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Redaktørens hjørne

Hei alle sammen, og godt nyttår!

Etter en koselig jul, og foråpentligvis en smertefri nyttårsfeiring for de aller fleste, går vi nå et nytt år med nye opplevelser i 
møte. I 2014, i motsetning til tidligere kommer vi til å utvide antallet NEK- nytt fra 4 til 5 utgaver i året - rett og slett fordi 
det er mye som skjer i klubben om dagene og fordi det ikke skal bli altfor lenge mellom hver utgave. Vi har mange 
spennende temaer på lur for dette året, noe vi selvsagt håper at både nye og gamle lesere setter pris på!

I de seneste nummerene av NEK- nytt har det vært mye fokus på temaet omkring ansvarlig avl og oppdrett, og mye av 
oppmerksomheten har hovedsaklig dreid seg rundt tispeeierens rolle og ansvar. I dette nummeret snur vi imidlertid fokuset 
over på hannhundene, som selvsagt også spiller en viktig rolle i avlsarbeidet på rasen vår. Redaksjonen har fått mange 
innspill fra flere medlemmer med hannhunder om at det ønskes mer informasjon om hvordan man bør gå frem hvis man 
blir forespurt om å bruke hannhunden sin i avl, så i dette nummeret kommer det bl.a en del tips og forslag til ulike ting 
man bør tenke over i forbindelse med nettopp dette. Hannhundeiere er tross alt ansvarlig for 50% av genmaterialet når et 
nytt valpekull skapes, og dette innebærer uten tvil også mye ansvar som man må ta hensyn til! Husk også at klubben har 
en egen hannhundliste, hvor du kan sende inn informasjon om din hund dersom du ønsker å bruke den i avl. 

Vi oppfordrer som vanlig våre medlemmer til å fortsette å sende inn sine flotte bilder, leserinnlegg og innspill til oss i 
redaksjonen. Husk  at det er dere som bestemmer hvordan dere vil at NEK- nytt skal være og hva dere vil lese mer om! 

Jeg håper alle får en kjempeflott vinter, med masse snø og stor eurasierglede! 

- Maria 

Kontaktinformasjon: nestleder@eurasierklubben.no 
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Da var det et nytt år igjen, og vi går inn februar med mange spennende planer for de kommende månedene. 2014 
kommer til å bli et år som er fullstappet med eurasieraktiviteter og arrangementer, og vi gleder oss selvsagt til å ta 
fatt på disse arbeidsoppgavene.

Styret har likevel ikke ligget på latsiden siden sist!
I jula leverte klubben inn vårt utkast til RAS (Rasespesifikk avlsstrategi for eurasier), noe vi selvsagt venter 
tilbakemelding fra NKK på med stor spenning. I tillegg er vi godt i gang med selve utformelsen av den nye 
fargenøkkelen for eurasier som ble bestemt under oppdrettermøtet, noe vi regner med å ha klar for deling om ikke 
så altfor lenge. Vi har også i løpet av januar allerede hatt et styremøte, et samarbeidsmøte med avlsrådet, og et 
samarbeidsmøte med utstillingskomitéen, og vi nærmer oss i skrivende stund også ferdigstillelsen av alle 
årsmøtepapirene, budsjett og saker til årsmøtet i mars. Med andre ord nok å henge fingrene i som vanlig!

Årsmøtet for 2014 er like om hjørnet, og for oss som sitter i styret er dette en spennende tid. Mange tillitsverv står 
på valg, og vi er selvsagt svært spente på hvordan sammensetningen av gjengen som skal fortsette arbeidet ut i 
år 2014 kommer til å se ut. Vi håper imidlertid at så mange som mulig av våre medlemmer har mulighet til å delta 
på årsmøtet, da dette tross alt er NEK sitt høyeste organ og en unik mulighet til å si sin mening om saker som 
angår hele eurasiermiljøet i Norge. Husk at Eurasierklubben består av og for sine medlemmer, så derfor er det 
viktig å bruke stemmeretten sin og kunne påvirke klubben slik man selv ønsker det, slik at vi sammen kan trekke i 
riktig retning for det felles beste for vår rase.

   

 

 

Nytt fra styret

Ellers kan det være lurt å nevne at dersom noen av våre medlemmer har spørsmål til oss i styret, så anbefaler vi 
å enten sende oss en e-post, ringe, eller benytte seg av eurasierklubben sin Facebookside på nett, så skal vi 
prøve å svare etter beste evne. Vi ser titt og stadig at noen kommer med spørsmål eller henvendelser til klubben 
på flere av de andre eurasiersidene inne på Facebook, noe som er svært vanskelig for oss i styret å fange opp og 
få med oss da vi ikke får noe varsel om disse henvendelsene.

Vi gleder oss til et innholdsrikt eurasierår fremover i 2014, og vi håper ikke minst å treffe så mange av våre gamle 
og nye medlemmer som mulig underveis!

Ha en herlig vinter!

Vennlig hilsen

Styret v/ Maria



Siste nytt fra avlsrådet

Nå er RAS ferdig, og sendt inn til NKK.
Vi hadde et nytt samarbeidsmøte med styret nå i januar. Et vellykket og koselig samvær!

Der ble det avtalt og bestemt at vi atter kan tilby et nytt oppdrettermøte i september 2014, og håper mange 
setter av tid til det. Og at mange så mulig av dere oppdrettere kommer :-)

Som nevnt i forrige NEK- nytt har det blitt enstemmig bestemt at det fra 28 februar blir innført øyenlysning 
på avlsdyr. Dette gjelder både nye tisper og hanner, såvel som de som har hatt tidliger kull/tidligere parret. 
Mer informasjon kan leses i dette nummeret, og det er bare å kontakte oss om det er noen spørsmål.

Vi i avlsrådet vil ikke lengre anbefale hannhunder til parring, men vi sjekker gjerne kombinasjoner, 
innavlsgrad og helse for alle som spør.

Og så ønsker vi velkommen vårt nyeste medlem i avlsrådet, Kjersti Aronsen, som dere kan lese mer om på 
neste side! 

Vennlig hilsen,
Avlsrådet v/ Wenche.

Alfabamsen Dennis av Vebema
Foto: Anette Liland



Hei alle sammen!

Mitt navn er Kjersti og jeg er 41 år, samboer med Jarle, og mor til to voksne ungdommer på 20 og 18 
år. Vi bor i Tysvær, midt mellom Haugesund og Stavanger. Jeg er spesialsykepleier og jobber som 
fagansvarlig i kommunens enhet for rusbehandling.

