
Inviterer til veldedig luftetur
Agria Dyreforsikring inviterer hundeeiere over hele landet til å bli med å gå en tur helgen 13.–14. juni. For hver deltaker donerer
forsikringsselskapet penger til Solplassen, et omplasserings- og hvilehjem for eierløse hunder.

For tredje året på rad arrangeres Agria Hundepromenade i Norge. På grunn av omstendighetene blir det i år en digital variant
hvor alle som vil, uavhengig av bosted, er hjertelig velkomne til å bli med å gå for en god sak!

Hjelper eierløse hunder

Per påmeldte hundeeier som går en tur i løpet av lørdagen eller søndagen, donerer Agria 10 kroner til Solplassen. Solplassen
holder til på Vinterbro, og eies og drives av ildsjelen Marianne Øyen. Her bor det hunder på midlertidig og permanent basis, som
av ulike årsaker ikke lenger har et hjem. Pengene fra Hundepromenaden går uavkortet til hundene og arbeidet for å tilrettelegge
for flere hunder. 

– Vi håper flest mulig over hele landet blir med å gå en tur sammen med oss for å samle penger til dette viktige og fine formålet. Vi
valgte Solplassen for andre året på rad som mottaker da denne dyrevernsorganisasjonen gir hunder med ulike uheldige
forutsetninger et bedre liv. De setter dyrevelferd høyt, noe som er midt i kjernen av arbeidet vårt, sier Marianne Broholm Einarsen,
administrerende direktør i Agria Dyreforsikring.

For at deltakelsen skal være gyldig og telle med må alle deltakerne registrere seg på nettsiden til Agria. 

Turen som engasjerer internasjonalt

Hundepromenaden ble for første gang arrangert av Agria Djurförsäkring i Stockholm i 2016, og etter stor suksess kom
arrangementet for første gang til Norge i 2018. I fjor ble arrangementet gjennomført samme dag i Oslo, Paris, Edinburgh,
Helsingfors, København i tillegg til 12 steder i Sverige. Alle med ulike veldedige formål for hunder. 

– Vi er stolt og glad for at dette arrangementet engasjerer hundeeiere. Tanken med Hundepromenaden er at hunder går for hunder
som trenger en ekstra støtte, sier Broholm Einarsen.

Hun forteller at årets Hundepromenade er litt ekstra viktig.

– Vi er i en spesiell tid hvor vi har vært mer hjemme og mindre sosiale. Mange har hatt en vanskelig periode, og da kan
Hundepromenaden være en god anledning til å samle familie og venner for å gå en hyggelig tur sammen for et godt formål,
avslutter Broholm Einarsen.


