
 

 

Masser af bjæf og logrende haler i maj: 
Stor hundegåtur på Amager 
Agria Dyreforsikring afholder den 25. maj den årlige “hundegåtur”, et stort 
velgørenhedsarrangement, som i år vokser i omfang endnu en gang. I hele seks 
europæiske lande mødes hundeejere og vovser for at lege, snuse og gå 
sammen for et godt formål. I Danmark er gåturen på Amager Fælled. 

I Sverige har der siden 2016 været tradition for, at hundeejere samles med deres 
firbenede venner i foråret for at deltage i den populære gåtur, “Agria hundpromenad”, 
arrangeret af Agria Dyreforsikring. Gåturen fik debut i Danmark i 2018, og i år har den 
igen fået vokseværk, da hele seks forskellige lande afholder gåturen. Der bliver dermed 
tusindvis af bjæf og logrende haler, når startskuddet lyder den 25. maj kl. 11.00 i alle 
landene. 
 
Gåturen er ikke kun for motionens skyld. Det er en herlig folkefest for alle typer af 
hunde og hundeelskere. Det er en dag med hyggeligt samvær, hvor hunde og deres 
ejere er fælles om at hjælpe hunde, der har det svært. Det er gratis at deltage, og hvert 
år donerer Agria Dyreforsikring penge til et godt formål, og i Danmark er det 
Dyreværnet, som i år modtager 50 kr. for hvert par - ekvipage - som deltager. Sidste år 
blev 200.000 kroner doneret til hundevelfærd i Danmark, Norge, Finland og Sverige. I år 
er Frankrig og England også med i gåturen, og derfor er forventningerne til 
indsamlingsresultatet høje, forklarer direktør i Agria Dyreforsikring Danmark, Tine 
Antvorskov, og fortsætter: 
 
“Det er vigtigt, at vi samler rigeligt med penge ind til Dyreværnets gode formål. Der er 
stadig mange hunde i Danmark, der har brug for at finde nye familier, der kan give dem 
kærlighed og nye trygge hjem. Dyreværnet gør et flot og vigtigt arbejde for at hjælpe 
hunde i nød og finde det helt rigtige hjem til dem.” 
 
Tæt på 300 mennesker deltog på gåturen i Danmark sidste år, og de fleste havde taget 
en firbenet følgesvend med. Tine Antvorskov opfordrer hundeejere over hele landet til at 
pakke en picnic-kurv og tage hunden med til gåtur. Agria sørger for hygge og god 
underholdning i de grønne omgivelser på Amager Fælled. Hun forventer, at gåturen får 
over 500 deltagere denne gang, der er i hvert fald lavet goodiebags med gaver og 
godbidder til de første 400.  
 
Der vil være stande, aktiviteter og opvisninger med deltagelse fra bl.a. race-
specialklubber, Dyreværnet, Dansk Kennel Klub og Danmarks civile 
Hundeførerforening. Udrykningsleder og adfærdsbehandler Nina Amdi fra Dyreværnet 
giver gode og brugbare råd om adfærd og problemløsning. Der vil være også mulighed 
for at stille spørgsmål og få taget billeder sammen med Nina. 
 
Vil du vide mere om Agrias hundegåtur, eller har du allerede besluttet dig for at deltage, 
så kan du finde information om rute, tilmelding og aktiviteter på Agrias hjemmeside. 
 
 



 

 

 
Praktisk information 
 
Dato: Lørdag den 25. maj 
 
Tid: Fælles start kl. 11.00, og derefter sender vi hold afsted frem til kl. 13.00. 
Arrangementet slutter kl. 14.30. 
 
Sted: Amager Fælled i København 
 
Arrangør: Agria Dyreforsikring 
 
Læs mere her: https://www.agria.dk/hund/agrias-hundegatur-2019/#/agrias-hundegatur 
 
 
Om Agria Dyreforsikring: Agria Dyreforsikring er specialist i dyreforsikringer gennem 
mere end 129 år. De fleste medarbejdere er selv dyreejere og sammen med 
dyreejerorganisationer og dyrlæger er Agria med til at udvikle dyrehold, dyresport og 
dyrehelbred. Agria Dyreforsikring i Danmark tilbyder fleksible forsikringer til hunde, 
katte, heste og andre dyr som for eksempel slanger, kaniner, ildere og papegøjer. Agria 
afsætter blandt andet dele af præmieindtægter til veterinær forskning. 


