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“Redaktørens” hjørne

Busy, busy, busy! Hvor blir tiden av,

egentlig? Synes ikke det er lenge siden

det var vinter og jeg lengtet etter som-

meren. Riktignok er det vel strengt tatt

ikke de skikkelige sommertemperatu-

rene ennå, men det kommer! Vi har ial-

lefall kommet til den grønne vinteren... 

Mange av oss har planer for somme-

ren som inkluderer utstilling. Noen skal

delta på verdensutstillingen i Danmark,

andre skal avgårde på andre utstillinger

i inn- og utland. Blir spennende å se

hvordan hver og en gjør det! Krysser

fingre og tær for heder og ære! Og om

det ikke skulle gå som man hadde

håpet: Bedre lykke neste gang! Det går

alltid et tog +++ Men uansett resultat

blir det følgende setning i slutten av

den første norske stilen til høsten: Og

alle var enige om at det hadde vært en

fin tur! :D

Riktig god sommer ønskes dere alle!

vh
Hege, 
nestleder 

NEK-nytt

Ellers i dette nummeret bl.a:

• Nytt fra styret

• Innavlsgrad - hva er det? 

• Fellestur til Skraperudtjern 

• MH avholdt 5. juni

• Avlsstretegier

• Valpekurs

• Malou i Hollywoof

• Karaktertest, Østlandet 

• Lydighetshjørnet

• Tips og råd om hund og 

sommervarme 

www.eurasierklubben.no 
Hannhundsliste (hannhunder som fyller kravene i avls-
strategiene og stilles tilgjengelig for avl) skal publiseres
på hjemmesiden. Eier du en hannhund som du ønsker
å informere om, send epost med bilde og nødvendig
dokumentasjon til avl@eurasierklubben.no

GOD SOMMER!

Alfabamsen Dennis av Vebema
foto: Anette Liland



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

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

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

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

Hjelp oss å komplettere og korrigere!

webmaster@eurasierklubben.no
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Kontaktinfo, Styret:
Leder: Anita Steen

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

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

mobil 922 100 73
Mosseveien 223, 1615 Fredrikstad 

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

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

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

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

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

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

Ny felles epost til klubben: 
post@eurasierklubben.no

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

Bakgrunnskunnskap er veldig bra, men
det aller viktigste er interesse for rasen
vår generalt og avl, oppdrett og helse
spesielt. 

Det er flere prosjekter som styret og
avlsrådet skal begynne å jobbe med 
fremover, så jo før vi får noen på plass,
jo bedre er det! 

Interessert? Send en epost med noen
ord om deg selv eller kandidaten din til
post@eurasierklubben.no så fort som
mulig. Spøsmål om vervet og hva det går
ut på, kan stilles til samme adresse.

Styret
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NYTT FRA STYRET I NORSK EURASIERKLUBB
Aktiviteter:
MH beskrivelse den 05.juni
2010 ble vel gjennomført.
Reportasje om dette finner du
ett annet sted i bladet.

En representant fra NEK deltok på NKK`s
representantskaps (RS) møte i år.

Styremøter:
Styret har avholdt 2 styremøter siden sist. Noen av sakene
som ble diskutert var: 
– Godkjenning av nye Avlstrategier
– RS-Møte i april
– Arrangementer 2010
– Økonomi
Med mer.

Neste møte er satt til 11.august 2010.

Annet:
Utstillingskomiteen er godt i rute med planlegging og
gjennomføring av klubbens store utstilling på Vålerbanen. 

Årets Eurasierspesial i August har dommer og annet på
plass, nå venter vi på storinnrykk av mange flotte Eurasiere!
Vi gleder oss, og ser fram til å treffe dere der.

Det arrangeres Karaktertest på Østlandet i oktober, og vi
håper også å treffe noen av dere der. Mer informasjon om
Karaktertest finner dere ett annet sted i bladet.

Vi savner fremdeles initiativ fra Vestlandet i forbindelse med
ønsket om avvikling av MH- beskrivelse. Ser fram til å høre
fra dere.

