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‘‘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!

Heisann. Nå begyn-
ner høsten og mørkere 
tider å nærme seg. Vi 
vil lyse opp med et nytt 
nummer av NEK-nytt og 
takker alle for innsat-
sen! I dette nummeret 
har vi startet med 
‘‘Utstillingsresultat’’ som 
tar for seg resultatet i 
det tidsrommet bladet 
blir gikk ut. Håper dette 
kan være en interes-
sant side for noen, og 
fortell oss gjerne om 
utstillinger i utlandet! Vi 
i NEK ønsker dere en 
riktig fin høst videre!

Mvh 
Caroline Fossberg

Norsk Eurasierklubbs avlsstrategier er 
revidert og gjelder fra 1. september. For 
nærmere informasjon se hjemmesiden. 

Amentinos Amira



Det snek seg inn en trykkfeil i 
forrige blad av NEK-nytt. 
Avlsrådmedlem Bettina er 50 år,
og ikke 59

Utgivelsesplan/materiellfrist:
Uke 51 - frist 1.desember
Uke 12 - frist 1. mars
Uke 25 - frist 1. juni
Uke 39 - frist 1. september

Vi setter stor pris på 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!  

NEK deltar på Dogs4All med stand også i 2011. Vi kommer til å trenge hjelp på standen og 
hunder til raseparadene. Mer informasjon neste side. Kontakt nestleder@eurasierklubben.no. 

Vi sees på Lillestrøm 26.-27. november!

Norsk Eurasierklubb trenger også medlem-
mer til Utstillingskomiteen eller som dis-
triktskontakt.

NEK-nytt 2011/2012:

a-sletmo@online.no
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NYTT FRA STYRET I NORSK EURASIERKLUBB

 
HVA TRENGER VI HJELP TIL?
• Bemanning av stand, standen betjenes fra kl. 9 
til 18 begge dager, dagene deles opp i 3 vakter. 
Vakt på standen hindrer selvfølgelig ikke at man 
kan stille hunden sin. 
Kontakt: nestleder@eurasierklubben.no. 

HVEM SØKER VI?
• Eurasier-entusiaster med noe rasekunnskap
• Personer med glimt i øyet og smil om munnen
• Sosiale og trygge hunder av begge kjønn som 
kan stå på standen i 3 timer, og hilse på be-
søkende.

NEK trenger hjelp under DOG4ALL 2011 

For informasjon og påmelding: Anne Sletmo, epost: 
a-sletmo@online.no

Aktiviteter:
I juli arrangerte NEK utstilling på Vålerbanen, i samarbeid med Åsnes og Omeng
Hundeklubb. Norsk Eurasierspesial ble avholdt på Torpomoen, Ås i Hallingdal i 
august.

Styremøter:
Styret har avholdt 3 styremøter siden juni. 
Av saker som har blitt behandlet kan nevnes: 
 
- IFEZ
- K-test
- Nye regler for Årets utstillings Eurasier, samt vår 
  nye Årets aktive Eurasier 
- Øyeundersøkelse 
- Dogs4all 
 
Styret skal også avholde ett samarbeidsmøte med  
IFEZ. Samt at styret sender 3 representanter til Arbon
i Sveits på IFEZ konferanse i oktober.

Neste styremøte er 26.oktober 2011.

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

Styret ønsker alle våre medlemmer en 
riktig fin høst!

For styret 
Torhild E.Magnussen 
Styremedlem

NEK-nytt 2011/2012:
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Årets utstillingseurasier
Siden utstillingsåret 2007 er det blitt delt ut pris til “Årets utstillingseurasier” og “Årets 
utstillingseurasier valp.” Nytt av året er at det også vil deles ut pris til ”Årets ”aktive” eura-
sier”. 

Det er mange eurasiere som driver med andre ting enn utstilling, for eksempel lydighet, spor og 
agility, og da er det jo bare rett og rimelig at også disse skal få muligheten til å konkurrere om en 
pris.

Det er altså i år tre ulike kategorier i konkurransen ”Årets eurasier”, en hund kan delta i alle tre 
kategorier samme år dersom vilkårene for dette er oppfylt. Dette kan f. eks være tilfellet dersom 
hunden fyller 9 måneder i løpet av året og har deltatt på både valpeshow og vanlige utstillinger, el-
ler dersom man driver med både utstilling og f. eks lydighet eller spor.

For å delta i kåringen, må eier av hunden være medlem av Norsk Eurasierklubb hele gjeldende år 
- dvs. man må være registrert som medlem pr. 01.01. det aktuelle året og fremdeles være medlem 
ved utgangen av året. Har man kjøpt sin eurasier inneværende år, kan man delta i kåringen “Årets 
utstillingseurasier valp”, så lenge man har meldt seg inn i klubben i løpet av inneværende år, dog 
senest innen 1. juli. 

Eier må selv sende inn liste over resultatene for å kunne delta i konkurransen. Skjema for del-
takelse og nærmere beskrivelse av poengberegning og regler ligger på hjemmesiden, www.
eurasierklubben.no. Frist for deltakelse året 2011 er 1. februar 2012. Skjemaet  og evt. spørsmål 
sendes til leder@eurasierklubben.no.

