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Ellers i dette nummeret:

- Presentasjon av styret
- Agilitykurs
- Kurs i Rogaland
- Den svenske spesialen 
- Mentaltesting
- Vålerbanen
- Eurasierspesialen

nr.21, årgang 6

‘‘Redaktørens’’ hjørne

INFORMASJON
NEK benytter NEK-nytt og hjemmesiden for å informere
medlemmene våre - kun unntaksvis sendes informasjon ut
på annen måte. Følg med på hjemmesiden og les NEK-nytt!

Hei! Da var endelig 
sommerens utgave 
kommet. På grunn av 
ferie og et helt nytt styre 
har det blitt litt forsin-
kelser, men håper det 
går bra! Jeg har tatt 
på meg ansvaret for å 
designe NEK-nytt etter 
Hege som har gjort en 
utmerket jobb, mens 
nestleder Kine har hatt 
ansvaret for å få tak i 
innhold. Vi ønsker dere 
en riktig god sommer 
videre, og masse glede 
med de herlige firbeinte!

Mvh
Caroline Fossberg

god sommer!

Bittebits Isac

NEK-nytt trenger bilder av hunder, rare, 
morsomme, flotte og gjerne små historier 
fra ting som skjer rundt om i landet!



NEK-nytt 2011:
Utgivelsesplan/materiellfrist:
Uke 39 - frist 1.september
Uke 51 - frist 1.desember
Vi setter stoooor pris på alle bidrag!

Annonsepriser, medlemmer: 
1/1s        300,- 
1/1s        600,- for et år 
1/2s        200,-
1/2s        400,- for et år 
1/2s      championat gratis! 
1/2s       «til minne» gratis!  

Styreleder´n

Får du ikke tilsendt
NEK-nytt på mail?
Send oss en mail:
nestleder@eurasierklubben.no

 
 
NEK deltar på Dogs4All med stand også i 2011. Vi kommer til å trenge 
hjelp på standen og i raseparadene. Sett av datoene 27. - 28. november, 
vi kommer tilbake med mer info! 

Vi sees på Lillestrøm! 

Da er endelig sommeren her! - eller? Her kommer 
ihvertfall et rykende ferskt Nek-nytt, nå med nye 
“redaktører”. Tusen takk til Caroline og Kine som står 
for dette nummeret! Det har vært mange endringer i 
klubben siden sist, noen nye fjes er det også. En liten 
presentasjon av noen kommer her, de andre kommer 
i neste nummer. Vi står nå foran en hektisk sesong for 
oss i klubben, først helgen 16-17 juli, da er det den 
store dobbeltustillingen på Vålerbanen som står for 
tur. Dette innebærer masse jobb for oss som er med 
men det er verdt det!Helgen 13-14 august arrangerer 
vi spesialen, også denne gangen i Ål i Hallingdal. 
Håper og se dere alle der! Klubben fylte 5 år 20. mai 
- derfor sponser vi alle medlemmer med 50,- om dere 
vil være med og spise koldtbord sammen med oss 
lørdagen på spesialen. Mer info finner dere i bladet.
 
Ønsker dere alle en riktig god sommer! Håper vi sees.
 
Anita
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NEK-nytt 2011:

Får du ikke tilsendt
NEK-nytt på mail?
Send oss en mail:
nestleder@eurasierklubben.no

NYTT FRA STYRET I NORSK EURASIERKLUBB

 
Vålerbanen 16. - 17. juli 2011 

Det er fremdeles mulig å melde seg som frivillig! 
 

Styret og utstillingskomiteen håper at mange medlemmer ser dette som en mulighet til å bli bedre kjent 
med hverandre, til å ta i et tak for klubben og å lære mer om utstilling og apparatet som er i sving i kulissene 

på slike arrangementer. 
 

Det er morsomt, slitsomt, hyggelig, frustrerende, stressende - kort sagt alt du kan tenke deg og litt til! 
Nærmere informasjon og påmelding som frivillig: Send epost til utstilling@eurasierklubben.no i dag! 

Aktiviteter:
Det nye styret har brukt den første tiden til å sette seg inn i gjeldene saker. I og
med at 3 av 6 medlemmer er helt ferske så sier det seg selv at vi trenger litt tid 
for å sette oss inn i de forskjellige sakene som ble overført fra det gamle styret
 og nye saker som dukker opp.

