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‘‘Redaktørens hjørne’’

Hei alle sammen!
Nå er det ikke lenge 
til jul og nyttår og vi i 
NEK ønsker dere en 
trivelig jul og et godt 
nyttår. 

Husk at fyrverkeri kan 
være skremmende for 
enkelte hunder, så vær 
forberedt.

Vi vil takke for et 
utrolig flott år til alle 
medlemmene i NEK!

Mvh
Caroline Fossberg

God jul og godt nyttår

‘‘Varg av Nixenspitze’’
Foto: Rebecca Nathalie Norheim



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

Vi setter stor pris på bidrag!!

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

NEK-nytt 2012:

Foto: Monica Normanseth

Foto: Kine Aunan

Foto: Lise Bråten

KONTAKT STYRET:
Leder anita steen
leder@eurasierklubben.no
mobil 977 05 678
Høyendal, 2040 Kløfra

Nestleder Kine Elisabeth aunan
nestleder@eurasierklubben.no
mobil 907 94 046
Moengvegen 14, 2016 Frogner 
 
Kasserer Therese Danielsen
kasserer@eurasierklubben.no
mobil 992 31 034
Parkveien 19/403, 0340 Oslo

sekretær anne K. sletmo
a-sletmo@online.no
mobil 926 30 741

styremedlem Torhild fossum magnussen
medlem@eurasierklubben.no
mobil 922 25 049
Smestadvegen 12A, 2008 Fjerdingby

IfEZ medlem Yvonne marzinke 
ifez@eurasierklubbem.no
mobil 924 73 110
Søsterveien 16, 1781 Halden

Foto: Vibeke Brath



Nytt fra styret i Norsk eurasierklubb

Neste styremøte:  
10.januar 2012

Norsk Eurasierklubbs

Avlsråd 
Det er igjen en vakant plass i klubbens avlsråd. 

Kan det være noe for deg?
Vi trenger kunnskap, men like viktig er interesse, 
evne til å lære og lysten til å ta på seg en viktig 
jobb for rasen og klubben. Vi vet det finnes masse
 kunnskap og arbeidslyst der «ute», men vi kjenner
dessverre ikke alle. Foto: Caroline Fossberg

Videre planer:
I 2012 har vi pr.dags dato planlagt  
følgende aktiviteter: 

   MH 20. mai
   Vålerbanen 14-15 juli
   Spesialen 11. august på Torpomoen
   K-test 07. oktober
   Dogs4all 24-25 november

Vi etterlyser mailadressen til medlemmene i klubben! 
Send mailadressen til leder@eurasierklubben.no

aktiviteter:
K-test 02.oktober. Reportasje kommer i neste nummer av Nek-nytt.
Ifez-møte 28-30 oktober. Reportasje om dette finnes annet sted i bladet.
Dogs4all. Reportasje annet sted i bladet.

styremøter:
Det er avholdt 2 styremøter siden sist nummer av Nek-nytt. 
Noen av sakene som ble diskutert var:

   Hannhundsliste
   Dogs4all
   Nye medlemsartikler
   Arrangementer 2012
   Årsmøte med mer.

annet:
Utstillingskomiteen er godt igang med planlegging av neste års spesial, dommer er alt i boks. 
Planlegging av Vålerbanen er også igang. Dette finner sted helgen 13-15 juli, da trenger vi en-
gasjerte medlemmer som vil hjelpe klubben så hold av denne helgen allerede nå. Planlegging av 
årsmøte jobber vi også med, hold av dagen 17. mars. Håper vi ser mange av dere der.

Styret ønsker alle våre medlemmer og Eurasier-venner en god jul og et godt nytt år!!

for styret 
anita steen  



Sted og dommer          Navn                                 Premier:                     
Klubben for større 3.sep 2011             No58416/10 Zafira a Princess Named Nemi   Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BTK BIr
selskapshunder  maria Ceccarelli       s11660/2008 sund stamm’s Handmade Hazard, Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIm

steinkjer Hundeklubb 3.sep 2011         amentino’s amira                                       Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BTK BIr BIG2
Eli-marie Klepp                                                                                                            Ingen BIm

Norsk Leonbergerklubb 4.sep 2011     No32330/10   Zicata’s Bellamann             Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BHK BIr
svieatlana radzuik                                No58416/10 Zafira a Princess Named Nemi   Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BTK BIm

Gudbrandsdal Hundeklubb                 No34316/09 Ingmar av Geehrbacch         Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BHK BIr
Hanne jensen 4.sep 2011                                                                                          Ingen BIm

NKK, stavanger 10.sep 2011                 fI21339/09 feuerblick renate                   Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BTK CaCIB BIr
Carlos saevich                                                                                                             Ingen BIm

Norsk Lhasa apso Klubb                      No55266/09 Ninja av Nixenspitze              Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BTK BIr
Natasa Blanusa 17.sep  2011                                                                                      Ingen BIm