Kåring, samt utlevering av diplom og premie foregår på årsmøtet i 2012.
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Øyeundersøkelse rettelse
I forrige nummer av NEK-nytt ble det i artikkelen ”Øyeundersøkelser” på side 19 uttalt at kravet 
til øyeundersøkelse var en prøveordning. Dette stemmer ikke. Kravet om øyeundersøkelse er, 
som vedtatt på årsmøtet, ikke en prøveordning, men dersom det etter en periode viser seg 
at entropion, ektropion og distichiatis ikke er noe stort problem i rasen vår, vil det naturligvis vur-
deres om det bør foretas endringer i avlsstrategiene når det gjelder kravet til øyeundersøkelse. 
Slike vurderinger i forhold til avlsstrategiene foretas fortløpende etter hvert som nye opplysninger 
dukker opp. Grunnen til at det ikke satt noen bestemt prøveperiode når det gjelder kravet til øye-
undersøkelse er at vurderingen av nødvendigheten av kravet vil være avhengig av flere faktorer, 
blant annet hvor mange øyeskjemaer som blir sendt inn fra medlemmene. 

Nye avlsstrategier og skjema for øyeundersøkelse er nå lagt ut på hjemmesiden, 
www.eurasierklubben.no. De nye avlsstrategiene gjelder fra 1. september 2011, alle hunder som 
parres f.o.m. denne dato må altså øyeundersøkes for at valpekullet skal oppfylle NEKs avlsstrat-
egier. Vi ber om at øyeskjema sendes til ifez@eurasierklubben.no etter gjennomført øyeun-
dersøkelse.

ØYEUNDERSØKELSE

Eiers navn

Reg nr. Navn

Fødselsdato

Adresse

Postnr/poststed Telefon

Kjønn Chip nr.

HUNDEN

Sted og dato               Eierens underskrift

Hunden skal undersøkes for tilstandene distichiasis, entropium og ektropium. Ved mistanke om andre tilstander anbefales en full
øyelysning.  

Det er fra Norsk Eurasierklubb ingen krav til spesialkompetanse hos veterinæren for å utføre undersøkelsen. 

RESULTAT

Dato        Veterinærens underskrift og stempel

Jeg bekrefter at det er ovenstående hund som er undersøkt og at hunden ikke er øyeoperert. Jeg er inneforstått med at 
resultatet ønskes registrert i Norsk Eurasierklubb og at jeg som eier er ansvarlig for å oversende kopi av skjemaet til klubben.

Øyeundersøkelse

Distichiasis (ekstra/feilstilte øyehår) 

Entropium (innoverbøyde øyelokk) 

Ektropium (utoverbøyde øyelokk)

N O R S K  E U R A S I E R K L U B B

høyre venstre

Ikke påvist  Påvist

Ikke påvist  Påvist

Ikke påvist  Påvist          Spesifisering (illustrasjon under kan brukes for å markere plassering)
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Kenneltreff Pasofino
Lørdag 2. juli var vi invitert til klubbhytta til Nschk avd Kongsberg. 
Her hadde Kennel Pasofino og Arild og Else Langedal gjort klart 
for masse mennesker og hund. De invitert alle sine eurasiere fra 
sine kull til kenneltreff, og det var et veldig bra oppmøte! 

Tekst Karina Andersen foto John Arne “Jappen” Pettersen

Så mange fine hunder og flinke folk samlet på et sted! Dagen startet med 
at Kjetil Buer tok med seg alle ned på plenen, tegnet, forklarte, og viste 
hvordan en Eurasier skal vises frem på utstilling. Gikk igjennom alt fra 
tannvisning, vising av hunden rundt i ringen, til oppstillingen foran dom-
meren.Så fikk alle gå igjennom dette, med godbiter i den ene hånda og 
bånd i den andre.
 
Dette ga visst litt “blod på tann”, for Ekko med eier så vi igjen på Mos-
seutstillingen i juli, og gikk til topps ble BIR valp! GRATULERER!!
 
Etter at alle kom seg godt igjennom utstillingstreningen, begynte det å 
småregne litt, og da benyttet vi alle anlednintgen til å gå inn i den flotte hytta, og fikk fyret opp 
grillen ute. På tide med mat i sekken!  Så etter litt  sosialt samvær med mat og kaffe, var det ut 
igjen.Det neste på agendaen var generell lydighetstrening på banen. Her gikk vi igjennom alt fra 
å gå pent på plass, til å kunne sitte og dekke og bli der.
 
Samtidig kunne en etter en få tatt foto av hundene sine hos John Arne “Jappen” Pettersen, både 
oppstilt og i “fri dressur” med sine respektive eiere. Dette tok de alle godt imot, og det ble masse 
fine bilder! 
 
Og etter enda litt mer kaffe, kaker, og vafler med nyrørte norske jordbær, avsluttet vi dagen med 
en morsom Hundesprint!  Her løp først eier, så kom hunden i full rulle, og noen av de, løp veldig, 
veldig raskt! Og jeg tror mange ble veldig overrasket over hvor raske de små ulldottene kunne 
være… ;)

Med dette takker vi for en fin dag, og håper dette gjentas om ikke altfor lenge. 
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Konkurranselydighet
Hvordan vi begynte med konkurranselydighet...mm...egentlig ganske tilfeldig. Som de 
fleste som velger Eurasier så er det vel av grunner som godslige, snille,høy terskel for å bli 
irritert, høy terskel for å sette igang jakt og bjeffing og det nydelige utseende.

Fri ved fotBelønning

Tekst og foto: Rita Thobroe

Manekeng Manekeng avslutningInnkalling med dekkmoment

Innkalling med ståmoment

Trollhovds Yakima 
Under hoinndagan 2011 i 

selbu fikk Trollhovds Yakima 
opprykk til elite LP med 

1.plass!  290,5 poeng av 
300 i klasse 3.

Jeg fant raskt ut at Yakima syntes det å lære triks og sånt 
småtteri var veldig gøy, lærte fort og hadde et fantastisk 
kroppsspråk. Brukte klikkertrening  som fungerte ei stund, men 
ble fort stresset av dette og fungerte dårligere når det måtte 
kreves konsentrasjon over lengre tid. Konsentrasjon over tid og 
vekslinger i øvelsene opp i klassene er vel den største bøygen 
for å klare å holde motivasjonen oppe.

