
Inviterer hundeeiere til en veldedig tur
Agria Dyreforsikring inviterer alle hundeeiere til å gå en tur for hjem- og eierløse hunder der de
bor, 18.-19. september. Pengene går til inntekt for Solplassen.

 

Antall omplasseringshunder har hatt en stigende kurve de siste årene og Agria ønsker derfor å
sette søkelyset på dette ved å invitere hundeeiere over hele landet til  gå en tur for en god sak.

Hva er hundepromenaden?

Agria Hundepromenaden 2021 er i all hovedsak digital, noe som gjør at man kan gjennomføre
turen når man selv ønsker i løpet av helgen. I tillegg til dette stiller 7 av landets hundeklubber
opp og arrangerer felles turer rundt omkring i hele landet. For hver deltaker donerer Agria 10
kroner til Solplassen.

Solplassen

Solplassen er et hvile- og omplasseringshjem for eierløse hunder. Pengene vi samler inn går
uavkortet til hundene som allerede bor der og for å tilrettelegge for enda flere hunder. Her bor
det hunder midlertidig og på permanent basis, som av forskjellige grunner ikke lenger har et



hjem.

Engasjerer internasjonalt

Dette er et unikt arrangement som arrangeres på tvers av Agria-landene. Agria hundepromenade
ble for første gang arrangert i Stockholm i 2016, og har siden blitt gjennomført i Norge,
Frankrike, Finland, Storbritannia og Danmark. Pengene har blitt samlet inn til utvalgte
dyrevelferdsorganisasjoner i de respektive landene.

-Vi håper at flest mulig blir med og går tur denne helgen for en fin og viktig sak. Det hadde vært
gøy å slå rekorden fra i fjor hvor over 2000 hundeeiere deltok, sier Marianne Broholm Einarsen,
administrerende direktør i Agria.

Hvilke hundeklubber arrangerer hundepromenaden?

Tana hundeklubb, Sortland Hundeklubb, Norsk Spaniel Klubb avd. Vestfold, Norsk
Schäferhund Klubb avd. Fredrikstad, Norsk Berner Sennehundklubb avd. Hedmark, Norsk
Schnauzer og Bouvier Klubb avd. Hordaland og agent Lena Vanvik på Mogreina.

Agria Hundepromenade oppsummert:

• Meld deg på her 
• Gå en tur med hunden din 18. Eller 19. september, du velger
• Del gjerne bilde/video fra din hundepromenade i sosiale medier med

#agriahundepromenade og tagg @agrianorge
• Vi donerer 10 kroner til Solplassen per registrerte deltaker


