Uppföljning av Svenska Whippetklubbens Rasspecifika Avelsstrategi (RAS)
2021
2018 fastställde Svenska Kennel Klubben (SKK) Whippetklubbens förslag till RAS. Nästa uppdatering
av strategin ska vara klar 2023. Det kan därför vara passande att följa upp vad som hänt i rasen när vi
nu kommit halvvägs igenom den här femårsperioden.
En RAS ska innehålla uppdaterad information om läget i rasen och strategier för förbättringar inom
följande områden; population, hälsa, funktion och mentalitet. Uppföljningen är indelad i samma
områden.

Hälsa
I RAS 2018 har Whippetklubben åtagit sig att genomföra en hälsoenkät riktad till whippetägare.
Under hösten/vintern 2020 fanns en länk till hälsoenkäten på klubbens hemsida. Enkäten var
uppdelad i en del som avsåg enskilda hundar och en som riktade sig till uppfödare. Klubben har
tidigare genomfört allmänna hälsoenkäter åren 1990, 1995, 2000, 2005 och 2008. Enkäterna har sett
ut på lite olika sätt, men de två från 2008 och 2020 är baserade på den utformning av hälsoenkäter
för hundar som SKK rekommenderar.

Resultat uppfödarenkäten
Uppfödarenkäten har besvarats av 39 uppfödare som totalt fött upp 844 valpar (exkl ev
döda/avlivade valpar vid födelsen) under perioden 2014-2019. 2 av uppfödarna har inte angivit
antalet valpar uppdelat på kön och av denna anledning har deras resultat inte kunnat tas med vid
beräkningen av andelen kryptorchida hanvalpar.
25% (10) av uppfödarna uppger att de vid något tillfälle under perioden fått en valp som dött/varit
död/måst avlivas i samband med förlossningen. En av uppfödarna anger ett mycket högt antal valpar
som dött i nära anslutning till förlossningen. Anledningen uppges vara att valparna fötts för tidigt för
att kunna överleva. Utöver dessa valpar har 34 valpar dött/avlivats, vilket utgör ca xx% av det totala
antalet valpar som fötts under perioden. Den vanligaste orsaken (där det är känt) till att en valp
dött/avlivats är någon form medfödd missbildning. De flesta av dessa förekommer vid enstaka
tillfällen, förutom gomspalt som noterats av flera uppfödare.

Diagram 1: Orsaker till att valpar dött/avlivats i samband med förlossning
Uppfödarna uppger att andelen uppfödda hanar som blivit kryptorchida är 13%.
Det som tycktes vara en trend med en sjunkande andel kryptorchida hanar i början av 2000-talet
verkar ha brutits. Både 2008 och 2020 ligger enligt uppfödarna andelen kryptorchider på 13% av de
födda hanarna.

Diagram 2: Andel kryptorchida hanar i klubbens hälsoenkäter åren 1990-2020
19 av uppfödarna har någon gång drabbats av komplikationer i samband med valpning. Vanligast var
felläge hos valp (11 uppfödare), därefter värksvaghet (7) och döda valpar (4). För 12 av uppfödarna
hade komplikationerna lett till kejsarsnitt.
8 uppfödare (20,5%) har svarat att de någon gång upplevt problem med uppfödda hundars
mentalitet. Problemen har kategoriserats utifrån uppfödarnas beskrivningar enligt nedan. Någon
uppfödare hade angivit flera problem.

Diagram 3 Kategorier uppfödarnas upplevda problem med mentalitet

Sista frågan i enkäten till uppfödarna handlade om deras reflektioner kring rasen och de ville dela
med sig av dessa. 14 uppfödare svarade på frågan. Nedan syns svaren fördelade på olika kategorier.

Diagram 4 Uppfödarnas kommentarer uppdelat på kategorier

Resultat enskilda hundar
Antalet hundar om som omfattas av enkäten har minskat sedan tidigare enkäter som klubben
genomfört. Samtidigt har antalet registrerade whippets per år ökat. Kanske har denna typ av enkäter
spelat ut sin roll och är inte längre relevanta för uppfödare och hundägare? En fråga som vi kanske
behöver diskutera inför nästa revidering av RAS.
De svar som kommit in är för få för att man ska kunna dra alltför långtgående slutsatser utifrån denna
enkät, men tillsammans med information från andra källor kan vi ändå få en bild av tillståndet i rasen.
Vid ett så här låg svarsfrekvens finns det en stor risk för så kallad ”urvalsbias” – de som har svarat på
enkäten behöver inte alls vara representativa för rasen, utan kan vara ägare med ett stort intresse för
att bidra till enkäten (t ex särskilt nöjda eller missnöjda). Svaren ska därför tolkas med viss
försiktighet.
I vissa fall har svaren sammanfattats i kategorier för att underlätta för läsaren att få en överblick av
materialet. Svaren finns redovisade i sin helhet i bilaga 1 för den som istället vill få en mer detaljerad
bild av vilka uppgifter som kommit in.

Fråga 1 – 2 Kön och ålder
Enkäten omfattade svar från totalt 367 individuella whippets – 40% hanar och 60% tikar. Den
genomsnittliga åldern för de svarande hundarna är 5 år och 8 månader (median 5 år) och
åldersintervallet var 4 månader till 16 år och 2 månader.

Fråga 3 Hur ”använder” du din hund?
Observera att varje hund kan vara aktiv inom flera grenar. Även hundar som inte tävlar inom
respektive aktivitet finns med i statistiken.

Diagram 3 Antal hundar per aktivitet (n=366)

Fråga 4 Hur bedömer du din hunds allmäntillstånd?

Diagram 4 Ägarnas bedömning av hundarnas allmäntillstånd (n=358, hoppade över 9)

Mycket Gott 71,8%, Gott 16,5%, Medelgott 1,7%, Dåligt 0,3%, Mycket dåligt 1,4%,
Återkommande problem 8,4%
De återkommande problem som ägarna beskrev kan delas in i olika kategorier.
Vanligast var olika problem med mage/matsmältning, därefter diverse skador och diverse
immunförsvarsrelaterade problem. Ägarna redovisade också enstaka förekommande hälsoproblem
som inte föll in i någon av de ovanstående kategorierna.