Bjerkvik Hundeklubb 17.sep 2011        No33181/10 fanakka’s fanta                     Exc.UK 1.UKK CK CErT 1.BTK BIr
Harry Tast                                                                                                                     Ingen BIm

sortland Hundeklubb 18.sep 2011      No54058/09  Donna Quartz Q av Terjeviken  Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BTK BIr
mona K. selbach                                                                                                         Ingen BIm

Norsk Chihuahuaklubb 18.sep 2011   s11660/2008 sund stamm’s Handmade Hazard   Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIr
Vincent o’Brian                                     No55266/09 Ninja av Nixenspitze             Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIm

Bergens selskap og Hundeklubb        No30880/10  Kornelia av Geehrbacch    Exc.UK 1.UKK CK CErT 1.BTK BIr
Peter Harsanyi  24.sep 2011                 12905/08 Kito av Nixenspitze                   Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BHK BIm

Norsk Dobermann Klubb 1 okt 2011 No34319/09 Ingeborg av Geehrbacch     Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIr
reyniers, rita                               No32330/10   Zicata´s Bellamann     Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BHK BIm

Norsk Pinscherklubb 2 okt 2011 No34319/09 Ingeborg av Geehrbacch     Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIr
oliveira, rui                     No47666/10 Ludvik av Geehrbacch     Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BHK BIm

NKK, Hamar 8 okt 2011  fI21339/09 feuerblick renate                  Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CaCIB BIr
muntean, Petru                                       00554/06 Dennis av Geehrbacch     Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CaCIB BIm

Norsk miniatyrhund Klubb                    No31880/09 mimmi av Nixenspitze     Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BTK BIr 4BIG
22,okt 2011Theo Leenen              No30995/11 Pasofino´s Ekko                  Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BHK BIm

Norsk miniatyrhund Klubb            s11660/2008 sund stamm’s Handmade Hazard    Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIr
avd oslo/akershus 23 okt 2011          No58416/10 Zafira a Princess Named Nemi     Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BTK BIm
Kresten scheel

Norsk Dalmatiner Klubb 29 okt 2011 No32330/10   Zicata´s Bellamann      Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BHK BIm
antonio di Lorenzo                                05539/08 Bittebit’s Bizzi                   Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BTK BIr

send oss gjerne BIr og BIm resultater med bilder fra 
utstillinger i utlandet: nestleder@eurasierklubben.no

utstillingsresultater



Klubben for større 3.sep 2011             No58416/10 Zafira a Princess Named Nemi   Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BTK BIr
selskapshunder  maria Ceccarelli       s11660/2008 sund stamm’s Handmade Hazard, Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIm

steinkjer Hundeklubb 3.sep 2011         amentino’s amira                                       Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BTK BIr BIG2
Eli-marie Klepp                                                                                                            Ingen BIm

Norsk Leonbergerklubb 4.sep 2011     No32330/10   Zicata’s Bellamann             Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BHK BIr
svieatlana radzuik                                No58416/10 Zafira a Princess Named Nemi   Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BTK BIm

Gudbrandsdal Hundeklubb                 No34316/09 Ingmar av Geehrbacch         Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BHK BIr
Hanne jensen 4.sep 2011                                                                                          Ingen BIm

NKK, stavanger 10.sep 2011                 fI21339/09 feuerblick renate                   Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BTK CaCIB BIr
Carlos saevich                                                                                                             Ingen BIm

Norsk Lhasa apso Klubb                      No55266/09 Ninja av Nixenspitze              Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BTK BIr
Natasa Blanusa 17.sep  2011                                                                                      Ingen BIm

Bjerkvik Hundeklubb 17.sep 2011        No33181/10 fanakka’s fanta                     Exc.UK 1.UKK CK CErT 1.BTK BIr
Harry Tast                                                                                                                     Ingen BIm

sortland Hundeklubb 18.sep 2011      No54058/09  Donna Quartz Q av Terjeviken  Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BTK BIr
mona K. selbach                                                                                                         Ingen BIm

Norsk Chihuahuaklubb 18.sep 2011   s11660/2008 sund stamm’s Handmade Hazard   Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIr
Vincent o’Brian                                     No55266/09 Ninja av Nixenspitze             Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIm

Bergens selskap og Hundeklubb        No30880/10  Kornelia av Geehrbacch    Exc.UK 1.UKK CK CErT 1.BTK BIr
Peter Harsanyi  24.sep 2011                 12905/08 Kito av Nixenspitze                   Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BHK BIm

Norsk Dobermann Klubb 1 okt 2011 No34319/09 Ingeborg av Geehrbacch     Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIr
reyniers, rita                               No32330/10   Zicata´s Bellamann     Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BHK BIm

Norsk Pinscherklubb 2 okt 2011 No34319/09 Ingeborg av Geehrbacch     Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIr
oliveira, rui                     No47666/10 Ludvik av Geehrbacch     Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BHK BIm

NKK, Hamar 8 okt 2011  fI21339/09 feuerblick renate                  Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CaCIB BIr
muntean, Petru                                       00554/06 Dennis av Geehrbacch     Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CaCIB BIm

Norsk miniatyrhund Klubb                    No31880/09 mimmi av Nixenspitze     Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BTK BIr 4BIG
22,okt 2011Theo Leenen              No30995/11 Pasofino´s Ekko                  Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BHK BIm

