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“Redaktørens” hjørne

Det er sannelig aktive dager for

tiden! Hjemmesiden vokser og legger

på seg og planlegging av arrangemen-

ter i klubbens regi tar sin tid i tillegg til

smått og stort som må gjøres. Og så

har vi vinterens snøvær, da, som skapte

problemer! Vår MH på østlandet måtte

nemlig flyttes pga for mye snø i banen,

men nå er det på stell igjen - ny dato er

5. juni (DA må vel snøen være borte?)

Mange ting vi som klubb trenger

hjelp til fremover. Vi trenger distrikts-

kontakter for å ta seg av spørsmål

lokalt og i neste omgang kanskje lokale

arrangementer? 

Vi trenger mange som kan ta i et tak

på Vålerbanen i juli, store som små! 

Vi håper sterkt på engasjement hos

dere medlemmer, slik at vi kan gjen-

nomføre de oppsatte arrangementene

godt. Det er morsomt å engasjere seg!

Ha en fantastisk vår!

vh
Hege, 
nestleder 

NEK-nytt

Ellers i dette nummeret bl.a:

• Nytt fra styret

• Årsmøteprotokoll

• Årets utstillingseurasier 2009

• Spesialen 2010

• MH, Øst- og Vestlandet 2010 

• Vålerbanen 2010

• K-Test, Østlandet 

• Lydighetshjørnet

• Referat fra medlemsmøtet på

Frya

www.eurasierklubben.no 
bidra i galleriet, med hilsner og på
oppslagstavlen om smått og stort! 
webmaster@eurasierklubben.no 

Årsmøte 2010
protokoll, se side 4 og 5
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Her kommer lederen fra påskefjellet!

Sitter nå og skriver denne lederen etter og ha gått

en mil på ski med hundene mine. Tenker på hvor heldig

man er som har funnet en rase som er like gode trekk-

hunder som sofagriser – mine to er ihvertfall det...

Både de og jeg storkoser oss på ski innover fjellet. 

Årsmøte er vel overstått - takket være dere som

møtte opp og den jobben styret har nedlagt gjennom-

førte vi et kontruktivt og koselig årsmøte. Nytt styre

er valgt og vi ser alle frem til nok et år i klubben vår.

Vil takke de som ikke blir med i styret videre for

den jobben de har gjort for klubben vår og ønske nye

medlemmer hjertelig velkomne.  

Vil med dette ønske dere alle en riktig god vår!

Mvh
Anita Steen
Leder

Styreleder’n

Kontaktinfo, Styret:
Leder: Anita Steen

leder@eurasierklubben.no
mobil 977 05 678
Heggeveien 6A, 1481 Hagan

Nestleder: Hege Strand
(redaktør) nestleder@eurasierklubben.no

mobil 922 100 73
Mosseveien 223, 1615 Fredrikstad 

Kasserer: Ann-Vigdis Strand
kasserer@eurasierklubben.no
mobil 928 15 179
Viggo Hansteensgt. 4A, 2000 Lillestrøm

Sekretær: Britt-Ingunn Hamre
sekretaer@eurasierklubben.no
mobil 920 40 877
Lønlifallet, 2092 Minnesund 

Styremedlem: Torhild Fossum Magnussen
medlem@eurasierklubben.no
mobil 922 25 049
Smedstadvegen 12 A, 2008 Fjerdingby

Varamedlem: Anne K. Sletmo
varamedlem@eurasierklubben.no
mobil 926 30 741
Horgenvillaen, 1860 Trøgstad

NEK-nytt 2010:
Utgivelsesplan/materiellfrist:
Uke 25 - frist 5. juni
Uke 39 - frist 11. september
Uke 51 - frist 5. desember
Vi setter stoooor pris på alle bidrag!

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

Ny felles epost til klubben: 
post@eurasierklubben.no

Distriktskontakter
Vi har fått henvendelser fra medlemmer
med ønsker om å arrangere kurs, MH
mm rundt om i Norges land. Dette er vi
positive til, men vi er avhenging av hjelp. 

Vi søker derfor engasjerte medlemmer
som ønsker å bistå med planlegging og
gjennomføring av aktiviteter rundt i 
landet.

Konkret er det  pr.dags dato planlagt 
MH i Bergensområdet oktober 2010, 
og vi trenger vestlendingenes hjelp her. 

Er du interessert i å ta i et tak for 
klubben lokalt? Send en mail til :
post@eurasierklubben.no

På forhånd takk!

Styret
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NYTT FRA STYRET I NORSK EURASIERKLUBB
AAkkttiivviitteetteerr::

Årsmøte er vel overstått.
Oppmøte var bra, men vi skulle
gjerne ønske at flere av våre
medlemmer deltok. Stemningen

var god og møte var vel gjennomført.
Protokoll finner dere et annet sted i bladet.