Styremøter:
Styret har avholdt 4 styremøter siden årsmøte.
Av saker som er blitt behandlet kan nevnes:

-  Avlsrådet.
-  Vålerutstillingen.
-  Eurasier Spesialen.
-  IFEZ.
-  Nye regler Årets utstillings Eurasier.

Neste styremøte er 16 August 2011.

Vi trenger stoff og bilder til medlemsbladet.
Stort og smått mottas med takk.

Styret ønsker alle våre medlemmer en 
riktig god sommer.

For styret 
Gunnar Tranung
Sekretær
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Styret i Norsk Eurasierklubb
STYRELEDER:
Anita Forberg Steen
Styreleder og leder i utstillingskomiteen. Er ei jente på 35 
år som deler hus på Kløfta med samboer Robert og to 
eurasiere, INTUCH NORDUCH KBH06 Bergliot av Geehr-
bacch på 6,5 år og Mettelin`s Freia på 2,5 år. Jeg er født 
og oppvokst med både schæfer og svensk lapphund men 
Lotte og Freia er mine to første egeneide hunder.Jeg var 
en av initiativtakerne til og starte Norsk Eurasierklubb i 
2006 og har sittet som leder siden den gangen. 

NESTLEDER:
Hei! Jeg heter Kine og er 33år og bor på Frogner i Sørum. 
Jeg jobber som helsesekretær på Skedsmokorset  Jeg er 
samboer med Per og vi har tilsammen 4 barn. Jeg er op-
pvokst med newfoundlandshund og har ønsket meg hund 
hele livet. Men ikke før jeg passerte 30 ble det hund i hu-
set. Jeg ville ha en mini nuffe som ikke siklet og ikke luktet 
hund.... vanskelig! En på jobben til Per skulle ha seg hund 
og jeg ble nyskjerrig på hvilken rase de så på. Da han 
viste meg bilde av Eurasieren ble jeg solgt. For en utrolig 
pen hund. Vi begynte og lese om rasen og den var jo per-
fekt!!!  Så startet jaken på valp. Vi skjønte det kunne ta sin 
tid og få tak i valp da det var ventelister men vi ville gjerne 
hilse på noen hunder og tok kontakt med div oppdrettere. 
Vi endte opp med en tispevalp (Oj-Oj av Nixenspitze) fra 
Nixenspitze som vi hentet i vinterferien -10. Jeg hadde 
vært på utstilling som liten og hadde lyst til og prøve det. 
Det var utrolig morsomt. Resultatene går opp og ned men 
en møter mange hyggelige folk og det er veldig sosialt. Så 
nå reiser vi på så mange vi kan.

KASSERER:
Jeg heter Therese Danielsen og er 25 år. Jeg kommer 
opprinnelig fra Mandal, men bor i Oslo sammen med min 
samboer Rune, og eurasieren Zita (Ozita av Nixenspitze). 
Jeg jobber til daglig som skattejurist i Skattedirektoratet. 
Zita er 16 måneder, og er vår første “egne” hund. Jeg er 
vokst opp med hund, så etter 5 hundeløse år i Oslo var 
det ikke tvil om at det måtte en hund i hus! Diverse hunde-
forum på nett ble flittig besøkt, og en dag kom jeg over en 
rase jeg aldri hadde hørt om før - Eurasieren. Jo mer jeg 
leste om rasen, jo sikrere ble jeg på at dette var rasen for 
meg, og det har jo vist seg å stemme perfekt! Siden vi bor 
midt i byen er Zita blitt en skikkelig byhund som trives godt 
med mye action rundt seg, men det aller beste hun vet 
er likevel å ta t-banen(gøøøy!) ut av byen for en skikkelig 
skogstur.

Styreleder Anita Steen

Nestleder Kine Elisabeth Aunan

Kasserer Therese Danielsen
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SEKRETÆR:
Mitt navn er Gunnar Tranung. Jeg er 48 år, gift med Kate 
og har 2 voksne barn. Jobber i Forsvarets logistikkorgan-
isasjon på Kjeller. Har en 2,5 år gammel Eurasier han-
nhund som hezzter Dazzling Dainty`s Ask Balder. Til daglig 
kalt Balder. Dette er vår første hund og vi trålet internett og 
hundeutstillinger i ca. ett år før vi fikk bestemt oss for type 
hund. (Har ikke angret på at valget falt på Eurasier).Det blir 
mange og lange turer i nærområdet, i skogen og det beste 
er når vi kan reise på hytta og være der i mange dager. Da 
blir det tur i ro-båt og turer opp på fjellet.