Norsk miniatyrhund Klubb            s11660/2008 sund stamm’s Handmade Hazard    Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIr
avd oslo/akershus 23 okt 2011          No58416/10 Zafira a Princess Named Nemi     Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BTK BIm
Kresten scheel

Norsk Dalmatiner Klubb 29 okt 2011 No32330/10   Zicata´s Bellamann      Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BHK BIm
antonio di Lorenzo                                05539/08 Bittebit’s Bizzi                   Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BTK BIr

bir og biM bilder

Drammen 3.september Drammen 4.septemberBir Steinskjær 4.september 

Mossehallen 18.september Letohallen 01.10.11 Letohallen 02.10.11

Leohallen 22.oktober Kongsberghallen 13.november Dogs4all 27.november

Orkdal 12.november

Norsk Lhasa apso Klubb 30 okt 2011 No33153/11 Wentor´s Deilige Dolly      Exc.jK 1.jKK CK CErT 1.BTK BIr
oliveira, rui                No51430/09 Dazzling Dainty´s Benny      Exc.aK 1.aKK CK CErT 1.BHK BIm

fitjar - stord Hundklubb 12 nov 2011 No30880/10Kornelia av Geehrbacch      Exc.UK 1.UKK CK CErT 1.BTK BIr
Klindrup, freddie   18555/07 redlance Harly                   Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIm

orkdal Hundklubb 12 nov 2011   11713/04 fanakka’s archie                   Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIr
muldoon, john                 No30866/10 fanakka’s Eika                   Exc.UK 1.UKK CK CErT 1.BTK BIm

Kongsberg Hundeklubb 13 nov 2011 No51430/09 Dazzling Dainty´s Benny     Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIr
Eli marie Klepp    No33188/10 oj-oj av Nixenspitze     Exc.UK 1UKK CK CErT 1BTK BIm

NKK, Lillestrøm 26 nov 2011  No34319/09 Ingeborg av Geehrbacch     Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CaCIB BIr
arne foss                No34313/09  Isak av Geehrbacch     Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CaCIB BIm

Utstillingskomiteen
Det er en ledig plass i utstillingskomitéen. Er det noe for deg, eller 
vet du om noen som du synes egner seg?

Arrangementsbakgrunn er vel og bra, men det aller viktigste er 
interesse for å være med på jobben med smått og stort i forbere-
delse og gjennomføring av større utstillingsarrangementer.
Interessert? Send en epost med noen ord om deg selv eller kandi-
daten din til post@eurasierklubben.no så fort som mulig.



DIsTrIKsKoNTaKT roGaLaND - sTaVaNGEr/saNDNEs
Jeg heter Elisabeth Berg, er 32 år og bor på Sola sammen med min 
samboer,hans to barn og ikke minst eurasieren NUCH Mika norlending N 
av Terjeviken. Mika er 5 år og kommer fra kennel Terjeviken i Tromsø. 

Interessen for hund startet tidlig, og jeg ønsket meg en fra jeg var ganske 
så liten.
Da jeg var 7 år og min far fikk hjerteinfarkt, gav mine foreldre etter for 
maset, og vi fikk oss en liten Labradorvalp i hus.
I voksen alder har jeg hatt en Belgisk fårehund (Groenendal) og nå rasen 
jeg har fallt helt for- Eurasier! Jeg så Eurasieren for første gang på in-
ternett i 1999 og ble med en gang betatt av det nydelige utseende, samt 
rasebeskrivelsen om en rolig og tålmodig hund.
Den gang var det svært få oppdrettere i Norge, og denne nydelige hunden 
virket helt umulig å få tak i. Dermed endte jeg opp med en Belgisk fåre-
hund. Neste gang jeg skulle ha hund, var jeg fast bestemt på at det var en 
Eurasier jeg ville ha. Dette til tross for at jeg ikke hadde sett en eneste en 
i levende live! Men jeg har ikke angret en dag! Mika og jeg har et spesielt 
bånd og hun er med meg på jobb og over alt.

Nå er det et år siden jeg startet som distrikskontakt i Rogaland, nærmere 
bestemt Stavanger/ Sandnes og omegn. Dette er noe jeg startet med fordi 
jeg har et stort engasjemang for rasen, og jeg hadde også et sterkt ønske 
om og få til noe for klubben i distriktet vårt. Jeg synes det bare er hyggelig 
å være en kontaktperson for klubben! Størsteparten av oppgaven min er 
å svare på mail og telefoner, både fra kjente og ukjente som er intressert 
i rasen vår. Ellers arrangerte jeg et Hverdagslydighetskurs i vår. Dette var 
kjempetrivelig, og vi har blitt en samlet og fin gjeng som i ettertid prøver 

DIsTrIKTsKoNTaKT I VEsTfoLD
Hei, jeg heter Egil Andreassen. Jeg er 50 år. Er gift med Kari. Har en datter på 14 år,2 hunder og 
3 katter.Fikk min første hund da jeg var 10 år. Har vært uten egen hund i mange år, men har vært i 
hundemiljø stort sett hele livet. Har nå en Berner Sennenhund på 4,5 år og en Eurasier som blir 1 
år 11. desember.      
                                                                                                     
