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Redaktørens hjørne

Hei alle sammen!

Da går det mot varmere tider igjen, og mange eurasiereiere over hele landet har nok allerede begynt å glede seg til sol og 
sommer, enten den skal tilbringes på landets mange uteutstillinger, ved sjøen eller i storbyen. Vi i eurasierklubben skal ha 
flere aktiviteter i sommer, og vi oppfordrer selvsagt alle til å komme for et par hyggelige og sosiale helger på 
Vålerutstillinga og Eurasierspesialen. Vi gleder oss selvsagt masse, og håper så mange av medlemmene våre også gjør 
det!

I dette nummeret av NEK- nytt finner du blant annet en god del oppdateringer på hva som har skjedd siden sist i klubbens 
styre og stell. Vi har hatt årsmøte, og vi har også hatt et ekstraordinært årsmøte, som dere kan lese referatene fra lengre 
bak i bladet. I tillegg kan du også lese en artikkel om vanlige øyelidelser på eurasieren, noe som vi har fått mange 
spørsmål om fra våre medlemmer i det siste. I tillegg kan dere som vanlig lese litt om smått og stort som skjer ellers i 
eurasierverdenen. 

Ellers vil jeg nevne at vi fremdeles søker en ny redaktør til NEK- nytt. Som leder av Norsk Eurasierklubb og eneste redaktør 
av bladet er det slik at arbeidsmengden til tider kan bli litt stor, og derfor tar det dermed litt lengre tid å få satt sammen og 
produsert medlemsbladet innimellom alle andre arbeidsoppgaver som skal gjøres. Vi har annonsert at bladet søker ny 
redaktør blant våre medlemmer i snart 1 år, og vi oppfordrer selvsagt de som er interesserte til å melde sin interesse! 

Ellers håper vi som vanlig at våre medlemmer fortsetter å sende inn sine bilder og leserinnlegg med oss. Vi vet at det  
fødes masse nye valper nå for tiden, så del gjerne bilder av deres lille «hjerteknuser» med oss!

- Maria Beluga

Leder:
Maria Beluga
leder@eurasierklubben.no 
Mobil: 993 57 099, Toftes gate 66, 0552 Oslo

Nestleder:
Kristian Folkedahl Størseth
nestleder@eurasierklubben.no 
Mobil: 906 00 592, Juviknipa 60, 5918 Frekhaug

Sekretær:
Camilla Bogen Johansen
sekretaer@eurasierklubben.no
Mobil: 918 01 258, Griniveien 11, 1890 Rakkestad

Styremedlem:
Stig- Arne Skotterud
medlem2@eurasierklubben.no 
Mobil: 474 55 804, Brattbakken 2, 3830 Ulefoss

Styremedlem:
Iltaf  Sahroui
medlem@eurasierklubben.no 
Mobil: 415 73 820, Ullevålsveien 56D, 0452 Oslo

Varamedlem:
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I skrivende stund er vi allerede i mai måned, og tiden har virkelig flydd siden sist!

I begynnelsen av mars avholdt Norsk Eurasierklubb vårt årsmøte, hvor det ble valgt inn flere nye medlemmer i 
styret. Vi er nå en godt sammensatt og motivert gjeng som allerede har kommet godt i gang med alt arbeidet og 
aktivitetene som skal gjennomføres fremover, og vi har hittil hatt 2 styremøter sammen. Mer om oss som sitter i 
det nye styret kan dere lese lengre bak i bladet.

Rett før påske avholdt vi også et ekstraordinært årsmøte i klubben hvor vi hadde én hovedsak på agendaen, 
nemlig om Norsk Eurasierklubb fremdeles skulle være medlem av IFEZ eller ikke. På årsmøtet stemte det 
ekstraordinære årsmøtet for en utmelding fra IFEZ, noe vi i styret har jobbet videre med. Vi har sendt inn vår 
avskjedigelse til IFEZ, og avventer nå nærmere tilbakemeldinger fra de sentralt. 

Det har også skjedd mye annet nytt siden sist. Rett etter det ekstraordinære årsmøtet avholdt vi et offisielt 
stiftelsesmøte for Norsk Eurasierklubb lokalavdeling Østland! Dette blir da NEKs eneste lokalavdeling, og den har 
utelukkende som formål å arrangere Vålerutstillinga og Spesialen, slik som det ble bestemt på årsmøtet. Dette er 
en trivelig og engasjert gjeng, og vi i styret gleder oss til å samarbeide nærmere utover våren og sommeren!    

Ellers går styrearbeidet jevnt og trutt. Vi arrangerte årets første Karaktertest i begynnelsen av mai, og vi 
planlegger også et samarbeidsmøte mellom styret, styret i NEK Lokalavdeling Østland og Utstillingskomiteen 
snarlig. Ellers jobber vi blant annet med å utarbeide den nye norske fargenøkkelen for eurasier, nye hefter om 
klubben til fremtidige valpekjøpere av rasen, videre arbeid med RAS, planlegging av dommerkonferanse i 2015, 
bestilling av nye medlemsartikler, oppdatering av alle medlemssystemene og e- postadresser, kartlegging av 
mentalitetstester, samt arbeid med sommerens store utstillinger. I tillegg har vi også mange andre saker på 
agendaen som vi jobber fortløpende med, og vi prøver selvsagt å besvare alle henvendelser til styret så raskt
som vi har mulighet til. 

Arbeid med å oppdatere nettsidene våre har også vært et stort prosjekt i de siste ukene, og fremover er det 
styremedlem Iltaf  som har ansvaret for alt som har med hjemmesiden vår å gjøre. Det vil si at dersom du ønsker å 
sende inn informasjon om et valpekull til salgs, bilder til hannhundlista eller galleriet, eller andre ting til 
hjemmesiden, send det inn til medlem@eurasierklubben.no , så fikser hun biffen!

   

Nytt fra styret

Vi i styret håper vi ser så mange av våre medlemmer som mulig på både Vålerbanen og Eurasierspesialen, og vi 
ønsker alle en fortsatt riktig fin vår! 

Vennlig hilsen

Styret v/ Maria
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Siste nytt fra avlsrådet

Disse første månedene av 2014 har vi i avlsrådet arbeidet med flere ulike saker. Vi ble ved utgangen av 
fjoråret ferdig med RAS. Etter mye arbeid gjennom 2013, var det dermed ekstra gøy med kjempegod 
tilbakemelding fra NKKs avlskonsulent Kristin Aukrust:

«Gratulerer med et veldig bra RAS dokument! Det er ikke noe tvil om at dere har gjort en solid jobb. RAS 
inneholder mye informasjon samtidig som det er oversiktlig. Inntrykket vårt er at det er en god og balansert 
beskrivelse av rasen.»

Vi har også innført et nytt avlskrav. Fra den 28.02.14 ble det krav til øyelysning på alle nye hunder som skal 
i avl. Mer informasjon om dette i egen tekst!

Vi har også fått en del henvendelser angående patella luxasjon- undersøkelsen etter at NKK endret sine 
krav, slik at det bare veterinærer godkjente av NKK som kan utføre denne undersøkelsen. Men dette kravet 
gjelder bare om resultatet skal registreres på dogweb. Eurasierklubben har ikke endret sitt krav. Så det 
gamle skjemaet kan fortsatt brukes og alle veterinærer kan utføre undersøkelsen. Om dere er hos en 
veterinær som er godkjent hos NKK, anbefaler vi likevel at dere får patellaresultatet registrert. Det koster 
100 kr å få dette registrert hos NKK. 

Vi har som vanlig også jobbet med registrering av kull. Det var rolig på valpefronten i starten på året. Men 
utover våren har dette tatt seg opp. Det ser også ut til å være en del valper i vente utover sommeren. Vi får 
også mange henvendelser fra mennesker som er interessert i rasen, eller ønsker valp.

