
Rekordmange deltakere under årets Agria Hundepromenade
I helgen gikk over 2 000 hundeeiere over hele landet Agria Hundepromenade til inntekt for Solplassen. Dette var en seksdobling av antall deltakere fra
fjoråret og vi er overveldet over engasjementet!

I helgen var alle hundeeiere i Norge invitert til å bli med på Agria Hundepromenade, en veldedig luftetur arrangert for tredje året på
rad her til lands. Nytt av året var at lufteturen ble arrangert "digitalt" hvor alle kunne delta hjemmefra. For hver hundeeier som
meldte seg på og gikk en tur i løpet av helgen 13. juni og 14. juni donerte vi 10 kroner til Soplassen.

Over all forventning

Totalt deltok 2 147 hundeeiere og hunder under årets Hundepromenade, en seksdobling fra fjoråret. Donasjonbeløpet ble med
andre ord 21 470 kroner, som går uavkortet til Solplassen og deres viktige arbeid.

– Vi er overveldet og enormt takknemlig over antallet deltakere! Det var deltakere representert fra alle kriker og kroker av Norge,
blant annet Røros, Svolvær, Kråkerøy, Askim, Råholt og Sunndalsøra, for å nevne noen. Vi gleder oss til å kunne overrekke en fin
og viktig støtte til Solplassen, sier Marianne Broholm Einarsen, administrerende direktør i Agria Dyreforsikring i Norge.

Solplassen hjelper og ivaretar hunder som trenger et nytt og godt hjem. Bare i 2019 omplasserte de cirka 160 hunder. De lar også
noen av hundene bli på Solplassen som faste beboere. 

– Dette er fantastisk bra, og vi er superglade og fornøyde! Stor takk til alle deltakere og til Agria, som har arrangert et så flott tiltak
som tilrettelegger for at Solplassen kan hjelpe hunder og gi de en ny sjanse. I tillegg aktiviserer tiltaket hunder og mennesker, sier
Marianne Øyen, daglig leder hos Solplassen.

Stort engasjement i sosiale medier

Både i forkant og underveis var det et stort engasjementet i sosiale medier, og flere hundre deltakere delte bilder og videoer av
sine lykkelige, firbente turkamerater. Mange spaserte sammen med venner og familie, enkelte med opptil 10 hunder på tur. Det var
en varm sommerhelg med over 20 grader over store deler av landet, men alle var tilsynelatende flinke til å ta hensyn i varmen.

Sjekk gjerne emneknaggen #agriahundepromenade på Instagram for å se noen herlige glimt fra helgen.