Valpekurs i regi av Din Beste Venn går av stabelen i August.
Dette er en prøveordning i år, og vi håper å se mange av
dere også der� Det er fremdeles noen få plasser igjen - før-
stemann til mølla.

Videre planer:
I 2010 har vi pr dags dato planlagt følgende aktiviteter:
– Karaktertest på Østlandet
– Eurasierspesial 2010 
– Vålerutstillingen 2010
– MH på Vestlandet

Styre ønsker alle våre medlemmer og Eurasier venner en
riktig god sommer.

Vi sees i August?
For styret 
Britt-Ingunn Hamre
Sekretær 

NEKKLUBB

Klubben søker fremdeles etter
distriktskontakter!
Klubben er en nasjonal klubb med medlemmer i hele landet og den vokser! I den sammen-

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

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

På forhånd takk!

NEK deltar på Dogs4All med stand
også i 2010. Vi kommer til å trenge
hjelp på standen og i raseparadene. 

Sett av datoene 27. - 28. november,
vi kommer tilbake med mer info!

Vi sees på Lillestrøm! 
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Mentalbeskrivelse Hund, Hauerseter 5. juni
NEK har igjen avholdt en mentalbeskrivelse hund (MH).
Vi var som alltid heldige med været og hadde en hygge-
lig og interessant dag i skogen. 

6 eurasiere (+ 1 aussie og 1 staff) med eiere stilte til “start”
og alle gjennomførte beskrivelsen denne gangen. De 6
eurasierne viste seg i all hovedsak som alle de tidligere hun-
dene vi har sett på MH. 

De 6 eurasier-ekviasjene denne dagen var:
Hjardar og Espen
Aaro og Heidi
Frøya og Heidi
Operah og Ann-Vigdis
Zacke og Martin
Chagall og Bereth

BIldene viser hundene som deltok i forskjellige deler av
beskrivelsen. Ser det interessant ut? Anledningen byr seg
igjen - følg med i NEK-nytt og på hjemmesiden!
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Malou i Holywoof
Tekst: Ingrid Fagerblom

Sitter du på hundevennlig utecafé kan det by på spen-
nende muligheter. Det er min erfaring etter at en hygge-
lig dame slo seg ned ved bordet vårt og sa at hun drev
med casting, (dvs å finne folk til foto, film og reklame)
de trengte hunder…. 

Etter at pelsprinsessen var behørig fotografert på stedet
med hennes navn og mitt mobil nummer, fikk vi beskjed om
at vi ville bli kontaktet i forkant av opptak, ca 2. uke i mai.
Mai ble til juni, og 2. juni ble den store dagen. Utstyrt med
mye vann, hundeis (de ble veldig populære hos flere) og
matboks til begge, stilte vi i Frognerparken, på hundejordet,
der det skulle være opptak. Her traff vi flere hunder og hun-
deeiere, som skulle bidra til gode resultater. Ganske raskt
fikk man bekreftet noe kamerafolket sa tidlig, at barn og dyr
er svært uberegnelige å samarbeide med. I utgangspunktet
var det satt av ca 1,5 time, vi var ferdige etter nesten 6. Det
hjalp ikke særlig at de ikke visste noe særlig om hunder,
men som profesjonelle folk flest var de lydhøre og åpne for
forslag, slik at alle etter hvert ble veldig fornøyd. Som
eksempel på dette kan nevnes at de ikke forsto hvor viktig

det var med pause for hundene i starten, men at dette gikk
fort inn når de så hvor mye bedre opptakene ble når de
hadde fått anledning til å hvile og drikke. 

Det var lite muligheter til å ta bilder under opptak, hunder,
hundeeiere og alle andre jobbet, og personlige saker ble
etter hvert lagt til side med tanke på forebygging av tyveri,
da vi forflyttet oss en god del. Jeg har derfor ikke et eneste
bilde av henne fra opptakene. De sa at hun var blitt veldig
fin og at de ville bruke noen sekvenser med henne.... Det
gjenstår å se resultatet. Dato for oppstart er ikke fastsatt,
men det skal sendes på NRK i beste sendetid gjentatte
ganger utover høsten, så alle får mulighet til å se resultatet.
Jeg er selvsagt spent.