Han kommer fra kennel Pasofino i Østfold.Har trent aktivt med lydighet og litt Brukshund i Hol-
mestrand Hundeklubb i 4 år.Har også drevet litt med utstilling med Norsk Buhund som vi hadde 
tidligere. Stiller også med Berneren og Eurasieren.Vi skaffet oss Eurasier fordi at min kone og dat-
ter ville ha en “egen” hund. De synes Berneren ble litt for stor for dem. Etter mye leting for å finne 
en hund som passet falt valget på en Eurasier. Det er vi veldig fornøyd med alle sammen. Har 
altså ikke mye erfaring med rasen enda, men har en oppdretter som er veldig flink til å følge opp, 
og komme med tips og råd.

Har bare positive erfaringer med rasen så langt. Elmer som han heter er kvikk og nysgjerrig. Lærer 
ganske fort, er veldig sosial og glad. Han går fint sammen med de andre dyrene her og er lett å ha 
med overalt.

å møtes en gang i uken og trene på egenhånd. Jeg har også et lite ønske om å kanskje kjøre ett 
oppfølgingskurs en gang i framtiden dersom det er interesse for det.. Ellers tenker jeg at det er 
mange muligheter... valpekurs for nykommere, MH, agility, aktivitetsdag osv osv.. Vi får se det ann 
fremover.

Mvh Elisabeth Berg
elisabethberg1@hotmail.com
Mob.nr: 980 15 778



Jeg håper på å få igang fellesturer, arrangere litt 
lydighetstrening o.s.v. hvis det er interesse for det.

Er det noen som har andre ønsker og forslag er 
det bare å ta kontakt.
Jeg kan kontaktes på mail eller telefon.
Mail: egil.andreassen1@sf-nett.no
Tlf.: 47 26 06 85
 
Mvh
Egil Andreassen

Årsmøte 2011
Årsmøte avholdes i NKK`s lokaler i oslo lørdag 17. mars 2012 kl 1200.
Formell innkalling og saksdokumenter vil bli sendt ut i god tid før møtet, minimum 4 uker før. Som 
alltid er det viktig at så mange som mulig stiller på årsmøtet - årsmøtet er klubbens øverste organ 
og skal legge føringer for styret og klubbens øvrige arbeide for neste år.

Vi minner om at saker til årsmøtet og forslag til valgkomiteen må være klubben i hende 
senest 31. desember.

Saker til årsmøtet sendes : post@eurasierklubben.no

Forslag til valgkomiteen sendes : janne@kennelbearcub.com

Følgende verv står på valg 

 •  Leder (for 2 år)
 •  2 styremedlemmer (for 2 år) 
 •  Revisor (for 1 år) 
 •  Vararevisor (for 1 år) 

Med hilsen 
Styret i Norsk Eurasierklubb

Kunne du tenke deg å
være 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 utgang-
spunktet 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 praktisk gjennom-
føring av arrangementer.

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

 •  1 styremedlem (for 1 år. for medlem  
    som har fratrådt)
 •  3 medlemmer til valgkomiteen (for 1 år)



Den 02.10.11 møttes vi en hel gjeng med eurasier folk til sosialt samvær her i Trøndelag. Treffet 
ble hold ved Orkdal Hundeklubb’s lokaler på Fannrem i Orkdal. Praten gikk livlig og erfaringer ble 
utvekslet. Både det som var positivt og kanskje noen negativt ble diskutert, og gode råd ble gitt. 
Valper fikk møte igjen sine søsken, og leken var i full gang.
De som ønsket å teste agillitybanen for å se om det var noe å satse på hadde mulighet til det, gril-
lene ble tent og det ble en riktig trivelig dag :o)
I år møtte det opp 26 hunder fra 9 forskjellige oppdrettere, ny rekord ;o) Og at det kom hunder 
langveis fra var jo kjempe moro. Trivelig var det også at det stakk folk innom som har planer om å 
gå til anskaffelse av en eurasier i fremtiden :o)
Vi sender en stor takk til dere alle som hadde mulighet for å tilbringe dagen sammen med oss.
 
Mvh
Anne-Grete (Kennel Amentino’s) og Bente Kristel (Kennel Fanakka’s)

eurasiertreff i trøndelag
Tekst og foto: Anne-Grete og Bente Kristel



eurasiertreff skraperudtjern
søndag 6. november inviterte Eurasierklubben til treff på skullerud i oslo. Det hadde jeg 
aldri vært med på før, så det var spennende. Kommer fra et annet hundemiljø, og der det 
var litt klikkdannelse som ikke var særlig ok. Derfor måtte jeg på forhånd spørre noen jeg 
kjenner om det også er sånn hos oss.

Vi møttes på en parkeringsplass, og det som møtte Ekko og meg var et mylder av hunder. Det rant 
flotte Eurasiere ut av mange biler.

Da vi begynte å gå talte vi opp og totalt hadde det møtt opp mange hyggelige mennesker og med 
seg hadde de 25 hunder, 23 av dem var eurasiere.