Jeg vokste opp med samojed, og et ønske om å innrede fars garasje til stall. Så, i ungdommen ble det 
også hest, og som selvutnevnt "fibentfrelst" ble det en selvfølge med jordbruksskole hvor all fritid gikk 
med til hest og hund. Så jeg er også agronom. 

De siste 20 årene har 
vært uten firbeinte, så 
gleden var stor når vi for 
ett år siden var i Sverige 
og hentet hjem Just Pix 
Bozz, som jo selvsagt har 
blitt familiens 
selvoppnevnte midtpunkt!
 
Jeg håper jeg kan bidra 
på en positiv måte i min 
rolle som avlsrådsmedlem 
fremover.

Vennlig hilsen
Kjersti Aronsen

Nytt medlem i avlsrådet 

- Kjersti Aronsen



Invitasjon til Oppdrettermøte 
                                              Gardermoen 20. september 2014

Lørdag 20. september 2014 inviterer vi alle Eurasieroppdrettere i Norge til oppdrettermøte. Møtet vil 
bli holdt ved Gardermoen.

 Eurasierklubben vil dekke kostnadene for møtelokalet, felles lunsj og fellesmiddag på kvelden 
(koldtbord). Reise og overnatting må hver og en dekke kostnadene for selv, men vi jobber med å få 
ordnet en gunstig pris på dette!

Vi oppfordrer alle oppdrettere til å sende i saker til møtet. Send inn alle tanker og ideer som kan 
gagne rasen og miljøet. Vi kommer nok til å purre på dere noen ganger utover våren/sommeren, da vi 
ønsker så mange innspill som mulig.

Husk, dette er DERES møte!

Forslag og innspill sendes til: avl@eurasieklubben.no

Med vennlig hilsen 

Avlsrådet og styret i Norsk Eurasierklubb 



Fra den 28. februar vil Norsk Eurasier Klubb innføre krav om øyelysning på alle hunder som 
skal brukes i avl.

Dette avlskravet gjelder alle hunder som skal brukes i avl etter overnevte dato, selv om de tidligere har 
tilfredstillt kravene for avl. Hundene skal altså øyelyses uansett om det er det første eller tredje valpekullet! 
     
Unntaket er de hunder som har fått påvist distichiasis (små ekstra hår på øyelokksranden), trichiasis (hår 
som vokser inn mot øyeeplet), og ectopic cilium ( feilplasserte øyehår) ved øyelokksundersøkelsen. Disse 
slipper å øyelyses på nytt.

For at en kombinasjon skal tilfredsstille raseklubbens nye krav skal hunder diagnosert med noen av de 
ovennevnte lidelsene bare brukes i kombinasjon der det er øyelyst fritt. Vi ønsker at alle avlsdyr øyelyses en 
gang på en 5 års periode, slik at vi skaffer oss en god oversikt over øyeproblematikken i rasen. Viser dette 
seg å være et ekstremt stort problem for rasen, tar vi stilling til dette etter hvert. 

For mer informasjon, kontakt avlsrådet på avl@eurasierkluben.no 

Informasjon angående nye krav til 
øyelysning på hunder som skal 

brukes i avl.

Snart utsolgt!

Sikre deg et eksemplar av den nye kalenderen for 
2014 før det er for sent. Kalenderen er fullstappet 
med flotte bilder av vakre eurasiere i alle varianter og 
årstider. Løp (til datamaskinen) og kjøp!

Pris: 130,- + porto

Send din bestilling til: medlem2@eurasierklubben.no 

mailto:avl@eurasierkluben.no
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Ny sponsor!

Norsk Eurasierklubb er stolt over å kunne presentere vår nye hovedsponsor, Morene 
Produkter AS, som sponser oss med fòrpremier til utstillingene våre på Vålerbanen 12.-13. juli 
og til Eurasierspesialen på Hunderfossen i august.

Morene Produkter AS er importør av Orijen og Acana hundefòr, og tilbyr i tillegg en rekke 
kjente varer til hund og katt, blant annet Pro Pet natursnacks, Vom og Hundemat 
frossenpølser, Herkules og Vari Kennel hundebur samt luftegårder, isolerte hundegårder m.m. 

De leverer varer til butikker over hele landet, så det er gode muligheter for at du finner 
en forhandler nettopp i nærheten av deg! 

For mer informasjon om vår nye sponsor og produktene deres, se www.morene.no.

http://www.morene.no/
http://www.morene.no/


Bilde: Jari Sari J av Terjeviken
Foto: Wenche Pedersen

Tekst: Iltaf  Sahraoui

Vinteren har endelig kommet, og Trigger storkoser seg i snøen. Det har vært en grå og kjedelig 
start på vinteren, men høsten var for en gangs skyld veldig innholdsrik for Trigger som liker å 
teste ut nye ting. Denne høsten fikk han nemlig bli med matfar på jakt!

Turen gikk til en gård på Skylstad, et lite sted i Norangsdalen. 
Bilturen tok litt over 8 timer, men det var ikke noe stress for bilvante Trigger. 
Det var verre å bli vant til en stor gård og masse uteplass for en byhund som Trigger. 

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

        

Trigger tester ut jakt

Den første kvelden gikk til å bli kjent med de nye 
omgivelsene og hilse på matfars jaktkamerater 
og noen litt spesielle bygdetullinger ;) Da 
jaktlaget dro på hjortejakt den første kvelden, 
måtte Trigger pent vente hjemme.
 I og med at han ikke er en jakthund, var tanken 
å trene han til å spore opp evt. skutte dyr. 
Trigger har en del erfaring med blodspor, men 
dette var første gangen han skulle testes med 
ordentlig byttedyr.

En hjort ble skutt, og tiden var inne for Trigger å 
jobbe. Han fikk på sin faste sporsele, refleksvest
og snuste seg frem til hjorten. Til å begynne med var han litt usikker på synet av det enorme dyret, men roet 
seg raskt ned etter at jaktlaget roste han for jobben. 



                                                                              

De neste dagene utartet seg på samme måte. Jaktlaget jaktet på kvelden, og Trigger ventet på gården til han ble 
hentet for å snuse seg frem til hjortene. 
Det gikk veldig bra, og Trigger så ut til å trives som sporhund. Han var til og med på drevjakt, noe som innebærer 
at han drev dyrene mot posten der jaktlaget var.

Om han kunne, hadde han båret halen enda høyere på ryggen – stolt som en hane!

Dag 4 ble en dramatisk dag.
Jaktlaget dro som vanlig på jakt på 
kvelden. Trigger stod i vinduet i 2.etg og 
speidet etter dem. Lite ante matfar om hva 
som hadde skjedd da han kom tilbake til 
gården etter noen timer. Trigger stod ute, 
foran gården, og så rimelig forvirret ut. 
Matfar trodde at noen hadde sluppet 
Trigger ut, og irriterte seg over at folk var 
så lite ansvarsfulle.
Det viste seg i etterkant at Trigger hadde 
falt ut av vinduet fra 2.etg (4,5 meter). 
Heldigvis landet han i en busk, ellers 
kunne det gått riktig ille!