Det er også bestemt at Norsk Eurasierklubb melder seg ut av IFEZ  (se eget referat fra det ekstraordinære 
årsmøtet).

Vennlig hilsen

Avlsrådet 
v/ Linda



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 



Informasjon om det nye 
øyelysningskravet! 

Av: Avlsrådet

I NEK- nytt vinter 2014 ble det nye øyelysingskravet publisert, her har det dessverre oppstått en feil. Det 
nye kravet fra Norsk Eurasierklubb er som følger;  

«Alle NYE hunder som skal brukes i avl etter 28.02.2014 skal øyelyses. 

Unntaket er de hunder som har fått påvist distichiasis ved den vanlige øyelokksundersøkelsen, og disse 
slipper følgelig å øyelyse da de allerede har fått påvist distichiasis. Avlsanbefalingen er at hunder som har 
fått påvist distichiasis bare skal brukes mot en som er øyelyst fritt. 

Selv om dette blir det nye kravet, oppfordrer vi alle til å øyelyse hundene sine før de brukes i avl, da alle 
statistikker viser at vi har et økende problem med ekstra øyehår i rasen. Tallene viser at ca 40 % av de 
hundene som er øyelyst får påvist distichiasis. Vi har vært i kontakt med flere øyelysere. Her har dere 
svaret og anbefalingene fra en av Norges fremste på dette fagområdet:

« Det er synd at dere opplever problemer med distichiasis på rasen, og det høres veldig fornuftig ut at 
dere tar tak i problemet med å kreve øyelysing av avlsdyr, da man ikke kan forvente at enhver veterinær 
har kompetanse eller utstyr til å stille en eksakt diagnose hvorvidt en hund har distichisais eller ei.  
Øyelyserenes anbefaling er imidlertid å øyelyse på 1, 3 og 7 år samt at øye-attesten for avlsdyr ikke skal 
være eldre enn ett år. 

Dette fordi øyehelsetilstanden ikke er statisk men kan utvikle seg over tid, som blant annet med hensyn på 
distchiasis. Noen hunder har distichiasis fra de er valper mens andre utvikler dette  (blir åpenbart) senere 
i livet. Uansett er det veldig bra at dere har fått igjennom at de skal øyelyses i hvertfall en gang av 
autorisert øyelyser».

Mvh Ernst-Otto Ropstad, 

Førsteamanuensis DVM PhD Dipl ECVO Norges Veterinærhøgskole»



Litt om de mest vanlige øyelidelsene 
blant Eurasieren

Av: Avlsrådet v/ Linda Kjerland

De mest vanlige øyelidelsene blant Eurasieren er feilstilte øyehår.

En del hunder som er irritert på øynene har feilstilte øyehår. Øyehårene kan være så små at de 
ikke er synlige for det blotte øyet. Dette kan være;

Distichiasis

Distichiasis er betegnelsen på en ekstra rad med øyehår 
som skaper irritasjon på øyet. Hårene kan fjernes gjennom 
å ødelegge hårsekkene ved brenning, kuldebehandling 
eller et kirurgisk inngrep. Hårene kan også være så myke 
at de ikke skaper noe irritasjon på øyet.

Bilde: En hund med Distichiasis
Foto: tieraugen.net

Feilstilte cilier 

Dette er øyehår som vokser fra normal plass og vender inn mot øyets slimhinne og hornhinne og skaper irritasjon. 
Symptomene varierer etter cilienes retning. Økt tåreflod, sammenkniping av øyelokket og hornhinnebetennelse 
kan være symptomer på slike problemer. I alvorlige tilfeller kan det oppstå dype sår i hornhinnen og betennelse i 
regnbuehinnen.

Trichiasis 

Dette er en tilstand der normalt plasserte 
øyehår har feilretning. De kan irritere øyets 
slimhinner og 
hornhinne. Årsaken til sykdommen er som 
oftes arr etter en tidligere skade i 
øyelokkskanten. Problemet kan fjernes 
kirurgisk eller gjennom brenning.

Bilde: Hund med Trichiasis
Foto: tierklinik-kaiserberg.de



Ektopiske cilier 

Det anbefales ikke å selv nappe bort disse ekstra øyehårene. For hver gang dette blir gjort, vil håret bli stivere og 
stivere. Dermed skapes større irritasjon og skade på øyet.

Entropion og Ektropion

Dette er en tilstand der enkelte, ekstra øyehår sitter
2-6 mm innenfor øyelokkskanten, på innsiden av
det øvre øyelokket. De er gjerne rettet direkte inn 
mot hornhinneflaten og kan forårsake sterk
irritasjon, som kan resultere i betennelse og sår på 
hornhinnen. Problemet kan fjernes kirurkisk. Selv 
om disse hårene blir fjernet ved at de brennes eller 
skjæres bort, kan de likevel komme tilbake på 
andre steder langs øyelokksranden senere i livet. Bilde: Hund som opereres for ektopiske cilier

Foto: Stjordaldyreklinikk.no

Dette er en tilstand hvor det nedre øyelokket 
vender henholdsvis innover (entropion) eller 
vender utover (ektropion) I begge tilfeller vil 
hunden være plaget og kan få gjentatte 
øyeinfeksjoner. Tilstanden kan være medfødt 
og arvelig. Derfor skal ikke hunder som har fått 
påvist dette brukes i avl. Både entropion og 
ektropion kan korrigeres ved mikrokirurgi. Bilde: Ektropion

Foto: starspitz.com
Bilde: Entropion
Foto: metrobloggen.se

NB!

I NKKs utstillingsregelverk (3.8), står det at det «ikke er tillatt å føre fram en hund til bedømmelse som har foretatt 
et operativt inngrep i den hensikt å forbedre hundens eksteriør».  Dette vil i praksis også innefatte hunder som 
har blitt øyelokksoperert for enkelte av disse øyelokkslidelsene. I det siste kan det virke som om utstillingsreglene 
har blitt strammet enda mere inn i praksis på dette punktet, da eksteriørdommere blir stadig mer oppmerksomme 
på tegn som tyder på slike inngrep i utstilingsringen. En hund ble for eksempel nylig fratatt certet sitt på utstilling i 
Sverige, på grunn av at den tidligere hadde vært operert for øyelokkslidelser. Med andre ord enda større grunn til 
å understreke viktigheten av å øyelyse hundene sine!



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!

HALV PRIS! NÅ: 60,- + porto

Send din bestilling til: medlem2@eurasierklubben.no 

Ny redaktør av NEK- nytt søkes!

Er du glad i å skrive, interressert i foto, grafisk design og eurasiere? Da ønsker NEK- 
nytt redaksjonen deg! 

Som redaktør i NEK- nytt vil du ha hovedansvaret for å følge opp hva som er aktuelt i 
eurasierverdenen, bearbeide innsendte innlegg og bilder fra våre medlemmer og sette dette sammen 
til vårt medlemsblad. Du vil samarbeide tett med styret og avlsråd, og rett og slett produsere et blad 
som mange kan ha glede av.    

NEK- nytt kommer ut 4 ganger i året, og er en fin arena for eurasiervenner til å kunne dele 
informasjon, bilder og historier med hverandre på.

Interessert? 

Send en e- post til:  leder@eurasierklubben.no 
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NORSK EURASIERKLUBB
Årsmøte 2014 – Protokoll

Møtet fant sted 1. mars 2014 kl. 12.00 i Letohallen på Dal.

1.0 Velkommen

Styrets leder Anita Steen ønsket velkommen.

1. Konstituering

1.1  Valg av møteleder

Maria Beluga ble valgt til møteleder.

1.2  Valg av 2 referenter

Anita Gundeid og Therese Danielsen ble valgt til referenter.

1.3  Valg av tellekorps

Kine Oppegård og Alexander Klæboe ble valgt som tellekorps.