Vi gikk inn til et vann i nærheten som heter Skraperudtjernet. Stien var fin og praten gikk lett.Så 
kom vi fram en slette ved tjernet. På den ene siden var det naturligvis vann og sletta var sånn at 
det var lett å ha kontroll på alle hundene.

Vi slapp så 20 av hundene, og det var utrolig flott å se at alle hundene løpe lykkelige rundt, nesten 
uten antydning til bråk fra noen av dem. Det synet lever jeg lenge på. 

Jeg vet ikke hvor lenge vi var der, men tiden gikk og det ble på tide å rusle hjemover.
Vi hadde alle sammen med oss møkkete, slitne hunder hjem. Mens hundene koste seg, fikk vi på 
tobein muligheten til å bli litt kjent. Veldig hyggelig og veldig bra for klubben.

Klikkdannelse???? Ikke i det hele tatt, bare kjempefint. Takk til alle. Ekko sov godt den kvelden

Svend Haglund

Neste treff blir 8.januar klokken 12.00 på skraperudtjern/skullerud i oslo. Vi møtes ved 
parkeringsplassen nedenfor plantasjen og går samlet inn til tjernet. 
alle er hjertelig velkommen! 

Tekst Svend Haglund og foto: Anne Bøe, Caroline Fossberg



eurasiertreff på sunnmøre
søndag 2 oktober hadde vi vårt første offisielle Eurasiertreff på sunnmøre.Treffet ble an-
nonsert mest på folkemunnet, men også facebook, blogg og forum ble brukt for å nå ut til 
alle sunnmørske Eurasiere.

Veldig mange var positive til initiativet, og var triste da dem ikke hadde muligheten til å komme 
den dagen, men vi var en flott gjeng som møtte opp. Hele 10 Eurasiere + en Puddel, med eiere på 
slep. 

Treffet var i Ulsteinvik, i et område der hundene kan løpe fritt uten at demer til sjenanse for noen. 
Verken folk eller fe. Sjeldent eller aldri der går turgåere der og ikke er der beitedyr. Hjorten holder 
seg langt unna, og eneste levende vesen vi har møtt på i område er frosk. 

Vi hadde ikke mål om å gå så veldig langt, så gikk ned til vannet, fann oss en plass og sitte der tok 
vi fram mat og kaffi mens hundene lekte seg rundt oss. Hundepraten gikk livelig, og hundene gav 
oss mang en latter. Tror alle som møtte opp hadde det velig kjekt, og vi vil prøve møtes igjen så 
snart det begynner å bli vår!

For dere som har Eurasier på sunnmøre, følg med på hjemmesiden min www.carvecanem.no 
der vil jeg annonsere når neste treff blir. Gi meg gjerne et vink om du er ny Eurasiereier i området 
også, da er du med på mailingslisten om ting som skjer i området. Håper på enda flere Eurasiere
med eiere neste gang! 

Hundene som var på treffet: Carve Canem Ad Astra Anaya “Anaya”, Carve Canem Ad Victoriam 
Ares “Taro”, Carve Canem Beatus Bellona “Bella”, Carve Canem, Dito Desiderius “Miko”, Carve-
Canem Decoro Delia “Delia”, Carve Canem Ex, Gratia Ezio “Ezio”, Carve Canem Exhilaro Eugenia 
Eccho “Eccho”, Balule, Estrella “Enya”, Bittebit’s Ilo “Ilo” og Cristal De Neige Carmen “Sofie”.

Tekst og Foto: Beathe Pilskog



ifeZ turen 
NEK ble medlem i IFEZ, den internasjonale takorganisasjonen for eurasierklubber i slutten av 
2010. Dermed har vi tilgang til en database hvor alle eurasiere av medlemslandene er registrert, 
og et innebygdt matchingsprogram kan forutsi om en parring kan anbefales eller ikke. Medlem-
skapet innebærer også at NEK er forpliktet til å levere all informasjon om norsk registrerte hun-
der. Inntil september i år ble 800 norske eurasiere tilført databasen med all informasjon som er 
tilgjengelig. 

Det årlige IFEZ møte fant sted i Sveits og foregikk på tysk. Så jeg, Yvonne (IFEZ representant) 
oversatt for Anita (leder) og Kine (nesteleder), som ble med begge to, siden lederfunksjonen står 
til valg i 2012, og det er viktig å ivareta personuavhengig kunnskap når det gjelder samarbeidet 
med IFEZ. 

På programmet stod det blant: Opptak av nye medlemmer, diskusjon rundt bruken av selve data-
basen og samarbeid med FCI. Det ble informert om ulike helsetemaer som for eksempel hypotyre-
ose. Spesielt interessant for oss i Norge var det å bli kjent med en spesialdommer for rasen, som 
har vært i ulike land og undervist dommere i å dømme eurasiere. Vi planlegger nå å invitere han 
til Norge.  Dessuten var det meget spennende å høre om avlsstrategier i andre klubber og en bra 
mulighet for NEK å bygge nettverk med andre eurasierentusiaster.  Mange av deltagerne hadde 
med seg sine hunder som var med på møte og kunne bevege seg uten bånd tom. på hotellet. For 
meg som IFEZ representant var det en ypperlig mulighet til å snakke med andre som har ansvar 
for databasen og jeg fikk gode råd når det gjelder bruken av denne.  