SSttyyrreemmøøtteerr::

Styret har avholdt 2 styremøter siden sist.
Noen av sakene som ble diskutert var: 
• Planlegging av Årsmøte med økonomi og budsjett,
• IFEZ
• Arrangementer 2010
Med mer.

Neste møte er satt til 11. mai 2010

AAnnnneett::

Årsmøtet har vedtatt at klubben skal søke om assosiert
medlemskap i IFEZ. Nå begynner arbeidet med å utformes
søknad med mer.

Årsmøtet har også vedtatt at vi fortsatt skal arrangere
Vålerutstillingen, og vi har da en stor forventning om at
flere av våre medlemmer stiller opp på dugnad for klubben
denne helgen. For å gjennomføre slike arrangementer er vi
avhengig av en innsats fra våre medlemmer.

VViiddeerree ppllaanneerr::

I 2010 har vi pr dags dato planlagt følgende aktiviteter:
MH på Øslandet
K-test på Østlandet
Eurasierspesial 2010 
Vålerutstillingen 2010

For styret 
Britt-Ingunn Hamre
Sekretær 

NEKHELSENEKTRENING

NEKKOSTHOLD

NEKPELSSTELL

NEKUTSTILLING

NEKOPPDRETT

NEKAVLSRÅD

NEKKLUBBNEKSTAFETT

NEKCHAMPIO
N

NEKMINNES

EEUURRAASSIIEERR--
SSPPEESSIIAALLEENN

22001100
Avholdes på

Torpomoen i Hallingdal

21.–22. august.
Nærmere informasjon vil

komme, men sett av helgen
i kalenderen så lenge!

EURASIERDATABASEN
NEK samarbeider med Marita Andersson om felles data-
base over alle individer i Sverige, Norge og nå også
Danmark. Denne basen er avhengig av at hver og en eier
sender inn informasjon. 

Databasen ligger på nettet tilgjengelig for alle interesserte.
Adressen er:
http://www.eurasier.se/databas/rmindex.htm

www.eurasierklubben.no
Det gamle galleriet fra den gamle hjem-
mesiden er flyttet over. Siden det nye
galleriet har større bilder enn det gamle,
betyr det at endel av bildene ikke egent-
lig har god nok kvalitet. Kanskje det er
en idé å fornye litt? 

Pga kvaliteten og fordi endel hunder har
vokst opp siden sist, oppfordres alle til å
ta en titt sine hunder og sende inn nye
bilder. I tillegg er det sikkert endel titler
som ikke har kommet med. 

Hjelp oss å komplettere og korrigere!

webmaster@eurasierklubben.no
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Årsmøte 2010 - protokoll

Møtet fant sted  21. mars kl. 1200 i NKKs lokaler i Oslo.

00. Velkommen
Styrets leder Anita Steen ønsket velkommen.

1. Konstituering
1.1 Valg av møteleder

Agnes Beathe Steen Fosse ble valgt til møteleder.
1.2 Valg av 2 referenter

Mai Lis Anderssen og Britt-Ingunn Hamre ble valgt til referenter.
1.3 Valg av tellekorps

Anne Sletmo og Håkon Hjørnstad ble valgt som tellekorps.
1.4 Valg av 2 medlemmer til å signere protokollen

Mari Solberg og Ingrid Fagerblom ble valgt til å signere protokoll.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Enstemmig godkjent

3. Godkjenning av antall fremmøtte og avgitte forhåndsstemmer
20 fremmøtte stemmeberettigede, 4 fullmakter, 4 forhåndsstemmer hvorav en ugyldig.  
Totalt 27 gyldige stemmer.

4. Årsmelding fra styret
Leder Anita Steen leste opp styrets årsmelding.
Årsberetning tas til etterretning og enstemmig godkjent.

5. Klubbens regnskap for 2009
Klubbens regnskap ble presentert av klubbens kasserer Ann-Vigdis Strand.
Kommentarer til regnskap ble lest opp.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6. Revisjonsrapport
Revisjonsrapport ble lest opp av klubbens kasserer Ann-Vigdis Strand.
Enstemmig godkjent.
Det ble forklart noen av de punktene som revisor hadde påpekt. Regnskapet blir ført med flere poster
og med reskontro. Det blir lettere å se hvor pengene går. Dette er også normal regnskapsføring, noe
årsmøte var enig i. Det kom også inn forslag på å ha 1 revisor og 1 vararevisor.
Protokolleres: Årsmøtet anmoder styret om at kommentarer fra revisor følges opp. Det bør i tillegg
velges vararevisor ved neste årsmøte.

7. Klubbens aktivitetsplan og budsjett 2009
Klubbens aktivitetsplan og budsjett ble lest opp og kommentert av klubbens kasserer Ann-Vigdis Strand.
Enstemmig godkjent.