Fråga 5 Hunden lever inte längre
Ägarna svarade att 47 hundar inte längre var i livet. Den genomsnittliga åldern då hundarna
avlivats/dött var 10,9 år, medianen låg på 12 år. De avlidna hundarna fanns inom åldersspannet 2 år
till drygt 16 år.
De fem vanligaste angivna dödsorsakerna var (rangordnade efter antal, vanligast först):
1.
2.
3.
4.
5.

Ålderdom (12 hundar)
Invärtes sjukdomar (hjärta, hjärna, lever, njurar, mage) (9 hundar)
Tumör/cancer (7 hundar)
Beteende (5 hundar)
Autoimmuna sjukdomar (4 hundar)

Vissa ägare hade angivit mer än en dödsorsak.

Fråga 6 Är hunden steriliserad eller kastrerad? Fråga 7 Om ja, varför? Fråga 8 Vid vilken ålder
gjordes ingreppet?

Diagram 5 Andel kastrerade eller steriliserade hundar i %. (n=362). Antal som uppgivit hunden var
steriliserad/kastrerad: 54.

Nej 85% Ja 15%

Diagram 6 Andel orsak till kastration/sterilisering % (n= 46) Beteende 28,3% Medicinska orsaker
71,7%

53 ägare hade uppgivit hundens ålder vid kastrationen. Den genomsnittliga åldern var 4,6 år och
medianen 4 år. Åldersspannet då hundarna blivit kastrerade var 6 månader till 12 år.

Fråga 9 Testiklar

Diagram 7 Andel kryptorchida hanhundar %. (n=144).
Hanhundar med en testikel 11,1 %. Hanhundar ingen testikel 4,2 %. Total andel kryptorchida
hanhundar av de som svarat 15,3%.

Fråga 10 – 14 Frågor om hudproblem

Diagram 8. Har hunden haft upprepade/långvariga hudproblem/klåda. (n=362)

Nej 96,4% Ja 3,6%
13 hundar uppgavs lid av hudproblem/klåda. Av dessa hade 8 utretts av veterinär med
specialintresse för hudsjukdomar. Ingen hund hade problem visat sig vara orsakade av parasiter, 5 av

hudinfektioner och 5 av allergier (3 hundar hade ingen orsak angiven). Av de 5 hundarna med
allergier orsakades problemen hos tre av dem av foderallergi, en flera orsaker och en atopisk allergi.

Fråga 15 - 16 Öron

Diagram 9. Andel hundar med öronproblem %. (n=364)

Nej 97% Ja 3%
Ägarna uppger att hundarna haft följande problem med öronen; vaskulit (små sår på öronlapparna),
ovanligt smutsiga öron utan känd orsak, hör dåligt pga ålder, klåda (2 svar), såriga örsnibbar, svart
gegga klåda, dålig blodcirkulation i ytterspetsarna på öronen, svamp, typ öroninflammation 2 gånger
samt elakartade tumörer.

Fråga 17 - 19 Ögon

Diagram 10. Andel hundar med ögonproblem %. (n=361)

Nej 88% Ja 12%
Ägarna uppger att hundarna haft följande problem (42 svar – vanligast först); skador på ögonen,
irritation/klåda, ögoninflammation, åldersrelaterad starr, godartade cystor, ögoninfektion, torra ögon
och pupillen drar ej ihop sig.

Diagram 11. Andel ögonlysta hundar %. (n=363)

Nej 81,8% Ja 18,2%
På frågan om resultatet av ögonlysningen svarade samtliga, utom tre att hunden var utan
anmärkning. Följande tre diagnoser uppges av ägarna; inflammation, liten vitreus prolaps i
ytterkanten av ett öga ej i linsen och irisatrofi.

Enligt SKK avelsdata har totalt 220 ögonlysningar enligt det nya protokollet genomförts under
perioden 2010-01-01 – 2021-01-01. Vid 13,6% av dessa tillfällen hade en diagnos ställts. Vissa hundar
har ögonlysts vid flera tillfällen och vissa hundar har fått mer än en diagnos. Följande diagnoser har
registrerats hos SKK:
Diagnos

Antal

Kongenital katarakt, total. Genetisk betydelse okänd

1

Kongenital katarakt, partiell cortex. Ej ärftlig

1

Kongenital katarakt, partiell nukleus. Ej ärftlig

1

Geografisk RD

1

PLD, normal

1

PLD, <½

1

PLD, 3/4-total, flödeshål

1

Katarakt, total. Ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig

1

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas

2

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd

1

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas

1

Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Genetisk betydelse okänd

1

Katarakt, partiell cortex bakre, kraftig. Genetisk betydelse okänd

1

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Genetisk betydelse okänd

1

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, måttlig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas

1

Katarakt, partiell nukleus, måttlig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas

1

Linsluxation, primär

2

Progressiv retinal atrofi (PRA)

3

Näthinneavlossning

1

Retinopati. Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas

1

Retinopati. Genetisk betydelse okänd

1

Vitreusprolaps

2

Öga UA

190

Corneadystrofi

2

Fråga 21 – 23 Frågor om problem med mage och tarm

Diagram 12. Andel hundar som någon haft problem med mage/tarm %. (n=364)

Nej 56,6% Ja 43,4%

Diagram 13 Andel hundar olika frekvens av mag/tarmproblem %. (n=158) Knappt 63% av hundarna
hade haft problem med mage/tarm vid enstaka tillfällen eller mindre än en gång per år.
Den absoluta majoriteten av hundarna hade drabbats av någon from av diarréer utan angiven orsak
angiven alternativt att de orsakats av hunden något ätit. Därefter kommer gastrit/magkatarr,

överkänslighet mot foder eller läkemedel och parasitinfektioner. Vid tre tillfällen uppgavs hunden
lida av pankreatit.

Fråga 24 - 26 Frågor om infektioner
2,2% av hundarna uppgavs vid något tillfälle ha drabbats av halsinfektion och 4,4 % av
urinvägsinfektioner.
Närmare 8 % av hundarna hade någon haft en infektion av annat slag. Det vanligaste var att
hundarna fått en infektion i samband med någon form av skada.

