
 

 

Har du en mynde? 
(Greyhounds, Lurchere, Galgoer, Podencoer, Whippets, hjortehunder, Italiensk mynde, etc). 

 

Vi vil gjerne at du blir med oss på "Great Global Greyhound Walk" 

søndag 25. september 2022! 

 

‘Great Global Greyhound Walk’-arrangementet startet i 2010, og begynte som et UK-

arrangement. 

 

I 2021 opprettet turarrangører et arrangement som hadde 7509 deltakende mynder på 343 

turer i 27 land! 

 
Vil du være med på å støtte denne myndeaktiviteten? 

Det er veldig lett, du velger ganske enkelt hvor du vil gå, registrerer turen din på nettsiden 

vår og rapporterer tallene dine til oss på turdagen! 

 

Sjekk ut videoen vår: https://www.youtube.com/watch?v=9o71zZhdx_Q 

 

Det er virkelig så enkelt! 

 

Hvis du vil finne ut mer, vennligst ta en titt på informasjonen nedenfor. 

Vi håper virkelig du kan bli med oss og vise frem dine mynder for verden! 

 
Hvem er arrangementet åpent for? 

Alle med mynder! Enten du ønsker å organisere en stor gruppevandring eller bare ta din 

vanlige tur med mynden din, er alle velkommen til å bli med og være en del av denne 

fantastiske globale begivenheten! 

 

Må jeg betale for å registrere en tur / delta på en tur? 

Nei, dette er et helt gratis arrangement for alle! 

 

Når skal jeg gå? 

For å bli inkludert i de globale deltakertallene, må vandringen din gjennomføres på 

arrangementsdagen (søndag 25. september 2022). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9o71zZhdx_Q


Når må gåturen min starte? 

Hittil har vandringene startet klokken 10. Turene startet i Storbritannia og ble holdt i juni, som 

er et ideelt tidspunkt. Nå har vi 27 land involvert, på grunn av forskjellene i temperaturer over 

hele verden, foreslår vi at du starter på et tidspunkt som passer for hundene. Dvs. hvis det 

skal bli varmt, kan en tidligere tur være best. 

 
Hvordan registrerer du turen din? 

Du må gjøre dette på nettstedet vårt, https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk 

(Påmeldinger åpner først i 2022) 

 

Bestem din turtype fra følgende 4 alternativer: 

• Offentlig gruppevandring – Kun mynder– Denne turen vil vises på kartet vårt og 

gjøres offentlig slik at andre turgåere kan bli med deg. 

• Offentlig gruppevandring – Mynder og andre raser fra deltakerens familie. Denne 

turen vil vises på kartet vårt og gjøres offentlig slik at andre turgåere kan bli med deg. 

• Privat tur – Bare du og hunden(e), eller du kan invitere noen venner. Denne turen vil 

ikke vises på kartet for å sikre at publikum ikke deltar på en slik tur ved en feiltakelse. 

Hundene dine vil fortsatt telle med i de globale deltakertallene. 

• Privat Kenneltur– For omplasseringshunder/ hunder i rescue som ikke er i stand til 

å delta med andre hunder. Denne turen vil ikke vises på kartet for å sikre at publikum 

ikke vil se og delta. Hundene dine vil fortsatt telle med I den globale totalen. 

 

Hva må du gjøre etter at du har registrert turen din? 

Vi vil publisere turen din på nettsiden vår innen 24 timer etter registreringen din. 

Hvis du har organisert en offentlig tur: du vil kunne se turdetaljene dine på nålen på kartet 

vårt https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-schedule. Du må kontrollere at 

detaljene på kartet er korrekte og svare på e-posten for å bekrefte at du har gjort dette eller 

gi oss beskjed om eventuelle endringer. Det er viktig at markøren på kartet er korrekt, da 

dette er hva turgåerne dine vil se. 

Hvis du har registrert en privat tur: du trenger bare å svare på e-posten for å bekrefte at du 

har mottatt den. 

 
Hvordan kommuniserer du antall mynder som gikk på dagen? 

Hvis turen din er basert i Storbritannia, trenger du bare å sende oss en tekstmelding. Hvis 

turen din er utenfor Storbritannia, sender du oss en e-post. Vi ber om 2 tall fra våre 

turarrangører: 

1) antall mynder som deltok 

2) antall hunder til omplassering som deltok på vandringen. 