8. Innkommende saker
Det ble bedt om skriftlig valg.
8.1  Lovendring iht anbefaling fra NKK: Enstemmig godkjent.
Protokolleres: Sak til neste årsmøte – regler for innsending og levering av forhåndsstemmer. Ved inn-
kallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal
være hemmelig. 
8.2  IFEZ: Godkjent med 26 stemmer for og 1 stemme mot.
Protokolleres: Det er viktig å finne egnet person til å ivareta klubbens oppgaver ved eventuell god-
kjenning av assosiert medlemskap i IFEZ. Videre bør Avlsrådet da eventuelt styrkes. 
8.3  Lovendring som følge av sak 8.2: Godkjent med 25 stemmer for og 2 stemmer mot.
8.4  Vålerbanen 2012: Årsmøtet anbefaler aktiviteten. 22 stemmer for, 3 stemmer mot og 2 stemmer
blank.
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9. Valg

Styret:
Leder (2 år): Anita Steen - Gjenvalgt med 20 stemmer for og 7 stemmer mot
Styremedlem (2år): Torhild Fossum Magnussen - motkandidat: Eli Aulibråten 
Torhild Fossum Magnussen valgt med 21 stemmer for og Eli Aulibråten fikk 5 stemmer for, 1 stemme
var ugyldig.
Varamedlem (2år): Anne Sletmo - motkandidat: Anita Lie Schrøder
Anne Sletmo ble valgt med 15 stemmer for og Anita Lie Schrøder fikk 11 stemmer for, 1 stemme var
ugyldig

Valgkomité:
Janne Dale Angeltveit (1år), gjenvalgt med 24 stemmer for og 3 stemmer mot
Marianne Stoa (1år), nyvalgt med 24 stemmer for og 3 stemmer mot
Lars Kristoffersen (1år), gjenvalgt med 26 stemmer for og en stemme blank

Revisor:
Terje Karlsen(1år), gjenvalgt med 22 stemmer for og 5 stemmer mot

Styret består etter valget av:
Leder Anita Steen
Nestleder Hege Strand
Kasserer Ann-Vigdis Strand
Sekretær Britt-Ingunn Hamre
Styremedlem Torhild Fossum Magnussen
Varamedlem Anne Sletmo

10. Utdeling av Årets Utstillingseurasier 2009
Britt-Ingunn Hamre delte ut diplomer og gaver for 1 – 4 plass i henhold til følgende liste.

Resultatliste, voksen:
1. NORD UCH NORDJV-07 NV-09  Freddy av Geehrbacch 201 poeng 
2. INT NORD EST DK UCH FINV-07 BALTV-09 NV-09 Carmen av Geehrbacch 195 poeng
3. N UCH Essmania’s Bonica 179 poeng
4. NORD EST UCH NORDJV-06 NV-08 Dennis av Geehrbacch 142 Poeng
5. N UCH Redlance Harley 129 poeng
6. N UCH Mika Nordlending N av Terjeviken 120 poeng
7. Mettelins Freia 108 poeng
8. Bearcub’s a Little Lady Jane 99 poeng
9. NORD UCH  Festus av Nixenspitze 59 poeng

Resultatliste, valp:
1. Ingeborg av Geehrbacch 251 poeng 
2. Hanna av Geehrbacch 193 poeng 
3. Mettelins Freia 152 poeng
4. Ingunn av Geehrbacch 121 poeng
5. Orionstjärnans Johnny Cash af Nobel 61 poeng
6. Carve Canem Bellus Bonaventure 59 poeng

Årsmøtet hevet kl. 1530.

ref. Britt-Ingunn Hamre ref. Mai Lis Anderssen

sign. Mari Solberg sign. Ingrid Fagerblom
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Årets utstillingseurasier 2009
Utdelingen av prisene ble i tradisjonen tro delt ut som avslutning av års-møtet. Det er
bare styret som vet hvem som har deltatt og vunnet, så det knytter seg alltid spenning til
dette. Resultatlisten gjengis her med bilder av deltakerne - voksne først, deretter valper. 

1.
3.

2.
4.

NORD UCH NORDJV-07 NV-09  
Freddy av Geehrbacch  
201 poeng 

INT NORD EST DK UCH FINV-07 BALTV-09 NV-09 
Carmen av Geehrbacch

195 poeng

N UCH 
Essmania’s Bonica 
179 poeng

NORD EST UCH NORDJV-06 NV-08 
Dennis av Geehrbacch

142 Poeng

5.
7.

6.
8.

N UCH 
Redlance Harley
129 poeng

N UCH 
Mika Nordlending N av Terjeviken

120 poeng

Mettelins Freia
108 poeng

Bearcub’s a Little Lady Jane
99 poeng
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9.

2.
1.
3.

NORD UCH
Festus av Nixenspitze
59 poeng

Ingeborg av Geehrbacch
251 poeng 

Hanna av Geehrbacch
193 poeng 

Mettelins Freia 
152 poeng

4.
6.