Fråga 27 – 29 Frågor om hjärta

Diagram 14. Andel hundar som fått diagnosen hjärtfel %. (n=361)

Nej 94,2% Ja 5,8%
På frågan vilken diagnos hunden fått svarade de flesta blåsljud utan att närmare ange orsak. Av de
som angav en närmare diagnos var de flesta relaterade till hjärtats klaffar; Chronic Valvular Disease
(CVD, kronisk klaffdegeneration), klaffel, MMVD (myxomatös mitralisklaffsjukdom), läckande klaff
utan symptom och läckande klaff följs upp. En hund hade fått diagnos trolig DCM (dilaterad
kardiomyopati) och en hund hade diagnoserna kardiomyopati, mitralisinsuffiens och hjärtsvikt. En
hund enbart hjärtsvikt.
12 hundar hade fått diagnosen ställd av veterinär kardiolog (hjärtspecialist).

Fråga 31 – 33 Frågor om kramper eller anfall av epileptisk karaktär

Diaram 15. Andel hundar som drabbats av kramper/anfall av epileptisk karaktär %
(n=362)

Nej 96,4% Ja 3,6%

Diagram 16. Frekvensen av anfall hos de hundar som drabbats av anfall/kramper av epileptisk
karaktär. 50% av hundarna har drabbats vid enstaka tillfällen. (n=14). Genomsnittlig ålder vid första
insjuknande var 9,2 år, median 10 år. Åldersspannet för de drabbade hundarnas första anfall var 8
månader till 14 år.

Fråga 34 -36 Frågor om cancer/tumörer

Diagram 17. Andelen hundar som fått diagnosen tumör/cancer. (n=360)

Nej 93% Ja 7%
Genomsnittlig ålder då hundarna insjuknat var 9,5 år, median 10 år Åldersspannet för de drabbade
hundarna var 1 år till 15 år.
Ägarna uppgav följande diagnoser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Okänd
Godartade tumörer
Testikeltumör
Juvertumör
Lymfom
Tumör i mjälten
Enstaka fall av cancer/tumör i olika organ/system; tumör i spottkörteln, hemangiosarcom,
prostacancer, epulid, malign perifer nervskidetumör, hjärntumör och tumörer på öronlappar.

Genomsnittlig ålder då hundarna fick diagnosen var 9,5 år, median 10 år. Åldersspannet var mellan 1
år och 15 år.

Fråga 37 -40 Diagnosen lever- eller njursjukdom? Diabetes? Bukspottkörtel?
Under 2 % av hundarna uppgavs ha fått diagnosen lever- eller njursjukdom eller
bukspottkörtelsjukdom. Ingen hund uppgavs ha fått diagnosen diabetes.

Fråga 41-43 Autoimmuna sjukdomar

Diagram 18. Andelen hundar som fått diagnosen autoimmun sjukdom % (n=365)

Nej 97% Ja 3%
De vanligaste diagnoserna var Cushings syndrom (2 hundar) och SLE ( Systemisk Lupus
Erythematosus 2 hundar). Övriga diagnoser (1 hund var) trolig IMT (Immunmedierad
Trombocytopeni), SLO (klokapselavlossning), Addisons sjukdom, PLE (Proteinförlorande enteropati)
och positiv ana-test.
Genomsnittlig ålder för insjuknande var 5,2 år, median 4 år och åldersspannet var 7 månader till
drygt 10 år.

Fråga 44 – 45 Frågor för tikar; blir tiken skendräktig

Diagram 19. Andel tikar som blir skendräktiga % (n=229)

Nej 77,7% Ja 22,3%

Diagram 20. Andel tikar som blir skendräktiga efter varje löp % (n=138)

Nej 76% Ja 24%

Frågor 46 – 48 Frågor om livmoderinflammation

Diagram 21. Andel tikar som behandlats för livmoderinflammation % (n=228)

Nej 91,7% Ja 8,3%

Diagram 22. Fördelning mellan olika typer av behandling av livmoderinflammation (n=22) Medicinsk
22,7% Operation 77,3%
Den genomsnittliga åldern för när tikar behandlats för livmoderinflammation var 6,7 år, median 8 år
och åldersspannet var 1,5 år till 15 år.

Fråga 49 Hanar med prostatabesvär

Under 2% av hanarna uppgavs ha drabbats av prostatabesvär. Den genomsnittliga åldern för att
drabbas av prostatabesvär var drygt 10 år, medianen drygt 10 år och åldersspannet 10 år till 11 år.

Fråga 51 – 52 Frågor om tänder

Diagram 23. Andel hundar som uppges ha problem med tandsten % (n=360)

Nej 77,3% Ja 22,7%

Diagram 24. Andel hundar som uppges ha problem med tandlossning % (n=360)

Nej 97,8% Ja 2,2%

Fråga 53 – 55 Frågor om olyckor/skador

Diagram 25. Andel hundar som råkat ut för olyckor som krävt veterinärvård % (n=365)

Nej 57,3 % Ja 42,7%

Diagram 26. I vilket sammanhang skadades hunden andel % (n=153). Flera orsaker kunde väljas.
Olika sårskador är den absolut vanligaste skadan. Ungefär lika många hundar uppges har drabbats av
frakturer, klo/tasskador och skador i senor/ligament/leder.

Fråga 56 andra skador/sjukdomar
65 hundar uppges ha andra skador eller sjukdomar än de som täcks i de tidigare frågorna i enkäten.
De angivna problemen är av varierande slag och återfinns i bilaga 1. Om två exakt lika svar givits har
bara ett tagits med i listan.

Fråga 57 Uppför sig hunden som du förväntade dig?

Diagram 27. Uppför sig hunden som du förväntat dig när du skaffade en hund av denna ras? (n=365)

Nej 7,7% Ja 92,3%

Fråga 58 – 59 Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt?

Diagram 28. Har du upplevt något i hundens beteende som problematiskt? (n=364)

Nej 83,8% Ja 16,2%

Vilka problem?