I dag følger vi innlæringsveien konsekvent: 
Nyinnlæring(påvirkning-utløsning av handling-forsterkning/
belønning)-Videreutvikling-Generalisering-Hundeførerop-
plæring. De fleste lydighetsdommere virker veldig positive til at 
det kommer forskjellige/utradisjonelle raser til konkurransene 
og de skal jo dømme ut i fra den enkeltes rases egenskaper.

Når vi da gjør det bra, synes de det er riktig moro og når det 
ikke går så bra så tenker de kanskje ..ja-ja hva kunne vi for-
vente..?? Anbefaler alle å bli med på dette,det er utrolig artig, 
ingen er så god som Eurasieren når en klarer å holde motivas-
jonen i gang, nydelig intensitet , glede og fantastisk uttrykk.

Finn en belønning som fungerer og tren på konsentrasjon over 
lengre tid og vekslinger  med fart og rolige øvelser. Vær for-
beredt på veldig store svingninger på dagsformen , men desto 
større glede når det fungerer
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Utstillingsresultater

Sted og dommer       Navn                           Premier:                     
04.06.11 NKK drammen                     NO32330/10 Zicata’s Bellmann               Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR
Kavcic, Marija                                   FIN37896/08 Feuerblick Quarz                Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIM 
 
11.06.11 Røros hundeklubb               S58551/2005 Leiionspitz Qchani              Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 
Indergaard, Anne                             Ingen BIM                                                            

18.06.11 Kirkenes og omegn             NO32334/10 Zicata’s Bosita                    Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR  
Hundeklubb Kari Granaas                Ingen BIM                                                           

18.06.11 Gauldal Hundeklubb           00554/06 Dennis Av Geehrbacch            Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 
Nymark, Per-Harald                         NO44244/10 Amentino’s Amira                Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM 

19.06.11 Oppdal Hundeklubb            06822/08 Fanakka’s Darka                     Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR 
Baden, Marianne                              00554/06 Dennis Av Geehrbacch           Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM 

25.06.11 Salten Brukshundklubb       S22331/2009 Ronevikens Trollas Tova   Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
Harris, Dominick                               Ingen BIM

02.07.11 NKK Trondheim                  FIN37896/08 Feuerblick Quarz                Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIM    
Campbell, Ralf D                              00554/06 Dennis Av Geehrbacch            Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR
 
09.07.11 Vestnes Hundeklubb           NO34316/09  Ingmar Av Geehrbacch      Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 
Urosevic, Milivoje                            NO36354/10 Alaska Av Vebema              Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM 

16.07.11 Norsk Eurasierklubb         NO58416/10 Zafira A Princess Named Nemi   Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 
Permo, Tina                                     20275/03 Adam Av Geehrbacch               Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM 

17.07.11  Åsnes og Omegn               20275/03 Adam Av Geehrbacch              Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 
hundeklubb Skallman, Gunilla       NO58416/10 Zafira A Princess Named Nemi   Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM 

30.07.11 Moss og omegn                 11660/2008 Sund Stamm’s Handmade Hazard   Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR
Hundklubb  Leif- Herman Wilberg  S68017/2007  Essmania’s Bonica        Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM

30.07.11 Karmøy Hundeklubb          18555/07 Redlance’s Harley                     Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 
Schogol, George                             NO37039/10 Dazzling Dainty’s Cindy       Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM 

31.07.11 Norsk LAsa Apso Klubb     18555/07 Redlance’s Harley                      Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 
Zake, Ligita                                      Ingen BIM

5.08.11 Norsk Cavalierklubb             NO36356/10 Attilla Av Vebema                Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 
Hindse, Jørgen                                Ingen BIM
 
06.08.11 Vestvågøy Hundeklubb       24728/04 Jari Sari J Av Terjeviken           Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR
Diogo Ramalho                         Ingen BIM           
                 
06.08.11 Norsk Tibetansk Terrier -     NO45202/10 Mettelin’s Hilma                 Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 
Klubb  Makaritis, Stelios                  NO52382/10 Bittebit’s Ecko                    Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM

07.08.11 Vågan Hundklubb               SE55560/2010  Blomtorpets Sol               Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 
Skallman, Gunilla                             Ingen BIM

07.08.11 Norsk Myndeklubb             NO33188/10 Oj-Oj av Nixenspitze           Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR 
Selbach, Mona K                            12905/08  Kito Av Nixenspitze                  Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 

Send oss gjerne BIR og BIM resultater med bilder fra 
utstillinger i utlandet: nestleder@eurasierklubben.no
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13.08.11 Vefsn Hundeklubb       Ingen BIR           
Vera Hubertal          Ingen BIM           
  
13.08.11 Norsk Chow Chow Klubb   S56574/2009 Leiionspitz Lovely Leon       Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK BIR 
Lindstrøm, Terje                              26763/08 Affi Eylasdottir                            Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM 

13.08.11  Norsk Eurasierklubb         NO34316/09 Ingmar Av Geehrbacch         Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR   
Lang, Christen                                NO58416/10 Zafira A Princess Named Nemi    Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM

14.08.11 Rana Trekk- og                  Ingen BIR
Brukshundklubb Selbach, Mona     Ingen BIM

20.08.11 NKK Bjerke                        KCAJ02162001 Albionspitz Helmer           Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR 
Terje Lindstrøm                               NO33188/10 Oj-Oj av Nixenspitze            Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK CACIB BIM

28.08.11 NKK i Tromsø                   NO54058/09 Donna Quartz Q Av Terjeviken   Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR
Dommer Mona Selbach                  NO49149/10 Nixenspitze Qaiser                 Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