5.
Ingunn av Geehrbacch
121 poeng

Orionstjärnans Johnny Cash af Nobel
61 poeng

Carve Canem Bellus Bonaventure 
59 poeng

GRATULERER
ALLESAMMEN!

VALP
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Eurasiertreff i Stavanger
Bestanden av eurasiere er nær doblet de
siste månedene og en lørdag i februar ble
det arrangerte et Eurasiertreff i Sørmarka
i Stavanger hvor det ikke er båndtvang.

Av de 10 hundene som nå finnes i området kunne
5 møte, og valpene var i overtall.  Alle hundene
lekte godt sammen, og de voksne hundene var
overbærende med de 3 som stort sett «hang i
skjegget» på dem.

Eierne så også ut til å trives sammen, nye hunde-
eiere fikk stilt spørsmål til de mer erfarne, og over
kaffen var det bare hund samtalen dreide seg om. 

Alle eurasiere med eiere er velkomne til å være
med på neste treff den 17. april. Sted er i skri-
vende stund ikke bestemt. Husk å ta med kaffe.
Vel møtt, og ta kontakt pr e-post om du ønske
dato for flere møter tilsendt.

Hilde Solbakken
Ter-sol@online.no 

På bildene: Bill, Bruno, B-Falco, Mika og Enya 



9

N UCH Redlance’s Harley

Tittelen Norsk utstillings-
champion ble oppnådd
på NKK-utstillingen på
Orre i Rogaland 
21. september 2009

NEKHELSE

NEKTRENING

NEKKOSTHOLD

NEKPELSSTELL

NEKUTSTILLING

NEKOPPDRETT

NEKAVLSRÅD

NEKKLUBB

NEKSTAFETT

NEKCHAMPION

NEKMINNES

Eiere: Berit og Lars
Kristoffersen

KLIPPET FRA NORSK KENNELKLUBs HJEMMESIDE PÅ NETTET
Endringer i NKKs etiske
grunnregler
NKKs Hovedstyre vedtok på sitt møte
08.12.2009 følgende forandringer i NKKs
etiske grunnregler for avl og oppdrett: 

• Innavl - i punkt 2 tilføyes følgende:
Det skal ikke foretas paringer mellom
søsken, far/datter, mor/sønn eller til-
svarende tette paringer.

Halvsøskenparinger eller paringer med
tilsvarende innavl bør unngås.

Innavlsgraden beregnes på grunnlag av
en 6 generasjoners stamtavle; ved bruk
av importer brukes de stamtavleopplys-
ningene som er tilgjengelig i 4-6 gene-
rasjoner.

Det gis mulighet til å søke NKK om dis-
pensasjon. Informasjon om hva søkna-
den skal inneholde kan hentes fra
www.nkk.no

Tispens alder ved første paring -
punkt 7, første strekpunkt forandres
til følgende:
Tispen skal være minst 18 måneder på
paringstidspunktet.

Dersom raseklubben anbefaler at tispen
bør være eldre enn 18 mnd ved første
paring, bør dette overholdes.

Reglene gjøres gjeldende fra 01.07.2010

Nye utgaver av NKKs regler
NKKs utstillings- og championatregler
har kommet i ny utgaver. De nye
reglene kan lastes ned fra hjemmesi-
den. 

Oslo Double 2010
14. og 15. august 2010 på Bjerkebanen.
Dobbelutstilling med både Norsk vinner-
utstilling og kvalifisering til Crufts!

NKKs hundekonferanse
Sett av 25. oktober!
Da gjentar NKK suksessen fra i fjor og
inviterer igjen til hundekonferanse på
Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

«Hund og samfunn» er tema for årets
konferanse. Informasjon om konferan-
sen vil bli å finne på NKKs nettsider.

Nye servicehunder
Tre nye servicehunder er utplassert hos
brukere. To av brukerne har fått sin
aller første hund, mens én erfaren bru-
ker har fått erstatningshund.

Hundene er utplassert med støttte fra
GjensidigeStiftelsen, fordi de tre millio-
nene som ble bevilget til servicehunder
over statsbudsjettet i fjor aldri kom i
bruk. 

Les mer på www.nkk.no
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RReeffeerraatt ffrraa mmeeddlleemmssmmøøttee ppåå FFrryyaalleeiirr 
lløørrddaagg 2299.. aauugguusstt 0099 kkll.. 1177..0000

Tilstede: 
22 deltakere, samt avlsrådet ved Nina Søby, Beathe Pilskog og Agnes Beathe Steen Fosse (leder) 

Tema: 
Norsk Eurasier Klubbs (NEKs) Avlsstrategi

Skal vi ha en veiledende eller ufravikelig strategi?
Det var bred enighet om at strategien skal være veiledende. 