Diagram 29. Antal svar/grupp. Problematiska beteende är grupperade utifrån de beskrivningar de
svarande lämnat. En del svarande har beskrivit flera problem med sin hund. (n=69)

Fråga 60 – 62 Är du nöjd med ditt val av hundras

Diagram 30. Är du nöjd med ditt val av hundras? (n=365)

Nej 1,4% Ja 98,6%

Diagram 31. Skulle du kunna tänka dig att skaffa en hund av samma ras igen? (n=365)

Nej 2,1% Ja 97,9%

178 personer har lämnat en motivering till sina svar på frågorna 60- 61. Det blir en lång lista och det
vore synd att korta ned svaren, så en fullständig förteckning över motiveringar finns i bilaga 1.

Mest frekventa hälsoproblem enligt enkätundersökningen
1. Problem med mage och tarm 43,4%. 63% av de drabbade hundarna hade haft problem med
mage/tarm vid enstaka tillfällen eller mindre än en gång per år. De flesta hundarna hade
drabbats av diarréer.
2. Skador 42,7%. Vanligast är sårskador som uppstått då hunden sprungit lös.
3. Tandsten 22,7%
4. Skendräktighet tikar 22,3% (av tikarna)
5. Problem med beteende 16,2%
6. Kryptorchism hanar 15,3% (av hanarna)

Population/avel

År
Inavelsgrad

2017
1,4%

2018
1,3%

2019
1,2%

2020
1,2%

Rasens genomsnittliga inavelsgrad beräknad på 5 generationer har sjunkit kontinuerligt och har inte
överstigit 2% sedan 2015.
År
Genomsnittlig
kullstorlek

2017
6,0

2018
6,0

2019
6,1

2020
6,3

Den genomsnittliga kullstorleken har ökat under de senaste åren. Toppnoteringen nåddes 2015 då
genomsnittet låg på 6,8 valpar per kull.

Fördelning parningstyper
Antal parningar inom intervallen upp till 6,25%, 6,26 – 12,49 % och över 12,5%. Andelen parningar
6,25 % eller lägre ökade fram till 2020.

2017

2018

2019

2020

Mentalitet
I september 2020 hade drygt 200 whippets genomgått Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund
(BPH) och rasen har nu fått en sk 200-analys fr Svenska Kennel Klubben (SKK).
Hela SKK:s analys har publicerats på Svenska Whippetklubbens hemsida, men nedan redovisas en
sammanfattning av de slutsatser SKK kommit fram till i sin analys:








Av de svenskfödda hundar som fötts 2004-2019 har 3,1 % (211 st av 6 720 st) (7138- 418=6
720, hundar födda 2020 är för unga för att gå beskrivningen) deltagit på BPH. BPH-resultaten
speglar de hundar/delar av rasen som deltar på beskrivningen. Det kan därmed finnas
beteendevarianter i rasen som den BPH-beskrivna delen av populationen inte uppvisat.
Totalt 18 st svenskfödda whippet som genomgår hela BPH-beskrivningen avstår
skottmomentet. 17 av dessa är anmälda till BPH utan skott (”Utan skott”), för den resterande
hunden har föraren under banans gång valt att avstå skottmomentet (”Ägaren avstår skott”).
Det betyder att nära 9 % av deltagande whippet inte genomgår skottmomentet. För samtliga
BPH-beskrivna hundar (svenskfödda samt importer och utlandsägda) oavsett ras är den
siffran 5,4 %.
Fyra svenskfödda whippet fullföljer inte beskrivningen, det vill säga 1.9 % (4/211) av de
hundar som deltagit på BPH. Av dessa hundar har 3 st avbrutits av beskrivaren pga rädsla och
1 st av föraren. Av totalt 14 st BPH-beskrivna importer har en (1) avbrutit beskrivningen pga
rädsla. I de fall föraren avbryter beskrivningen kan det ha olika orsaker men också här spelar
ofta rädslereaktioner hos hunden in. För samtliga BPH-beskrivna hundar (svenskfödda samt
importer och utlandsägda) oavsett ras är siffran för avbrutna beskrivningar ca 3,6 %. De
whippet som avbrutit beskrivningen har gjort det i samband med moment 4, Överraskning.
”Fördjupad genomgång” – I protokollet finns möjlighet för beskrivaren att göra en fördjupad
genomgång. Det kan vara t ex i de fall hunden under eller i samband med BPH uppvisar ett
beteende som av beskrivaren bedöms angeläget att åtgärda. Det kan vara av hänsyn till
hundens eget välbefinnande, omvärldens krav på samhällsanpassade hundar eller gällande
lagstiftning. Framför allt är det överdrivna rädslereaktioner eller stor aggressivitet som
påkallar åtgärder. Inom rasen har inte någon hund noterats för fördjupad genomgång.

Den övergripande bilden av whippet utifrån BPH-resultaten, skriver SKK:s analytiker, visar på en hund
som är måttligt social, relativt lekfull (följer och griper leksaken, men vill inte delta i dragkamp).
Rasen är förhållandevis trygg, nyfiken och utan påtagliga rädslereaktioner. Beteendevariationen är
låg vad gäller sociala rädslor och skottosäkerhet, men högre vad det gäller socialitet/hälsning,
nyfikenhet, lekintresse och positiv förväntan vid skott. Finns en hög beteendevariation för någon
egenskap kan uppfödarna påverka utvecklingen genom göra ett medvetet urval bland de olika
variationerna.

Nästa steg….
2023 ska Svenska Whippetklubbens Ras Specifika Avelsstrategi (RAS) vara reviderat och färdigt att
lämnas till SKK för att fastställas. Ovanstående uppgifter kommer att utgöra en del av underlaget för
revideringen.