1.4  Valg av to medlemmer til å signere protokollen

Monica Normanseth og Eli Aulibråten ble valgt til å signere protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble kommentert at behandling av kontingent manglet på dagsorden.

 Det ble stemt over hvorvidt innkalling og dagsorden skulle godkjennes. 

 Innkalling og dagsorden ble godkjent med 28 stemmer for, og 2 stemmer mot.

3. Godkjenning av antall fremmøtte, avgitte forhåndsstemmer og fullmakter

30 fremmøtte stemmeberettigede, 2 fullmakter, 11 gyldige forhåndsstemmer, 2 forhåndsstemmer 
ble underkjent.

   Totalt 43 gyldige stemmer.



4. Årsmelding fra styret 

Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål til årsmeldingen:

 - Pkt 2.1.: Medlem stilte spørsmål om hvorfor klubben hadde med tolk på IFEZ-møtet i oktober. 

 Styret svarte at møtet foregikk på tysk, og at ingen av styrets medlemmer eller IFEZ-representant er 
tysktalende. Det ville vært ønskelig med en tysktalende IFEZ-representant, men ingen aktuelle kandidater har 
meldt seg.

 - Pkt. 2.1.: Medlem stilte spørsmål om hvorfor RAS ikke var sendt på høring til klubbens oppdrettere.

 Styret informerte om prosessen i denne saken. Det har blitt informert om arbeidet med RAS i NEK-nytt, 
helseundersøkelsen har blitt benyttet som supplement, det var også tema på oppdrettermøtet. Det ble videre 
redegjort nærmere om arbeidet med RAS, bl.a. forholdet til utenlandske hunder. 

- Pkt. 2.1.: Medlem stilte spørsmål ved hvorfor det ikke er lagt inn informasjon i IFEZ-databasen. 

 IFEZ-representant er ikke tilstede på møtet for å svare. Etter hva styret vet er informasjon lagt inn.

 - Pkt. 2.2.: Medlem stilte spørsmål ved hvorfor avlsrådet ikke lenger vil foreta hannhundsanbefalinger.

 Det ble redegjort for bakgrunnen fra styret og avlsrådet. Det er et ønske om at medlemmer som vil avle på 
hunden sin selv legger ned mer arbeid med å finne en passende hannhund. Avlsrådet vil fremdeles veilede 
medlemmer i forhold til fremgangsmåte for å finne hannhund selv samt foreta sjekk av kombinasjoner. Det ble 
påpekt at ordlyden i årsrapporten fra avlsrådet gav et for negativt inntrykk. Årsmøtet henstilte avlsrådet til å 
endre ordlyden.

 - Pkt. 2.3.: Det ble presisert fra medlem at det er innkryssing av Wolfspitz og ikke Keeshound som er foretatt i 
rasen. Det er også planer om innkryssing av samoyed.

 - Pkt. 2.5.: Det ble stilt spørsmål om hvorfor Eurasierspesialen er flyttet til Lillehammer.

 Styret orienterte om bakgrunnen. Det har lenge vært et medlemsønske om å flytte spesialen rundt i landet, 
dette forsøkes i år. 

 - Pkt. 3.2.: Medlem savner informasjon om MH på mail.

 Det er informert i NEK-nytt, på hjemmesiden og på facebook. Mailinglisten innholder mange svært medlemmer 
spredt over hele landet, styret har vurdert det som lite hensiktsmessig å sende mail til alle om arrangementer 
som kun er aktuelle for en liten andel. Det ble foreslått å opprette særlige mailinglister for de enkelte landsdeler.

 Det ble videre, etter spørsmål fra medlem, informert om at styret arbeider med å lage en egen MH-standard for 
eurasier.

 - Pkt. 3.2.: Medlem stilte spørsmål om hvor mange hunder som var påmeldt på Vålerbanen på bakgrunn av at 
det stod 600 ett sted og 650 et annet sted i årsmeldingen.

 Styret hadde ikke det nøyaktige tallet tilgjengelig under årsmøtet, men viste til at det står «over 600» i pkt. 3.2 
og «ca. 650» i pkt. 2.5.

	  



- Pkt. 7.3.: Medlem ønsket at mail fra styret, avlsråd osv. signeres med navn.

 Styret tar dette til etterretning, men viser til at styremedlemmene har individuelle mailadresser som kan benyttes 
dersom man ønsker svar fra en bestem person i styret. 

            Årsberetning ble tatt til etterretning og enstemmig godkjent.

5. Klubbens regnskap for 20113

Styrets leder redegjorde for regnskapet, det kom også kommentarer og spørsmål:

- Varelager var ikke justert, dette er nå justert sammen med regnskapsfører. Ny totaltsum er 48 390 kr. 
Det ble i denne sammenheng stilt spørsmål ved føringen av salg av medlemsartikler/fakturering. Styret informerte 
om at regnskapet blir ført etter kontantprinsippet. Årsmøtet stemte over hvorvidt det var ønskelig å gå bort fra 
kontantprinsippet fra 2014 av: nedstemt med 22 stemmer mot og 8 stemmer for. Styret tar uansett opp temaet 
med regnskapsfører.

- Regnskapsførerkostnad ikke ført. Styret informerer om at arbeidet først er gjort i 2014 og derfor ikke skal føres 
i 2013.

- Aktivitetsavgift og elektronisk påmeldingsavgift var ikke spesifisert, dette er korrigert.

- Innkvartering innleide på Vålerbanen – hvorfor er denne lavere enn i 2012? Fakturaen fra hotellet var ikke 
splittet mellom klubbene i 2012, det kan ha ført til upresis føring, tallene er riktige for 2013.

- Møte, kurs, oppdatering o.l. - hva inneholder denne posten? Det er avholdt oppdrettermøte, samt flere 
samarbeidsmøter med avlsråd og utstillingskomiteen enn tidligere år.

Regnskapet for 2013 ble godkjent. 

6. Revisjonsrapport

Revisjonsrapport ble lest opp av styrets nestleder og godkjent. 

Styret foreslo videre å behandle innkomne saker før klubbens aktivitetskalender og budsjett. Det ble enstemmig vedtatt å 
endre rekkefølgen på pkt. 7 og 8.

7. Innkomne saker
 

7.1. Forslag fra styret i NEK: Opprettelse av lokalavdeling Østland for Norsk Eurasierklubb

Det ble stilt spørsmål ved om det er nødvendig å opprette en avdeling for å gjennomføre Vålerbanen. Styret 
informerte om at det ikke er lov for en klubb å avholde utstilling to påfølgende dager. Det ble videre stilt spørsmål 
ved hvordan styret vil forholde seg til ÅOHKs kontraktsbrudd. Styret har ikke tatt noen avgjørelse på dette 
punktet foreløpig. 

Det ble avholdt skriftlig avstemning. Forslaget ble vedtatt med 26 stemmer for og  4 stemmer mot.



          7.2 Forslag fra styret i NEK: Endring av §1-1 Innledende bestemmelser.

           Ny ordlyd: «Klubben har en lokalavdeling, Norsk Eurasierklubb, avd. Østlandet»
           
             Forslaget ble enstemmig vedtatt.

            7.3 Forslag fra styret i NEK: Videreføring av championatregler for eurasier.
 
            Det ble stilt spørsmål ved om det samme vil gjelde for utenlandske hunder, dette ble bekreftet av 
            styret.
            
            Forslaget ble vedtatt med 29 stemmer for, og 1 stemme mot.

            7.4 Forslag fra styret i NEK: Endring av §4-2 Vedtak og representasjon.

             Ny ordlyd: "Styret er beslutningsdyktige når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. 
             Styrets medlemmer forplikter seg til å delta (personlig eller elektronisk) ved minimum 2/3 av møtene. 
             I motsatt tilfelle tas vervet opp til revurdering av styret. Styret sammenkalles når leder bestemmer det,
             eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres kontroll over styremøtene og disse skal 
             være tilgjengelige for medlemmene og NKK."