Hvilke valpekull og hvilken informasjon skal stå på medlemslistene?
Mange synspunkter, men konklusjonen ble at alle medlemmer skal kunne ha sine kull på valpelisten, men at avlsrådet
skal tilføye om det er i tråd med strategien eller ikke, og evt. hvorfor det ikke er det når årsaken faller innunder områder
vi har krav til at skal testes og dokumenteres. Hvis avlsrådet er kjent med at hunden har mangler eller sykdommer det
ikke er krav til at skal informasjon om dette kun legges ut hvis dette er et ønske fra oppdretter.  

Ikke medlemmer oppfordres til å melde seg inn. 

Sykdom generelt
I dag heter det i strategien «Det skal kun avles på friske hunder som ikke er kjent anleggsbærer av noen sykdom». Skal
dette endres? Her var det mange synspunkter, men alle er enige i utgangspunktet. Vi ønsker å utvikle en frisk hunde-
rase. Spørsmålet henger sammen med kravene til testing. Hvis en hund ikke testes for noe kan man ikke med sikkerhet
vite om den er bærer av en sykdom eller ikke. Er en hunds almenntilstand god testes den som regel ikke, hvis ikke det
er krav til testing. 

Et foreslått alternativ er å endre strategien vedr. sykdom til: «Individer som ikke er friske på parringstidspunkt må ikke
parres. Individer som lider av, eller beviselig er bærere av alvorlige sykdommer eller defekter, skal ikke benyttes i avl».

Det kom ikke til en endelig konklusjon vedr. formuleringer knyttet til sykdom, men basert på hele diskusjonen vil avlsrå-
det fremme et forslag.

Tester:
Det ble besluttet å opprettholde de krav til tester vi har i dag dvs. teste for HD, AA og patella. 

Det er kommet et forslag til endring av strategien med ønske om og fokuserer på flere sykdomstilstander. Det ble frem-
met forslag om at hunder og foreldre som etter godkjenning for konstantert arvelige lidelser skal tas ut av avl.
Sykdommer det ble foreslått å teste var for eksempel 

Kjertelsykdommer. Hvor det finnes kjente tilfeller av hunder med sykdommene Hypotyerose i hundens familie. Forslag
til krav som ble fremmet er at begge foreldredyr skal testes for minimun T4 og TSH før parring. En test kan ikke være
eldre enn to år gammel. 
Øyne ble det foreslått at begge foreldredyrene skal være undersøkt for Ektropion, Entropion, Distichiasis, Ektopiske cili-
er, Trichiasis og Feilstilte/overtallige øyenhår (feilstilte cilier) og at dersom en av disse tilstandene blir påvist på ett av
dyrene, skal det andre dyret være fri.. 

Synspunktet blir begunnet med at det i dag finnes mange kjente tilfeller med sykdommen Hypotyerose, og man begyn-
ner å se en økning i antall tilfeller. Dersom man er kjent med at dette finnes i familien til avlsdyret, bør denne testes. Slik
vi kjenner denne sykdommen i dag- kan den til tider være vanskelig å gjenkjenne. Minste krav bør være T4,TSH og
TgAA.

NEKHELSE

NEKTRENING

NEKKOSTHOLD

NEKPELSSTELL

NEKUTSTILLING

NEKOPPDRETT

NEKAVLSRÅD

NEKKLUBB

NEKSTAFETT

NEKCHAMPION

NEKMINNES
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I Rasestandarden er øyeproblemer nevnt. Vi vet også at det i flere tilfeller er øyelyst med feilstilte øyehår. Dette er et
kjent problem for rasen, og et krav i mange andre land. Ene avlsdyret bør være fri.

Det var med andre ord noen ulike synspunkter, men flertallet ønsket ikke å utvide kravet til testing til å omfatte for
eksempel øyelyse, hypoterose med mer.

HD, AA og patella
Det ble diskutert om vi skal åpne for parring mellom friske hunder dvs HD-, AA- og patella-frie med hunder som har
svak HD, AA eller patella 1. Flertallet ønsket at kravet ble opprettholdt og at evt. avvik bør begrunnes av oppretter når
kullet legges ut for å forklare bakgrunnen for at man velger å bryte anbefalte avlsregler. 

Innavlsgrad
I dag heter det at «Innavlsgraden skal være lavest mulig, og under den prosentsatsen som til enhver tid er fastsatt av
avlsutvalget, fortiden 6,25 %. Mer enn en omparring bør unngås. En hannhund tas ut av godkjenningslisten etter 5 kull
eller 25 % av registrerte valper i Norge foregående år.» 

Noen tok til ordet for lavere innavlsgrad og mente at Innavlsgraden skal være lavest mulig, og under den prosentsatsen
som til enhver tid er fastsatt av avlsutvalget, fortiden 3,12 % i 5 ledd. Mer enn en omparring bør unngås. En hannhund
tas ut av godkjenningslisten etter 5 kull eller 25 % av registrerte valper i Norge foregående år. 