Svenska Whippetklubbens styrelse
Mars 2021

BILAGA 1
Svar på fråga 56 Andra skador och sjukdomar





































hermolytisk anemi
Jag har nämnt det, men hon blev halt vid 5 månaders ålder, vid 8 månader upptäcktes
pålagringar i ryggen/bäckenet. Sen har hon dragits med det hela livet. Hon är utredd och
undersökt kors och tvärs av experter i hela landet men ingen har väl riktigt kunnat göra nåt.
Så jag har blivit expert på rehab/massage/laser osv. Hon har levt ett begränsat, men bra liv.
2 st ta ta frakturer, första 2018 och andra 2019
ANNPE/ propp i ryggraden
Analsäcksinflammation, opererat bort desamma. Pålagringar på höfter. Fått i sig Ipren och
magpumpad för detta ej skador på lever efter. Sydd vid öga efter hundslagsmål. Bitskador på
innersta tänder borttagning av dessa sommaren 2020
Ingen sjukdom/skada. Men har svanskrok
Grus i tassen.Opererade bort 8/10 sandkorn ur en tå. Vid 2 års ålder
Extra ländkota och spondylos. Artros i tårna
Magkatarr 9 år. Losec några dagar samt ett extra mål mat per dygn.
Lungmask
Kronisk inflammation i nosen, furunkulos, hudinflammation, hältor, skadad armbågsled,
ögonskada, tandfraktur, allergi
Infektion efter mask och avmaskning i tjocktarmen 1 år gammal
5mån, behandlad med onsior och vila
Osteokondeos i bogled, upptäckt vid 6 mån, behandlad vid 7 mån med artoskopi
Nedsatt sköldkörtel funktion, levaxin, 12 år
Allergisk reaktion ca 8 mån
Diskbråck. Uppstod av trauma (ramlade av sängen) i oktober 2019 när hunden var strax över
ca 2,5 år.
Muskelatrofi och viktminskning vid 10 års ålder
Artros, ca. 12 år. Smärtstillande vid behov
Fraktur på armbågen, kroksvans (blev klämd i en dörr), muskelbristning i ländryggen. Fått
operera ut gruskorn ut ena framtassen. Frakturen på armbågen självläkte (hade koppelvila
och begränsad rörelsefrihet under en period), muskelbristningen undersöktes av ortoped och
behandlats med vila, antiinflammatoriskt och regelbundna kollar hos sjukgymnast. Alla dessa
skador uppkom under hundens första levnadsår. Muskelbristningen uppkom när hunden var
strax över året. Hunden har också en halv extra kota i ländryggen vilket orsakar en kotkanal
som inte har tillräckligt med plats
Mindre bitskador pga lek med hundkompisar. Inget allvarligt.
Corn, debut vid 5års ålder. Opererad med koldioxidlaser 2019. Olika tandfrakturer under hela
hundens livstid tills nu. Paradontit som har behandlats de senaste 5åren
ANA-testad pga hälta. Testet var negativt.
5mån skallfraktur
Ont i nacken, muskelinflammation. Inflammerad analsäck
Förgiftning
2 år. Hälta. Antiinflammatoriskt och rehab.
Klämd svans, uppslitet sårskada av gren i skog. Krävdes operation. Epulid i munhåla,
återkommer
Amputerat en tå, problem med hälta, sen klokapselbrott som inte läkte. Misstänkt förändring
i skelett men klinik gjorde miss så ingen koll gjordes på amputerade delen. 8 år. Efter
amputation inga problem.. Problem efter kastrering med infektion i sår. 5 år.
Brännsår efter björnloka. 3 år
Fukteksem 12 mån



























Problem med kisseriet, började vid ca 1 års ålder. Kommer i skov, varit på flera
undersökningar och prover tagits men inget onormalt hittas. Men allmäntillståndet blir något
påverkat av blir lite låg samt att han kissar mycket och ofta. Har fått antibiotika vid 2 tillfällen
för att utesluta ev. Urinvägsinfektion
Ärrbildning i musklerna bakom skulderbladen. Uppkom någon gång när hunden var mellan 612 månader, oklart exakt när och vad som hänt
2 år, två operationer samt sjukgymnastik
Missbildad, ett öra "closed ear canal" CEC
Sträckt muskler/leder när den varit lös. Hänt två gånger. Rehab och laserbehandling som
hjälpt
Hypotyreos 8,5år
Ont i nacken, 10 år. Kunde vara diskbråck muskelinflammation eller tumör. Blev bra med vila
och Remady
Analsäcksinflammation behandlad med spolning under sövning och nsaid. 1,5 år gamma
Cysta på ena äggstocken. Kastrerades därför vid 12 års ålder.
sårskador flera ggr en del syddes en del tejpades medicin rimadyl
Hon åt av misstag ett antal Ipren när hon var ett år. Blev inlagd på sjukhus några dagar för
förgiftningssymptom men blev helt frisk efteråt
Tåskada 3 vila och smärtstillande
Trötthet och problem att stå upp efter kraftig ansträngning, ”tappar baken”. Hon är
undersökt av ortoped och neurolog våren 2020 men ingen direkt orsak är hittad. Även tagit
blodprov för sköldkörtelproblem som var negativa. Just nu mår hon bra så vi avvaktar en
eventuell vidare utredning.
Hon är född med ett bakben som klämts och blivit skadat. Hon är opererad och knäskålen har
lagts rätt
3 år operation och trägips
Hälta i framben efter jakt
Tasskador, grus i trampdynor. 9 år, operation
Kastrerad vid 2,5 års ålder pga av valpningskomplikation med sprucken livmoder. Felläge
Tre pr. Hypotereos, ej autoimmun. Behandlades med Levaxin från tre års ålder med mycket
gott resultat.
Trolig muskelskada i nacken
Tåledsluxation. Vila
Hälta i ett framben efter jakt
Han gick på cortison för magen när han var ca 13, sen klarade han sej på kosttillskott. Van fick
Vetmedid sista halvåret för blåsljudet på hjärta

