Rasepresentasjon
Eurasier

TEKST | Norsk Eurasierklubb ved Hege Strand
FOTO | Medlemmer av NEK

EURASIER | Det er to ting som skiller Eurasier
fra de fleste rasene mer kjent i Norge. For
det første er rasen meget ung, arbeidet med
krysningsavl startet først på slutten av 50-tallet. For det andre har rasen ingen “oppgave”
å fylle, det er ingen jakthund, den er ikke avlet
frem for å være vakt-, bruks- eller gjeterhund,
en eurasier er avlet fram for å være en familiehund ganske enkelt.

HISTORIKK | Julius Wipfel, en tysk hunde-

entusiast, fant like etter krigen en polarhund
på ett omplasseringshjem for dyr. Denne
hunden tilpasset seg familien på kort tid, og
hadde en sjarmerende personalitet og en unik
intelligens. Den var selvstendig, avbalansert,
rolig og samtidig reservert mot fremmede, en
personlighet som fasinerte Wipfel. Da han på
midten av 50-tallet lette etter etterfølgeren til
denne hunden, falt valget på en keeshond.
Wipfel satte stor pris på keeshond-tispen
Bella von der Waldmühles egenskaper, både
ekteriørt og mentalt, men savnet likevel
endel av sin tidligere hunds egenskaper. Han
bestemte seg derfor å skape en egen rase.
Sammen med Charlotte Baldamus og inspirert
av Nobelpris-vinner Konrad Z. Lorenz, zoolog,
dyrepsykolog og ornitolog fra Østerrike som
hadde beskrevet en chow chow/schäfer-krysning, ble det bestemt å krysse Bella og tre av
hennes døtre med chow chow.
Målet ble definert som følger: “å avle fram
en sunn og funksjonell hund av polarhundstype med vakre attraktive farger og med en

HUNDESPORT

behagelig mentalitet. Skal med sitt attraktive
utseende skal være tilstrekkelig skilt fra andre
raser.”
Det første kullet med keeshond/chow chow
ble født i juni 1960. I det videre arbeidet ble
i tillegg til Charlotte Baldamus også Konrad
Lorenz en viktig bidragsyter. Etter noen generasjoner fant man det nødvendig å krysse inn
nytt blod for å utvide arvematerialet. I tillegg
ønsket man en større eleganse i kroppsbygningen og bevegelsesmønsteret, samt en bedret fertilitet. Julius Wipfel hadde allerede i 1964
foreslått å krysse inn samojed, men dette ble
ikke gjort før i 1972. Etter litt prøving og feiling
oppnådde man det resultatet man ønsket.
Gjennom krysning av disse tre rasene, og
med avlsmål om å få en sunn og funksjonell
familiehund fikk man fram dagens eurasier.
Det ble søkt om anerkjennelse av rasen i den
tyske kennelklubben (VHD) allerede i 1973,
under navnet wolf-chow. Dette rasenavnet ble
imidlertid ikke godtatt. I prosessen med å finne
et passende navn på rasen ble også navnet
lorentiner vurdert, til ære for Dr. Lorenz, noe
Lorenz takket nei til. Til slutt ble de enige om
å kalle den eurasier, etter forslag fra Wipfel.
Navnet er meget beskrivende, siden rasen har
europeisk og asiatisk avstamning, og med det
navnet ble den godkjent i Tyskland.
Rasens internasjonale godkjenning ble gitt av
FCI (The Fédération Cynologique Internationale) 06.01.1994. Rasen ble godkjent i Norge
06.06.2002

UTSEENDE | Eurasieren er en middelstor,

harmonisk bygget hund av spisstype med
ulveaktig, kileformet hode. Den har en pels-