Dette ble begrunnet med at vi i dag har en liten grad av innavl i Norge og bør bestrebe oss på å holde lav innavlsgrad. I
tillegg er det i dag en sterk økning av importerte hunder med delvis nye linjer inn til Norge, noe som gjør at behovet
for å ha en innavlsgrad ut over 3,12% er unødvendig. 

Dagens krav til innavlsgrad på 6,25 % er i tråd med NKKs anbefaling, og flertallet mente derfor at denne burde opprett-
holdes.

Rasestandarden og plasseringer på utstillinger
Her var det delte meninger, noen ønsket å opprettholde dagens krav til en annen plass, andre. Ønsket å utvide kravet til
2. andre plasser. Noen mente at rød sløyfe førsteplass er et minimum, da det viser at rasestandarden er fulgt. Atter
andre ønsket kravet hevet til HP eller CK. Det ble påpekt at det er viktig å opprettholde en bredde i populasjonen som
man avler på for å sikre at innavlsgraden ikke blir for lav eller at man avler frem sykdom gjennom for liten avlspopula-
sjon. Det ble påpekt at man kan søke etter dyr også i utlandet. 

AAvvllssrrååddeett

januar 2010

Har du fått med deg at vi søker
distriktskontakter?
Klubben er en nasjonal klubb med medlemmer i hele landet og den vokser! I den sammen-

hengen søker vi engasjerte medlemmer som kan være distriktskontakter. Å være distriktskontakt betyr i utgangs-
punktet ikke mye mer enn å være kontaktperson lokalt for medlemmer, potensielle medlemmer og interesserte i
rasen. I tillegg vil det i noen distrikter være aktuelt å hjelpe styret med praktisk gjennomføring av arrangementer.

Høres dette interessant ut eller har du spørsmål? Send en epost til post@eurasierklubben.no

På forhånd takk! (haster mest i Bergensområdet, vi trenger hjelp til å arrangere MH i oktober)
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Mentalbeskrivelse hund (MH)
Norsk Eurasierklubb inviterer til MH 5. juni på
Hauerseter, like nord for Gardermoen.
(Tidligere annonserte MH satt opp i april måtte flyttes pga snø)

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
beskrivelsen er hundens stress-
nivå og -mestring, samt evne til
avreagering. Beskriverne (dom-
merne) 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 bestått eller
ikke bestått, man får simpelthen
en beskrivelse av hvordan hunden
reagerer på de forskjellige
momentene. 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 beskri-
verne 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 hvor-
dan 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. 

I tillegg har vi som er med en interessant, morsom og
hyggelig dag i skogen sammen! 

Har du lyst?
Alle kan delta, under forutsetning av at hunden har fylt
10 måneder. Det er et meget begrenset antall plasser,
reglene sier at det kan beskrives 8 hunder pr dag.
Førstemann til mølla - få plasser igjen!

Deltakelsen koster 500 kr 

Påmeldingsskjema og eventuelt mer informasjon fås ved
å sende epost til nestleder@eurasierklubben.no

NKK-utstilling i Drammen på søndag - fin mulighet til å kombinere mentalitet og eksteriør?



Karaktertest (K-test)
Norsk Eurasierklubb inviterer for første gang
til k-test 2. oktober i Båstad, Østfold.

Mentalbeskrivelse hund (MH) på Vestlandet
Norsk Eurasierklubb inviterer til MH 2. oktober 
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Hva er en K-Test?
Formålet med K- testen er å teste hundens tilgjengelig-

het, nervekonstitusjon, samt skuddfasthet.

Gjennomføring av prøven:
De påkjenningene hunden utsettes for under en k-test skal

ikke være større enn den normalt møter i samfunnet.

Kravet er at hunden skal tåle slike påkjenninger på en til-

fredsstillende måte. Hunden skal gjennom testen føres i

en minst 1,5 meter lang, løst hengende line. Prøven

består av 5 momenter:

Tilgjengelighetsprøven

Hunden skal konfronteres med

personer som er fremmed for

den, og bør spontant og uten

redsel eller aggressivitet, søke

kontakt med de fremmede

personene.

Passiv figurant

Hunden skal passere en tildek-

ket passiv sittende figurant.

Nervekonstitusjonsprøven

Hunden utsettes for en form for naturlig forekommen-

den «skrammel», noe som faller ned på en blikkplate.

Forstyrrelsen kommer fra siden når hunden passerer.

Den skal kunne registrere hvor lyden kommer fra, og

innen rimelig tid gå frem til «skrammelet» og være villig

til å undersøke hva som har hendt, uten å være redd

eller oppjaget.

Visuell påvirkning

Plutselig tilsynekomst av en figurant som beveger seg

raskt på skrå foran, og videre fra hunden. Maks. 5 meter.