Svar på fråga 59 Om problem med beteende vilka


Fanatisk jaktinstinkt



































Han äter inte. Jag har testat ALLT, och här överdriver jag inte. Har även rådfrågat veterinär
och medicinerat för att försöka få upp hungern. Han är extrem på en nivå som har varit
jobbig. Vi pratar inte bara kräsen
Väldigt osäker, går på högvarv allt som oftast trots gedigen passivitetsträning. Väldigt reaktiv
i matsituationer mot andra djur/hundar. Vaktar all mat/godis i sin närhet, även den som inte
är hennes
Hon är väldigt osäker på andra hundar och skäller av osäkerhet. Men vi jobbar framgångsrikt
på det
Problem vid hundmöten och hästmöten samt elsparkar
Skäller på förbipasserande
Aggressiva utfall mot hundar, oberäkneligt beteende mot människor dvs skäller och beter sig
mkt hotfullt
fanatisk med att hellre kissa inne
Angst, nervösitet
Räddhågsen i vissa situationer.
En icke rastypisk oprovocerad aggressivitet och lynnighet, som gjorde det omöjligt både att
fortsätta i flocken eller ens kunna komma ifråga att bli omplacerad på ett tryggt sätt.
Aggressiv mot i princip alla män, Och de flesta tanter, andra hundar inklusive plötsliga utfall
även mot sin snälla ett år äldre flock kompis. Trots många år av träning och försök att göra
livet bättre och tryggare för honom, så eskalerade problemet med åren. Tydligen väldigt svår
ljudrädsla blev sen det som helt tog knäcken på hans psyke. Han hämtade sej aldrig från ett
oturligt oförutsägbart okynnes smällandets ryska smällare i februari mitt i stan. Efter detta
rådde två oberoende veterinärer och en hundpsykolog till avlivning eftersom väldigt mycket
redan gjorts för att förbättra situationen och vi verkade stå vid vägs ände med den hunden
Miljökänslig
Jobbig som valp. Stark. Äter mycket. Mycket mer hund än vi trodde.
Inte nu, men som ung
Tigger och stjäl mat, jagar vilt
Hundens känslighet, både fysiskt och mentalt
Skäller på andra hundar, Folk som springer, barn som är högljudda
Separationsångest. Var i en period reaktiv mot andra hundar men det har tränats bort,
berodde främst på stress. Stresskänslig
Hon går igång alldeles för mycket, för fort och för, våldsamt på händelser som inte egentligen
är så dramatiska. Då kan hon omriktamsitt beteende och tex bita mig
Har alltid kissat inne
Stor vilja i att sabotera folks skor, trots ordentligt med stimulans
Separationsångest som var mycket svår att träna bort
Ibland svårt vid hundmöten
Blev tidigare stressad och skällde vid hundmöten. Vi har tränat och problemet är nu i princip
borta
Svårt att få 100 % rumsren
Skada fick Onsior o rehab
Lite opålitlig med okända hundar samt barn. Kan nyss om hon känner att det är stökigt och
hon inte riktigt har kontroll. Kan göra utfall vid hundmöten ute på promenader
Separationsångest
Skäller, nervös, bits
Förklarar svaret på fråga 57 här. Mycket trevligare och roligare än väntat
Ljudkänslighet




























Reaktiv
Separationsångest. Skällig i vissa situationer. Lite het mot vissa hundar.
Fortfarande valp, så förtidigt att avgöra
extrem rädsla för skott/smällarekan vara lite för vek
Är rädd för hundar av andra raser
Skäller på andra hundar
Mycket stor jaktlust
Lättstressad vid vissa tillfällen
Rädsla för okända hundar vid hundmöte
Orolig
Extrem jaktlust som ung vilket inkluderade cyklister, skidåkare, mopeder, gräsklippare och
det mesta annat som rörde sig. Svårt att koppla av.
Något översexuell
Drar mycket i kopplet vid promenad
Opålitlig när det gäller hundar hon inte känner väl. Lättstressad
I samband med operationen fick hon gabapentin som hon reagerade kraftigt på
Hög energi
Aggressiv
Hon är lite mer verbal än whippets generellt. Skäller på andra hundar och är tydligt rädd för
dem.
Lite vek socialt
Reaktiv. Blev lätt trängd eller överraskad av främlingar och reagerade då med att bita. Reaktiv
även mot främmande hundar
Lite reserverad mot vissa människor
Mentalt instabil. Attackerar andra hundar
Han visade tidigt agressivitet mot både andra hundar och mönskor och sterssade över allt
upptänkligt På många sätt nog typisk Vinthund, men på många sätt en mycket otypiskt
Whippet. Gjorde helt oorovocerade utfall Både mot mänskor och hundar och bet mej flera
gånger. Har inte upplevt nåt liknande med någon annan Whippet. Till slut fick vi ge upp. Det
var snällast mot hunden i slutänden
Stort jaktintresse
Högenergihund. Svårt att koppla av.

Svar på fråga 62 Kommentarer


Passar min familj bra. Är enkla att ta med och hänger med på det vi gör. Vandring, camping,
stallet mm.









































Väldigt trevlig ras överlag, lagom storlek, mysig och tillgiven, oftast
Fantastiska hundar med gas ute och viloläge inne. Tillgivna och roliga med sina bus
Nån gång i livet, men inte fler just nu.
Jag skaffade en whippet till, jag har 2 nu. Kan även tänka mig att ha nån mer längre fram i
livet, men vill inte ha fler just nu. :)
Vänlig. Följer med överallt. Även på jobbet Lugnet inomhus och farten utomhus
Underbar mentalitet Alltid lugn inomhus så att hon kan vara med mig överallt Även på
jobbet. Älskar också att se den okopplade hunden springa bara för att det är härligt att
springa. Vänligheten själv.
Whippet är mångsidiga, roliga och vackra hundar
Fantadtiska sällskapshundar, underbart lynne
Trevlig, social och flexibel. Passar min livstil till 100 %
Har redan skaffat en till pga att vi är så nöjda med rasen .
Whippet är en underbar hund, dock borde det stå mer om jaktinstinkten på skk
Fantastisk mångsidig hund, behaglig till sättet och bästa livskamraten
Det är en kul, självständig och mycket atletisk ras som springer ute och slappar inne. Vi har
två nu
Här haft whippet sedan 1978 och planerar att ha whippet så länge jag har möjlighet att ha
hund
Är uppfödare, älskar rasen och har nu tre stycken. Mormor, mamma och dotter🧡
Världens bästa ras, små varma själavårdare <3
Världens bästa hund
Underbara
Jag har haft många av samma ras alla utom denna fantastiska att leva med.
Whippet är en underbar ras. Snäll och alltid go. Bra mot andra människor, djur och barn.
Älskar gos. Är aktiv ute och älskar att leka
Bästa hundrasen. Då jag vill ha en typiskt vinthund men även träna med min hund ex
rallylydnad
Underbar och behaglig ras
Stor jaktlust
Har flere af racen
Helt enkelt en super härlig ras
Lagom hund. Vacker
En väldigt rar och gemytlig hundras. Anpassningsbar, påhittig. Intresserad och lyhörd.
Samtidigt lagom reserverad. Världens bästa ras.
Trots problemen med just den aktuella individen, var han i mångt och mycket en underbar
hund, när han hade lugn och balans i livet.
Väldigt rar och tillgiven hundras, med integritet. Nyfiken och påhittig. Tydlig av och på knapp.
Luktar inte våthund.
Smidig och rolig.
Passar mitt leverne
Bra val av ras mycket trevliga
Fantastisk familiehund, dejligt temperament og så smuk
Whippet är en mjuk, vänlig, fartfylld och frisk ras
Passar mig som människa
Svår att träna, vill kunde ha min hund lös, vill kunde lämna hunden lös i huset
Lätthanterad, gladlynt och social
För mycket sjukdomar har gjort det till en last att ha hund









































