Hej Ewa & Grattis till din whippetvalp!
Du kommer att få stor glädje med ditt rasval. Whippet är en tyst, nära trevlig hund som oftast
kommer väl överens med andra hundar, och som gillar de flesta aktiviteter. Den är blixtsnabb
som vuxen och som unghund väldigt benägen att "nästan kliva i bokhyllan - som en katt". Var
med i hundens fart så den inte gör sig illa. Mycket skälliga raser kan whippeten tycka mindre
om att umgås med. Mycket små fluffiga/pälsiga raser typ Coton De Tulear, Yorkshireterrier
med fler liknande kan bli en lekkamrat man råkar döda - se texten nedan.
Whippet tillhör Vinthundarna vilka ursprungligen användes till "hetsjakt" efter olika vilt. Det
innebär att det finns en utmaning för dig att se för att nå bästa resultat i er gemenskap. Just
whippet användes till hare och kanske främst kanin jakt.
Hetsjakt innebär oftast att man inte skjuter viltet utan hundarna springer ifatt och avlivar
viltet/bytet själva. Whippet kom till genom korsning av Greyhound, mindre terrier - troligt
Jack Russell Terrier och Italiensk Vinthund.
Innan whippetens vara, ägdes och eller delades av flera arbetarfamiljer uppe i norra England
en Greyhound - som hjälpa till med familjernas försörjning. Hunden såg till att familjerna fick
lite kött till soppan - som var den vanligaste måltiden. Detta förbjöds av adeln för andra än
dem själv att äga, en Greyhound, som är snabb och fäller utan större problem även större vilt
t.ex. hjortdjur.
Whippet blev snabbt väldigt populär då den var en snabb och tyst jägare - där resultatet av
jakten kunde leda till mer fullvärdig kost genom kött till familjen. Vadslagning om snabbhet
gav lite klirr i kassan och så var whippeten billig i drift och en nära varm vän i hemmet plus
att inget förbud för innehav av denna hund fanns då den ansågs som bastard/blandning.
Detta är ursprungshistorien om whippet och idag används inte hunden till hetsjakt - vilket är
förbjudet, i de flesta länder.
Varför jag skriver detta till dig är för att i whippet finns anlagen kvar; snabb som blixten, är
kapabel att avliva mindre byten/ som en hundkamrater - när leken blir för intensiv - kan då
uppfattas som byte.
Whippeten är lättskött men är inte glad för regn och kyla och behöver få skydd för detta. I det
sammanhanget tänk på att täcken skall väl täcka rygg och svansroten då denna del - korset, är
den känsligaste för kyla.
Detta betyder inte att whippet behöver täckas i tid och otid. Så länge hunden är i rörelse och
det inte är flera minusgrader eller hällregn klarar en whippet lika väl som andra hundar att
vara ute - men klokt att känna till.
Ett problem som kan vara med whippet är att ha den lös och förvänta sig att den lyder minsta
vink från oss, så är det inte - som "gammal hetsjägare" har den i sitt dna att springa ifatt mer
än att samarbeta när det finns rörligt vilt i närheten.
Detta innebär att en god, noga och långvarig träning krävs för att kunna ha whippet lös, på
lämpliga ställe. För en whippet behöver verkligen friheten och få upp sitt eget tempo - ett
tempo vi aldrig når upp till.

För att ha extra trevligt med sin whippet när den är vuxen kan vara att gå med i ett gäng som
utövar "Lure-Coursing" det är en simulerad harjakt, något som är mitt i prick för en whippet.

Jag hoppas du går med i VUV, du kommer att få mycket hjälp som är baserad på hunden som
art, individ och ras, och det är just den typen av kunskap som ger dig bästa hundlivet och
hunden bästa förståelse för vad det är ni tränar ihop.

En hund är en hund, men alla hundar är inte lika