Trigger var ikke skadet, men litt forslått og 
stresset etter opplevelsen. 
Han må ha løpt rundt på tunet og lett etter 
matfar, for han ble overlykkelig da han ble 
kalt inn. 

Kvelden ble tilbragt med kos og stell, og 
Trigger sovnet som en stein.



Dagen etter var alle spente på formen til Trigger. Den viste seg å være på topp.
Nabohunden Balder kom innom, og de lekte i flere timer, kun avbrutt av noen hvile-, do- og drikkepauser. Senere 
på ettermiddagen, kjørte de hjem til Oslo. 

En ting alle lærte: Eurasieren er en skikkelig robust rase som kan brukes til alt - fra jakt til bungee jumping uten 
strikk!

Her tar Trigger sit- ups for å vise at han er i fin form etter fallet.



Har DU noen ønsker for aktiviteter i 
2014?

Vi ønsker stadig innspill til hvilke aktiviteter medlemmene ønsker at vi skal arrangere, enten det er kurs, 
foredrag, samlinger eller andre eurasierrelaterte aktiviteter!

Send inn ditt forslag til post@eurasierklubben.no 

Risan Gårdens Milo (Akiro)
Foto: Trude Svarttjønneng



Vi i Norsk Eurasierklubb jobber kontinuerlig med å innhente informasjon om klubbens hannhunder til 
hannhundlista som ligger på hjemmesiden vår. Hannhundlista fungerer som et register hvor man kan få 
informasjon om de ulike avlsgodkjente hannhundene i klubben som er tilgjengelige for å brukes i avl. Målet med 
hannhundslista er selvsagt å skape et stadig bedre og større mangfold i avlsmaterialet på rasen vår, og vi ønsker 
gjerne at disse gode hannhundene gjerne kan brukes i avl på tilsvarende gode tisper, både i inn- og utland. Hvem 
vet, kanskje er nettopp hannhunden din en «uslepen diamant» som har masse positivt å bidra med til rasen?

NEK setter selvsagt en rekke krav til hannhundene som settes opp på lista. Hunden skal:

-Være registrert i NKK når du bor i Norge, eller være registrert i ditt lands FCI godkjente kennelklubb
-Være over 15 måneder gammel
-HD status skal være A eller B
-AA status skal være A eller B
-Patella status fri/ 0/0
-Entropium/ ektropium – ikke påvist ved øyelysning (ikke det samme som vanlig øyelokkundersøkelse)
-Distichiasis – påvist/ ikke påvist ved øyelysning (ikke det samme som vanlig øyelokksundersøkelse)
-Ha oppnått minst én kvalitetspremiering excellent (rød sløyfe) fra utstilling etter fylte 15 måneder

Dette er minimumskrav, men det er også ønskelig med mer utfyllende informasjon som størrelse, mentalitet og 
lignende, samt andre helseresultater hunden har tatt (f.eks blodtester). Jo mer informasjon, jo bedre.
En hannhund skal tas ut av avl i Norge etter å ha hatt 5 kull. Dette er viktig for å unngå at det spres for mye av det 
samme genetiske materialet. 

                              

Husk at det er ikke forpliktende å bruke hunden din i avl dersom den står på denne lista, og det er selvsagt din 
rett til å kunne si nei dersom du ønsker dette! For mer informasjon om å bruke hannhunden sin i avl, se neste 
side.

Du kan sende inn din informasjon og bilder om din hund, samt spørsmål om hannhundlista til 
avl@eurasierklubben.no 

Hannhundlista

Prince Leo av Nixenspitze
Foto: Caroline Fossberg

Om du vil ha hunden din 
på hannhundlisten 
trenger vi et bilde av 
hunden din sett fra siden 
og rett forfra slik at hele 
kroppen kommer med. 
Hunden bør stå så 
naturlig som mulig på 
bildene slik at vinkler og 
proporsjoner kommer 
frem.

mailto:avl@eurasierklubben.no
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«Kan jeg få bruke hannhunden 
din i avl?»

Tekst: Maria Beluga

Setningen ovenfor er noe man som hannhundeier kan risikere å høre fra tid til annen. Kanskje har 
man lagt ut bilder av sin kjekkas på Eurasierklubben sin hannhundliste, eller så har man kanskje 
møtt en interessert tispeeier på en utstilling, en fellestur, eller kanskje via Facebook? Uansett 
årsak, din hannhund har nå blitt forespurt om å bli brukt i avl - så hvor går man egentlig herfra? I 
denne artikkelen finner du en steg- for steg- guide med en rekke råd til ting som kan være verdt 
å tenke gjennom i forkant dersom man ønsker å bruke sin hannhund i avl. 

Steg 1 - Sørg for at hannhunden er avlsgodkjent i henhold til klubbens avlskrav

Dersom du ønsker å bruke din hannhund i avl (dvs. parre din hannhund med en tispe) er første prioritering å 
undersøke om hunden din oppfyller klubben sine avlskrav for å kunne brukes i avl i utgangpunktet. Som nevnt på 
forrige side har Norsk Eurasierklubb en rekke retningslinjer og krav til hannhunder som skal brukes i avl, både når 
det gjelder alder, helseresultater, samt kvalitetspremiering på utstilling, og det er selvsagt sterkt ønskelig at man 
følger disse retningslinjene så godt som det lar seg gjøre. Avlskrav tilpasset hver enkelt hunderase er svært vanlig 
i de fleste raseklubber i Norge, og disse er rett og slett for å sørge for at vi ser flest mulig sunne og rasetypiske 
individer gå videre i avlsarbeidet på rasen. Avlskrav er minimumskrav som er satt for å sikre at man «luker vekk» 
de individene som kanskje ikke burde gå i avl - en slags generell rettesnor for å sikre at man heller jobber 
fremover for å gjøre rasen så bra som mulig. 

I NEK sine avlskrav settes sunnhet og helse høyt, 
og dette er for å i størst mulig grad unngå at 
arvelige sykdommer spres innad i rasen. Det er 
også satt et minimumskrav for 
utstillingspremiering på hunden som skal brukes i 
avl, slik at man sikrer at foreldredyrene samsvarer 
mest mulig med rasestandarden (som tross alt er 
selve fasiten for hvordan en eurasier både skal se 
ut og oppføre seg). Ved å følge disse kravene 
bidrar man ikke bare til å fremme sunne og 
rasetypiske individer, man får også et «godkjent- 
stempel» av det aktuelle kullet på Norsk 
Eurasierklubb sine hjemmesider. 