             Forslaget ble enstemmig vedtatt.

             7.5 Forslag fra medlem i NEK: Honorar til styret og komiteer.

             Det gis honorar på 3000 kr til medlem av styre og avlsråd, og 1000 kr til medlem av utstillingskomite.

Motforslag: Det tildeles et honorar på 15 000kr som styret fordeler i forhold til den enkeltes arbeidsmengde.

Opprinnelig forslag fra styret ble enstemmig avslått.
Motforslag ble vedtatt med 28 stemmer for, og 2 stemmer mot.

              7.6 Forslag fra medlem I NEK: Æresmedlemmer

              Initiativtakere til opprettelse av klubben, Anita Forberg Steen, Håkon Hjørnstad, Christin Hoff, 
               Mette Rustad, Turid Sommerstad og Elin Lien-Langbo, ble forslått som æresmedlemmer.

              Det ble foretatt skriftlig avstemming.
              Forslaget ble vedtatt med 22 stemmer for, 6 stemmer mot og 1 blank stemme.

              7.7 Forslag fra styret i NEK: Skal vi arrangere Vålerbanen i 2016?

              Det ble foreslått at styret vurderer erfaringene fra 2014 før det tas en avgjørelse. 

              Motforslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å søke om Vålerbanen 2016 på bakgrunn av erfaringer 
              og resultat fra Vålerbanen 2014, samt tilbakemeldinger fra medlemmer.

               Opprinnelig forslag fra styret ble enstemmig avslått.
               Motforslag ble enstemmig vedtatt.



8. Klubbens budsjett og aktivitetsplan 2012

Aktivitetsplan: 
- Det ble redegjort for bakgrunnen for at det ikke arrangeres MH.
- Aktivitetsplanen skal omfatte aktiviteter for medlemmer ikke styrets løpende arbeid, siste punkt om arbeid med 
dommerkonferanse strykes dermed.

Budsjett:
- Budsjettet for Vålerbanen er omtrent doblet pga. overtakelsen av ÅOHKs dag.
- Regnskapsførerkostnad er satt på feil konto – flyttes fra konto 4226 til konto 6705.
- Vedtatt styrehonorar på 15 000 kr legges til på samme konto (6705).
- Møter, kurs, oppdatering o.l. - det er satt av en høyere sum pga. det planlagte oppdrettermøte og flere 
samarbeidsmøter med råd og komiteer.
- Det ble ikke søkt om momskompensasjon i fjor da det ikke har kommet informasjon om dette fra NKK.

Aktivitetsplan og budsjett for 2014 ble godkjent.

9. Valg
 
 Det ble avholdt skriftlig valg. 

Styret:

Leder (2år): Maria Beluga – ingen motkandidater
Maria Beluga ble valgt med 40 stemmer for og en blank stemme.

Nestleder (1år): Kristian Folkedal Størseth – ingen motkandidater
Valgt ved akklamasjon.

Styremedlem (2år): Marianne Stoa – motkandidat Iltaf  Sahraoui. 

Iltaf  Sahraoui ble valgt inn med 24 stemmer, Marianne Stoa fikk 15 stemmer, 2 blanke stemmer. 

Varamedlem (2år): Anita Forberg Steen – motkandidat Pia Almås Knudsen.

Anita Forberg Steen ble valgt inn med 30 stemmer, Pia Almås Knuden fikk 10 stemmer, 1 blank stemme. 

            Revisor: Styret ansetter ekstern revisor – ikke på valg.

Valgkomité (1 år):
Kine Oppegård, Therese Danielsen og Anne-Grethe Rønningsbakk.

Valgt ved akklamasjon.

Styret består etter valget av:

Leder Maria Beluga
Nestleder Kristian Folkedal Størseth
Styremedlem Stig Arne Skotterud
Styremedlem Camilla Bogen Johansen
Styremedlem Iltaf  Sahraoui
Varamedlem Anita Forberg Steen 



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

10. Utdeling av Årets ”aktive” eurasier og Årets utstillingseurasier/–valp 2013 

Nestleder leste opp og delte ut diplomer i henhold til følgende lister:

Årets utstillingseurasier 2013

VALP:
1 Unafortunas Cirka    166
2 Carve Canem Juvat Jasmin   165
3 Amentino`s Eico                146
4 Amentino`s Era of  Ted               124
5 Birk Leonsson     123
6 Qaare av Geehrbacch      95
7 Risangårdens Milo      29

VOKSEN:
1 Ingeborg av Geehrbacch               420
2 Dennis av Geehrbacch               381
3 Sund Stamms Handmade Hazard  373
4           Zafira a Princess Named Nemi              341
5 Hanna av Geehrbacch               319
6 Bittebit`s Enora                300
7 Birk Leonsson     283
8 Bittebit`s Kischa    245
9 Zicata`s Kessi of  Benji    235
10 Leiionspitz Lovely Leon               223
11 Dazzling Dainty`s Benny               208
12 Oj-Oj av Nixenspitze    181
13 Yndy av Nixenspitze    170
14 Carve Canem Exhilaro Eugenia Eccho             140
15 Spiraltrollet`s Eventyrlige Tuva              135
16 Albert av Geehrbacch      94
17 Risangårdens Milo      81
18 Carve Canem Juvat Jasmin     50

Årets aktive eurasier 2013:

1 Sund Stamm's Handmade Hazard
2 Zafira a Princess Named Nemi
3 Dazzling Dainty's Benny

Årsmøtet ble hevet kl. 15.25.

_____________________________    ______________________________

Ref. Anita Gundeid         Ref. Linn Therese Danielsen 



Årets utstillingseurasier valp/ voksen 
og årets aktive eurasier

Årets utstillingseurasier valper:

1. plass - Unafortunas Circa 2. plass - Carve Canem 
               Juvat Jasmin

3. plass - Amentino´s Eico 4. plass - Amentino´s Era of Ted



Årets utstillingseurasier voksen:

1. plass - INT N SE FI LV 
UCH LATV-12 NV- 10´ 11 
Ingeborg av Geehrbacch

2. plass - NORDJV-06 NV-08 
LTV-13NT NORD EST LV DK LT 
BALT UCH Dennis av Geehrbacch

3. plass - INT NORD DK LV UCH 
Sund Stamm´ s Handmade Hazard

4. plass - INT NORD LV UCH SV- 
11 Zafira A Princess Named 
Nemi



Årets aktive eurasier:

1. plass - INT NORD DK LV UCH 
Sund Stamm´ s Handmade Hazard

2. plass - INT NORD LV UCH SV- 
11 Zafira A Princess Named 
Nemi

3. plass - N DK UCH 
Dazzling Dainty´s Benny 

Vi gratulerer alle sammen!!!



Det nye styret 2014/2015

Leder - Maria Beluga

Hei! Jeg heter Maria og jeg er 25 år gammel, 
bor i Oslo og jobber i 
menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty 
International. Jeg har en eurasiertispe ved navn 
Attilla av Vebema, som er 4 år gammel.
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 
mange flotte eurasiervenner underveis. 

Jeg tar for tiden NKKs ringsekretærutdanning, og jeg er også utdannet figurant for K- test, Mentalbeskrivelse Hund 
og Funksjonsanalyse - noe jeg synes er kjempespennende! Er ellers en del på utstilling her og der, og prøver så 
godt jeg kan å være med på det meste av eurasieraktiviteter rundt om kring. I tillegg er jeg også redaktør av NEK- 
nytt. I 2012 ble jeg valgt inn i styret i klubben, og har siden den gang sittet som vara, nestleder og nå også som 
leder. Jeg ønsker å jobbe så godt jeg kan for et trivelig og inkluderende miljø for alle våre medlemmer, oppdrettere 
og andre eurasiervenner!