STYREMEDLEM:
Jeg heter Torhild F. Magnussen og er 41 år. Gift med Vi-
dar, og vi har ei datter på 8 år. Bor på Fjerdingby, rett ved 
Lillestrøm. Jeg ble valgt som styremedlem for 2 år våren 
2010. Vi så Eurasieren for første gang på hundemessa 
på Exporama høsten 2007. Etter å ha lest på internett og 
besøkt flere oppdrettere var vi solgt! Vår første Eurasier 
fikk vi i mars 2009, men den måtte dessverre avlives som-
meren 2010 pga sykdom. Heldigvis kunne vi hente hjem 
en ny liten ulldott 5 uker etter, og Lina Av Geehrbacch ble 
ett kjærkomment, nytt familiemedlem! Hun fyller 1 år i juni. 
Jeg er forskolelærer, men pga kronisk sykdom er er jeg 
for tiden hjemme. Da er det ekstra hyggelig å ha en hund 
rundt seg. Lina og jeg er stadig på farten, skogsturer er nok 
begges favoritt. Har blitt 3 hundekurs, prøvd oss på agil-
lity og spor. Lina liker seg godt ute, sommer som vinter. Nå 
gleder vi oss veldig til sommer- og høstsesongen på hytta i 
Valdres! Der blir det nok endel bading samt turer på fjellet.

VARAMEDLEM:
Jeg heter Anne K Sletmo og jeg holder til i Båstad i Østfold. 
Jeg er 53år. Gift med Thor og har to barn som heldigvis 
ikke bor så langt unna nå etter at de flyttet ut! To barnebarn 
har det også blitt!Jeg er hjemmeværende, så jeg har mye 
tid til våre hunder.Foruten en del eurasiere (og rottweilere) 
som er ute på for, så har vi eurasier Nuch Mettelin`s Bit-
telitt, Mettelin`s Dinze og  Uschi des Neiges de Baikal 
boende sammen med oss ! Og en liten søt papillon frøken 
(surrogatkatten min) på snart 1år!Jeg har hatt hund siden 
jeg var barn, og har hatt oppdrett under kennelnavnet Bit-
tebit siden begynnelsen av 80 tallet.Rottweiler har vært min 
rase, men for ca 11 år siden kom eurasier inn i huset ved 
en tilfeldighet! Ved siden av den mer krevende rottweileren, 
så har eurasier vært en deilig rolig rase og bli kjent med nå 
når årene øker på og orken til å trene og konkurrere med 
(tekst fortsetter neste side)

Styremedlem Torhild F. Magnusen

Varamedlem Anne K Sletmo

Sekretær Gunnar Tranung



Leder avlsrådet Beate Pilskog 
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LEDER:
Jeg heter Beathe Pilskog og er leder for avlsrådet. Har 
sittet i avlsrådet imange år, og før det hadde jeg verv i 
styret, så har hele veien jobbet for klubben og rasen :) 
Jeg fikk min første Eurasier i 2003, en herlig gutt ved
navn Albert. Jeg ble som en sier bitt av basillen på både 
hund, utstilling, lydighet, spor og oppdrett. Hund er nå 
min store lidenskap, og atferd og læring er noe jeg syns 
er veldig spennende, bruker derfor mye tid på både
egne og andre hunder. Har i dag 4 Eurasiere hjemme, 
og en Toller. Grunnen til at det ble en Eurasier er mange, 
men som mange andre er det den tiltalende person-
ligheten. Den er egenrådig men kjærlig, den er rolig men
likevel er den med på det meste, og når en først har 
falt for en Eurasier,da er det ikke mange hunderaser en 
finner nydligere enn denne bamsen :)

IFEZ REPRESENTANT
Jeg fikk endelig mulighet til å ha hund, vi letet på 
nettet etter den passende rasen for oss. Det første 
som slo oss med Eurasieren var utseende...en 
bamse jo! Og når vi leste følgende i beskrivelsen var 
vi ikke i tvil lenger: høy aggressionsterskel, rolig og 
tilbakeholden, tilpasser seg til sin familie ,bjeffer lite.
Vi er mye ut på sjøen, så det var kjempeviktig at 
også vår hund kan trives der. En valpeformidler for-
sikret oss at det viktigste er at vi venner vår hund til 
dette og så går det bra...Så var det denne setningen 
i beskrivelsen som gjorde at vi absolutt ville ha en 
Eurasier som nytt familiemedlem: “Om du ønsker en 
hund som alltid under alle omstendigheter skal være 
lydig, IKKE skaff deg en Eurasier!!!”