Røntgenbilde av en HD- fri hofte.
Foto: dyrlegenielverum.no



Steg 2 - Vær selvkritisk til din egen hund!

I tillegg til de spesifikke avlskravene er en annen tommelfingerregel å kunne være kritisk til sin egen hund og 
kjenne dens sterke og svake sider før man bruker den i avl. 
Selv om man selv naturligvis synes at sin egen hund er «verdens beste» betyr ikke dette nødvendigvis at den 
faktisk er like godt egnet for avl som man kanskje vil tro selv, og derfor kan det være veldig nyttig å få en vurdering 
fra en ekstern kyndig person som har god erfaring med rasen. Dra på flere utstillinger og få en vurdering fra flere 
fagpersoner på om hvorvidt hunden samsvarer godt med rasestandarden eller ikke, og mentaltest gjerne hunden 
din for å få en objektiv vurdering av hundens mentalitet i ukjente situasjoner. Eksteriørdommere og dommere 
innenfor mentaltesting/beskrivelser vil kunne gi deg en nøytral tilbakemelding på hvordan de oppfatter din hund, 
noe som kan være vanskelig å se selv - selv for det mest trente øyet. 

Det er også viktig å være oppmerksom på andre faktorer som kan spille på hvorvidt man skal vurdere om din 
hund faktisk bør brukes i avl. Undersøk helseresultatene til hundens søsken/halvsøsken, søskens avkom, og prøv 
å få tak i så mye informasjon som mulig som kan være relevant i denne sammenhengen. For eksempel, hvis man 
ser at det er høye forekomster av sykdommer, helseproblemer eller utpregede gemyttproblemer i din hunds 
nærmeste slekt, kan det være lurt å revurdere hvovidt hunden bør gå i avl eller ikke. Har man allerede brukt 
hannhunden sin i avl tidligere, kan det også ideelt sett være lurt å avvente helseresultatene av valpene på de to 
første kullene før den blir brukt igjen. På denne måten kan det lettere oppdages dersom hunden viderefører 
eventuelle uønskede egenskaper.   

Å se sin egen hund i et kritisk søkelys kan være vanskelig, og derfor kan det i denne sammenheng være svært 
nyttig å også ta kontakt med oppdretteren av hunden sin for å få tips, råd og anbefalinger. Oppdretteren sitter 
som regel på mye nyttig kompetanse og informasjon om din hund og dens slektskap, og dette kan være gull verdt 
dersom man synes det er litt vanskelig å vurdere disse tingene helt selv. Husk også at avlsrådet i Norsk 
Eurasierklubb kan være behjelpelig med å gi råd og sette helse, utstillings- eller mentaltestresultater i system i en 
avlssammenheng dersom du er usikker på hvordan man skal tolke informasjonen man får. 



Steg 3 - Ikke vær redd for å stille spørsmål!

Dersom du får en forespørsel om å bruke hannhunden din avl på en tispe, husk på at det ikke er noe galt i å stille 
spørsmål, både om kombinasjonen mellom foreldredyrene og prosessen videre. Spør hvorfor tispeeieren nettopp 
ønsker å bruke din hannhund på sin tispe, og ikke minst hva tispeeieren ser for seg at utfallet av denne 
kombinasjonen kommer til å bli. En seriøs oppdretter vil kunne gi deg en god begrunnelse for hvorfor hun/han har 
valgt ut nettopp din hund har blitt valgt ut til sin tispe, sterke og svake sider på sin egen hund, og ikke minst 
hvordan de to foreldredyrene komplementerer hverandre. Ved å stille spørsmål viser man både at man er 
oppriktig interessert, og man kan ikke minst bli bedre rustet til å luke ut useriøse aktører som bare er interessert i 
å bruke hunden din fordi «den bodde nærmest» eller «ser så veldig pen ut». Husk at ingen spørsmål er for dumme, 
og at en seriøs oppdretter vil kunne ta seg tid til å svare og forklare underveis på det du måtte lure på.  

Steg 4 - Vær nøye på det juridiske.

Noen ganger opplever man desseverre at det skje uverensstemmelser mellom hannhund- og tispeeier, eller 
misforståelser i etterkant av at parringen har funnet sted om hva avtalen egentlig gjaldt. I denne forbindelse er det 
et viktig råd å komme med: SKRIV KONTRAKT!

Å skrive en kontrakt med den parten man har gjort en avtale med kan i mange tilfeller være alfa omega for å 
unngå at eventuelle kjedelige situasjoner dukker opp underveis. Muntlige avtaler er selvsagt også bindende, men 
det kan alltid være lurt å ha avtalen skriftlig, selv om man kjenner vedkommende godt. Noen ganger holder det for 
eksempel å bare skrive en enkel e-post til den andre parten hvor man bekrefter avtalen ytterligere - bare for å 
være på den sikre siden.

Norsk Kennelklubb har en rekke standardkontrakter, og kan 
også bidra med tips og råd til kontraktutforming.
Foto: nkk.no

Husk på at det finnes mange ulike måter å 
avtale omstendighetene rundt en parring på. 
Noen avtaler går ut på at tispeeier kun betaler 
en viss sum for spranget (parringen), mens 
andre avtaler går ut på at hannhundeier f.eks 
mottar en viss prosentandel av valpeprisen 
avhengig av hvor mange valper det er i kullet. 
Andre mottar førstevalg en valp fra kullet som 
«betaling», mens andre avtaler kan være en 
kombinasjon av flere ulike ting. Her må man 
rett og slett jobbe sammen med tispeeier og 
finne en løsning som føles rett og rimelig for 
begge parter.  Snakk med tispeeieren/ 
oppdretteren hva hun/ har gjort tidligere, og 
diskuter frem et felles utgangspunkt. Husk 
bare å få alle disse detaljene inn i en eventuell 
skriftlig avtale i forkant av parringen.



Dersom du lurer på noe i forbindelse med å bruke din hund i avl, ta gjerne kontakt med avlsrådet i norsk 
Eurasierklubb for mer informasjon om det du måtte lure på. Avlsrådet forklarer gjerne hvordan man skal 
helsesjekke og tolke helseresultatene, og ikke minst mer om prosessen rundt hva som må til for at din hund skal 
blir avlsgodkjent. 
For mer informasjon om Norsk Eurasierklubb sin avlsstrategi, gå inn på: http://eurasierklubben.no/dokumenter/
NEK-Avlsstrategier.pdf.Ta 

Steg 5 - Følg magefølelsen!