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 7 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. Jeg er spesielt 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.



Sekretær - Camilla Bogen Johansen

Jeg er ei jente på 32 år fra Rakkestad, Østfold. Her bor 
jeg sammen med min samboer, ei jente på 11 år, en gutt 
på 3,5 år, samt våre to katter og to eurasiere. Hele 
hundegalskapen er min greie, og jeg og hundene er 
aktive utstillere. I tillegg til utstilling og det som hører 
med der, trener vi litt klikker og lydighet bare for gøy.

Dyr har vært en lidenskap helt siden jeg var liten. Alltid 
nesa nedi en hundebok eller to, og jeg bestemte meg at 
jeg skulle ha hund da jeg ble voksen. 

I 2005 kom jeg over et bilde på nettet av en hund, som 
var noe av det vakreste jeg hadde sett. 

Hundedrømmen gikk i oppfyllelse da Wentor's Bao flyttet inn til oss mars'10, og valg av rase har jeg ikke angret 
på et sekund. Derfor ble det også èn til, og Unafortunas Cirka kom hit i mars'13. Etterhvert har også interessen 
for helse, linjer, mentalitet og rasetypiske trekk kommet, og det blir mange timer på nett og til tider mye 
hundeprat fra min side. Den videre planen og drømmen er å få godkjent kennelnavn og starte eget oppdrett av 
denne flotte rasen.

Styremedlem-  Stig- Arne Skotterud

Jeg heter Stig-Arne Skotterud, er 43 år og samboer med 
Marianne Stoa. Jeg kommer i fra Roverud i Kongsvinger 
kommune , men er nå bosatt i Telemark fylke - rettere 
sagt Ulefoss som ligger i Midt-Telemark. Jeg jobber for 
Arbeidskollega i Drammen, men har arbeidsoppgaver 
rundt i Norge.

Marianne og jeg har 5 eurasiere, og vi fikk vår første 
eurasier for 8 år siden nå til høsten.

Våre hunder er: Eyla av Nixtenspitze født 25/12-2004 , 
Affi Eylasdottir 05/08-2008 , Leiionspitz Lovely Leon 
14/08-2009 , Betty Boo 19/06-2012 og Birk Leonsson 
19/06-2012 .

Vi driver med oppdrett men har ikke fått godkjent kennelnavn enda. Vi var en av de første i Telemark med 

eurasier. Reiser også rundt i Norge på utstillinger med hundene våre.



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 frem til nå. I tillegg sitter jeg som leder av 
utstillingskomiteen. 

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!

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 ble med i styret? Har blitt så glad og interessert i rasen at jeg vil være med og fremme de fine 
hundene våre. 





Bilde: Jari Sari J av Terjeviken
Foto: Wenche Pedersen

Tekst: Maria Beluga

Våren er en flott tid for lange turer i skog og mark, og de aller fleste hunder liker godt å bruke 
kroppen sin og jobbe litt ekstra når man er på tur. Kløving er en aktivitet som har blitt tatt i bruk 
av mennesker gjennom flere århundrer, og dette kan være et ypperlig alternativ dersom man 
ønsker å gi eurasieren sin en ekstra spennende oppgave når man er ute på tur!

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

På tur med kløv

hunden må ta i bruk mange ulike muskelgrupper for å bære den vekten den har på ryggen, og fordi kløvsekkene 
som henger på siden gjør at hunden i større grad er nødt til å beregne sine bevegelser og balansere seg 
gjennom turterrenget. Dette krever også at hunden må bruke konsentrasjonen sin og skjerpe fokuset sitt på en 
helt annen måte enn på en vanlig tur. Det er utrolig fascinerende å se hvordan en hund jobber i terrenget med 
kløv på ryggen!

 

 

Bilde: Prince Leo av Nixenspitze
Foto: Caroline Fossberg

Nettopp fordi kløving er en aktivitet som krever 
at hunden bruker både kropp og hjerne 
samtidig, er dette et fabelaktig alternativ til f.eks 
frislipp i båndtvangsperioden.
Hunden må kanskje holdes forsvarlig i bånd 
eller langline, men den får likevel utløp for 
energien sin ved å jobbe aktivt med en 
oppgave. Det samme gjelder også tisper med 
løpetid, hvor kløving kan være en fantastisk 
måte å få fokuset over på andre ting.  

En kløv er en slags «ryggsekk» som legges over 
hundens rygg og skuldre, nesten som en sal med 
lommer. Den har en pakkesekk på hver sin side, og 
festes som regel til hunden med en nakke- eller 
brystreim, samt en eller flere bukjorder. I kløven kan 
man legge i hva enn man måtte ønske, og det kan 
være til svært god nytte for oss mennesker å ha 
med en kløvhund når vi er ute på tur og trenger litt 
bærehjelp - enten det er opp på fjellet, på tur til 
hytta, eller rett og slett hjem fra en handletur på 
butikken. Kløving er ikke bare praktisk for deg som 
hundeeier, men det kan også utgjøre en meget 
effektiv fysisk og mental trening for hunden. 

Å bære en kløv er en utfordrende jobb, både fordi

Bilde: Alfabamsen Dennis av Vebema
Foto: Anette Liland



Hvilken kløv skal jeg velge?

Som med alle andre hundeartikler der ute så finnes det også et helt hav av produkter å velge mellom når man 
skal skaffe seg en kløv. Da er det opp til deg som hundeeier å vurdere hvor aktivt du kommer til å bruke kløven. 
Har du planer om lengre dagsturer og fjellturer hvor hunden skal bære mye, anbefales det å kjøpe en slitesterk 
variant med solide reimer og fester som tåler mye. Dersom du ikke har store ambisjoner er det ikke like viktig å 
legge altfor mye penger i kløven, men det er likevel lurt å se etter om den er lett å ta av og på, samt om den er 
enkel og praktisk å pakke. 

Det viktigste rådet er imidlertid at man finner en kløv som sitter riktig på hunden, slik at man unngår 
feilbelastning og slitasjeskader. Den ideelle kløven skal være dypest framme, slik at tyngden først og fremst 
belaster frambeina og ikke ryggen, og den skal være plassert slik at tyngden hovedsaklig kommer på hundens 
skuldre. Kløvveskene skal gå omtrent til hundens albuer på hver side,og når hunden går med kløven skal den

Pakking av selve kløven.

Vær nøye med at kløven er balansert, og det er viktig å passe på at innholdet på hver side av kløven veier like 
mye. Hvis ikke vil de gli og skape feilbelastning og ubehag for hunden. Det sikreste er å veie kløvsekkene med en 
vekt, eller å rett og slett pakke to av alt og legge de på hver sin side. Det går også an å balansere kløven ved å 
legge den over det ene låret, men husk på at dette ikke blir like nøyaktig.

Legg myke klær eller lignende som polstring inn mot hundens kropp. Ting med skarpe kanter skal ikke ligge 
innerst mot kroppen, og vær nøye på at de tyngste tingene skal ligge foran og nederst i kløvveskene for best 
mulig belastning. Unngå å pakke ting som du trenger å bruke underveis i kløven, da vil nemlig stabiliseringen 
være forgjeves! Husk også å pakke alt utstyr som ikke tåler vann inn i vanntette poser, og oppbevar gjenstander 
som ikke tåler støt i din egen sekk (pakk med andre ord ikke ditt nye speilreflekskamera i kløven og send hunden 
din nedover lia!)

sitte stabilt og ikke gli til sidene eller fram og tilbake. 
Det er kløvens fasong og riktig pakking som primært 
skal holde den på plass – ikke alle reimer og 
remedier. En god kløv skal heller ikke lage gnagsår og 
slite på pelsen.