12.06.11 Svenske spesialen               Ingeborg av Geehrbacch                         Chkl: Excellent Chkk:1 CK Btkl:1 Cert BIR/BIS                    
Hassi Assenzmacher Feyel             Foxfire Brilliant Benji                                Ukl: Excellent CK Ukk: 1 Bhkl: 1 Cert BIM
                                                           Orionstjärnans Johnny Cash                    Chkl: Excellent Chkk: 1 CK Bhkl: 2 R-Cert    
31.07.11 Ranseter                             Dante Belak Des Legendes de Retz         BIR
Manola Poggesi                               FIN37896/08 Feuerblick Quarz                 Exc. 1 chk chkk 1btk CERT CACIB BIM

16 .08.11 Hallands Kennelklubb        NO33188/10 Oj-Oj av Nixenspitze            Exc 1UKK CK CERT BIR
Tvååker Annette Bystrup                 Mabu´s Reimondo                                        Exc 1CHK CK 1BHK BIM
                                                                                                                                                             
20.08.11 Norrköping                           Foxfire Brilliant Benji                                BIR og Svensk Vinner 2011 
Tino Pehar                                         Zafira A Princess Named Nemi                BIM og svensk vinner 2011

NKK Drammen 4 juni

Bilder Bir og Bim

NKK Trondheim 2 juli NKK Bjerke 20.juli

Nesbyen 7.august Vålerbanen 16.juli

Vålerbanen 17.juli

Nesbyen  6.august

Resultater utlandet
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Eurasierspesialen 2011 
Tekst:Therese Danielsen  Foto: Anette Bergseng

Helgen 12.-14. august var det endelig tid for årets høydepunkt; Eurasierspesialen på 
Torpomoen.Det var første gang vi skulle delta, men forventningene til helgen var høye. 

Fredag etter jobb pakket vi bilen og satt kursen mot Torpomoen. Det var planlagt felles 
ringtrening om fredagskvelden for alle som ville, en liten generalprøve før den store utstill-
ingen, men dette rakk vi dessverre ikke å være med på, da bilturen pga. køkjøring plutselig 
tok 5 timer i stedet for 3!

Etter en god natts søvn (i gode gammeldagse køyesenger!) og en kjapp frokost hjalp jeg til 
med de siste forberedelsene ved ringen, premiebod og sekretariat ble satt opp i en fei, og 
ikke lenge etterpå begynte folk (og hunder) å strømme til. Det var veldig moro å se så mange 
eurasiere samlet på ett sted! 

Først ut i ringen var som vanlig valpene. Det var nok ikke fritt for at noen og enhver (meg 
selv inkludert) ble akutt valpesyke. Dommer for dagen var Christen Lang. Han holdt åpen 
bedømming og tok seg godt tid til hver enkelt hund. Noen av valpene synes nok først at dette 
var skumle greier, men takket være dommeren tror jeg alle fikk en god opplevelse. Det var 
også veldig flott å få høre dommerens begrunnelse for bedømmingen, som forholdsvis ny 
på utstillingsarenaen fikk i alle fall jeg stort utbytte av dette. I valpeklassen endte Redlance’s 
Khan opp med å bli BIS mens Mettelin’s Indi ble BIM, virkelig noen flotte valper som vi sikkert 
kommer til å se mer til i fremtiden!

Utstillingen fortsatte så med bedømmingen av hannhundene, også her var det utrolig mange
flotte hunder. Det var Ingmar Av Geehrbacch som trakk det lengste strået av hannhundene. 
En fantastisk nydelig hund! Mellom tispene ble det også en hard kamp, men her var det til 
slutt den yngre garde som trakk det lengste strået, juniortispa Zafira A Princess Named Nemi 
ble beste tispe. Kampen om den jeve tittelen Best in Show ble svært gjevn, men det var til 
slutt Ingmar Av Geehrbacch som gikk av med seieren, mens Zafira A Princess Named Nemi 
ble BIM.

Lørdagskvelden var det felles koldtbord for alle de oppmøtte. Maten var kjempegod og
det så ut som folk storkoste seg! Alt i alt kan vel årets eurasierspesial oppsummeres som 
svært vellykket. Tusen takk til alle som har vært med å bidra til en så flott helg, både de som 
har planlagt og arrangert en flott helg, og ikke minst de som har bidratt til den gode stemnin-
gen. Håper vi ses igjen til neste år!

BIM Zafira a princess Named Nemi
BIR/BIS av Ingmar av Geehrbacch

BIM Valp Mettelin’s Indi
BIR/BIS Valp Redlance’s Khan 
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DOMMERRAPPORT
Først vil jeg få takke for invitasjonen til å dømme denne utstillingen. Det er alltid en stor ære 
for en dommer å bli invitert til å dømme en spesialutstilling. Det er lærerikt for dommeren å få 
se så mange hunder. 

Jeg hadde utmerket assistansen i ringen av dyktig skriver og ringsekretær. Miljøet rundt 
ringen slik jeg opplevde det var veldig fint. Takk til alle som stilte ut.
Eurasier er ennå ingen homogen rase i Norge og derfor ikke lett å dømme.
Gjennomgående feil er hunder som er for smal i front med derav følgende ustabile frambens-
bevegelser. Det er også svært mange hunder som har for trange bakbensbevegelser. Her 
har oppdretterne en oppgave å løse.

En annen ting er kroppsproposjoner. På denne utstillingen hadde vi noen hunder som var 
for lavstilte og  noe som var for kort og kompakte, og vi hadde også endel som var i lengste 
laget. For lang i lenden. En hund var for høy og luftig.
Når dette er sagt så var kvaliteten jevnt over meget høy. Spesielt gledelig var det for meg at 
temperamentet gjennomgående var godt. Her har oppdretterne gjort ett godt arbeide.
Takk for en hyggelig utstilling og lykke til med rasen i fremtiden!