Avlsrådet i norsk eurasierklubb

Ifez representant Yvonne

hund dabber litt av!Vi har også hatt noen kull med valper på eurasier, og det gir masse glede 
og mange trivelige nye bekjentskaper! Jeg sitter som varamann i eurasier klubbens styre, og 
brenner som jeg alltid har gjort for hunders mentalitet! Det har fått meg til å arrangere karak-
tertest i eurasierklubbens regi for andre året på rad! En enkel liten men fin test som passer bra 
for eurasier :o)Jeg er utdannet instruktør i lydighet og NBF bruks. Har opp gjennom årene hatt 
mange kurs for de lokale hundeklubbene her ute. Jeg har tatt eksamen som karaktertestdom-
mer, og ringsekretær, men har ikke virket som noen av de delene, da slitasjer i bena desverre 
satte stopper for all den gåingen det vil medføre… Men mye fin lærdom å ta med seg allikevel!
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Avlsrådet Bettina Franz

Avlsrådet Hanne Branil

Navn: Bettina Franz, 59 år, født i Sveits. Jeg har bodd
midt i skogen på Vallset (Stange kommune) siden mars. 
Yrket mitt er veterinær, hvor jeg hadde egen smådyr 
klinik i 21 år i Sveits. Spesielt uttdannet for adferdme-
disin.  Jeg har en eurasier, Cojan vom Nordertor, han-
nhund på 8 år, som er far til 3 kull. Jeg har vært eier av 
eurasier i 20 år.Itillegg har jeg 3 katter. Mine interesser 
er avl av eurasier med god helse og adferd, informere 
eurasiereiere og være oppdretter. For 5 år siden, var jeg 
leder for eurasier-avlsrådet i Sveits. Jeg liker å gå på tur 
med hunder, triks treining og lære norsk.

Hvorfor eurasier?
Ønsker ikke alle små piker seg hund?? Jeg var selv en 
av dem. Maste om hund siden jeg var liten, men da mine 
foreldre ikke ønsket noen hund, så var jeg fast hunde-
passer for en golden i mange år så jeg fikk ut noe av min 
”hunde-må-ha-kos” ;). I mangel på hund, så hadde jeg 
derimot opptil flere kaniner! Ja, kaniner kan også gå tur – 
og til og med kan de ”stå” og ”kom”...og skrape på døren 
når de skal ut :). Men i voksen alder, så holdt det liksom 
ikke, og jeg forsøkte i mange år å overtale min daværende 
mann om å få en. Men nei – og nei – og nei, helt til en 
dag – i 2006, kom det plutselig et rungende JA! (Og siden 
den gang har det vært 3 stk eurasiere innom meg, men 
kun en som jeg har nå – verdens herligste mamma-jente: 
Essmania´s Bonica! Vi kastet oss over nettet – canis - hun-
develgeren. 