Skuddprøve

Prøve av hundens skuddfasthet skjer med skuddløsning

fra 9mm startpistol. Det kan avfyres både enslige skudd,

og skudd i serier. De to obligatoriske skuddene skal ha

rekkefølgen aktivitet og deretter passivitet. Avstand fra

skytter til hund skal ved skuddløsning være minimum 25

meter.

Deltakelse: 
Hunder som er registrert i NKK eller i et

register anerkjent av NKK har rett til å

kunne delta . Hunden må ha fylt 10 mnd.

Hunden kan kun testes en gang ved

samme arrangement, og maks. 3 ganger

totalt.

Løpske tisper: Løpske tisper kan gis

anledning til å delta på prøven. Tispen får

da ikke adgang til prøveplassen før prø-

vens leder har gitt tillatelse til dette.

Hundefører plikter å melde fra til arrangøren hvis tispen

har løpetid!

Påmelding:
Påmeldingen er bindene, og skal skje skriftlig innen 2

uker før prøven avholdes. 

Nærmere informasjon om testen og for påmelding: Anne

Sletmo,  epost: varamedlem@eurasierklubben.no

Beskrivelsen er terminfestet i NKK-systemet, men vi er
avhengig av lokal hjelp for å få den gjennomført. Kunne
du tenke deg å beskrive hunden din denne dagen og har
noen få timer til rådighet på forhånd? 

Styret hjelper til med å skaffe alle medvirkende og de
praktiske detaljene på forhånd, men du må finne bane
og holde en hånd på arrangementet selve dagen. 
Ta kontakt - det haster! post@eurasierklubben.no
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LYDIGHETSHJØRNET
Eli Aulibråten

Her vil det komme litt om øvelsene innen lydighet og innlæringen av disse.
Man trenger ikke å konkurrere for å ha nytte av øvelsene. De fungerer like bra i hverdagen. NEKHELSE

NEKTRENING

NEKKOSTHOLD

NEKPELSSTELL

NEKUTSTILLING

NEKOPPDRETT

NEKAVLSRÅD

NEKKLUBB

NEKSTAFETT

NEKCHAMPION

NEKMINNES

Ved innlæring av en øvelse bruker vi godbit. Husk at disse
skal bort etter hvert. Det er lurt å variere slik at hunden
ikke går lei. Pølser og vafler er nam. Jo bedre godbiter, jo
mer interessert blir hunden i å jobbe for deg. En spesiell
leke, fille, ball eller annet kan være like bra. Men den viktig-
ste belønningen er DEG. Husk å by på deg selv ved rett og
slett å ha det gøy med hunden din. Vis med hele deg hvor
flink du synes den er! Og etterpå gir du godbiten (leken).

På konkurransedagen blir du kalt inn i ringen og stilt opp sam-
men med de andre i gruppen. Hunden skal sitte på din venstre
side. Dommeren spør gjerne om alle er fornøyd med plasse-
ringen. Da er det lurt å bytte plass hvis du tror at hunden din
ikke vil ligge ved siden av nabo’n. Dommeren kan også spørre
om det er noe annet han bør vite. Da sier jeg at eurasier’n er
tilbakeholden, men tilgjengelig. Hvis dommeren bare spør om
vi er klare? Kan du kreve å få bytte plass/fortelle om din hund
og dette blir tatt hensyn til.

Innkalling fra sitt
Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre
side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sit-
tende, og på ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden,
og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle
hunden inn til utgangsstilling. Det skal legges stor vekt på at
hunden velger korteste vei, og at den kommer i god fart.

Medhjelper:
Viser hunden treghet i innkallingen, benyttes en medhjelper
til å sitte bak hunden og holder igjen. Fører står på avstand
og lokker inn hunden, men medhjelper holder igjen slik at
hundens motor øker turtallet mot fører. Mens turtallet er på
topp kaller fører inn og medhjelper hører dette og slipper.
Hunden lykkes i å fare mot fører som en rakett. Om man
ønsker å befeste et godt tempo, så roser man mens tempo-
et er tilfredsstillende.
Når hunden beholder lik fart helt inn til fører kan man
begynne på innsitt. Fører bøyer seg ned og mottar hunden
og lokker den til å innta utgangsstilling. La hunden sitte
rolig noen sekunder før man frir ut. Avstanden man kaller
inn på, må varieres fra kort til langt hold.

Som ånden i fillehaugen:
Sett hunden igjen på sitt og gå ut til et f.eks., hushjørne el.
kall inn hunden og hopp til siden. Du blir plutselig borte.
Ikke vent å se om hunden kommer. Fortsett og løp og lokk
hunden etter. Man må løpe helt til hunden henter en igjen.
Fri så ut og lek. Bruker man denne metoden for å befeste
tempo, må man løpe etter innkalling. Hvis man står rett bak
hjørnet, vil hunden etter hvert skjønne det og sette ned

tempoet før den når hushjørnet. Det kan også i denne vari-
anten brukes en medhjelper som holder hunden.