Christen Lang



13

VALP HANNER 6-9 MND

VALP TISPER 4-6 MND

VALP TISPER 6-9 MND

JUNIOR HANNER
Fridlyckans Dixon G.JK
Fluffy Diamonds Jonatan Exc.JK 3.JKK
Dazzling Dainty’s David Exc.JK 2.JKK
Ludvig Av Geehrbacch  Exc.JK 1.JKK CK
Prince Leo Av Nixenspitze Exc.JK 4.JKK

JUNIOR TISPER
Pasofino’s D-angel S.JK
Athena G.JK
Mettelin’s Hilma Exc.JK 2.JKK
Sacha Marielle Exc.JK 3.JKK
Zicata’s Eccie Of Archie VG.JK
Lina Av Geehrbacch Exc.JK 4.JKK
Dazzling Dainty’s Denise S.JK
Zafira A Princess Named Nemi Exc.JK 1.JKK -
CK CERT 1.BTK BIM

ÅPEN UNGHUND HANNER
Jan Theodor Av Geehrbacch VG.UK
Dazzling Dainty’s Charly G.UK
Zicata’s Bellmann Exc.UK 1.UKK CK
Edeängs Sam Exc.UK 2.UKK CK
Fanakka’s Ecco VG.UK

ÅPEN UNGHUND TISPER
Kornelia Av Geehrbacch Exc.UK 2.UKK
Ozita Av Nixenspitze VG.UK
Jotti Av Geehrbacch Exc.UK 3.UKK
Zicata’s Bosita Exc.UK 1.UKK CK

ÅPEN KLASSE HANNER
Leiionspitz Incredible Iron Exc.AK
Balder-balder Emund Yggdrasil Exc.AK 4.AKK
Cojan Vom Nordertor G.AK

Gaute Av Geehrbacch Exc.AK
Carve Canem Benevolentia Benedict Exc.AK -
2.AKK CK R.CERT 4.BHK
Dazzling Dainty’s Benny Exc.AK
Hermann Av Geehrbacch Exc.AK 3.AKK CK
Ingmar Av Geehrbacch Exc.AK 1.AKK CK CERT-
1.BHK BIR
Nobel-rossi Vom Rüdenstein G. AK

ÅPEN KLASSE TISPER
Feuerblick Renate Exc.AK 1.AKK CK R.CERT
Mettelin’s Freia Exc.AK 2.AKK CK
Ella Av Geehrbacch VG.AK
Ebba Av Geehrbacch VG.AK
Redlance’s Janca Exc.AK 3.AKK
Zicata’s Bellita Exc.AK 4.AKK
Essmania’s Edhessa Exc.AK
Hanna Av GeehrbacchExc.AK
Gyda Av Geehrbacch VG.AK

CHAMPION HANNER
Adam Av Geehrbacch Exc.CHK 1.CHKK CK- 
2.BHK
Orionstjärnans Johnny Cash Af Nobel Exc.CHK- 
4.CHKK
Mettelin’s Doffen Exc.CHK 2.CHKK CK 3.BHK
Isak Av Geehrbacch Exc.CHK 3.CHKK CK
Dennis Av Geehrbacch Exc.CHK
Sund Stamm’s Handmade Hazard Exc.CHK

CHAMPION TISPER
Bergliot Av Geehrbacch Exc.CHK 1.CHKK CK- 
2.BTK
Ingeborg Av Geehrbacch Exc.CHK
Mika Nordlending N Av Terjeviken Exc.CHK CK
Drampy-denya Vom Bahnhof Zoo VG.CHK
Redlance’s Izzy Exc.CHK 3.CHKK CK 4.BTK
Feuerblick Quarz Exc.CHK 4.CHKK CK
Sund Stamm’s I Am Ientami Exc.CHK 2.CHKK-
CK 3.BTK
Essmania’s Bonica Exc.CHK
Dericha Av Geehrbacch VG.CHK

VETERAN HANNER
Robur De La Quete D`iranon VG.VTK

VETERAN TISPER
Leiionspitz Hedda VG.VTK

Redlance’s Khan 1.plass, BIR
Redlance’s Kanto 2.plass
Pasofino’s Ekko 3.plass 
Ask 4.plass

Mettelin’s Indi 1.plass, BIM

 
Readlance’s Kera 1.plass, 2.konk
Redlance’s Kalina Karry 2.plass
Essente Qamourette Qia 3.plass
Amentino’s Binna 4.plass
Arabella 5.plass

RESULTATER:



14

Klubben har fått laget et lite lager av medlemsartikler. Vi har T-shirts, Sweatshirts, og store og små 
klebemerker. I tillegg lager vi hvert år en veggkalender med bilder av hunder i alle aldre, farger og 
fra alle kanter av landet! Bestilling: kasserer@eurasierklubben.no. (Porto kommer i tillegg til 
oppførte priser)

Medlemsartikler
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Hund bytter eier
Hei NEK lesere.
 
I fjor sommer ble min familie og meg glade eiere av en eurasier som skulle omplasseres. Når vi 
overtok Ivo var han preget av å ha hatt en turbulent valpetid og året som har gått har vi hatt mange 
vonde, gode, spesielle og utfordrende stunder sammen. Siden min mann er mye borte på offshore 
jobb så er det jeg som har hatt hovedansvaret for Ivo.
 