Vi satt opp våre ønsker om hvordan en hund skulle være etter våre ønsker, og der dukket det 
opp flere fine langhårede raser. Men min mann hadde sett en eurasier som tilhørte en kollega, 
og den syntes han var veldig fin – og så ut til å passe oss perfekt etter våre ”krav”! Da var det 
å kaste seg i gang med å finne en oppdretter. På nettet dukket Kennel Geehrbacch opp, og 
der hadde de et kull med noen uker gamle valper, og en liten black&tan gutt var fremdeles 
ledig for salg. Vi kastet oss over telefonen og det tok ikke lange tiden før vi satt i sofaen hos 
Håkon og Kent og koste med verdens skjønneste lille tass – Elias (kalt Raiko). Så uskyldig og 
søt – og ingen annen var vakrere! Vi alle sammen falt pladask for den lille uskyldige valpen – 
og alle de andre vakre eurasierene som var der.Dermed var vi i gang med eurasier-livet :). Et 
liv som har gitt, spesielt meg, mang en fantastisk opplevelse. Fra å kun gå med høye hæler, 
dresser og lange kåper – ble garderoben skiftet ut med joggesko, jeans og allværsjakker ;) 
– HERLIG! Det valget vi den gang tok, er noe jeg aldri vil angre på.Forsøkte meg i utstilling-
sringen da Raiko var 5 mnd gammel – skulle bare høre hva slags kritikk han ville få. Kjekt å 
vite hvordan hunden din egentlig er i forhold til hvordan den SKAL være... – og dermed var jeg 
bitt av utstillingsbasillen – syntes det var kjempemoro! Fikk etterhvert mange gode venner i 
miljøet, og livet mitt dreide seg mer og mer om – HUND. Dette medførte til at jeg ønsket meg 
en eurasier til, og denne gang ville jeg ha ei lita jente! Mye overtaling måtte igjen 
(tekst fortsetter neste side)
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gjennomføres, men min fantastiske jente Essmania´s Bonica kom i hus julen 2007. Raiko og 
Bonica stortrivdes sammen – det var fantastisk å se disse to sammen!

Dessverre vil ikke alltid livet gå som man håper og tror, og en skilsmisse ble et faktum i 2008. 
Dette resulterte dessverre i at Raiko ikke taklet å være skilsmissebarn. Han var altfor knyttet 
til barna mine, og det å være enmannshund var ikke noe liv for han. Så etter 6 mnd så flyttet 
han til en fantastisk familie på 3, og det har aldri vært noen tvil i mitt hjerte at jeg tok det rette 
valget for han – selvom jeg mistet min aller beste venn. Jeg fortsatte mitt liv med Bonica, som 
forøvrig er en skikkelig mamma-jente. Det ble jo mye ”du og jeg, Bonica”. Vi var jo bare oss to 
annenhver uke, og Bonica tok på seg ”passe-på-mamma” rollen i det Raiko forsvant. Bonica 
og jeg har et helt spesielt bånd – og jeg elsker den jenta enormt høyt! Men etter 2006 så har jo 
min kjærlighet til disse 4-beinte tatt helt av. 

Så i 2010 bestemte jeg meg for å skaffe ei lita tispe til. Nok en skjønn black&tan – men denne 
gang ville det heller ikke gå min vei. Tispene gikk overhodet ikke sammen. Så da er det Bonica 
og meg igjen – og spørs om jeg tør ta sjansen på å skaffe en til igjen. Det er jo så fryktelig 
fryktelig vondt å måtte gi dem fra seg. Det er jo ”bare” en hund sier noen – men nei for meg 
er det ikke ”bare” en hund. Det er min aller aller beste venn, som er med overalt, alltid lykkelig 
over å se meg, elsker meg uansett hva jeg sier og gjør – og ikke minst; får meg opp av sofaen! 
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Agilitykurs i Hallingdal

Helgen 14 og 15 mai 2011 arrangerte NEK agillitykurs for medlemmene sine. Jeg benyttet 
sjansen og meldte oss på med en gang. Tenkte at her var sjansen til å se hva agillity er og 
få noen nye erfaringer. 

Lina var “minstemann”, rett over 11 mnd, og litt spøkelsesalder..  Elin var en kunnskapsrik og 
motiverende kursholder som også har hatt Eurasier selv. Vi var 9 hunder med fører(e) som startet 
dagen klokka 10 med en liten bli-kjent-runde, samt fikk informasjon om hva vi skulle igjennom 
denne helga. Deretter var det tid for å rigge bane. Gikk fort og greit da alle hjalp til. Så var det tid 
for å begynne! Vi startet med møne, bom og vippe, deretter ble det både tunnel, pølse, hjul, hopp 
og slalom. Sikkerheten var i høysete og vi begynte veldig forsiktig. Vi ble fordelt på hindrene og 
rullerte. Mange nye inntrykk, og ikke minst nye erfaringer ble gjort. Noen hunder var mere frempå 
enn andre, men alle jobbet veldig bra. Det var viktig at alle hundene skulle oppleve mestring. Lina 
var litt usikker til å begynne med, men med pølse til godbit og andre 4-bente var det ikke noe 
problem! Hun ble veldig ivrig, og klarte nesten ikke å vente på sin tur!! Lørdagen ble avsluttet med 
stretching og litt massasje. De fleste hundene ble veldig avslappet og omtrent sovnet der de lå 
etter en dag med masse trening og nye inntrykk. Det var nok ikke bare den 4-bente som var sliten 
etter den dagen...! 
 