Yvonne 

Tekst: Yvonne Marzinke, Bettina Franz og foto: Anita Forberg Steen, Beat Kemf



For å forstå den internasjonale organiseringen av Eurasier oppdrett, laget jeg et skjema som skal 
gi en bedre oversikt.

Vi har de to viktige internasjonale organisasjonene FCI ( Federation Cynologique internasjonal, for 
alle raser ) og IFEZ ( internationale Foederation fuer Eurasierzucht, fra FCI godkjent som verdens 
Eurasierforbund). Så har hvert enkelt land sin forening, som er medlem av FCI ( NKK i Norge) og 
det er denne som kontrollerer alle raseklubber og deres lover nasjonalt. 
Alle landsforeninger av FCI godkjenner stamtavlene av hverandre og organiserer internasjonale 
utstillinger med godkjente dommere.
Oppgaver er blant annet å lage de viktigste reglene for avl. I tillegg kan hver enkel raseklubb lage 
flere lover for oppdrett.

IfEZ: 
IFEZ, som Verdens Eurasierforbund, er et forbund som har eurasierraseklubber som sine medlem-
mer og forbundet har et felles program for avl. Hver eurasierklubb er forpliktet til å levere informa- 
sjon om eurasierne, den skal minst omfatte: hundenavn, stamtavle, resultater HD, PL og øyene, 
men også all annen kjent informasjon om hunden (AD, tumors, diabetes, magedreiing,  pankreas-
sykdom, thyroidsykdom, feil av tenner, feil av ører, feil av nesa, biting i kullet, navlebrokk, knekk i 
hale, kryptorchismus, jaktinstinkt etc.) Ved hjelp av denne informasjonen, kan avlsrådene til IFEZ-
medlemmer  bruke IFEZ databasen for å finne optimale parringspartnere, også internasjonalt. For 
svært god vurdering av framtidige parringene trenger man minst resultatene av 80% av alle valper 
i ett kull, uavhengig om disse blir brukt til avl.

IfEZ - fullmedlemmer kan også lage en egen IFEZ-sertifisering for valpene i et kull. Kun eura-
sierklubber som oppfyller alle kravene til IFEZ, som blant annet en nøye vurdering av hver enkel 
hund før den kan brukes til avl, kan bli fullverdig medlem. Eksteriørmessig blir vurderingen gjen-
nomført av spesialiserte dommere som ser på hunden etter FCI - standard 291. I noen land er 
også en kontroll av adferden inkludert, som blir utført av adferdsspesialister. En slik individuell 
vurdering kalles ”Ankörung” og leverer mye mer informasjon enn man får på en vanlig utstilling.  I 
tillegg til vurdering av hver enkelhund, har avlsrådsmedlemmer med en spesialutdanning som op-
pgave å kvalitetssikre oppdrett ved å blant annet sjekke hvordan valpene vokser opp i henhold til 
for eksempel området som står til disposisjon til oppdrett og sosialiseringen. Alle kull blir undersøkt 
før valpene blir levert til sine nye eiere. 

assosierte medlemskap gir mulighet til å bruke IFEZ – databasen. I tillegg har et assosiert 
medlem mulighet til få informasjon fra andre avlsrådsmedlemmer som hører til andre eurasierklub-
ber i IFEZ. 

Både oppdrettere og eiere ønsker at denne informasjoner blir behandlet fortrolig. Derfor blir denne 
ikke offentliggjort av IFEZ-ansvarlig eller avlsrådet. Nek er assosiert nedlem av Ifez.



Ikke medlem i IFEZ, verdensforbund for Eurasier:
CfE  Club Francais de l`Eurasier
ECC  Eurasier Club of Canada
ECE  Eurasier Club de Espania
ECI  Eurasier Club Italiano
KZG  Kynologische Zuchtgemeinschaft
sEC  Schweizer Eurasier Klub
sVEK  Svenska Eurasierklubbetn

Foto: Camilla Dehlin

Foto: Yvonne Marzinke  

Foto: Caroline Fossberg

Forklaring:

Hundeforeninger:
fCI  Federation Cynologique International
aKC  American Kennel Club
CKC  Canadian Kennel Klub
KC UK          Kennel Club United Kingdom
 
Verdensforbund for  Eurasier i FCI:
IfEZ  Internationale Föderation für Eurasierzucht

Takforeninger i de enkelte land
NKK  Norsk Kennel Klub
sKK  Svenska Kennelklubben
DKK  Dansk Kennel Klub
fKK  Finska Kennelklubben
VDH  Verband Deutsches Hundewesen
ÖKV  Österreichischer Kynologenverband
sKG  Schweizerische Kynologische Gesellschaft
sCC  Société Centrale Canine ( France )
UCsH  Union Royale Cynologique Saint Hubert ( Belgique ) etc.