Min oppvekst har vært preget av nært forhold til dyr. Familien min hadde 2 grevlinghunder som ble 
forholdsvis 19 og 21 år gamle.  Det var stor sorg for meg når hannhunden Rasmus på 19 år gikk 
bort. Han hadde vært min fortrolige beste venn, “dukke”, lekekammerat og “livvakt”. Mine foreldre 
lærte oss barn at tvang og sinne ikke er til hjelp for å dressere dyr. Ting som blir gjort under tvang 
blir aldri så bra som noe som blir gjort av glede. Jeg har alltid vært en kjær dyrevenn. Som liten 
jente gikk jeg med skogsmusunger i lommene fordi jeg var redd fordi de skulle fryse i hiet sitt, fylt 
opp oppvaskkummen på kjøkkenet med snigler.. ja, i det hele tatt drog jeg med til huset alt jeg fikk 
med meg både av friske og syke. I voksen alder overtok jeg en omplasseringshunden Camilla som 
hadde fått 53 valper på 4 år. Ho var trøtt og sliten, men en god snill hund som var takknemelig når 
alt var ro rundt henne. Vi gikk på dressur kurs og hadde mye gøy sammen. Dessverre skjedde det 
noe med underlivet hennes og livet stod ikke til å redde. Vi anskaffet oss raskt en valp av samme 
rase, men han var stikk motsatt. Hissig liten kar, aldri ro i rompa, tok en pellets med mat og gikk 
mens hans spiste. Jeg trent og trente med han for å få ned hjerneaktiviteten. Etter hvert fikk han 3 
- 4 eplepsianfall i uka, medisiner virket lite. Så vetrinæren tok valget for meg. Han måtte få slippe å 
leve. Jeg tenkte at jeg ALDRI mer skulle ha hund... 
 
I 2008 - 2010 hadde jeg en schæfer som min faste 
turvenn. Vi trente flere ganger i uka på agility og
kverdagskommandoer. Ho elsket godbiter og som
gjorde treningen til en lek. Følelsen var der hele 
tiden at jeg ønsket meg min egen hund. Så jeg søkte
på Canis hundefinner for å finne en rase som passet
til meg, min familie og våre aktiviteter. Det stod 
mellom Santberner og Eurasier. Etter mer undersø-
kelser ble det eurasier jeg ønsket å få tak i, men jeg
ønsket en halvvoksen / voksen hund som måtte 
omplasseres. Så fra april 2010 fulgte jeg med på 
Finn.no hver dag opp til flere ganger for dagen. 
Så en dag i juli 2010 dukket det opp en annonse 
og jeg var kjapp med å sende forespørsel. Ho som skulle selge hunden sin hadde virkelig hatt 
lyst på hunden og lagt ting til rette for et liv med hund, men det gikk likevel ikke med sin livssitu-
asjon. Oppdretter hadde vært veldig hjelpsom med å hatt hunden hjemme med seg til avlastning, 
Ivo hadde også enda et avlastningshjem,  oppdretter hjelpte til med å finne ny familie, men eieren 
hadde lyst å finne ny familie selv. Dermed fikk jeg kjøpe eurasier Ivo som da var 1.5 år gammel.
 
Ivo var en bygutt så det vart en stor forandring for han å komme til bygda på nordvestlandet.  Ny 
familie å forholde seg til, ville ikke spise, fant ikke roen, likte ikke å kjøre bil og mye friluftsliv. Siden 
han ikke likte mat og ikke godbiter, ble det en utfordring med trening og belønning. Hvordan nå 
igjennom til en stresset redd hund? Han lukket seg inne og det var som å snakke til en stein. Jeg 
vist ikke mine arme råd. Alt som hadde virket før i hundetrening, var nå helt ubrukelig. Hva hadde 

Tekst og bilder: Marleén Hodne
 

Ivo 1 1/2 år
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jeg å gi han? Jeg hadde så lyst at han skulle ha en god hverdag. Etterhvert løste det seg. Jeg 
satt mye på gulvet ved siden av Ivo, strøk og masserte han. Jeg prøvde å ikke se direkte på han, 
men ved siden av han.  Dette var starten på en tryggere hund. Etterhvert så satte han pannen sin 
i bringa mi, mens jeg masserte han. Jeg tror Ivo fant trygghet i at vi var kjærlige, rolige og gode 
med han. Han ble sett, kost med og ønska at han skulle være sammen med oss. Også lek har 
vært en del av vår hverdag sammen med han. Vi har også vært opptatt av sosial trening siden det 
ligger i rasebeskrivelsen at eurasiere er reserverte for fremmende. Så han får bli med oss de fleste 
plasser vi skal, til og med som bryllupsgjest.

Siden vi er friluftsmennesker, går en del på fjellet og en del i ved sjøen, så er det naturlig at Ivo 
skulle være med. Det viste seg at han var redd for lyng, eine, gjørme, vanndammer, sand, bølger, 
høgt gress etc. Her var gutten min på nå 9 år til stor hjelp. Han gikk først på aktiviteten og var 
motivator til Ivo. “Kom Ivo, jaaaaaaaa, flink gutt” kvein det i lys barne stemme. Fra å være redd for 
det meste elsker nå Ivo å gå turer på fjellet, renne på ryggen nedover snødekte bakker, rulle seg i 
gjørmemyra, springe med lette bevegelser oppover bakkene og hoppe i bølgene på sandstranda. 
Turene på fjellet har gjort han godt musklært sett og han er blitt “lettere” i bevegelsene sine. 
 
Han er også maskot i Barnas Turlag YNT. Alltid med oss på tur og han elsker det. Jeg har langline 
på han og når barn spør om de kan holde i bånde så får de lov til det. Flere barn holder i lina og 
Ivo får komando “spring”. Så springer alle bortover lia. Ungene ler og halen til Ivo logrer. Slik får 
både Ivo og barna et positivt sosialt treff, samtidig lærer barna hvordan de skal omgås hund.
 