Bästa rasen
Hund som passar mig helt enkelt. Hon gör mig så lycklig.
Snällaste och trevligaste humöret. Mycket bra med barn i familjen
Fantastisk ras på så många sätt! Min första hund och jag sökte efter en lättsam, sund och
aktiv hundras med vänligt uppförande
Passar mig och mitt leverne
Passar mig väldigt bra
Underbar mysig, rolig, fartfylld ras. Otroligt snäll individ. Lätt att passa in i familjen och
fungerar bra med barn, ungdomar och husse och matte. Gillar att vara nära och att vara med
på olika aktiviteter
Min hund är helt fantastisk! En bästa vän, som följer med mig på både vandring, löpturer
eller filmmaraton i soffan och allt med samma glädje. Den snällaste hunden jag någonsin
träffat, både mot människor och andra hundar. Mycket personlighet! Följer med på allt utan
besvär, funkar toppen i storstan. En drömhund, vilket gör att jag inte tar så hårt på problemet
med separationsångest
Bra ras, frisk, luktar gott, renlig, kelig, lätt att ha
En fantastisk enkel hundras när det egentligen inte ens var tänkt att skaffa hund till familjen.
Är inne på fjärde hunden.
Hon reagerar för kraftigt, för våldsamt och utan att först ta reda på vad det egentligen är som
händer. Då omriktar hon sitt beteende och tex biter mig. Ingen annan hund jag haft har
betett sig så. Annars är hon glad och trevlig mot både folk och fä
Whippet är en underbar, vacker och trevlig ras som passar min livsstil
Enkel och lättsam
Väldigt vänlig och lättsam
Underbart vackra och vänliga hundar som passar min livsstil
Är en otroligt trevlig och enkel ras.
Whippetar är underbart vackra och vänliga hundar som passar min livsstil
Fantastisk ras. Mjuk och snällt lynne och nyfiken och positiv till det mesta
Mjuka, snälla hundar, människor blir snabbt förtjusta och han har fått många att
uppmärksamma rasen och vilja skaffa egna whippets. Dessutom alltid snälla vid
undersökningar etc hos veterinär
En mångsidig ras med en perfekt storlek. Ändå rätt få hälsoproblem. Kan följa med på alla
aktiviteter både om det är en lugn dag inomhus eller en aktiv dag i träningsspåret eller ute i
skogen. Lätt att ta med och anpassar sig fort till nya situationer
Har redan flera
Personligheten, coola inne, ös ute
Älskvärd på alla vis
Rolig, tillgiven, snäll, lättskött
Vi har redan skaffat en till
Snällast klokaste finaste hund som jag någonsin haft
Man kan aldrig ha för många whippets!
För mig passar denna hundras perfekt. Underbara. Allround
Underbart trevlig hund. Perfekt springkompis både snabb och uthållig men lugn inomhus.
Bästa ras med härliga temperament
Lätt problemfri ras, ren och snygg luktar inte hund
Trevlig ras - snälla och eleganta, lagom stora.
Frisk ras, lätt att ha flera, milda i temperamen
Underbar ras







































Snäll,trevlig, lätt att hantera.
En gång whippet alltid whippet
Lättsam, följsam, social, bra storlek, pigg o glad.Alltid med på noterna, utom i regn 😊
Whippet är en mycket trevlig, lättsam och älskvärd ras som är vacker att se på
Tillgivna
Soffpotatisar inne, full fart ute. Mysigaste rasen som finns
Jag tycker rasen är lagom stor och trevlig. Den individ jag har nu visar dock inga
jaktbeteenden och funkar utan problem med alla smådjur och vilt och går lös utan att springa
efter något(även utan träning). Jag vet ju att det finns jakt i rasen så det är väl drt enda dom
gör att jag tvekar lite till att skaffa en till
Enkel ras att äga och är super med barn
Väldigt påhittiga och otroligt tillgivna
En ras som oftast är väldigt följsam och vänlig. Passar för många olika aktiviteter. Aktiv ute
och lugn inne.
Bästa friskaste och trevligaste hund jag haft
Så glad o vänlig hund
Rolig, egensinnig, smart, vacker, självständig, stolt, ganska lättlärd, vänlig. En blandning
mellan hund/katt/apa/arabhäst
Deras integritet och samtidigt tillgivenhet tilltalar mej
Skaffade min första whippet för 2 år sen. En tik på 10 månader. Efter nästan 1 år skaffade vi
en till tik på 10 månader. Whippet är den absolut bästa rasen. Vi bor på lantgård med kor,
hästar, höns o gris. Hundarna är alltid lösa hemma på gården o det fungerar hur bra som
helst.
Så vänlig mot allt och alla, trygg i sig själv, supersocial, vacker, frisk och pigg
Jag kan tänka mig att köpa whippet igen. Men efter köp av 4 whippethanar, så har 2 blivit
kryptorchida. Hädanefter köper jag enbart tik i denna ras!
Underbaraste personligheten och fantastisk empati, mitt livs kärlek
Haft hundar under hela mitt liv. Haft mest hundar som är vanliga ex labrador, golden
retriever, tax, samojed m fl. Men vinthundar är det bästa jag haft och fattat tycke för ❤️. Har
två Whippar och en Saluki. Svaren grundas på den Whippet jag köpt hos uppfödaren som
skickade frågorna.
Pga "problem" som nämnts ovan
Enklare och underbarare hund kan man inte ha
En fin, lugn och social hund med bra psyke och en underbar personlighet
Den perfekta familjehunden
Jag har tidigare haft samojeder och föder upp mopsar. Whippeten kompletterar och
samlever bra med mopsar. Båda älskar att krypa upp nära, rusa av sig som galningar och mår
bra av att strosa med mig genom skogen
Lättsam, underbart temperament, lätt att ha med sig överallt, full fart ute, soffpotatis o
knähund inne. Inga hälsoproblem, vacker som en dag
Är uppfödare
Beteende - mycket roligare och mer galen (positivt) än förväntat
Roliga
Mjuka
Härliga tävlingshundar
Lättsamma att leva med
Komplett hundras som passar mig som handen i handsken!
Underbara



































