjonen i en 5 års periode. For
whippet vil det si 56 valper.
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Hannhunder med flere enn 5 kull. F.o.m 2000 - 17.02.2017
Softouch Little Big Man
Utzon`s Admiral Von Schneider
Suna Regens Blossoms Keyzer
Skyborne Crossing The Atlantic
Adagio Love Supreme
Play Mec du Manoir dela Grenouillere
Librium's Incredible Love
Barnesmore Tiger Orchid
Courtborne Ramazotti
Siprex Didrik
Kathstone's A Sunday Smile
Courtborne Sheldon
Ronndal Zinedine Zidane
Courtborne Rawhins
Dogcastle's Champagne

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

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

Tisper med 4 eller flere kull fra 2000 til 17.20.2017
Courtborne Skarleth
Siprex Julianne
Linrow's Maid For Dog Castle
Siprex Siri
Siprex Cille
Seregon Arwen
Siprex Amalie Maid For Librium
Kessy Karmen Avrina
Airescot Primula
Sipikira's Etopia Romantica
Utzon`s Creamy Dream
Librium's Bilitis Forever
Siprex Dana
Suna Regens Blossoms Keylinn

Kull
5
5
5
5
4

Valper
31
28
26
25
39

4
4
4
4
4
4
4
4
4

34
31
29
23
23
23
17
17
17

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

Sverige
7
5
6
13
4
7
1

Finland
1

Frankrike

England

Polen
1

Andre
1

3
1
1

3

1

1

6
1
4
3
1

1
2
2
1

1

Oversikt av antall hunder registret i andre land
Land

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sverige
Norge
Finland
Tyskland
Frankrike
Holland
USA
Canada
England
Australia

304
59

401
78
182
443
919
194
1749

393
143
245
566
895
238
1836
2672
663

453
190
211
527
1188
202
1435
329
3328
571

375
175
254
744
1125
124
1414
276
3246
718

487
199
201

2468
565

370
147
218
528
1007
192
1589
276
3043
585

429
944

2129
624
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1255
1407
314
3557
654

0
Play Mec dMdG
Suna Regens Blossoms Keyzer
Airescot Ruby Rascal
Aberdeen Remarkable in Paris
Adagio Love Supreme
Courtborne Ramazotti
Softouch Little Big Man
Ronndal Zinedine Zidane
Skyborne Crossing The Atlantic
Chelridge Cholmondely
Carry On Pastrami
Siprex Jörgen
Wolf Tone Viking
Balzac Strålande Tider
Nec dMdG
Adagio My Culture
Statuesque Extortion
Cobyco Call My Dash
Siprex Ystein
Paris Panther
Siprex Michael
Librium's Quick Joey Small
Mac Bells Citizen Kane
Utzon's admiral Von Schneider
Plumcreek Hollowell Go Forth
Xploring Going Bonkers
Adagio Spending My Time With…
Airescot Buccaneer
Courtborne Rawhins