lengde der man skal ane kroppens konturer
og med en tjukk underull over hele kroppen.
Halen er rikt behåret og bæres svakt bøyd
over ryggen eller ringet. Tungen kan være
rosa, blå eller blåflekkete. Fargevariasjonene
er mange, fra kremfarget til helsvart – alle
farger er tillatt, bortsett fra hvit, hvitflekket og
leverbrun. Uansett pelsfarge, skal nesebrusk
og kantene rundt øynene være sort og øynene
skal være mørke.
På tross av den flotte, kraftige pelsen, kreves
det lite pelsstell. Pelsen tover sjelden, så noen
gjennombørstinger i måneden er vanligvis
tilstrekkelig. Mellom røyteperiodene slippes lite
pels, men i røytetiden felles all underullen og
deler av dekkhårene. En hannhund vil normalt
røyte 2 ganger i året. For tispene, følger
røytingen løpetidene. I de periodene kan man
med fordel intensivere pelsstellet. Underullen
gres/børstes greit ut med en kam eller børste.
Rasen er kjent for å være renslig og lukter
sjelden eller aldri “hund”. Pelsen er så godt
som selvrensende, skitt og søle preller av
nærmest av seg selv. Rasen krever derfor
ikke hyppig bading, men det er selvfølgelig
avhengig av hva hunden opplever der den bor
og ferdes. En hund som ferdes mye i bygater
vil naturlig bli fortere skitten enn en hund som
bor på landet og ferdes mest i skog og mark
med ren, naturlig skitt.
Eurasieren er ikke regnet som en allergivennlig hund, men flere allergikere fungerer godt
med en eller flere eurasiere i huset.

MENTALITET | Eurasier er en selvsikker, rolig
og avbalansert hund, og med en forholdsvis
lange “lunte” lar den seg ikke lett provosere.
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Helt uten selvhevdelse er den dog ikke og vil
forsvare sin rang dersom den blir utfordret av
en likeverdig motstander. I motsetning til den
vanlige oppfatningen om at alle spisshunder
gneldrer, er en eurasier vaktsom og oppmerksom uten å være gneldrete og bjeffer lite. Den
vil gjerne varsle med noen “boff” når det ringer
på eller noen kommer inn på eiendommen,
men så er jobben gjort!
En eurasier knytter sterke bånd til familien sin
og regnes som varsom, snill og leken med
barn, men er ofte reservert overfor fremmede.
Det betyr ikke at den skal være nervøs, aggressiv eller ekstrem mistenksom, men man vil
derimot kunne oppleve at hunden er uinteressert i fremmede mennesker. En eurasier kan
derfor oppfattes som arrogant og overlegen,
spesielt blant mennesker som er vant til mer
åpne, menneskeglade raser.
Mange som får en liten eurasiervalp i huset,
blir gledelig overrasket over hvor greit det går!
En seriøs oppdretter vil ha jobbet mye med
valpene fra første stund og har med det lagt
grunnlaget for at verden utenfor valpekassen
møtes med trygghet og selvtillit.
Etter en periode hvor valpen får lov til å bli
trygg på sine nye omgivelser, bør de utsettes
for alle tenkelige huslige lyder som vaskemaskiner, støvsugere, bråkete leketøy og annet en hund kan komme til å oppleve. I neste
omgang introduseres tog, trikk, mopeder og
ellers alt det rare ute i den store verden.
Noe av det viktigste man må ta tak i tidlig og
jobbe mye med, er sosialisering, spesielt med
denne rasen som har mye reserverthet i seg
fra naturen side. Bruker man den første tiden
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godt, får man en åpen og sosial hund med
naturlig nysgjerrighet overfor mennesker. Men
man må også være forberedt på at selv om
valpen/unghunden i utgangspunktet er åpen
og sosial, kan hormonene fremkalle perioder i
oppveksten hvor den er mer reservert.
Eurasieren trives ikke spesielt godt alene,
verken inne eller ute og egner seg derfor dårlig
som “hundegårdshund”. Det betyr selvfølgelig
ikke at en ikke kan trene en eurasier til å
tilbringe tid alene, men den må være et fullverdig familiemedlem og delta på lik linje med
resten av familien, ikke hovedsaklig overlates
til seg selv.
En eurasier er ikke noen jakthund. Den kan allikevel ha noe jaktinstinkt, selv om den meget
sjelden vil holde det gående i timesvis. En
kråke som erter hunden på gårdsplassen vil
naturligvis være interessant, likeledes et ekorn
som løper opp og ned trestammen på tunet.
Selv om en eurasier sannsynligvis vil leve i
harmoni med familiens andre dyr, er det ikke
sikkert den vil la naboens katt får gå i fred.

av eieren er ikke tilstrekkelig motivasjon. Og
som med alle hunder er avlæring av dårlige
vaner vanskeligere enn å lære gode vaner fra
begynnelsen av.
Når man trener med en eurasier, bør man
også være forberedt på at noe som den ene
dagen går feilfritt, kan tilsynelatende være
som blåst ut av hodet på hunden den neste.
En eurasier krever derfor en tålmodig eier som
takler totalt mislykkede treningsøkter av og til.
Eurasieren krever moderat med aktivitet og
MÅ ikke gå timesvis på tur hver dag, selv om
den selvfølgelig vil elske det også! De fleste
eurasiere tilpasser seg familiens aktivitetsnivå
og er fornøyd så lenge den er en del av familien. Allikevel er det lurt å finne en eller flere
aktiviteter som både eier og hund trives med,
utfordringer og hjernetrim er viktig også for de
firbente!

