
270 hunde gik tur på Amager Fælled
270 hunde var samlet på Amager Fælled lørdag, da Agria Dyreforsikring gennemførte “Agria
Hundegåtur” for andet år i træk i Danmark. 13.500 kroner blev samlet ind, og pengene går i år til
Dyreværnet.

Lørdag den 25. maj mødtes 270 hunde fra hele Sjælland på Amager Fælled. Sammen med deres ejere var de mange snuder samlet for at
deltage i Agria Dyreforsikrings årlige hundegåtur. Det blev en festlig dag i velgørenhedens tegn med masser af bjæf og glade hunde med
logrende haler i naturskønne omgivelser. Agria Dyreforsikring havde forinden bebudet, at for hver ekvipage - hund og ejer - som gik med på
turen, blev der doneret 50 kroner ubeskåret til dyrevelfærd. I år går pengene til Dyreværnet, som behandler hunde i nød og hjælper dem med
at finde kærlige og blivende hjem.

Kl. 11.00 stimlede alle deltagerne sammen. Efter lidt opvarmning lød startskuddet til gåturen. Det var ikke kun i Danmark, at gåturen blev
afviklet, også i Paris, Edinburgh, Helsinki, Oslo og 12 byer i Sverige gik hundeejere og deres firbenede venner for en god sag. Samlet set blev
13.500 kroner samlet ind i Danmark, og det er ny rekord.

Direktør i Dyreværnet, Rikke Christensen-Lee, sagde efter gåturen:

”Vi er super glade for at have været med til gåturen og ikke mindst for donationen på 13.500 kroner fra Agria. Pengene skal gå til vacciner til
hundene. Medicin til dyrene er en af vores store udgifter, så det er dejligt med det flotte bidrag.”

Tine Antvorskov, direktør i Agria Dyreforsikring, var efterfølgende meget tilfreds med dagen:

“Jeg er glad for, at gåturen på Amager Fælled blev en succes. Jeg er især stolt over, at vi bidrager til Dyreværnets gode arbejde, så endnu
flere herreløse hunde kan blive medicinsk behandlet. Mange tak til alle hundeejerne, der dukkede op og gik med. Vi glæder os allerede til
næste års gåtur!”
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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 heste, hunde, katte og andre smådyr som for eksempel slanger, kaniner, ildere og
papegøjer.



papegøjer.