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

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

Hunder med flere enn 40 barnebarn

Hannhunder

Barnbarn

Tisper

140

120

100

80

60

40

20
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Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Fremme paringer som gir lav sammenlagt innavlsgrad, for å holde det genetiske mangfoldet
innen rasen bredt nok. Oppfordre oppdrettere til å tenke kvalitet frem for kvantitet i sitt
avlsarbeid og ha som mål å oppdrette friske og sunne hunder som er bygd for den
funksjonen de er ment for. Øke andelen av avlsdyr som vises på utstilling, og vurdere om det
skal settes krav til avlsdyr.
Prioritering og strategi for å nå målene
Sette mer fokus på samarbeid mellom oppdrettere og også oppfordre nye oppdrettere til
samarbeid. Oppfordre til å bruke dog web og andre tilgjengelige verktøy for å beregne
innavlsgrad og å opprette egen gruppe som kan jobbe med å få strukturert all informasjon
på en måte som kan presenteres på klubbens hjemme side, for å brukes aktivt.
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Helse
Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen
Rasen betraktes som frisk og sunn med relativt lav belastning av arvelige sykdommer og
defekter. Dette er også inntrykket og tilbakemeldinger klubben sitter igjen med fra
oppdrettere og eiere. Den første undersøkelsen utført av Veterinærhøyskolen ble utført i
2015, noen av tallene fra undersøkelsen presenteres under.
Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter
NMK har sammen med veterinærhøyskolen foretatt en undersøkelse på helse som er sendt
ut til alle eiere registrert i NMK. Det er i forbindelse med denne undersøkelsen vi
presenterer forholdene rundt whippetens helse. Antall svar 406 - 186 hannhunder (46%) og
220 tisper (54%).
Det har blitt utført røntgen av 10 whippet, ingen anmerkninger. Det har ikke vært et
problem med Hd / Ad og det er heller ingen krav til røntgen.
17 eiere (4,2%) oppgir at de har hatt symptomer på hjertesykdom som: Medfødt hjertefeil,
Hjertemuskel sykdom, Hjerterytme sykdom, Bilyd, Klaffe feil og Hjertesvikt.
41 hunder (10,3%) har hatt vedvarende eller alvorlige fordøyelsesproblemer som diare,
oppkast og buksmerter som er registrert hyppigst.
Ca 61 hunder (15%) responderte på at hunden hadde hatt problemer med hud, pels/øre.
Hårløse flekker er den hyppigste anmerkningen. 42% av de 61 hundene har anmerkninger
om dette, forøvrig utgjør kløe og hud irritasjon 18% av anmerkningene og overdreven
røyting /hårtap utgjør også 18% av anmerkningene. Allergi ser ut til å være et lite problem
for rasen.
28 eiere (7,3%) oppgir at hunden har hatt kreftsykdom.
16 eiere oppgir kreft på hud, 5 eier oppgir på forplantningsorganer, 3 eiere oppgir på skjelett
og til slutt, 5 eiere på annet.

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

PÅVIST KATARAKT
7

ANDRE ANMERKNINGER
7

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

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

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

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

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

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

Eksteriør
Eksteriør
En Whippet skal ha en balansert kombinasjon av muskelkraft og styrke med eleganse og
vakkert linjespill. Bygget for fart og arbeid. Enhver form for overdrivelse bør unngås. Enkelte
raser har 2 typer, en for jakt og en for utstilling, Whippet skal tilfredsstille begge.
En Whippet kan bli for mye eller for lite i forhold til standarden.
Korrekt: Hodet skal være elegant med godt utfylt snuteparti og med en god underkjeve,
saksebitt. Rosen ører, men kan lytte uten at den løfter ørene i stående stilling. Halsen skal
være lang og elegant med nakkebue som går i en myk overgang til en godt tilbakelagt
skulder (manken). Som flyter over i en sterk rygg med lett konveks lend og et sterkt kryss.
Lavt halefeste med hale som går ned til hasene. Lårene skal være sterke, hasene lave og
underlåret langt (ikke overdrevent) for å få gode bakbensbevegelser. Brystet skal være langt
men ikke tønneformet og ikke for smalt. Underlinjen skal vise en lett opptrukket buklinje
(ikke dobermann underlinje) Brystet skal rekke ned til albuene som fyller ut i front slik at
man får et godt utfylt frambryst. God benstamme og med tette sterke poter. Overarm skal
være lang for å få gode lange frambensbevegelser.
Bevegelsene skal være smidige og markvinnende og med god rekkevidde.
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Det man bør passe på er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Kortsiktige mål:
Populasjonen øker noe hurtig og flere aktive oppdrettere kommer på banen. Det blir viktig å
inkludere de som ønsker å jobbe med rasen, slik at en får økt motivasjonen for riktig avl for å
fremme rasen og ikke bare for å produsere for populasjonen.
Langsiktige mål:
Klubben må arbeide for å bevare rasen som i dag - som en type. Følge opp kortsiktige mål,
invitere til et godt miljø og til et samarbeide for å fremme rasen. Følge med på at enkelte
negative eksteriør trekk, ikke får utvikle seg.

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

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

17

Norsk Whippetklubb
post@whippetklubben.no