Søndagen kom med flere øvelser og kombinasjoner. På slutten av dagen ble det lagt opp til en 
runde på hver hund som om det skulle vært en agillity-konkurranse, til og med på tid! Det var 
helt hærlig å se hundene i farta, så stor forskjell fra de første vaklevorende øvelsene til den siste 
runden. Hundene (og førerene!) imponerte meg stort! Dette var en helg jeg hadde stort utbytte av. 
Veldig gøy å være så mange eurasiere samlet på en gang. Tusen takk for en flott helg!! 

Tekst: Torhild F. Magnussen  foto: Anette Bergseng, Caroline Fossberg
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Den svenske Eurasierspesialen
Tekst: Kine E. Aunan  foto: Anette Bergseng

Norge gjorde det veldig bra på svenske spesialen. Ingeborg av Geehrbacch ble Chkl: Excel-
lent Chkk: 1 CK Btkl: 1 Cert Champion BIR/BIS!! 

Orionstjärnans Johnny Cash vant championklassen for hannhunder og ble 2 BHK.

 Zafira A Princess Named Nemi ble BIM valp i 6-9 mnd. 

De hadde en ring for tisper og en ring for bedømmelse av hanner. Så en måtte holde tunga rett i 
munnen så en fikk med seg de en ville se. Syns dette var synd da det hadde vært moro og fulgt 
med på alle sammen. Tror resten av de norske deltagerne også var fornøyd med helgen. 

Foxfire Brilliant Benji BIM

Lovely Megan´s Felix Herngren BIR   Zafira A Princess Named Nemi BIM.

VALP:

Orionstjärnans Johnny Cash

Ingeborg av Geehrbacch  BIR/BIS
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I skrivende stund har vi akkurat fullført et kurs for Eurasierne i Rogaland.
Det er fortsatt ganske få Eurasiere i Rogaland, så det hele startet med ideen 
om å prøve å samle flest mulig av hundene og deres eier og gjøre noe i fel-
lesskap, og da var selvsagt kurs en nærliggende tanke. 

Alle raser har sine særtrekk og utfordringer – Eurasieren definitivt intet 
unntak, og å få til et kurs for bare vår rase syntes vi var et pluss. Det er
sikkert flere enn oss som har erfart at ”Albert Åberg-syndromet”
 (Jada, skal bare…) kan være en utfordring under bl.a innkalling!

Interessen for kurset var stor, og vi har hatt med 8 ekvipasjer med 
hunder fra 6 mnd. til 4,5 år. Da vi også fikk tak i en dyktig instruktør med 
god utdannelse og erfaring, var det hele i gang.

Kursets innhold var basert på deltakernes ønsker, og har tatt for seg litt
 av hvert.Vi har hatt 8 kurskvelder og startet første kvelden med teori.
Der snakket vi om hvordan hundene lærer, belønning, hundens og vårt 
språk, og ellers hva man hadde på hjertet.

I løpet av praksiskveldene har vi vært innom shaping/ triks, innkalling, kontakt, sladretrening, gå 
pent i bånd og passeringstrening.
Vi har også prøvd oss på avstandsbelønning, target, ro-trening, samt forskjellig lydighetstrening.

En av de siste kurskveldene hadde vi en hel kveld med sportrening, hvor hundene skulle lære seg 
å gå menneskespor. Været var flott, og dette ble en utrolig fin treningsøkt.
Selv om de fleste av oss ikke hadde vært borti sportrening før tok hundene det ganske fort,
og dette ga blod på tann for flere av deltakerne.

Det har vært mye latter og moro gjennom hele kurset, og det er en motivert og festlig gjeng.
Kurset ga mersmak for flere, så det er stor sannsynlighet for at suksessen blir gjentatt med et eller 
flere kurs i fremtiden.

(tekst fortsetter neste side)

Lydighetskurs i Rogaland
Tekst: Anja Smith, Elisabeth Berg  foto: Elisabeth Berg
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Ved kursets avslutning ble vi enige om å fortsette treningene på egenhånd, da med litt variert tren-
ing i forskjellig miljø. Vi vil bygge videre på det vi lærte på kurset og det den enkelte måtte sitte på 
av erfaring. Alle i Sandnes/ Stavanger-området er velkomne til å bli med, uansett om de var med 
på kurset eller ikke!