Eurasierforeninger:

Medlem i IFEZ  ( Fullverdig/ assosiert medlemskap):
EKW  Eurasier Klub Weinheim
ZG  Zuchtgemeinschaft für Eurasier
ECa               Eurasier  Club Austria
sEK  Suomen Eurasier Kerho
EVN  Eurasier Verenigung Nederland
Efs  Eurasier Freunde Schweiz
IGEs  Interessengemeinschaft Eurasierfreunde Schweiz
ECB  Eurasier Club Belgie
EKD  Eurasier Klub Danmark
EsUK  Eurasier Society UK
NEK  Norsk Eurasierklubb
UsEC  United States Eurasier Club

Det kan hende at listen ikke er helt fullstendig. 
Kun eurasierforeninger som er knyttet til minst en offisiell godkjent kontrollinstans for hundeopp-
drett, er oppført her. Noen land tillater flere raseklubber under samme nasjonale takorganisasjon.
Bettina.



HD-aD resultater



Hannhundliste
Vi i avlsrådet skal lage en oversikt som vil vise de hannhundene som følger Nek`s avlsstrategier. 
Denne listen vil ligge på hjemmesiden vår. Om du vil ha hunden din på den listen, 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 o.l kommer frem. 
Hunden må være HD og AD fri (a eller b), patella 0/0 og øyelokkundersøkt. Den må også være stilt 
minst en gang etter fylte 15 mnd med resultat excellent (rød sløyfe) og den må heller ikke ha hatt 
flere enn 5 kull i Norge. 

Dette er minimumskrav - men det er også ønskelig med mer utfyllende informasjon som høyde, 
jaktinstinkt, karakter o.l samt andre helseresultater hunden har tatt. (f.eks blodtester)

Oppfyller din hannhund disse kriteriene , send inn til avl@eurasierklubben.no!

Her er et eksempel: NUCH Albert av Geehrbacch

HD: A 
AD: A 
Patella: 0/0 
Kull: 2 
 
Distichiasis: Ja 
Entropium: Nei 
Ektropium: Nei

Annet: Mentaltestet 
Blodtestet tgaa, tsh, t4 2007 og 2010

1. Hunden bør stå naturlig slik at vinkler ol. syntes godt.



fredag 28.10-11 skulle vi på utstilling til riga. Vi hadde med oss hunden Hanna og Dennis 
av Geehrbacch. Dennis har tatt fly to ganger tidliger, og det har godt kjempefint! jeg var litt 
spent i forhold til Hanna,da hun er litt mere stressete.

Vi sjekket inn på Vernes i god tid før avreise.Når jeg levere hunden på spesialbagasjen, så gir jeg 
dem postafeen(reisesyketablett).Den blir de litt trøtte av,og forhåpentligvis roligere.
Turen over tar ca 1 time og 40 min, så det er heldigvis ikke den lange flyturen. Så å fly er 
egentligbedre for dem , enn å ligge mange timer i bil, synes jeg. Hentet ut to glade hunder på 
flyplassen,og tok maxi taxi til hotellet. Fikk sjekket inn på holtell Albert, som ligger tohundre meter 
fra utstillingshallen Skonto. Hundene var da veldig trøtte,og fant seg egentlig godt til rette.

Lørdag hadde vi med oss hunden på tur nærområdet,og vi gikk en tur innom hallen. I Riga så blir 
alle hunden som skal inn på utstillingen ID sjekket, så de er sikkre på at du har med deg rett hund.
Blir litt kø av det, men det er jo ogå betryggende for oss utstillere. Det er jo hunder fra hele Europa 
der, den som reiste lengst var en cocker fra Amerika. Vi møtte også  4 andre familier fra Norge.Det 
var hunder fra Estland, Latvia, Finland, Russland osv.

Eurasiern skulle ikke i ringen før søndag. Det var bare våre to som var påmeldt,og det var litt 
kjedelig,da vi synes det er morsommere og stille når vi har konkuranse. Så vidt jeg vet,så finnes 
det ingen Eurasier i Latvia,tror det er en i Estland.Hundene fikk masse oppmerksomhet, både i og 
utenfor utstillinga. Det er jo kjekt med litt reklame på rasen vår.

På søndag så var Dennis 1.hund i ringen , for dommer Suncica Lazic-Antoniou fra Serbia. Han 
fikk både Cert og Cacib,og dermed ble han også latvisk Chamion. Hanna fikk også Cert og Cacib 
og får godkjent Chamionatet når hun blir Norsk Champion. Hanna mangler bare et Nkk cert her i 
Norge.Jammen ble hun ikke BIR også,og Dennis ble Bim. I gruppen ble det ingen plassering,for 
det var mange flotte gruppe 5 hunder der.

Innimellom hundelivet,så hadde vi og masse tid til å se oss litt rundt om i gammelbyen.Ble tid til 
shopping,god mat og drikke.

Når man reiser med hund så må man ha pass, godkjent rabies vaksine, og man må huske orme-
kur. Det å fly var ikke noe problem, selv om jeg vet om mange som kvier seg for å gjøre det.