På vårparten i år ble vi oppfordret til å bli med på utstilling og vi begynte å trene. Så 1 mai i år drog 
Ivo, gutten min og jeg på vår første utstilling. Der var en overveldende opplevelse... Liten hall, 
MYE hunder, høgt volum, agressive hunder som flekte tenner, kaos og i det heile tatt mye å forhol-
de seg til. Ivo og jeg entret ringen. Fra å være en stresset hund som så rundt seg hele tiden, roet 
han seg helt ned, vi gjorde de vi hadde trent på hjemme. Det så ut som han likte seg i ringen. Han 
fikk blått bånd siden han var tynn og lite pels.  I hundemiljøet traff jeg Thomas Gåsøy som eier en 
samojed og etter mitt syn en kunnskapsrik kar på hundhold, for og trening. Etter utstillingen i mai 
har han hjulpet meg masse med Ivo, funnet for som Ivo liker, laget treningsopplegg for å bygge 
muskelmasse og hjelp til pelsstell.
 
Gutten min ble bitt av utstillingsbasillen og jeg klarte ikke å si nei når han fikk høre at det var utstill-
ing i juli 3 timers kjøretur for oss. Så vi skulle bli med en venninne som reiseselskap og meldte 
oss på utstillingen når vi likevel skulle på utstillingen. 9 juli i Tresfjord vant Ivo 1 lite cert og ellers 
det han kunne vinne i sin rase og ble BIG 3. Så fikk jeg spørsmålet, skulle vi til Torpomoen? Det 
hadde ikke jeg tenkt til i utgangspunktet, men så fikk jeg vite at faren og noen av søskene til Ivo 
skulle dit. Så derfor bestemte jeg meg for at vi skulle dra for å hilse på Ivo sin familie, eiere og 
oppdretteren. Når vi først skulle til Torpomoen så meldte jeg på Ivo til utstillingen for ringtreningen 
sin skyld siden jeg hadde lovd min venninne å bli med på utstilling på Hundorp i september..
 
Eurasier spesialen på Torpomoen gikk av staben 13 august. Der 
traff jeg mange hyggelige mennesker. Det var utrolig kjekt å få møte 
familien til Ivo. Se likhetstrekk både i eksteriør og personlighet. 
Lørdagen kom og jeg slet med å skulle gå i ringen for å hendle Ivo. 
Eieren til pappaen til Ivo, Turid Fiskevold Sommerstad overtok og 
gjorde en fantastisk hendling av Ivo. Siden der var så utrolig mange 
flottte hunder trodde jeg de skulle bli bare en runde på Ivo i ringen, 
men han gikk videre. Så jeg overtok Ivo siden Turid hadde sin egen
hund, pappaen til Ivo, å hendle.  Etter hvert ble mange runder i ringen
 for oss. Det var i alt 73 eurasiere på utstillingen og jeg så på alle og 
en. For meg er det helt uintressant hvilken kennel hunden kommer 
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fra, for meg er det utstrålingen hunden som gir inntrykk. For meg er Ivo verdens vakreste godeste 
hund, men at han var så tett opp til rasestandarden var uventa for meg. Min Ivo - Ingmar av Gee-
hrbacch - vant stor cert og “Best in show”. 
 
Slutten av august fikk vi resultatene fra rønken som ble tatt av Ivo. Han har AD - A, HD - B og Pa-
tella 0-0. En utrulig stor glede for oss at Ivo er frisk og skal slippe å ha det vondt.
 
3 september var det 5 timers biltur til vår neste utstilling. I følge med venner kjørte vi til Hundorp, 
sette opp telt, trente i ringen og så reiste vi dit vi skulle overnatte. Vi hadde en sosial kjekke kveld 
sammen med våre hunder. Ivo er så glad når han får leke sammen med andre hunder og hilse 
på mennesker rundt seg. Søndag reiste gjengen til Hundorp og der traff vi venner som kom ens 
ærend 1.5 timers biltur for å se på Ivo. Jeg ble så utrulig glad!!!! Tenk at de ønsker å bruke sin dag 
for å se Ivo i ringen. Slik varmer!! Det ble noen turer for oss i ringen også denne utstillingen. Ivo 
vant enda et cert og ble dermed Norsk Champion, vant beste hanhund, BIG 1 og 5 plass “Best in 
show”. 
 
På 4 utstillinger i åpen klasse har Ivo klart å blir Norsk Champion. For meg er det gøy, med det 
som gleder meg aller mest er at Ivo er frisk og å se hvor trygg og glad Ivo er blitt. Han er ikke 
lenger den triste hunden som vandret rundt. Nå han kan ligge å slappe av, ser seg rundt, logrer 
med halen, kommer bort om for en kos, når jeg blinker med mine øyne til han blinker han tilbake 
og logrer. Hver dag med Ivo rundt oss er en glede. Det er også håp for omplasseringshunder.
 
Hilsen Marleén

Ingmar av Geehr-
bacch

Norsk Champion 4 sept 
Gudbrandsdal Hundek-
lubb
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Vålerbanen 2011
Helgen 15-17 juli var en stor helg for Norsk Eurasierklubb (NEK). Sammen med Åsnes og 
Omeng Hundeklubb (ÅOH) var det i år trommet sammen til hundeutstilling for 4. år på rad!
 
Undertegnede kom ikke opp før sent fredag kveld, vell vitende om at det hadde vært mange i sv-
ing denne fredagen for å rigge alt på plass. Vet ikke helt når man begynner planlegginga til en så 
stor utstilling, men det er mange ting som må på plass som dommere, skrivere, sekretærer. Ellers 
praktisk arbeid som tilkjøring av alt, til opprigging av 12 ringer (som bokstavelig talt er firkanter!), 
telt i hver ring. Sekretæriatet som puncher premielister, og legger papirer i permer til hver ring. Alle 
ringer skal ha sløyfer og rosetter, og selvfølgelig drikke og frukt. Og premier! Mye å holde styr på! 
I år hadde vi som jobbet blitt sponset med hver vår blå T-shirt, så vi var alle lette å se.
 