Detaljer om hvordan du sender oss dine tall blir kommunisert via e-post eller tekstmelding et 

par dager før turen. Hvis du er utenfor Storbritannia, trenger du bare å svare på e-posten da 

denne vil inneholde navnet på din turgruppe i overskriften på e-posten, slik at vi kan notere 

de riktige tallene til den riktige turen. 

 

Når må du få tallene dine til oss? 

Vi ber om at alle tall gis til oss under eller umiddelbart etter turen. Vennligst send dem til oss 

innen kl. 18.00 lokal tid senest på turdagen, slik at vi kan begynne å samle inn data. Hvis du 

er deltaker på en tur utenfor Storbritannia og ikke har tilgang til e-post umiddelbart etter eller 

under turen, vennligst gi oss beskjed, så kan vi gi deg noen andre alternativer. 

 

 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-schedule


Bilder av hundene dine på dagen 

Finnes det noe bedre enn å se gjennom drøssevis med bilder av glade hunder over hele 

verden?! Det er virkelig et syn å se! Disse kan enten sendes til oss på e-post eller legge dem 

direkte inn på vår Facebook-side. Temaet for 2022-arrangementet er RØDT. Hvorfor ikke kle 

hunden opp (og deg selv) i rødt og ta et bilde! Facebook-siden vår vil være oppe på 

turdagen og full av bilder av hunder over hele verden. Du trenger ikke kle deg ut for å være 

med, det kan ganske enkelt være hundene som nyter turen. Turtemaet for 2021 var blått. Du 

kan se noen flotte bilder i galleriet vårt. https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/gallary 

 
Effekter: 

Vi har en butikk hvor vi selger varer fra turjakker til hundebandanaer til jakkemerker. Varene 

har vår logo "Great Global Greyhound Walk". Vi har også vesker, bandanaer og hundevester 

med ulike budskap, ‘Greyhounds Make Great Pets’, ‘Sighthounds Make Great Pets’, ‘I Need 

A Home’ og mange flere. Disse selges til turgåere gjennom nettsiden vår, men vi tilbyr disse 

til en engrospris til turarrangører slik at de kan selge på tur. Vi håper at dette vil hjelpe 

organisasjoner med å samle inn midler til sitt arbeide. Vi sender en brosjyre på e-post til våre 

turarrangører før butikken åpner for turgåere, som vil gi arrangørene tid til å ta imot 

bestillinger og få bestillingene deres til oss. 

 
Hva vi ber deg om: 

• Fyll ut registreringsskjemaet i sin helhet, med så mange detaljer som mulig, da dette 

er hva turgåerne dine vil se 

• Svar på e-posten etter registreringen for å bekrefte turen (hvis du ikke har mottatt en, 

vennligst sjekk spam) 

• Send oss turnummeret ditt innen kl. 18.00 (lokal tid) på turdagen 

• Vi har en veldig nyttig guide for GGGW-regler som du kan laste ned. 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Walk-

Rules-A6.pdf 

• Viktigst av alt - HA DET GØY! 

 
Slik kan vi hjelpe deg: 

• Du finner mer info på vår hjemmeside og Facebook-side. 

• Du kan stille spørsmål på vår Facebook-side og vi kan knytte deg til en mentor. 

• Vi vil promotere dine offentlige turer på kartet og Facebook-siden vår. 

• Når du er registrert, kan du bli med på Facebook-siden for Walk Organizers. 

• Våre frivillige er her for å hjelpe deg med en hvilken som helst del av turen, fra 

generell moralsk støtte, ideer for å gjøre det til en større begivenhet og til å hjelpe 

deg med å gjøre en risikovurdering. 

• Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du sende oss en e-post på 

team@greatglobalgreyhoundwalk.co.uk 

  
Vil du ha med mynder som leter etter sine evige hjem som deltaker på turen din? 