Finn fram til en butikk som har god peiling på kløving, 
og hvis du er usikker, spør rundt i hundemiljøet om de 
vet om noen som har god kompetanse på kløvbruk i 
ditt nærområde. Ofte kan det være ganske vanskelig 
for oss eurasiereiere å skjønne nøyaktig hvordan 
kløven skal/ bør sitte siden våre hunder har en god 
del pels rundt nakke og bryst, og da kan det være 
greit å rådføre seg med noen som har god erfaring 
på temaet. 

Bilde: Akela av Vebema
Foto: Nina Kristin Knudsen Lyse



Tilvenning av kløven

Gir du hunden tid til å bli trygg og kjent med kløven på en fornuftig måte synes de fleste hunder, inkludert 
eurasiere, at kløving er gøy. Da jeg startet opp var jeg usikker på hvordan min eurasier kom til å takle å ha en slik 
merkelig sak på ryggen på tur, men dette viste seg å ikke være noe problem i det hele tatt og hun skjønte med en 
gang hva hun skulle gjøre. Mange eurasiereiere forteller faktisk ofte at deres hunder tok kløvingen lekende lett fra 
første sekund, og at det har vært å utrolig gøy å se hvordan de jobber seg frem med kløven på ryggen!

En tommelfingerregel for kløvbruk er at hunden skal være minst 2 år gammel og i tillegg være i god fysisk 
kondisjon før den begynner å bruke kløven. Man kan gjerne starte før hunden har fylt 2 år med å tilvenne den å 
ha kløv på ryggen, men da uten vekt. Man bør heller ikke la hunden få tunge bører før den har passert tre år. 
Begynner du for tidlig eller belaster du unghunden for hardt, kan den få skader i skjelett og ledd samtidig som du 
dreper arbeidsgleden og lysten til å kløve fremover. Husk at kløving skal være positivt og morsomt!

Man kan sammenligne kløvbæring med 
ryggsekkbæring for oss mennesker. Er du ikke vant 
til å bære sekk, trenger du gjerne noe tilvenning før 
det føles greit. Det samme gjelder for hunden din.
Husk at det er VELDIG VIKTIG å gradvis tilvenne 
hunden din kløven, og å øke vekten gradvis over en 
lengre periode før den begynner å bære skikkelig 
vekt. Start forsiktig med å venne den til å gå med 
tom kløv, og fyll den gjerne med plastposer eller 
avispapir slik at den blir vant til å gå med litt volum. 
Etter dette kan man øke vekten, f.eks ved å putte to 
halvlitersflasker med litt vann i kløven, og deretter 
øke vekten litt og litt for hver treningstur man tar. 

Bilde: Prince Leo av Nixenspitze
Foto: Caroline Fossberg

Ikke ha det det travelt med å øke mest mulig på kort tid, men fokuser heller på å gjøre det riktig, til det beste for 
hunden. Legg aldri ut på lange fjellturer med kløvhund uten at du selv eller hunden har fått en gradvis opptrening 
og hunden er i god fysisk kondisjon, og pass på å sjekke poter og rygg jevnlig for gnagsår og slitasje underveis. 
En hund som er syk eller skadet bør selvfølgelig ikke belastes med kløv, og dersom du har en hund som har svak 
eller sterk grad av HD/ AA, bør man alltid rådføre seg med en veterinær som kjenner hunden din godt. En 
tommelfingerregel for en frisk og godt trent hund er at den skal kunne klare å bære omtrent 1/3 av sin egen vekt 
i kløven etter grundig opptrening. Dette vil selvsagt både være utfordrende for hunden, men også til stor hjelp for 
oss hundeeiere på tur. 

Husk også at kløving krever mer energi av hunden 
enn en vanlig tur, så pakk gjerne med litt ekstra mat. 
La gjerne hunden din få bære sin egen mat i kløven, 
så blir det ekstra stas når man har kommet frem!

God tur!

Kilder:
paastreif.no
hundfritid.no
hundeskolen.com

Bilde: Attilla av Vebema
Foto: Maria Beluga



Bestått Karaktertest
 - Bessie av Vebema

Bessie av Vebema bestod Norsk 
Eurasierklubb sin Karaktertest 
(K- test) den 11.05.14

Vi gratulerer!

Hva skal klubben arrangere?
Styret i Norsk Eurasierklubb trenger hjelp fra medlemmene landet rundt. 

Er det noe dere ønsker at klubben skal arrangere?

Send forslag til post@eurasierklubben.no

mailto:leder@eurasierklubben.no
mailto:leder@eurasierklubben.no


Eurasiertreff på Sørlandet
I forbindelse med NKK- utstillingen i Kristiansand ble det også arrangert et eurasiertreff på 
Sørlandet!

Foto: Beathe Pilskog





Hordaland - Kristian Folkedal

Kristian er ny dirstriktskontakt for 
Hordalandsområdet. Han bor i Meland like utenfor 
Bergen, og sitter også som nestleder i 
Eurasierklubben.

For nærmere kontakt:

nestleder@eurasierklubben.no

Ny distriktskontakt

Klubben er nasjonal med medlemmer i hele landet og den vokser! I den sammenhengen søker vi engasjerte 
medlemmer som kan være distriktskontakter. Å være distriktskontakt betyr i utgangspunktet ikke mye mer 
enn å være kontaktperson lokalt for medlemmer, potensielle medlemmer og interesserte i rasen.

I tillegg kan det etterhvert bli aktuelt å hjelpe styret med praktiske gjennomføring av arrangementer.

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

(en full oversikt over alle distriktskontakter finner du på eurasierklubben sine hjemmesider)

Vil du være distriktskontakt?



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
mailto:avl@eurasierklubben.no


Eurasier for første gang
på Crufts

I begynnelsen av mars ble årets Cruftsutstilling avholdt i Birmingham. Crufts er rett og slett 
verdens største hundeutstilling med det aller meste av hunderaser som finnes i verden 
representert - og i år var det aller første gang at eurasieren fikk lov å stille «offisielt»!

Tidligere har Eurasieren vært registrert 
under Crufts sitt «Import register», mens i år 
ble rasen flyttet til «Breed register», noe som 
vil si at eurasieren for første gang fikk lov til å 
konkurrere i sin egen klasse og delta i 
gruppefinalene. 

Det var hele 41 eurasiere påmeldt i dette 
debutåret, og Best i Rase Eurasier ble 5 år 
gamle Louiston Logie Bare, eid og handlet av 
Morag Webster fra Morayshire i Skottland.

Dessverre ble han ikke plassert i gruppefinalen i «utility group», men han viste seg likevel fram på en måte som 
var verdens største hundeutstilling verdig! Hvem vet, kanskje det blir en norsk eurasier som står på pallen i et av 
de kommende årene på Crufts?



Husk båndtvangen!
I tiden fra og med fra 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for 

hund i hele landet.

Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele 
perioden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at 
hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

Flere kommuner har egne områder hvor det skal være lov til å slippe hunden hele året 
uavhengig av båndtvangsperioden. Enkelte fylker og kommuner har egne regler om båndtvang 
på bestemte områder utover denne tiden. Ta derfor kontakt med kommunen dersom du lurer 
på om det er lokale bestemmelser som har betydning for muligheten for å slippe hunden løs.

Hvis man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot.

Kilde: Mattilsynet.no

Bilde: Hero
Foto: Anniken Hals



Referat fra Norsk Eurasierklubbs 
Ekstraordinære årsmøte 

NKK’S LOKALER, BRYN

10.APRIL 2014

Dagsorden:

Leder ønsker velkommen til møtet.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder
Maria Beluga

1.2 Valg av 2 referenter
Camilla  Johansen og Tove Mette Korsmo

1.3 Valg av tellekorps
Anita Steen og Håkon Hjørnstad

1.4 Valg av 2 medlemmer til å signere protokollen
Anita Gundeid og Nils Oskar Kirkeby

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble stilt spørsmål om medlemsliste ved utsending, slik at man ser hvem som har mottatt innkalling. Styret sjekker opp 
hvordan det gjøres andre steder, og kommer tilbake med nærmere informasjon.