Sist, men ikke minst er det utrolig viktig å ha i bakhodet å følge magefølelsen når man har fått et tilbud om å bruke 
hunden sin i avl. Føler man seg ikke komfortabel med situasjonen, så er det faktisk lov å si nei. Husk at en 
hannhund faktisk kan gi avkom når den har kommet godt opp i alder, så det er ingen vits i å ta en sjangse eller 
forhaste seg inn i noe som man ikke er 100% sikker på at man føler stemmer helt.

Vær også oppmerksom på at en del uforutsette ting kan skje underveis når man velger å benytte hunden sin i avl. 
Kanskje innebærer det at man må reise langt for å få til en parring, kanskje vil ikke tispa ha hannhunden, kanskje 
hunden din skader seg under parringen, eller kanskje tispa går tom og det til og med ikke blir valper likevel. Noen 
hannhundeiere rapporterer også om at sine hannhunder har blitt «tøffere i trynet» mot andre hannhunder etter at 
de har gått i avl enn tidligere, noe som også kan være lurt å vite på forhånd. Mange tenker ofte at hannhunden 
har den «letteste jobben» når man skal sette et valpekull til verden, men det kan faktisk være lurt å tenke over 
noen av disse tingene i forkant og følge magefølelsen sin godt.

Husk at du som hannhundeier har rett til å sette krav til tispeeier, og det er også din rett til å si ifra dersom du 
føler at noe er feil. Det er viktig å tenke på at selv om dette innslaget i utgangsunktet er ment for hannhundeiere, 
så er mange av disse rådene også svært relevante for deg som vurderer å sette et kull på tipa di. Husk at du som 
hannhund- eller tispeeier er ansvarlig for 50% av det arvematerialet som spres videre til valpene - så vær bevisst 
og ta ansvar!

  

Foto: Linda Kjerland

http://eurasierklubben.no/dokumenter/NEK-Avlsstrategier.pdf.Ta
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Vedlikehold av poter om vinteren
Tekst: Maria B.

Vinteren byr ofte på skare, salte veier, kulde og is, noe som noen ganger kan gå hardt utover små 
hundeføtter. Ising, tørre og såre poter er et vanlig vinterproblem, og kan for mange hunder 
oppleves som både ubehagelig og smertefullt. Heldigvis finnes det råd, og med riktig potestell 
kan man skape en bedre turopplevelse og hverdag for våre firbente venner når kulda setter inn. 
Så, hvorfor ikke unne hunden en liten «vintermanikyr»? Her kommer noen enkle tips til hvordan 
man kan passe litt ekstra på sarte hundepoter i kulda!

1. Forebygg med riktig kosthold

Riktig kosthold er viktig for hundens generelle helse og velvær, men også for at potene skal holde seg sunne og 
fine. Et godt balansert og sammensatt fór som inneholder rikelige mengder med fett (særlig Omega 3- fettsyrer) 
er viktig hele året rundt, og særlig for å unngå tørre og harde poter som lett får sprekker om vinteren. Omega 3- 
tilskudd kan også fåes kjøpt på butikken i form av destillert sel- eller fiskeolje som kan helles over maten, og er 
særlig å anbefale for aktive hunder om vinteren for å forebygge sprukne poter. Slike tilskudd bidrar blant annet 
med en «innvending» smøring av potene, noe som absolutt kommer godt med på kalde vinterdager. 

2. Hold klørne korte om vinteren

.

Selvsagt er jevnlig kloklipp noe som skal gjøres på hunden året rundt, 
men det kan være lurt å merke seg at på vinterstid slipes ikke klørne 
like naturlig som de ellers ville gjort på barmark. Derfor må man være 
enda mer påpasselig med å klippe klørne med jevne mellomrom på 
denne tiden av året. Hvis en hund har for lange klør og løper i f.eks 
skareføre kan dette i verste fall føre til at en klo brekker, noe som kan 
være veldig smertefullt - både for hunden og eierens lommebok.

Foto: petworld.no 

skummelt som man trenger å være redd for. Dersom man har en hund med ekstremt tørre klør som fliser seg opp, 
kan det være lurt å file neglene etter kloklippen for å forhindre at de sprekker enda mer. Om hunden din får en 
sprukket klo og det er kun en liten sprekk, klipp neglen så mye du kan annenhver dag (slik at nerven trekker seg 
tilbake), og fil neglen etter hver gang. Om sprekken er dyp derimot, ta den med til veterinær. Sprukne klør kan 
være svært smertefullt for hunden, og de kan lett føre til betennelse.

Sørg dermed for å holde klørne korte, og klipp regelmessig. Husk at 
det er bedre å klippe litt og ofte i stedet for mye en sjelden gang, slik 
at hunden også blir vant til at kloklipping er en rutine og ikke noe  



3. Vedlikehold av tredeputene

Om vinteren setter det seg ofte snø som danner seg til isklumper mellom tærne og i pelsen rundt potene på 
hunden. Dette kan være ubehagelig, og dette kan delvis avverges ved at man smører inn potene med en salve 
eller olje som forhindrer at det danner seg ising.

Er tredeputene tørre og/ eller har begynt å sprekke opp, bør man smøre disse inn med en fet og god potesalve. 
Det finnes svært mange ulike potesalver på markedet, så her må man bare prøve seg frem og finne ut hva man 
synes fungerer best. Husk bare å bruke en ikke- vannbasert salve, da kremer som inneholder vann ofte kan gjøre 
vondt verre når frosten setter inn. Spennefett, som man blant annet får kjøpt i store bokser på butikker á la 
Felleskjøpet, er blant annet et rimelig og greit alternativ for daglig bruk til forebygging og smøring av tørre poter. 
Smør på kremen en stund før aktivitet slik at den får satt seg, og gjenta behandlingen når dere har kommet inn 
igjen. 

 

Et annet alternativ som også kan lønne seg er å stusse ned 
pelsen som stikker ut mellom tredeputene, slik at det rett og 
slett blir mindre for snøen/ isen å feste seg i. Bruk en saks med 
butte eller runde ender, og prøv deg frem. Husk på at hva som 
er passe mengde å klippe avhenger av hundens aktivitetsnivå, 
klima og omgivelser, og hvor lett snøen fester seg på din hund. 
Klipp heller ikke bort mer pels enn nødvendig for å holde isen 
unna, da pelsen tross alt er til for å isolere mot kulden. 
Eurasieren er ikke kjent for å være en rase som plages 
nevneverdig med ising under potene i motsetning til mange 
andre raser, men det lønner seg likevel å passe litt på dersom 
man går mye tur i tung og fuktig snø. Bor man derimot i kaldere 
klima hvor man ofte går mye tur i skareføre, bør man selvsagt 
være forsiktig med å klippe bort pelsen og heller bruke andre 
virkemidler for å unngå ising. Foto: aceofnorway.com

Husk også på at det mange plasser tas i bruk 
veisalt i gatene om vinteren, noe som kan være 
svært ubehagelig for hunden. Veisalt tørker ut 
potene som da lett kan få sprekker, og saltet vil 
naturlig nok også kunne svi og gjøre svært 
vondt for en hund som allerede har tørre eller 
sprukne poter. Pass dermed godt på å spyle av 
labbene godt når dere kommer hjem fra tur på 
svært salte veier, og smør godt inn med en 
lindrende potesalve for å forebygge ubehag. 