På spørsmål om hva Thea, 8 år, gjør på vålerutstillinga,
 svarer hun; “Jeg hjelper mamma i premiebua. Selger 
kataloger, finner frem premier som pledd og håndkær. 
Fyller på dentastix som alle får. Jeg har også gått barn 
og hund, vi var veldig mange og alle får premie! Dette 
er 2.gangen jeg er med. Sist satt jeg også ut premier i 
finaleringen. Det er gøy å hjelpe til og se på alle de 
forskjellige hundene. Det var mange voksne som hjalp
til, men bare meg som var barn. Det er også gøy å sove
på Støa camping. Der lekte jeg litt med 2 jenter, men jeg
måtte jo jobbe!”
 
Helga gikk som smurt, småproblemer ble løst på strak arm. Mange gode tilbakemeldinger fra 
dommere som ønsker å komme tilbake. Utstillere som sier at utstillinga vår er den de gleder seg 
mest til i løpet av året! Avisene Østlending og Glomdalen hadde reportasjer fra den supre helga 
hvor til og med værgudene var med oss. Det begynte ikke å regne før søndag ettermiddag..! En 
veldig hektisk men også utrolig hyggelig helg! Etter å ha pakket ned telt og ryddet bort ringer, ro-
setter, søppel ++ er det tid for å dra hjemover..
 
En stor takk til Utstillingskomiteen som gjør en så stor jobb for NEK! Jeg vet det er masse å or-
ganisere både før, under og etter.. Dere er kjempeflinke!!

Jeg kan vel bare konkludere med at hele helga sto til Excellent! Så rød sløyfe til alle som hjalp til 
den helga!!

Tekst: Torhild F. Magnusen  Foto: Anette Bergseng



19



20

ID spor Stavanger
ID spor er en morsom aktivitet for både hund og eier, og passer for alle raser. For de litt 
reserverte eurasierne er det en god sosialiseringstrening, i tillegg til god mental og fysisk 
trening. I Stavanger har Eurasierklubben ukentlige treninger i ID spor og hverdagslydighet. 

Hva er ID spor? 
Ved ID spor skal hunden kunne velge ut sporet etter en bestemt person, og ignorere eventuelle spor 
etter andre mennesker og dyr i samme område. Hunden får snuse på et plagg eller en annen eiendel 
fra den bortkomne personen og skal selv finne og følge sporet. ID sporhunder brukes både i by og ter-
reng. 

Hva trenger du av utstyr? 
Sele
Sporline
Verdens beste belønning
En bjelle (et greit arbeidstegn og kjekt for den som har gjemt seg å vite at nå kommer de) 

Hvordan trener vi ID spor?
Det beste er å starte i skog hvor det er mange plasser å gjemme seg, helst en skog hvor det ikke er 
for mange forstyrrelser i form av andre hunder og dyr. Figuranten  (den bortkomne personen) merker 
sporet sitt ved å henge opp bånd i trær og busker. Ved de første sporene kan figuranten gjerne lokke 
med godbiter og la hunden se at figruranten går inn i skogen. De første sporene bør være korte, ca 
30- 50 meter. 

Hundefører lar hunden lukte på et plagg fra figuranten før hunden får følge sporet. Det er smart å lage 
et startrituale og legge på en kommando for å sette hunden i gang med sporet.  Hundefører lar hun-
den få en god line og holder seg alltid bak hunden. 

Når hunden finner figuranten skal den belønnes av figuranten., eier kan gjerne rose hunden men vi 
ønsker at hunden selv skal utvikle stor interesse for å finne fremmede mennesker. Dette gjør at ID 
spor trening er god sosialiseringstrening for Eurasieren. Bruk den belønningen som passer best for din 
hund, og informer figuranten hvordan din hund skal belønnes.  

Etterhvert økes vanskelighetsgraden ved at hunden ikke får se figuranten gå ut, vi går vinkler, len-
gre spor, nytt underlag som grusvei og asfalt, og vi har liggetid på sporet. Vi trener også med falske 
figuranter,en måte å gjøre dette på er at to personer går sammen og skiller lag et stykke ut i sporet, 
hunden skal da kunne følge riktig spor ut fra lukten den har fått ved start. Vær og vindforhold påvirker 
også vanskelighetsgraden. 

Vi trener med 3-4 personer pr gruppe og vi bytter på rollene.  Hundeeier fører alltid egen hund, en 
hjelper er med for å finne løypa og plukke bånd slik at hunderfører kan konsentrere seg fullt ut om 
hunden. Figuranten går og merker sporet, og falsk figurant følger sporet et stykke for så å forsvinne ut 
av synsvidde. Vi anbefaler å ta et kurs i  ID spor, i Stavanger er det Canis som tilbyr dette kurset. Er 
du i Stavanger og har lyst å være med på en trening, er det bare å ta kontakt på e-post adresse 
ter-sol@online.no

Tekst: Hilde Jaathun Solbakken  Foto: Jorunn Skjæveland, Lili Frahm Jensen.
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Feuerblick Quarz 
“Kirsha”

Svensk og norsk ut-
stillingschampion

Svensk Utstilling’s 
Champion, i Ranseter 
den 31.07.11.

Feuerblick  Renate  
“Ninni”

 Ble Norsk Utstilling’s 
Champion i Stavanger 
på NKK den 11.09.11
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Ninja Av Nixenspitze

Norsk utstilling’s 
Champion 2 år gammel 
i mossehallen 17.09.11

Til minne om vår kjære 
Trollhovds Aida som 
desverre måtte avlives 
15/7-2011 på grunn av 
kreft.

Du vil alltid bli husket!