Innkalling og dagsorden GODKJENT.

3. Godkjenning av antall fremmøtte og fullmakter

Godkjent 18 stemmer, 1 fullmakt

4. Medlemskap i IFEZ

Leder gir litt informasjon om IFEZ og saken der, om hvordan samarbeidet har vært frem til nå og veien videre. Det ble 
vurdert det slik at IFEZ-medlemskap ikke er tilfredsstillende. IFEZ-møter og all informasjon skjer på tysk, og det er 
vanskelig å få noen helhet da vi ikke har noen tysktalende IFEZ-representant. IFEZ har heller ikke endret til den nåværende 
norske representanten i sitt system, selv om det er over 1 år siden hun ble satt inn som NEKs IFEZ-representant.



Innspill fra medlem: «Ikke tysktalende IFEZ-representant ikke er god nok grunn alene til utmelding»

I tillegg til at språket er en hindring, har vi som assosiert medlem i IFEZ ingen påvirkningskraft og ingen 
medbestemmelsesrett. Derfor har vi ingen mulighet til å komme med innspill som gagner NEK og våre medlemmer.

I oktober’13 var det et møte i IFEZ ang NGEH. På dette møte fikk NEK’s representanter ikke være med å stemme, og deler 
av dette møtet var lukket. Det er to klubber i Tyskland som følger IFEZ, to-tre klubber gjør det ikke.
På dette møtet ble det uthengt 4 norske oppdrettere, på storskjerm, med (kennel)navn og bilder kopiert fra NEK’s sider. 
Våre representanter hadde ingen mulighet her heller til verken påvirkning/forsvar eller forståelse.

Innspill fra medlem: «Det er straffbart å henge ut privatpersoner på den måten, bør det vurderes en anmeldelse?»

De 4 norske oppdretterne som ble hengt ut på dette møtet, bryter ikke med NKK’s og NEK’s krav om hundehold eller avl.

På NEK’s oppdrettermøte i september’13, ble det enstemmig vedtatt at oppdretterne ikke ønsket videre IFEZ-medlemskap.
Samtidig informerer vår IFEZ-representant at de spørsmål hun får fra norske medlemmer/oppdrettere, er ofte om importer, 
og ellers få henvendelser til avlsråd/IFEZ. Databasen er lukket, og andre har derfor ikke innsyn i dette.

Innspill fra medlem «Noen av resultatene som er lagt inn i IFEZ-databasen er basert på rykter, og ikke alle data som ligger 
inne der er riktig. Dette er ikke gunstig for de det gjelder, og det blir vanskelig når databasen er lukket for alle, fortsett fra 
IFEZ-representanten»

Samtlige oppdrettere på oppdrettermøtet ønsket en felles nordisk åpen database. Et system der man kan legge inn 
informasjonen selv, sende inn dokumentasjon og at dette sjekkes opp med en systemansvarlig før det legges ut på siden. 
På denne måten kan man sjekke også selv at informasjonen som blir lagt inn er riktig, og man har mulighet til å finne og 
rette opp i feil.

Innspill fra medlem: «Hvorfor sende inn til en åpen database VS en lukket, og vil man ikke miste mye informasjon om 
allerede registrert data, deriblant om hunder og linjer fra lang tid tilbake som ligger bak de fleste norske hunder?»

Alle oppdrettere ved møtet i september var veldig klar for at et åpent og ærlig samarbeid mellom oppdretterne seg imellom 
er viktig fremover. At man må tenke det beste for rasen og videre avl, fremfor å tenke på egen vinning og lønnsomhet. Å 
hjelpe hverandre ved å ha en åpenhet om linjer med/uten sykdom osv vil gange rasen mer enn en lukket database med 
ytterst få muligheter til innsyn.

Innspill fra medlem: «Er det samme syn fra de andre nordiske landene?»

Per i dag er Sverige ikke medlem av IFEZ, Danmark er medlem. Sverige ønsker heller ikke et medlemsskap, og flere i 
Danmark ønsker også å gå ut av IFEZ.

Valg/avstemning: 
18 stemmer FOR utmeldelse av IFEZ
1 stemme BLANK



Referat
Stiftelsesmøte for Norsk

 Eurasierklubb Lokalavdeling Østlandet
NKKs lokaler, Bryn

10. april 2014

Grunnlaget for opprettelse av lokalavdeling er pga. Åsnes og Omegn Hundeklubbs tilbaketrekking fra 
dobbelutstillingen på Vålerbanen.

Opprettelse av STYRE/VALGKOMITE i Lokalavdeling Østlandet:
Leder: Angelique Conrads
Nestleder: Kari-Anne Hulleberg
Medlem 1: Mona Ruud Heggelund
Medlem 2: Tove Mette Korsmo
Sekretær: Nils Oskar Kirkeby
Vara: Håkon Hjørnstad

Valgkomitèen: Pia Almås Knudsen og Anita Grundeid



Forslag til vedtekter:
(endringene skrives her)
  
  §
1-1 Lokalavdeling Østlandet skal omfatte alle Østlandets fylker; Oslo, Akershus, Hedmark, Østfold, Vestfold, 

Telemark, Oppland og Buskerud.
1-2 OK
1-3 OK
2-1  OK
2-2 Hvor går medlemskontigenten, til hovedklubben eller lokalavdeling? Sjekkes ut. Ellers OK
2-3 OK
2-4 OK
2-5 OK
3-1 Årsmøtefrist settes til 1.februar.
3-2 Et medlem kan stille med 2 skriftlige fullmakter, i tillegg til sin egen.
3-3 Forslagsfristen settes til 30.november.
3-4 d) fjernes
 h) alle sitter i 2 år, bortsett fra første periode, da noen av vervene sitter kun 1 år.
3-5 OK
4-1 OK
4-2 OK
4-3 OK
5-1 OK
6-1 OK
6-2 OK

Tanken er at Utstillingskomiteen har det overordnede ansvaret, samarbeidende med NEK Hovesstyre på den ene 
siden og NEK Lokalavd. på den andre siden, samt at disse to også samarbeider.

Camilla Johansen og Tove- Mette Korsmo



For sjette gang arrangerer Norsk Eurasierklubb en dobbeltutstilling med lydighetsstevne på 
Vålerbanen i Solør. I år er det første gangen Norsk Eurasierklubb og den nyopprettede Norsk 
Eurasierklubb avd. Østland samarbeider om denne helgen, noe som selvsagt er 
kjempespennende! Det er et stort apparat som er i sving, og i fjor deltok ca 70 hunder per dag! 
Derfor trenger vi hjelp fra våre medlemmer for å gjøre helga så vellykket som mulig!

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. Vi arrangerer også grillkveld på lørdagskvelden der alle får servert pølser og 
hamburgere. På utstillingsområdet er det camping hvor du/dere får sette opp campingvogn eller telt gratis.

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.

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

Det begynner å haste med å sette vaktlistene på plass, send derfor en e-post til utstilling@eurasierklubben.no i dag dersom du 
ønsker å være med å jobbe frivillig!

Vålerutstillinga 2014!
12 - 13. juli 2014

mailto:utstilling@eurasierklubben.no
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Eurasiertreff Møre og Romsdal
Foto: Beathe Pilskog

Et lite bildedryss av flere glade eurasiere som møttes en vårdag i Møre og Romsdal for å leke 
sammen!





Luna er savnet!
Eurasieren Luna på 14 mnd har vært savnet siden kl. 13.00, Lørdag 1. mars 2014. 
Hun forsvant fra Gossen, Aukra kommune i Romsdal.