Foto: hundepoter.no

http://www.aceofnorway.com
http://www.aceofnorway.com


4. Potesokker 

Bruken av potesokker kan være et ypperlig alternativ både for å forebygge ubehag, ising og salt på vinterstid, 
men de kan også gi ekstra beskyttelse dersom hunden har svært tørre tredeputer, rifter eller andre småskader 
fra før av. Slik som med potesalver finnes det også her et bredt utvalg av produkter, og man må rett og slett bare 
prøve seg fram og finne sin favoritt. Når det gjelder valg av potesokker er det imidlertid viktig å finne en modell 
som sitter godt på poten (for det er jo selvsagt kjedelig når man mister en eller flere sokker på turen!), og ikke 
minst å finne en modell som passer godt til de forholdene/ føret man skal ut på tur i.

Har man svært aktive hunder  og ferdes 
mye i krevende terreng og under tøffe 
forhold med mye skare og is kan det 
være lurt å investere i kvalitetssokker 
som er svært hardføre og slitesterke, 
mens bor man i byen hvor sokkenes 
hovedfunksjon er å beskytte mot veisalt 
holder det ofte lenge med en litt enklere 
modell. Cordura/ bomulls - eller 
fleecesokker er ofte greie allroundsokker 
til turer på halvtørt/ tørt vinterføre, men 
merk at dette varierer både fra hund til 
hund, aktivitet og vær, og noen modeller 
vil rett og slett fungere bedre enn andre 
under enkelte forhold.
Spør etter råd i dyrebutikken, prøv ulike 
modeller, og finn noe som hunden føler 
seg komfortabel i!  

Bilde: Ozita (Zita) av Nixenspitze er klar for vinterføret og poserer med sine freshe 
lilla potesokker! 
Foto: Rune Røraas

5. Sjekk potene jevnlig

Ved siden av de ulike tipsene nevnt ovenfor, er det alltid lurt å ta en jevnlig potesjekk på hunden sin for å forebygge 
poteskader eller andre problemer. Gå over tredeputer, klør og mellom tredeputer jevnlig, og gjør dette til en rutine. 
Regelmessig potesjekk gir deg muligheten til å oppdage potensielle skader før de utvikler seg til virkelige 
problemer, slik at man tidlig kan sette i gang tiltak for å reparere eller hindre at skaden blir verre. Slike skader er 
kjedelige, da de ofte kan bruke lang tid på å gro skikkelig siden hundepotene er en såpass utsatt plass på 
hundekroppen.
Husk at å ta vare på hundens poter blir det samme som å hindre gnagsår og slitasjeskader hos oss selv, og at 
godt potestell gir en frisk og glad hund som kan være med på masse flotte turer i all slags vintervær!

Kilder:

friluftsund.net                   hunden.no
agria.no                           paastreif.no
felleskjopet.no                  samojedhund.no                     



Husk å betale årskontigenten!

Bilde: Essmanias Gandia
Foto: Morten Berntsen

Ikke glem å betale medlemsavgiften til Norsk Eurasierklubb for år 2014!

Et medlemsskap i klubben inkluderer også et medlemsskap i NKK (dvs. 10 nummer av Hundesport i posten 
hvert år) medlemspris på deltakelse på utstillinger og andre konkurranser, tilgang til NKK´s hundedatabase 
Dogweb som blant annet inneholder helsedata, kullstatistikker, registreringer, samt utstillings- og 
prøveresultater. Som medlem i NEK blir du en del av «Eurasier- Norge». Du blir informert om forskjellige 
rasespesifikke spørsmål, og du mottar medlemsbladet NEK- nytt 5 ganger i året. I tillegg får du en mulighet 
til å påvirke organisasjonen i den retning du ønsker gjennom klubbens formelle prosesser, og du får ikke 
minst muligheten til å være med i et veldig hyggelig og sosialt rasemiljø!   

Gå inn på www.nkk.no og registrer deg selv i NKKs elektroniske system!

http://www.nkk.no
http://www.nkk.no


Viktig melding angående årsmøtet 
2014!

Norsk Eurasierklubb har flyttet årsmøtet 2014 til Letohallen (Dal), slik at den korresponderer med 
dobbeltutstillingen som foregår den samme helgen. 

Årsmøtet blir dermed avholdt den 01.03.2014, kl. 12.00, på Letohallen Hotell. Sakspapirer vil 
bli sendt ut til alle våre medlemmer i god tid i forveien.

Vi håper at mange medlemmer, nye som gamle møter opp. Alle eurasiervenner ønskes velkommen, 
men husk at stemmerett gjelder kun de som betalte årskontigent for 2013. 

Husk også at det er fullt mulig å forhåndsstemme dersom man ikke har anledning til å komme denne 
dagen.

Vel møtt!

Vennlig hilsen Styret

Bilde: Karoline av Gehrbacch (Mira)
Foto: Hanne Moxnes Kristiansen



Ringtrening og frislipp i Oslo

Foto: Hilde Nilsson Ridola

Den 12 januar møttes Oslogjengen ved Skullerud for å ha litt felles ringtrening og frislipp. Etter 
ringtreninga (som var preget av full konsentrasjon på både hunder og eiere), hadde vi frislipp på 
friområdet ved Skraperudtjern, hvor alle hundene fikk løpe løse og leke og boltre seg i snøen. En 
flott søndag og mange lykkelige firbente i aksjon!



Bli med på Skullerudtreffene!

Den første søndagen hver måned møtes eurasiereiere med hunder for et fellestreff  ved 
Skraperudtjern. 

Oppmøte er alltid ved parkeringsplassen ved siden av Plantasjen på Skullerud, så går vi i samlet 
flokk opp til frislippsområdet.

For informasjon om andre treff, treninger og samlinger i Osloområdet, gå inn på Facebookgruppa 
«Eurasier i Oslo», eller kontakt distriktskontakt for Oslo, 

Hilde Nilsson Ridola.