Vi ønsker å takke alle deltakerne for et fint og vellykket kurs.
Ikke minst vil vi takke vår flinke og inspirerende instruktør Ghita Fossum.

Mvh. Elisabeth Berg (initativtaker)
og Anja Smith
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Mentaltesting på Hauerseter
Tekst  Kine Aunan   foto: Caroline Fossberg, Anette Bergseng

Jeg “arvet” jobben med og arrangere MH etter Hege Strand. Tenkte dette 
kunne da ikke være så vanskelig... Men ble litt små svett da jeg fikk en haug 
med mail med regler og ting som var veldig viktig og holde hvis ikke ble det 
avlyst. 

Huff! Hva hadde jeg sagt ja til??? Men Hege er en veldig grei dame som forklare og hadde ordnet 
det meste på forhånd. Tusen takk! Kurset ble rask fullbooket. Og det var moro og se at det var 
bare eurasiere. Testleder Marianne var det også ingen problemer og spørre så ville nok gå bra. 
Takk til Anita ( leder), mamman til Anita å resten av styre for hjelp. 9 av 10 hunder møtte og jeg tror 
alle var fornøyde og ikke angrer på at de ble med.Takk til alle for en interessant, morsom og 
hyggelig dag i skogen sammen!

Hilsen 
Kine Aunan
Nestleder
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Hva er MH?
MH er en beskrivelse av hundens reaksjoner og evne til å 
avreagere i gitte situasjoner. Det er fire hovedfunksjoner 
man ser etter; flokktilhørighet, jaktinstinkt, forsvarsevne/
lyst og nysgjerrig- het/undersøkelse, alle viktige elementer 
i vårt samspill med hunden. Gjennomgående i hele be-
skrivelsen er hundens stress- nivå og -mestring, samt evne 
til avreagering. Beskriverne (dommerne) er ansvarlig for at 
hunden gjennomfører på forsvarlig vis - skulle stressnivået 
øke for mye, avbrytes beskrivelsen.
Beskrivelsen gir ingen fasit og det gis ikke karakterer be-
stått eller ikke bestått, man får simpelthen en beskrivelse 
av hvordan hunden reagerer på de forskjellige momen-
tene. Alle hunder som gjennomfører får diplom fra NEK.

Hvordan gjennomføres beskrivelsen?
Hund med fører går gjennom en bane. Man trenger ingen 
forhåndskunnskap for å delta, ekvipasjen følges av en 
testleder som hele tiden gir beskjed om hva som skal skje 
og hvordan føreren skal forholde seg. De to beskriverne 
observerer hundens reaksjoner og noterer etter et fastsatt 
system i en protokoll. Protokollen gjennomgås etter endt 
beskivelse og man får den med seg hjem. MH er et offisielt 
NKK-arrangement.

Hvorfor gjennomføre en MH?
En mentalbeskrivelse lærer deg masse om din egen hund og gir deg kunnskap som du kan bruke 
i det daglige. Det er interessant å se og kanskje bli overrasket over hvordan hunden din takler 
forskjellige situasjoner. Mange som har deltatt så langt har blitt positivt overrasket over hva som 
«bor» i den hunden de deler livet sitt med.
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Den første helgen i april var det på tide 
med handlerkurs hvor Kurt Espeland var 
instruktør. Hunder i alle aldre og raser 
møtte opp i mossehallen, for å lære mer 
om både handling og anotomi. Noen var 
også med for sosialisering.

Kurset gikk over to dager, hvor vi hadde mye 
handlertrening og litt teori. Kurt Espeland hadde selv 
med en av sine hunder som ble brukt under 
teoridelen og jeg fikk selv mange aha-opplevelser. 
Små justeringer kan gjøre at hunden blir vist på en 
bedre måte.