Med sin robuste helse og sitt forholdsvis ukompliserte vesen, sin tilpasningsdyktighet og sin
trofasthet er den et verdifull familiemedlem.

Selv om en eurasier kan drive med alle slags
aktiviteter, er det kanskje ikke rasen man bør
velge dersom man har ambisjoner om å hevde
seg i toppen i konkurranser. Når det er sagt,
finnes det eurasiere som konkurrerer i de
forskjellige lydighetsklassene, agility og spor,
så alt går!

TRENING | Eurasieren er intelligent, men ikke

HELSE OG AVL | Rasen er sammenliknet

nødvendigvis lettlært, til det er den for selvstendig. Det kreves en konsekvent og trygg eier
som trener med bestemt, men vennlig hånd.
Sint stemme og trusler virker vanligvis dårlig.
Det samme gjør lange økter, mange repetisjoner og terping. Slike metoder kan resultere i
en totalt uinteressert hund! Det er om å gjøre
å finne treningsmetoder og belønning som gir
hunden følelse av egen vinning, tilfredstillelse

med mange andre raser ganske frisk, selv om
heller ikke den er fritatt for tilfeller av HD og
AA, patella luksjon og andre arvelige sykdommer. Rasen har også arvet noen øyetilstander
fra chow chowen, men det er et lite problem.
Alt i alt har rasen i dag en god helse.
Raseklubben og klubbens avlsråd har i oppstarten valgt en ganske streng linje med tanke
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på krav til godkjenning av avlshunder, på tross
av at det muligens vil gjøre det vanskelig å
finne avlspartnere i neste omgang. Arbeidet er
forsøkt gjort etter “føre-var”-prinsippet. I dag
har vi liten kunnskap om populasjonen i Norge,
og man ønsker å få undersøkt denne så raskt
som mulig. Det er derfor planlagt en grundig
kartlegging av den norske populasjonen med
tanke på rasens generelle helsetilstand. Dette
for å kunne ivareta populasjonens gode helse
også i de neste generasjoner.
Et rasetypisk utseende er viktig, men det aller
viktigste for hund og eier er et stabilt temperament. Det er ingen selvfølge at rasen skal
fortsette å inneha den adferd og temperament
som settes så stor pris på, dersom de som
skal arbeide med avl og oppdrett, ikke er sitt
ansvar bevisst. Mentalbeskrivelse er et godt
hjelpemiddel i så måte. Raseklubben skal
gjennomføre en MH-test i oktober og avlsrådet
anbefaler at medlemshundene gjennomfører
testen. Den er ikke noe krav og det oppleves
ikke at rasen har noe større problemer med
mentalitet, men i arbeidet med å beholde
populasjonen stabile og friske, er dette ett
hjelpemiddel på veien.
Med en så liten rase som eurasier, går linjene
på kryss og tvers over landegrensene. Vi
har så langt klart å holde innavlsgraden lav i
Skandinavia, men det er ikke til å stikke under
en stol at det ikke alltid er like lett når alle
hensyn skal tas. Det jobbes derfor aktivt med
avlsarbeidet i de skandinaviske landene, slik at
vi også i fremtiden opprettholder rasens gode
helse og mentalitet. Det har dessuten vist seg
at de skandinaviske linjene er gode, det kan vi
se på resultatene fra de utstillingene skandi-
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1. Et lite utvalg av de utallige fargevariantene man finner i rasen:. 2. Belønning
ved enden av sporet. 3 . Hannhund, rød med sort.

naviske hunder har deltatt på rundt omkring i
Europa.