Eurasierspesialen 2014
  Lillehammer, 22.-24. august 2014

Utstilling 23. august 2014 - Dommer Paul Silder, Tyskland

Elektronisk påmelding og betaling for utstillingsdeltakelse gjøres på www.nkk.no
Frist: 28. juli

Årets rasespesial blir i år for første gang arrangert på Lillehammer, nærmeres bestemt på Hunderfossen Hotell. 
Spesialen er en hyggelig helg hvor vi møtes, er sosiale, samt 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 fredag kveld ca. kl 18.00 
for de som har lyst til det.
Fredag ettermiddag ca kl 20.00 avholder avlsrådet vårt medlemsmøte med fokus på helse og avl. 
På dette møtet kan alle delta. Mere info kommer!

Utstillingen er på lørdagen, dommer er Paul Silder fra Tyskland. 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 er det felles grilling, vi dekker langbord ute og fyrer opp grillen.
Klubben stiller med grill og tilbehør til maten. Resten tar dere med selv. Det vil i år som ifjor også arrangeres quiz 
etter maten!

Overnatting (+ plass til bobil/campingvogn) bestilles direkte hos Hunderfossen, se www.hunderfossenhotell.no 
eller kontakt dem direkte på tlf. +47 61274000

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

Norsk Eurasierklubb ønsker alle velkommen til en hyggelig og spennende helg på 
Lillehammer!!



Flokken på Kennel Amentino´s
Foto: Anne- Grete Rønningsbakk

Vi trenger stoff!

Vi er avhengige av å få inn stoff  fra våre 
medlemmer slik at NEK- nytt blir et best mulig 

blad.

Har du et fint bilde, en historie på lager, eller vil 
du bare komme med en liten hilsen til andre som 

også har eurasier?

Send inn til nestleder@eurasierklubben.no

Alle bidrag tas imot med stor takk, heder og ære!

Materiellfrist NEK- nytt:

Påske: 10. mars
Sommer: 10. juni

Høst: 10. september
Jul: 10. desember

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!



Kandidater på styrevalg til 
årsmøtet 2014

Her kommer en presentasjon av alle de glade eurasiervennene som stiller til valg på årsmøtet 
2014. 
Husk å bruke din stemme, enten på møtet eller via forhåndsstemming!

Leder - Maria Beluga

Hei! Jeg heter Maria og jeg er 24 år gammel, bor 
i Oslo og jobber i 
menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty 
International. Jeg har en eurasiertispe ved navn 
Attilla av Vebema, som snart er 4 år gammel.

I 2012 ble jeg valgt inn i styret i Eurasierklubben 
som varamedlem, og siden årsmøtet 2013 og 
frem til idag har jeg sittet som nestleder - noe jeg 
har stortrivdes med. 

Ellers er jeg også redaktør av NEK- nytt, og er med på det meste av eurasieraktiviteter som jeg har mulighet til å 
være med på.
I år stiller jeg altså til ledervervet i Norsk Eurasierklubb, noe jeg synes er svært spennende, men også litt 
skummelt på samme tid.
Å stille som leder for en så stor raseklubb med så mange engasjerte medlemmer er et stort ansvar, men jeg håper 
og tror at jeg har mye positivt å bidra med til spørsmål og aktiviteter som angår eurasiere og deres eiere i hele 
Norge. Jeg har et stort engasjement og interesse for rasen vår, og jeg stortrives med å stadig få ny kunnskap om 
rasen og ikke minst å bli kjent med så mange flotte mennesker underveis! 

Som leder i Norsk Eurasierklubb ønsker jeg å jobbe så godt jeg kan for det felles beste for rasen vår, og jeg 
ønsker ikke minst å fortsette å arbeide for et godt og trivelig miljø for medlemmer, oppdrettere og andre 
eurasiervenner. 

Styrevervene som står på valg er:

- Leder                                 - Nestleder (1 år)
- Styremedlem (1 plass)         - Varamedlem (1 plass)



Nestleder (1 år) - Kristian Folkedal

Mitt navn er Kristian Folkedal, og jeg er 30 år, gift og har en 
datter. Jeg jobber til daglig som brannsikringsmontør.

Vi har 3 hunder - 1 Golden retriever på 3 år, en eurasier på 2 
år og en liten eurasiervalp på 4 mnd. Hanner alle tre. 
Eurasierne bruker vi i utstilling. At vi endte opp med eurasier 
var vel egentlig en ren tilfeldighet. Golden retrieveren vår 
trengte en kompis og etter litt googling fant vi en rase vi falt 
helt totalt for.                                                                                            
Et par uker etter hentet vi hjem vår første eurasier, og det 
har vi absolutt ikke angret på.  

Utenom jobb og hundene er jeg aktiv slagverker i både korps 
og band. Grunnen til at jeg stiller til valg er vel at jeg er 
veldig interessert i rasen. Spesielt er jeg opptatt av hvordan 
rasen kan holdes sunn, både fysisk og mentalt. Jeg vil gjerne 
lære mer om rasen selv, og vil gjerne også bidra til at andre 
kan få lære mer.

Styremedlem - Iltaf Sahraoui 

Hei!

Jeg heter Iltaf, er fra og bor i Oslo, gift, har to katter 
og Eurasieren Trigger (av Nixenspitze). 

Jobber som webskribent på telenor.no, og er aktiv på 
fritiden (jogging, Krav Maga og Thaiboksing). 
Når jeg ikke jobber eller trener, går tiden til lek, kos 
og trening med Trigger. Er veldig interessert i hund/
læring og hundepsykologi, og Trigger har vært en 
flink lærer så langt. Det har vært en bratt 
læringskurve for oss (førstegangseiere av hund)!

Hvorfor jeg stiller til valg? Har blitt så glad og 
interessert i rasen at jeg vil være med og fremme de 
fine hundene våre. 
Kan nevne at jeg har markedsføringsbakgrunn og jobber til daglig med innhold på nettsider, men jeg liker også å 
ta tak i andre typer oppgaver når det trengs. Alt i alt, kan jeg brukes til det meste :)



Styremedlem - Marianne Stoa

Hei! 

Jeg heter Marianne Stoa , uføretrygda , 45 år fra 
Ulefoss i Telemark samboer med Stig-Arne 
Skotterud. Vi har ingen barn på 2 bein, men har 
derimot 5 Eurasierbarn hvorav 4 av dem er 3 
generasjoner + 1 kjøpt svensk hannhund som er 
pappa til de to minste eurasierene . Den eldste 
eurasieren bor for tiden hos svigemor .
Vi har hatt eurasier i 8 1/2 år og angrer ikke på at vi 
fikk rasen.
Sitter i styret, stiller til gjenvalg i år, er med i utstillingskomiteen og er distriktskontakt for Telemark .
Jeg stiller til gjenvalg fordi jeg er veldig opptatt av rasen vår og har ett brennende hjerte for eurasierene. 
For å få et godt styre mener jeg att det er viktig å ha med representanter fra ulike miljøer og steder i Norge, og jeg 
føler definitivt at jeg har mer å gi i styrearbeidet i Eurasierklubben.