En annen variant: hunden sitter igjen på "sitt" og fører kal-
ler in hunden og snur seg og løper bort. Også her må man
løpe til hunden henter igjen fører.
Fører kan også etter innkalling kaste seg ned forover og
gjemme ansiktet i gresset. Ha en godbit i hånden som hun-
den får søke opp etter innkomst. Etter hvert trenes innsitt.
Det er greit og kombinere alle varianter, men fører må velge
den metode som passer nettopp til "sin "hund.
Festus og innkalling går som en drøm. Ikke noe er mer
interessant enn mor, og takk for det. Farten kunne nok vært
større, men han tar rake veien i Festus tempo. 
Jeg vet han kan komme opp i en rasende fart. Det er når
han har gått glipp av at porten har gått opp og igjen, uten
at han har hørt det. Ho ho, den ring er ikke stor nok til å
stoppe en eurasier med en slik fart. Bare husk at hunden
skal klare å stoppe også. Slikt tar på en hundekropp og litt
oppvarming er ikke dumt. Det gjelder vel både hund og
fører?

Ikke noe og si på farten. Retningen er noe
skjev, men justeres etter hvert. 
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Eurasiertreff i Oslo
Lørdag 21.mars i flott vintervær, møttes
8 eurasiere med følge på parkeringsplas-
sen ved Skullerudstua.

Derfra gikk ferden mot Skraperudtjern. Det tar ca 15
minutter å gå så det er perfekt for de minste. Ved
Skraperudtjern er det nesten aldri folk og det er et av
Oslos friområder for hund så der kan hundene være løse.

Denne gangen var det med to nye pelsdotter nemlig
Jonny og Oj-Oj. De andre som var med var Lotte, søs-
trene Freia, Vera og Malou og søstene Bizzi og Bea.

Både to- og firbeinte så ut til å sette stor pris på et par
fine timer sammen. Artig at det stadig er nye hunder som
henger seg på. Dette er en kjempefin mulighet til å treffe
andre eurasiereiere og utveksle erfaringer og få treffe
disse flotte hundene som man jo ikke møter på så ofte
ellers.
Takk for en fin tur, vi gleder oss til neste gang!

Anne Bøe og Bea
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Vålerbanen 2010
25. - 26. juli 2010
For tredje gang er NEK og ÅOHK arrangører av en dobbelutstilling for
alle raser på Vålerbanen og trenger personell! 

Det er et stort apparat som er i

sving og i fjor deltok ca 900

hunder pr dag! NEKs utstillings-

komité er ansvarlig for den prak-

tiske gjennomføringen arrange-

mentet, men er avhengig av hjelp

fra medlemmene! 

Hva slags hjelp trengs? 
For arrangørklubbene starter det

praktiske arbeidet med selve

utstillingen på fredag ettermiddag

med rigging. Alt skal på plass før kvelden er omme. På

lørdag og søndag er det gjennomføringen som gjelder,

før alt skal pakkes ned igjen søndag kveld. 

Vi trenger folk til følgende oppgaver:
• Rigging før og etter

• Rydding/plukking av søppel

• Skriving (for dommerne)

• Ringservice (påse at personalet i ringene har det de

trenger - papirer, sløyfer, kaffe, mineralvann)

• Bemanning i premiebua

• Bemanning av sekretariatet

• Premieutsetting i finaleringen

+++

Vi er godt utstyrt med walkie talkies og diverse kjøretøy

for å frakte utstyr utover - det er et stort område! 

Hvem trenger vi?
Vi trenger ALLE! Unge og gamle, frisk og rask eller litt

mer «skranglete»: Vi har oppgaver som passe for alle!

Kan du ta på deg vakter hele helgen er det kjempefint!

Passer det bare en av dagene eller kanskje bare noen

timer så er det fint, det også. Jo flere som melder seg, jo

færre og kortere vakter på hver og en! 

Lønn for strevet?
Lønn for dette arbeidet får vi alle i himmelen, men det er

morsomt å være med! Og slitsomt! Og hyggelig! Og

sosialt! Det vi kan tilby alle på vaktlistene, er varm lunsj

servert på stedet. På utstillingsområdet er det camping 

hvor du/dere får sette opp campingvogn eller telt gratis.

Det jobbes også med et hybelhus like utenfor området. 

På lørdag kveld er det øltelt med levende musikk for alle

som vil. Og selvsagt kan alle få stille hund dersom man

vil det! Vi disponerer forøvrig en stor, kjølig garasje hvor

hundene kan ha det behagelig i burene sine mens «mor

og far» jobber. 

Nærmere informasjon og påmelding som frivillig:
Det begynner å haste med å få vaktlistene på plass,

send derfor epost til utstilling@eurasierklubben.no i

dag! 

FRIST: 1. MAI 2010

Styret og utstillingskomiteen håper at mange med-

lemmer 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 kulis-

sene på slike arrangementer.