UTSTILLING | En del hunder er veldig aktive

på utstillinger. Det er ikke ofte mange hunder
på hver utstilling, men antallet er økende. En
eurasier som trives i utstillingsringen, er et
imponerende skue! Bevegelsene til rasen er
elegante og den traver med godt driv. Om hunden da i tillegg har pels i god utstillingskondisjon, er den flott å se på. Kroppsholdningen til
en eurasier er stolt og elegant, så de stilles
naturlig, det er ikke krav til millimeterpresisjon
på plassering av ben og hale.
Nye eurasiereiere oppfordres til å stille ut
hunden sin. Mange mennesker har motforestillinger til utstilling og er forutinntatte og
negative til “fesjået”. Det er imidlertid viktig at
så mange som mulig av den lille populasjonen
vises og vurderes eksteriørt. Utstilling er også
en av de få stedene eurasiereiere treffes, de
fleste har til gode å tilfeldigvis treffe en annen
eurasier på tur. Vi kjenner hverandre godt etter
hvert, det samme gjør hundene. Utstilling har
blitt en viktig møteplass for de aktive i klubben
og nye medlemmer i denne gjengen ønskes
stadig velkommen.

FORING | En eurasier vil sjelden være noe

matvrak og kan oppfattes som sær i matveien.
Det er nesten normalt at en eurasier justerer
eget matopptak og hopper over måltider.
Men vær oppmerksom på at rasens “skuespillerevner” kan komme til uttrykk også ved
foringstid – så det er viktig å huske på at en
hund aldri vil sulte i hjel ved siden av en full
matskål!

RASEN I NORGE | Rasen ble introdusert i

Norge på midten av 90-tallet. Antallet har så
langt ikke blitt stort, men flere og flere har fått
øynene opp for rasen og dagens antall på ca.
250 er stadig voksende. Antall oppdrettere
er øker også, det er i dag 11. I 2006 ble det
født 9 kull med totalt 57 valper hos disse. De
fleste valpene har blitt her i landet, men noen
er også eksportert. Vi har også noe import, 9
valper er registrert innført i 2006, de fleste fra
Sverige.

• En eurasier krever ikke lange turer,
men at den får lov til å være med deg
på alt.
• En eurasier er glad i å leke, men har
ikke noe utpreget jaktinstinkt.
• En eurasier er glad i deg og din
familie, men kan være reservert mot
fremmede.
• En eurasier er intelligent og krever
noe aktivitet for ikke å kjede seg.
• En eurasier som kjeder seg, kan bli litt
av en klovn og dermed litt rampete.
• En eurasier kan være litt av en skuespiller og krever at du er konsekvent.
• En eurasier kan brukes til alt, men den
er ikke noen brukshund.
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4. Pust i bakken på fjelltur. 5. To vakre “blomster”. 6. Representanter for den virkelig unge garde.
7. En eurasier er både barnevennlig og glad i snø - velegnet til snørekjøring.

fakta

7

NORSK EURASIERKLUBB | Klubben

ble stiftet så sent som 20. mai 2006. I
underkant av 60 raseentusiaster var til
stede på stiftelsesmøtet og 46 hunder
var påmeldt den første spesialen i Norge
den helgen. Klubben ble tatt opp i NKK
i september 2006. Pr dags dato har
medlemstallet 120.
Siden mai i fjor har klubben vært aktiv. I
tillegg til stiftelseshelgen, arrangerte klubben også en uoffisiell spesial i september.
Første ordinære årsmøte ble avholdt
17. februar. På planen for 2007 er både
jubileumsutstilling og MH. I tillegg har
vi selvfølgelig startet planleggingen av
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2008. De tillitsvalgte er entusiastiske og
samholdet i klubbens medlemsmasse er
god.

KONTAKT |

Klubbens avlsråd fungerer som styrets
fagkomité og arbeidsorgan i rase og
avlsspørsmål. Det er et rådgivende og
godkjennende organ og gir råd til rasens
oppdrettere.

Nestleder: Hege Strand,
hege.strand@smartcall.no

Valpeformidler gir opplysninger om
tilgjengelige valper. Ved bruk av klubbens
valpeformidler. Etterspørselen i Norge er
så stor at man i dag nok må regne med
litt ventetid.

Leder: Anita Steen,
anita.steen@rentokil.no

Avlsråd: Leder Britt-Ingunn Hamre, brihamr@online.no
Valpeformidler: Anne-Grete Rønningsbakk,
agrbakk@yahoo.no
Hjemmeside: http://eurasierweb.com
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