Hilsen Anne-Grete og Alf Håvar

På tur til riga, latvia
Tekst og Foto: Anne-Grete og Alf Håvar



Dogs4all
Tekst: Kine Elisabeth Aunan Foto: Anette Bergseng

Helgen 26 - 27 november var det igjen duket for årets største hundefest i Lillestrøm. På 
fredagskvelden ble standen vår rigget opp og vi var spente på hvordan helgen skulle bli da 
vi gikk i seng fredag kveld. Lørdag hadde vi besøk av mange som ville høre om eurasieren. 

Noen hadde aldri hørt om rasen, noen sto på valpeliste mens andre nesten svevde rundt og ventet 
spent på og hente hjem en god liten kosebamse. Alle hadde bare positive ting og si og lørdagen 
gikk fort med masse koselig hundeprat. Ikke vanskelig og skryte av rasen vår som dere vet!!  

Søndag morgen var det pån igjen og da var vi så heldige i at ring nr 35 som skulle eurasierne 
skulle i var rett ved siden av standen vår. Jeg hadde ikke meldt på min hund da jeg hadde ans-
varet for standen men jeg måtte få med meg alle de 49!!! påmeldte eurasierne da jeg er LITT 
utstillingsinteressert. 

Mange fine hunder som viste seg frem i ringen. Moro at det også kom svensker eurasiere. BIR og 
BIM ble Ingeborg av Geehrbacch og Isak av Geehrbacch. Må også få gratulere Kennel Geehr-
bacch med og vinne beste oppdretterklasse på søndag. Det er ikke vanlig at eurasieren gjør det 
så bra i den klassen.

Raseparaden gikk begge dager og vi fikk vist frem rasen i mange forskjellige farger. Søndag 
hadde vi med en liten valp og vi fikk en del kommentarer fra tribunen på den lille bamsen som 
vraltet rundt ringen “ åååååå såååå nydelig!! “

Begge dager var også dyrlege Bettina Franz på standen og sjekket patella og øyelokk for en bil-
lig penge. Det var mange som benyttet seg av tilbudet og det var moro for oss i styre da dette er 
viktig for rasen vår. 

Slitne rigget vi ned på søndagskvelden men det gikk fort da en koser seg med trivelige folk og 
hunder! 

Tusen takk til de frivilige som stilte opp og hjalp til på stand. Hadde ikke gått uten dere!

Kine Aunan
Nestleder





 
 
stavangers første Eurasier valpekull kom til verden den 19.august, desverre var det en som 
ikke overlevde, men de 12 gjenværende er blitt noen flotte friske valper på 4 måneder.

Vi ventet med spenning på dette kullet og da meldingen kom ble det hektisk SMS aktivitet i området 
her. Og det tok ikke lang tid å regne ut at over natten var Eurasierbestanden blitt doblet. Etterhvert 
fikk vi lov å avlegge visitt i valpekassa, Enya var en god og omsorgsfull mor og fulgte med oss. 
Nå har valpene fått nye hjem og flere har flyttet ut av distriktet, men heldigvis er det 5 av valpene som 
fortsatt bor her, og vi gleder oss til å treffe dem på våre Eurasiertreff i fremtiden.
På treffet i november møtte 4 av valpene, det var en aktiv gjeng som hadde stor glede av å treffes 
igjen, og vi andre ble helt betatt av disse nøstene.
 

stort kull fra tussatolleren kennel

 Da Enya Tomimopa nedkom med 13 valper ble Eurasierbestanden i Stavanger og omegn doblet 
over natten. Den stolte pappa er Redlance`s Harley fra Skudesnes

Tekst: Hilde Solbakken, Foto: Jorunn Skjæveland



eurasiertreff på Jæren
Tekst og Foto: Jorunn Skjæveland og Hilde Solbakken
 

Hellestøstranda er et område hvor det er lov å la hundene løpe fritt, og derfor et populært sted 
for Eurasiertreffene. Det er kjekt å se at så mange møter opp på disse treffene, de firbente får 
løpe og leke, og vi tobente får utveksle erfaringer. alle er hjertelig velkommen på disse treffene 
som arrangeres den andre lørdagen i hver måned.

På desembertreffet var det et skikkelig ruskevær med stiv kuling og regnbyger, allikevel møtte 10 
hunder til treffet. Vannstanden var uvanlig høy og da vi skulle forsøke oss på et gruppebilde ble vi 
overrasket av en stor bølge som skyllet inn over oss. Da var det lett å se hvem av hundene som likte 
vann og hvem som ikke gjorde det.
 
Eurasiergjengen i Stavanger ønsker god jul til alle NEK lesere.
 







NUCH mettelin’s 
freia

oppnådde norsk 
champion på dog-
s4all i Lillestrøm.



NUCH Dazzling 
Dainty’s Benny

Oppnådde norsk 
champion i letohallen

INT NorD EsT LV 
UCH NorDjV-06 
NV-08  Dennis av 
Geehrbacch

oppnådde Latvisk 
champion  30. 
oktover i riga.