Luna hadde ikke på seg sele eller halsbånd da hun forsvant, men hun er chippet. Vi 
ber alle om å holde utkikk etter Luna, og om å gi tilbakemelding om de ser noe, 
enten det er en hund, spor, forsvunnet mat, etc. Dersom noe ser eller hører noe, ikke 
prøv å få tak i henne selv. 
Ta heller kontakt med kontaktperson Merete Hopland Lofstad på tlf. 922 21 701



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!!

Eurasierspesialen 2014
Lillehammer, 
22.-24. august 2014



Eurasiertreff i Hamar
Foto: Marianne Stoa

Den 9. mars 2014 møttes eurasiervenner fra Hamar og omegn til et koselig eurasiertreff ved 
Domkirkeodden på Hamar. Det ble ringtrening, grilling, og mye lek for store og små!





HD- resultater:



AD- resultater:

Øyne ECVO (Øyelysning)



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 leder@eurasierklubben.no

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

Materiellfrist NEK- nytt:

Sommer: 20. 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!

mailto:leder@eurasierklubben.no
mailto:leder@eurasierklubben.no


Utstillingsresultater

Ølen - Etne- Vindafjord 
Hundeklubb

08.02.2014 Anne Indergaard Just Pix Bozz Exc.JK 1.JKK CK 
CERT 1.BHK BIR

Norsk boxerklubb 08.02.2014 Freddie Klindrup Yaro av Nixenspitze Exc.AK 1.AKK CK 
CERT 1.BHK BIR

Bittebit´s Enora Exc.CHK.1CHK.CK.
1BTK.BIM

Norsk Welsh Corgi 
Klubb

09.02.2014 Kim Vigsø Nilsen Fannakas Handsome 
Zu- Man

Exc.AK 1.AKK CK 
CERT 1.BHK BIR

Essente Qamourette 
Qia

Exc.AK 1.AKK CK 
CERT 1.BTK BIM

Norsk Kennel Klub 22.02.2014 Majja Mäkinen Paavel av Gehrbacch Exc.JK 1.JKK CK 
CERT 1.BHK BIR

Wentor´s Deilige Dolly Exc.AK 1.AKK CK 
CERT 1.BTK CACIB 
BIM

Nordhordaland 
Hundeklubb

01.03.2014 Ralf D Campbell Ingen BIR

Norsk Miniatyrhund 
klubb

01.03.2014 Svein Bjarne Helgesen Birk Leonsson Exc.UK 1.UKK CK 
CERT 1.BHK BIR

Belleur Brihanna Exc.JK 1.JKK CK 
CERT 1.BTK BIM

Norsk Miniatyrhund 
klubb

02.02.2014 Petr Rehanek Birk Leonsson Exc.UK 1.UKK CK 
CERT 1.BHK BIR

Bittebit´s Dissi Exc.AK 1.AKK CK 
CERT 1.BTK BIM

Norsk Kennel Klub 15.03.2014 Karl P. Reisinger Paavel av Gehhrbacch Exc.JK 1.JKK CK 
CERT 1.BTK BIM

Wentor´s Deilige Dolly Exc.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK CACIB BIM

Norsk Doberman 
Klubb

29.03.2014 Zorica Salijevic Zicatas Bellmann Exc.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK BIR

Belleur Brihanna Exc.JK 1.JKK CK 
CERT 1.BTK BIM

Norsk Berner 
Sennenhundklubb

30.03.2014 Hart Stockmari Bessie av Vebema Exc.UK 1.UKK CK 
CERT 1.BTK BIR

Isak av Geehrbacch Exc.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK BIM



Norsk Kennelklubb 05.04.2014 Leif Ragnar Hjorth Birk Leonsson Exc.UK 1.UKK CK 
CERT 1.BHK CACIB 
BIR

Redlance Kera Exc.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK CACIB BIM

Norsk Miniatyrhund 
klubb

12.04.2014 Vera Hübenthal Birk Leonsson Exc.UK 1.UKK CK 
CERT 1.BHK BIR

Bittebit´s Kischa Exc.AK 1.AKK CK 
CERT 1.BTK BIM

Norsk Miniatyrhund 
klubb

13.03.2014 Tino Pehar Birk Leonsson Exc.UK 1.UKK CK 
CERT 1.BHK BIM

Betty Boo Exc.UK 1.UKK CK 
CERT 1.BTK BIM

Surnadal og Rindal 
Hundeklubb

26.04.2014 Dubravka Reicher Fannakas Darka Exc.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIR

Fannakas Ecco Exc.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK BIM

Førde Brukshundklubb 26.04.2014 Eva Nielsen Risan gårdens Luna Exc.UK 1.UKK CK 
CERT 1.BTK BIR

Sunndal Hundeklubb 27.04.2014 Frank Christiansen Hanna av Geehrbacch Exc.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIR

Fannakas Handsome 
Zu- Man

Exc.AK 1.AKK CK 
CERT 1.BHK BIM

Norsk Kennel klubb 03-05.14 Marianne Holmli Dennis av Geehrbacch Exc.VTK 1.VTKK CK 
1.BHK BIR

Leijonspitz Qchani Exc.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK CACIB BIM

Hammerfest og Omegn 
Hundeklubb

10.05.2014 Hanne Laine Jensen Ingen BIR



Norsk Miniatyrhund Klubb 12.04.2014

Sunndal Hundeklubb 27.04.2014

Norsk Miniatyrhund Klubb 13.04.2014
Norsk Kennel Klub 06.04.2014

Norsk Kennel Klubb 15.03.2014 Norsk Miniatyrhundklubb 01.03.2014



Norsk Kennel Klubb 15.03.2014 Norsk Miniatyrhundutstilling 02.03.14

Norsk Miniatyrhundutstilling 02.03.14 
BIR/ BIM Junior

Norsk Boxerklubb 08.02.2014



Championater

NUCH Wentor´s 
Deilige Dolly

Vår lille Dolle-bolle ble norsk 
utstillingschampion 22.02.14 på 
NKKs utstilling i Bø.

Tove- Mette Korsmo og Ole 
Anders Basmoen

NUCH Bittebit´s 
Kischa

Bittebit`s Kischa ble 12 april 
N uch i Sandnes. Etter mye 
trening så kan frøkna jobben 
sin i ringen, og vet hun skal 
være flink jente når 
utstillingsbåndet kommer på, 
og hun storkoser seg når hun 
får bli med på utstillinger. 
Moder`n er stolt av prinsessen 
sin.

Wenche Hermansdatter



Til minne
RIP NUCH Redlance`s Harley 20.05.2007 - 22.04.214.

Ja, da ble det tomt i huset, vi måtte i dag ta den tunge avgjøelsen å la Harley få fred. Han har i 16 mnd. slitt etter 
at han måtte ta den ene testikelen pga kreft, så har det kommet betennelse på den andre pungen. Det er ingen tvil 
om at han nå de siste dagene har hatt mye smerter, og vi fant ut i samråd med vår veterinær at han nå skulle 
slippe å ha det vondt. Harley var alle våre 5 barnebarns beste venn, og han var venn med alle barn og voksne 
han traff  på sin vei når vi gikk turene våre hver dag, Han hadde ett fantastisk gemytt og var noe av det snilleste 
du kunne tenke deg. Han fikk nesten 7 gode år og vi kjenner savnet i dag og kommer til å savne han i lang, lang 
tid fremover. Nei, nå må jeg slutte før "tastaturet blir tårevått", og jeg avslutter med noen ord fra sangen «Bare en 
Hund», av Ole Ivars: Hadde alle vært så snill og trofast som deg, så hadde verden vært ett bedre sted å leve i for 
alle...

HVIL I FRED Harley gutten.

Lars og Berit Kristoffersen



Ha en nydelig vår!

Bilde: Ingeborg og Carmen av Geehrbacch
Foto: Håkon Hjørnstad