Varamedlem - Pia Almås Knudsen

Jeg ei jente på 27år, opprinnelig fra Mosjøen, men 
bosatt på Lena i Østre Toten. Jeg har jobbet som 
kundeansvarlig hos Telenor i litt over ett år, og det 
trives jeg veldig godt med.  Fritiden blir stortsett brukt 
på hund og kaniner, i tillegg til at jeg er 
beredskapshjem for katter i dyrebeskyttelsen.

Da jeg skulle anskaffe min første hund var jeg fast 
bestemt på at jeg skulle ha schæfer - men det var noe 
med eurasieren som fanget min oppmerksomhet.
Noen måneder senere hadde jeg reist nesten 50 mil 
for å besøke Håkon og Kent - og for å hente min helt 
egen bamse, Lukas av Geehrbacch. Nå nesten fire år 
etter jeg hentet Lukas angrer jeg ikke et sekund på at 
jeg valgte eurasier. Hva skulle vi gjort uten disse flotte 
skapningene?
Som fersk eurasiereier har jeg ikke så mye erfaring å bidra med i styret, men jeg er nysgjerrig, lærevillig og har 
stå-på vilje, noe jeg mener er gode egenskaper å ha for noen som skal sitte i styret. Etter å ha vokst opp med 
flere hunder som har vært kronisk syke har jeg innsett at hundehold for min del først og fremst dreier seg om at 
hunden skal være frisk og ha det bra. Dette er litt av grunnen til at jeg vil stille til valg, samtidig som jeg gjerne vil 
komme mer inn i eurasiermiljøet, delta på utstillinger og generelt være med på utviklingen av eurasieren som den 
fantastiske rasen den er :)



Varamedlem - Anita Forberg Steen

Mitt navn er Anita Forberg Steen og jeg er 38 
år, bor på Kløfta med samboer og mine to 
eurasiere, INTUCH NORDUCH KBHV06 Bergliot 
av Geehrbacch og NUCH Mettelins Freia på 
henholdsvis 9 og 5 år.

Jeg var en av initiativtagerne til og starte 
Norsk Eurasierklubb i 2006 og har siden sittet 
som leder i styret. I tillegg sitter jeg som leder 
av utstillingskomiteen. Da ledervervet nå er på 
valg velger jeg å ikke stille til gjenvalg. Tiden 
er inne for at noen andre skal styre skuta med 
nye ideer og pågangsmot. 

Det er ikke til og stikke under en stol at det til tider har vært tøffe tak, og en sterk ryggrad er et must i et slikt 
verv. Jeg stiller imidlertid til valg som vararepresentant i styret, dette for og gjøre overgangen så enkel som mulig 
for en ny leder. 

Styret vil nå bestå av relativt "nye" medlemmer, og jeg ser det som positivt at jeg fremdeles kan bidra med min 
kunnskap og erfaring etter mange år i klubben. Godt valg!

I tillegg stiller disse personene til valg som medlemmer i valgkomitéen:

Therese Danielsen            Anne- Grete Rønningsbakk                   Kine Oppegård



Qaran av Geehrbacch
Foto: Thea Tøstie



HD- resultater:

AD- resultater:





Utstillingsresultater

Norsk Doberman Klubb 28.12.2013 Leif Jørgensen Lehmann
Wentor´s Deilige Dolly Exc. AK. 1AKK. 

CK.CERT.1BTK. BIR

Birk Leonsson Exc. UK. 1UKK. CK. 
CERT. 1BHK.  BIM

Sandefjord Hundeklubb 18.01.2014 Rita Reyniers Mali av Geehrbacch Exc. AK. 1AKK. CK. 
CERT. 1BTK.  BIR

Norsk Pinscherklubb 19.09.2014 Theo Leenen Paavel av Geehrbacch Exc. JK. 1JK. CK. CERT.
1BHK.BIR.

Norsk Schnauzer 
Bouvier Klubb

25.01.2014 Leif Ragnar Hjorth Birk Leonsson Exc. UK. 1UKK. CK. 
CERT. 1BHK.  BIR

Dhunga Cane Cana Exc. JK. 1JKK. CK. 
CERT. 1BTK. BIM

Norsk Grand Danois 
Klub

26.01.2014 Arne Foss Birk Leonsson Exc. UK. 1UKK. CK. 
CERT. 1BHK.  BIR

Ingeborg av 
Geehrbacch

Exc. CHK. 1CHK. CK 
1BTK.  BIM

Alle bilder: Marianne Stoa



MY DOG I GØTEBORG
BIR - LEIIONSPITZ THE ONE AND ONLY TAKIRI                                                                                                                          
BIM - YARO AV NIXENSPITZE                                                                                                                                    

NORSK CHOW CHOW KLUBB LER VED TRONDHEIM
BIR VALP    FABULOUS BONUS AMIRA  
BIM VALP    SOLHEIAS ARES CÆSAR  

NORSK BOXER KLUBB LER VED TRONDHEIM
BIR VALP SOLHEIAS ARES CÆSAR  

SANDEFJORD HUNDEKLUBB 
BIR - MALI AV GEEHRBACCH

NORSK PINSCHERKLUBB
BIR - PAAVEL AV GEEHRBACCH



NORSK GRAND DANOIS KLUBB
BIR - BIG 1 - BIS 1 - BIRK LEONSSON                   
BIM - INGEBORG AV GEEHRBACCH  

VETERAN BIR    - FESTUS AV NIXENSPITZE

VALP BIR - BIG 3 -  ROCKNIKK`S BEEBOP HOUND DOG
VALP BIM               QARNA AV GEEHRBACCH   



NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB EXPORAMA HELLERUDSLETTA

BIR -CK - CERT - BIG 3 - BIRK LEONSSON EIER MARIANNE STOA , HANDLER KAROLINE DAHL STOA

BIM                              -  DHUNGA CANE CANA EIER SUNNIVA SJØVEIAN PETTERSEN

VALP BIR - QARAN AV GEEHRBACCH EIER THEA TØSTIE  
VALP BIM - WENTOR`S HERA            





Ha en flott vinter!

Zicata´s Kessi of Benji (Ko- Ko) og Oj- OJ av Nixenspitze.
Foto: Kine Oppegård