I så fall, hvorfor ikke sende oss en e-post med et bilde og skrive om mynden din sammen 

med turen du skal delta på. Vi vil da annonsere dem på vår nettside/Facebook-side. Du vet 

aldri, noen kan bli med på tur og bli forelsket! (Flere hunder som leter etter sine evige hjem 

har funnet dem på en global vandring). Du kan se noen av historiene her, 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/homed-hounds (på grunn av antall 

organisasjoner som deltar, må vi begrense dette til 2 sighthounds per omplasseringssted 

men selvfølgelig, du kan ta med flere til turen). 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/gallary
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Walk-Rules-A6.pdf
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/wp-content/uploads/2021/12/Walk-Rules-A6.pdf
mailto:team@greatglobalgreyhoundwalk.co.uk
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/homed-hounds


 
Rescues/ organisasjoner / turgrupper som deltar 

Hvis du registrerer en tur og er en del av en organisasjon, vil vi legge til din organisasjon på 

nettsiden vår med en lenke til din nettside og Facebook-side. Du kan se hvilke 

organisasjoner som deltok i 2021 her. 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-rescues-2020 

 
Annen informasjon: 

Noen av våre turarrangører gjør turene om til et heldags-arrangement. Noen har boder, 

baker kaker, selger te/kaffe, holder utlodninger, selger varer osv. Du kan gjøre 

arrangementet ditt så stort eller lite du vil. Dette arrangementet passer for organisasjoner 

som ønsker å gjøre en hel dag ut av det eller bare en eier som tar hunden sin på tur fra sitt 

eget hjem, men alle kan føle at de er en del av en global begivenhet! For ikke-rasespesifikke 

rescues, hvorfor ikke holde en "Sighthound Sunday"-dag og promotere hundene dine 

lokalt?! Vi har et "mer info"-felt på registreringsskjemaet, slik at du kan detaljere eventuelle 

andre planer du har for dagen, og lokale turgåere vil kunne se dette. Du kan få noen nye 

turgåere med deg! 

 
Det er virkelig så enkelt! Vi ville elsket om du kunne bli med oss! Målet med dagen er å 

promotere mynder som fantastiske kjæledyr og for eiere å komme sammen med hundene 

sine og nyte en herlig tur sammen. Det viktigste er at hunder og eiere har det gøy! 

 
Hva annet tilbyr vi utenom den årlige vandringen: 

Hvis du har en lokal turgruppe for mynder (eller en turgruppe for alle raser som inkluderer 

mynder), legger vi gjerne dette til i listen vår over turer. Vi promoterer denne siden utenfor 

Global Walk, slik at du kan få andre med mynder til å bli med på turen! Du kan se denne 

listen her 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/home/walking-groups  

  
Nyttige lenker: 

• Vår nettside: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk 

• Finn din lokale Global Walk her: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-schedule 

(Dette er de offentlige vandringene som er registrert for 2021-arrangementet). Hvis 

du klikker på knappenålen på kartet, vil du se detaljene for turene) 

• Rescues/ organisasjoner / turgrupper som deltok i 2021: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-rescues-2020 

• Tur-resultater: Global oversikt etter år: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/global-results-overview 

• Topp 10 fotturer etter år: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/top-10-walks-by-year 

• Gånummer etter land: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-numbers-by-country 

• Gangnummer etter stat/provins/fylke/region: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-numbers-by-region 

• Deltakende land etter år: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-countries 

• Hounds Homed som et resultat av Global Walk: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-rescues-2020
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/home/walking-groups
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-schedule
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-rescues-2020
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/global-results-overview
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/top-10-walks-by-year
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-numbers-by-country
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/walk-numbers-by-region
https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/participating-countries


https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/homed-hounds 

• Turgalleri gjennom årene: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/gallary 

• Sighthound Walking Groups utenfor Global Walk: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/home/walking-groups 

• Brosjyrer, plakater og etc for turen: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/o-downloads 

• Registrer turen din: 

https://www.greatglobalgreyhoundwalk.co.uk/submit-walk/ 

• Facebook-side: 

https://www.facebook.com/groups/324040254294277 

 

 
Hvis du vil ha mer informasjon, ønsker noen ideer eller har spørsmål, vennligst send oss en 

e-post på team@greatglobalgreyhoundwalk.co.uk 

 
Takk for at du tok deg tid til å lese, vi håper virkelig du kan bli med oss på vårt 

arrangement i 2022! 
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