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deløbsbanen til familien. Foruden at bru-
ge whippets til væddeløb og som kær
familiehund havde de fattige minearbej-
dere et andet vigtigt formål med deres
hunde: De fangede vilde kaniner som et
kærkomment supplement til husholdnin-
gen.

- Whippet blev anerkendt som race i
England i 1890. Datidens hunde så lidt
anderledes ud, og når jeg studerer mine
bøger, kan jeg se, at den moderne whip-
pettype tog form i 1930’erne. Man
begyndte at prioritere finere hunde i
avlen, og dermed blev typen mindre kom-
pakt og mere ædel.

- I dag er whippet en af de helt store
racer i England, men der er jo ikke vanvit-
tig mange af dem herhjemme. Sidste år
blev der registreret 55 nye hvalpe i Dan-
mark. Vi fik i øvrigt racen hertil fra Norge
omkring 1920.

- Whippet er en meget glad, venlig og
imødekommende hund. Men da jeg
begyndte med racen for godt tyve år
siden, var de lidt mere hidsige end i dag.
Dog vil nogle opdrættere, der decideret
avler væddeløbshunde, stadig gerne have
rimelig meget temperament i deres hun-
de, så de går ivrigt efter ”haren” på væd-
deløbsbanen. Jeg laver selv hunde til
familie- og udstillingsbrug, så jeg går efter
et mere blidt temperament.

Et følsomt sind

- Samtidig med at whippet er en stolt
hund, der optræder med megen værdig-
hed, har den et sensibelt sind. Det er
bestemt ikke en hund, man kan hundse
med. Gør man det, bliver den sky og tryk-
ket, og man får aldrig en glad hund ud af
den. Det er en hund, der kræver, at man
tager sig meget af den og snakker med
den, og med venlighed kan man komme
utrolig langt med en whippet. Jeg sam-
menligner den gerne med en fuldblods-
hest, som jo også er ædel og har et
ømfindtligt sind, men som kan udrette
store ting, hvis den bliver behandlet med
nænsom hånd.

- På grund af det følsomme sind, er det
meget vigtigt, at din whippet ved, at den
kan stole 100% på dig. Man skal jo være
konsekvent i sin opførsel overfor alle
hunde, men det gælder i særlig grad over-
for denne race; den skal vide, hvor den
har dig for at føle sig tryg. Når man for-
står dette, får man en fantastisk nem, sød

Whippet er den
næstmindste af
mynderacerne.
Mød her den
sporty og elegan-
te hund
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- Myndernes historie kan føres helt tilba-
ge til 1400-tallet, fortæller Vibeke Vam-
berg Andersen, Kennel Vibe, opdrætter
af whippet gennem to årtier. - Fra den tid
findes der malerier med jagtscener, hvori
myndetyper indgår. I slutningen af 1800-
tallet begyndte englænderne at dyrke
væddeløb med de store mynder. For cirka
150 år siden dukkede den forholdsvis lille
myndetype, whippet, op. Den blev til i
England på baggrund af de store mynder
iblandet forskellige terriere, som skulle
tilføre hundene ekstra ivrighed.

- Whippet betegnes til tider ”fattigman-
dens væddeløbshund”. Det var nemlig
minearbejderne, der primært holdt whip-
pets, der jo ikke er så store samtidig med,
at de er nøjsomme, hvorfor de ikke koste-
de meget i de stramme budgetter. Hunde-
ne kunne af og til lave en skilling på væd-

Værdig – og hurtig som lynet
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Vibeke Vamberg Andersen har haft whippets i 23 år og opdrættet
dem i 20.



og kær hund, som gerne søger menne-
skers selskab. Er der børn indenfor ræk-
kevidde, bliver en whippet ekstra glad.
Samvær med andre hunde sætter den
også pris på, og den er typisk eftergivende
overfor dominerende hunde.

- Især hvis whippets går i flok er de vagt-
somme, og de fortæller altid, når der
kommer nogen. Ellers er de meget lidt
gøende.

En gang jæger – altid jæger

- Fra tidernes morgen har mynderne
været jagthunde, fortsætter Vibeke Vam-
berg Andersen. – I dag er det imidlertid
forbudt at bruge dem til jagt, fordi de
med deres fantastiske hurtighed selv er i
stand til at løbe byttet op. Og det er ikke
bare noget, man siger! En enkelt gang
har jeg selv oplevet to whippets, der strøg
af sted og rent faktisk nedlagde en hare i
samarbejde. Så jagtgenerne ligger der
utvivlsomt endnu. Det kan man også iagt-

- Whippet er en klog og tænksom
hund, og det kommer også til udtryk i
deres jagt på eksempelvis muldvarpe.
Mine gravhunde er rigtige arbejdsdyr, og
de kaster sig gerne direkte over et mulvar-
peskud og graver ivrigt efter byttet. Men
mine whippets slår koldt vand i blodet og
lytter efter, hvor muldvarpen graver. Når
den har sporet lyden, graver den ved
siden af skuddet – lige dér hvor muldvar-
pen er – og haps! Vil man holde gnavere
fra døren, er whippet naturligvis også et
godt bud.