Hele sju eurasiere med eiere møtte opp til en
lærerik og sosial helg:

Essente Qamourette Qia
Fridlyckans Dixon
Oj-Oj av Nizenspitze
Ozita av Nixenspitze

Tekst og foto: Caroline Fossberg
Handlerkurs Moss Hundeklubb

Foto: Terje

Prince Leo av Nixenspitze
Sund Stamm`s Handmade Hazard (Theo)
Zafira A Princess Named Nemi
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Under årsmøtet 2011, ble det bestemt at fra 01.07.11 skal alle hunder som skal i avl ha en 
øyeundersøkelse for å sjekke Distichiasis, Ektropium og Entropium. Dette er en prøveordning, 
for å se om det er et problem på rasen. Dette vil bli tatt opp til vurdering etter endt prøvetid, 
om vi ser det nødvendig  å ta hensyn til dette i avelen. Skjema for øyeundersøkelse ligger på 
hjemmesiden. 

I Eurasier FCI-standard under “diskvalifiserende feil” har vi blant annet :

- Ektropium
- Entropium
- Distichiasis

Disse er (bortsett fra den harmzløse svake graden av distichiasis)problemer som gir hunden 
lidelser og kan føre til blindhet. Disse problemene er arvelige.Mens en dommer lett kan se ek-
tropium og entropium(bortsett fra hunden  allerede er operert!), kan han nesten ikke se 
en ufarlig form for distichiasis uten spesial glass og godt lys.Dommeren kan ikke premiere 
hunden på utstilling om dommeren ser at hunden har entropium eller ektropium.

Ved helsesjekk, bør en øyeundersøkelse tas. Spesielt distichiasis som en ikke ser uten bruk 
av instrumente og lys. I de fleste land er det tillatt å avle på en hund med den ufarlige formen 
distichiasis (kun få øyehår), om en bruke en motpart som er fri,ellers vil valpene få lidelsen. 
Det er ikke lov til å avle på entropium og ektropium.

Distichiasis EktropiumEntropium

Øyeundersøkelser
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Eurasierspesialen 2011
   Torpomoen, Ål i Hallingdal 12.-14. august 2010

Utstilling 13. august 2011 - Dommer Christen Lang, Norge

Elektronisk påmelding og betaling for utstillingsdeltakelse gjøres på 
www.nkk.no
Frist : 24. juli

Årets rasespesial blir iår som ifjor arrangert på Torpomoen i Hallingdal. Spesialen er 
en hyggelig helg hvor vi møtes, er sosiale samt at vi arrangerer utstilling med storcert 
for rasen vår. For de aller fleste er det sosiale hovedsaken. "Alle" er der og vi koser 
oss sammen hele helgen! For de som ikke har vært med på en spesial før, er dette 
kanskje året å "debutere" på? Husk - man må ikke stille på utstillingen for å kunne 
være med!

Ringtrening fredag kveld? Det er ytret ønske om litt ringtrening før utstillingen. Vi 
legger opp til en frivillig trening på fredag kveld kl 1900 for de som har lyst til det.

Utstillingen er på lørdagen, dommer er Christen Lang som tidligere har dømt rasen 
mye i inn- og utland samt vår første uoffisielle utstilling noensinne i 2006. 
Utstillingen er offisiell og følger NKK sine regler. Alle aldre kan stilles, fra 4 mnd 
gamle valper til veteraner over 8 år. Vi arrangerer også Barn og Hund i pausen, 
påmelding på stedet. Premier til alle barn som deltar!

Lørdag kveld blir det felles koldtbord for de som ønsker det. Vi dekker på langbord 
inne evnt. ute og har en hyggelig og sosial kveld. Siden Norsk Eurasierklubb i år 
fyller 5 år sponser klubben med 50,- til hvert medlem som vil spise. Prisen blir derfor 
135,- for voksne og 95,- for barn under 10 år. 

Overnatting og evnt. koldtbord samt andre måltider bestilles direkte hos 
Torpomoen, se www.torpomoen.no eller kontakt de direkte på tlf. +47 32082920

Kontaktperson ved spørsmål : Anita Steen, 97705678 eller
utstilling@eurasierklubben.no

Norsk Eurasierklubb ønsker alle velkommen til en hyggelig og 
spennende helg i Hallingdal!!
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Vår alles kjære, gode 
og snille Dazzling 
Dainty`s Aaro fikk sin 
reise til Hundehim-
melen den 19.januar 
2011 grunnet uheldige 
omstendigheter. Han er 
dypt savnet og han fikk 
sin reise så altfor tidlig 
i en alder av 2 år og 2 
mnd

 - Hvil i fred kjære venn. 