Trevliga hundar
En fantastisk hundras - lagom stor, lättsam päls och urtrevligt temperament!!
Lättsamma och roliga
En hund med on/off knapp
Trevlig och mysig ras som är lätt att leva med
Har redan flera av rasen och det sedan 1985 - valet av ras är klar!
En fantastisk ras på alla sätt
Whippets passar vår livsstil. Aktiva ute och lata inne
Whippet är så nära sin familj, lätta att ha med sig på besök, hotell mm
Fantastisk ras, så uppmärksam på sin familj, gosig
Har redan haft 12 stycken
För att det är en väldigt anpassningsbar hundras som hänger med på det mesta med gott
humör
Whippets passar vår livsstil. Aktiva ute och lata inne.
Finns inget bättre än en whippet
Skaffat två till efter denna hund
Vuxit upp med Whippet. Älskar rasen.
En härlig hund att ” stapla” på hög . Ljuvlig och med en stor egenhet.
En gång whippet alltid whippet! =D
Bästa,trevligaste rasen. Glad, enkel att ha
Whippet är bästa rundrasen! Rolig, mycket energi, snäll, gosig och perfekta familjehunden!
En oerhört trevlig och okomplicerad hund som hänger med på det mesta. Väldigt vacker ras
Whippet är en helt fantastisk ras, vår hund är mjuk och snäll, men också tokig och rolig.
Älskar rasen!
Whippet är min ras
På fråga 44 (om skendräktighet) har jag inte svarat något då hon löper för första gången just
nu.
Jag har en hanlinje som jag är väldigt nöjd med och vill fortsätta på så länge bra uppfödare
önskar använda dom
Vi har redan två yngre whippettikar och har planer på fler!
De är snälla, mjuka, lätta att ha, luktar gott och är vackra
Underbara och lättlärda hundar
Alltså vi kommer alltid att älska whippet men av olika anledningar har vi nu valt andra raser.
Delvis aktiva val och delvis för att det råkade bli så. Det vi upplever som en utveckling under
de 30 år med rasen vi haft i familjen är att vi för stunden är nöjda med att utforska andra
raser. Att 3 av de 4 senaste våra whippar drabbats av PLE med olika utgång på behandling
och att den 4 av dessa 4, skadade sig så illa på egen tass att vi valde att avliva honom spelar
säkert också roll. När människor frågar om whippet är en frisk ras så svarar jag att generellt
ja, men att de individer som ändå blir sjuka ofta blir väldigt sjuka. När vi hittar en individ med
"frisk" bakgrund och en mentalitet med lite lagom blandning av vinthundsvärdighet och
terriertryck utrustat med det varmaste hjärtat och med reglage på energinivån, dvs inte bara
tydlig av och påknapp utan något som går att styra. Exteriört ser vi helst en whippet "inom
måtten" som följer den gamla skrivningen "en hund utan överdrifter". När vi hittar den, så
kanske det kan bli en whippet igen, eftersom man aldrig ska säga aldrig här i livet.
Världens underbaraste hund! Hade aldrig trott att jag skulle få en sådan fantastisk varelse i
mitt liv!
Allsidigare hund får man leta efter
Bästa rasen! Pigg, mild, snäll, busig, världens snabbaste lathund, helt enkelt underbar













Jag har inte kunnat tänka mig annan ras sedan min första whippet
Denna hunden började fnysa vid ca 7 månaders ålder, har blivit behandlad ett flertal gg för
olika saker, varit nersövd ca 5 gg, tagit prover i nos/hals, inte hittat orsaken till varför hon
fnös/snorade, när hon var ca 1 1/2 år fick hon en febertopp på över 41 grader, fick
antibiotika o blev bra, ca 4 månader fick hon det igen, fick antibiotika o blev bra, gick 1
månad så fick hon det igen + lunginflammation, fick antibiotika, men svarade inte på den, o
då lät jag henne få somna in. Så tyvärr vet jag inte vad som var fel på henne, då dom har gjort
så mkt tester, kollat med kamera, biopsid, röntgat, tagit avföringsprover. Jobbigt när man
inte vet felet, eller om veterinärerna missade något.
Är uppfödare så svaret är givet - det finns ingen annan ras som passar mig lika bra!
En rolig ras, med integritet och påhittiga. Kommer vanligen överens med andra hundar och
mänskor. Sociala och påhittiga, men klibbar inte på en som säklskapshundar ofta gör.
Rara roliga hundar med integritet och självständighet
Väldigt behagligt temperament, självständiga men ändå tillgivna. Luktar inte ”våt hund”.
Påhittiga
Whippet är den perfekta rasen för mig
Lätta att ha med överallt
Nöjd med valet av ras och kan inte se mig själv med nån annan ras då den passar så bra in i
livet
Bästa rasen!