Moderat motionsbehov

- Med baggrund som jagt- og væddeløbs-
hund skulle man egentlig tro, at whippet
havde et umætteligt behov for motion,
men det er faktisk ikke tilfældet. En spad-
seretur to gange dagligt af en halv times
varighed kan gøre det. Men hunden skal
også have et ”frirum”, hvor den har
mulighed for at boltre sig. De har en stor
frihedstrang, og hvis de ikke får lov at
røre sig nok, skal de nok finde ud af at
slippe ud.

- Også motionsmæssigt bruger jeg at
sammenligne whippet med en galophest
– man arbejder den kun hurtigt et par
gange om ugen – resten af tiden står den
på ”langsom motion”.

- Whippet er jo en handy størrelse, så
mange vælger at have mere end en, og
det giver automatisk aktivitet. Mine hun-
de har stor glæde af hinanden, og de
motionerer i høj grad sig selv gennem leg
i haven.

- En whippet lærer nemt de basale ting,
og man kan også træne dem videre i
eksempelvis lydighed. Agility er natur- 3
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Et fint og ædelt hoved er kendetegnende
for en whippet.

Whippet har en silkeblød pels, som findes i masser af farver – enten som brogede,
brindlede eller ensfarvede. Den korte pels kræver et minimum af pelspleje.

tage på enhver gåtur, og det er efter min
mening med til at gøre gåturene levende
og morsomme. Whippets jager på synet,
og de er meget opvakte og opdager altid
noget for en. Det er jo også jagtinstinktet,
man udnytter på væddeløbsbanerne, hvor
hundene løber efter en mekanisk ”hare”.



ligvis også en oplagt mulighed med whip-
pets, fordi de er lynhurtige og meget
adrætte.

- En whippet er ikke en ”død hund”;
det er en hund, der elsker beskæftigelse.
Derfor er det vigtigt som ejer, at man
tager sig tid til at lege med sin hund og
udfordre den, så den udnytter sin intelli-
gens. Selvom den gerne tumler udendørs,
er den ganske stille og rolig, når den er
inden for. Hvis den får lov, er det en rigtig
sengehund; den søger både varme og sel-
skab – både hos mennesker og andre
hunde. Jeg ynder at kalde mine whippets
for stabelhunde, for de ligger gerne i en
stor bunke og hygger sig.

- På trods af deres ædle ydre er whip-
pets faktisk temmelig robuste, og man
behøver ikke pakke dem ind om vinteren,
når man går tur, med mindre man stop-
per på hvert gadehjørne for at snakke.

Væddeløb

Der løbes væddeløb med whippets i et
temmelig begrænset omfang i Danmark.
Den mest benyttede bane er Kallerupba-
nen i Hedehusene, hvor der afholdes små
10 løbsdage årligt. Hundene løber efter
en mekanisk ”hare”, og der er fart på! På
korte afstande kan en whippet holde 60
km i timen. Et gennemsnitsløb er på 460
meter og et sprintløb på 72 meter. Disse
løb er imidlertid kun for de hærdede.
Løbene er hård kost, så derfor startes
unge hunde ganske forsigtigt op og løber
nogle ganske korte distancer. I takt med
at deres muskler udvikles og konditionen
forbedres løber de længere og længere.

Hundene er helt flyvende på banen, og
deres ejere og publikum nyder det også i
den grad. I udlandet dyrkes også såkaldt
coursing, som er løb i naturen, men den-
ne sport er endnu på lavt blus i Danmark.
Se mere om Kallerupbanen på www.
kvf.subnet.dk
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Selvom whippet er en race med fart i, er
de nemme at opdrage, og de holder også
af rolige aktiviteter.

Vibeke Vamberg Andersen har ikke min-
dre end 19 whippets, der går sammen i
én stor flok.

Et meget begrænset antal whippets bruges til løb i Danmark. Hundene kan løbe op til
60 km i timen. De bærer mundkurv for ikke at flænse ”haren” og for at undgå bidska-
der, hvis de skulle komme op at slås om ”byttet”. (Foto: Finn Skaaning)
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