Flere av de som hadde med seg hundene sine hadde meldt
dem på via et casting byrå og var blitt ringt opp i forbin-
delse med filmingen, så har du lyst kan du sikkert melde på
vovsen. Honoraret var 1000 kr. Bortsett fra pausene, og
vanndrikkingen, jobbet begge betydelig for pengene. Malou
fikk en stooor softis og mor gikk og kjøpte en ny fôrsekk.

Det blir spennende å se resultatet til høsten. 
Riktig god sommer! 
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Innavl er parring mellom dyr som er nærere beslektet enn
gjennomsnittet av parringer i rasen. Dette kan være vanske-
lig å forstå og vanskelig å forholde seg til. Det som regnes
som innavl i en rase med mange individer, regnes ikke som
innavl i en rase med langt færre individer. Faren for å få en
valp som er innavlet blir dermed ofte større i en rase med
få individer. Disse rasene har ofte en meget snever avlsbase
og faren for at det skal oppstå innavlsproblemer er derfor
langt større enn dersom man velger en rase med mange
individer. Det samme problemet kan oppstå dersom det er
snakk om en tallmessig stor rase der de fleste hundene,
kanskje alle, stammer fra kun et fåtall avlsdyr.

Hva er problemene med innavl?
Det største problemet med innavl er at man dobler på like
gener. Dette er ofte positivt når det gjelder utseende, men
som regel negativt når det gjelder sykdommer og menta-
litet. De fleste sykdommer nedarves ressesivt. Dette betyr
at foreldredyrene selv er friske uten tegn på sykdommen,
men når to avlsdyr som begge bærer på et sykdomsgen får
valper sammen, vil en fjerdedel av valpene bli syke, halv-
parten av de friske valpene vil bære sykdomsgenet med seg
videre og bare en fjerdedel av valpene er friske og fri for
sykdomsgenet. Problemet er at man ikke kan vite hvem
disse friske valpene som ikke bærer genet er, uten å ta i
bruk gentesting. En gentest gir ikke alle svar, da en ikke har
kommet så langt i forskning ennå. Det finnes heller ikke
gentester for alle sykdommer. Gentesting er ingen hvilepute. 

Man regner med at alle hunderaser har sykdommer og alle
hunder, uansett rase eller manglende sådan, bærer på ett
eller flere sykdomsgener. Når man gjennom innavl parrer to
beslektede foreldredyr er sjansen for at man treffer på to
foreldredyr som bærer på det samme sykdomsgenet langt
større, enn når man parrer to ubeslektede dyr.

Et annet stort problem med innavl er innavlsdepresjon.
Dette betyr økt sykdomsfrekvens, nedsatt livskraft, redusert
holdbarhet og redusert fruktbarhet. Disse problemene opp-
står på grunn av tap av egenskaper på grunn av økt antall
like (homozygote) gener i genparene. Dette fører til at bl.a.
immunforsvaret blir mindre effektivt ved at individets mulig-
het for å produsere antistoffer blir drastisk redusert.

Hva er matadoravl?
Matadoravl betyr gjentatt bruk av samme hann, som regel
på grunn av popularitet og/eller manglende tilgjengelighet
av andre hanner. Matadoravl betyr at mange hunder i neste
generasjon er i slekt med hverandre. Matadoravl vil derfor
øke faren for innavl i en rase. Siden tisper kun får et
begrenset antall valper etter seg i forhold til en hann, er

matadoravl som regel et problem der det er snakk om
populære hanner. NKKs grunnleggende anbefaling er at en
hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall
registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5-års periode.
Har man en rase med 100 registreringer årlig skal et avlsdyr
ha maks 25 avkom etter seg i hele avlsdyrets levetid. NEK
følger desse avlsanbefaligene til NKK.

Hvor stor innavlsprosent?
Innavlsprosenten viser hvor stor prosent av genene som er
lik hos både far og mor. Genetikerne frarår tettere innavl
enn 6,25 prosent. Dette er det samme som parring av søs-
kenbarn. Parrer man halvsøsken får man 12,5 prosent inn-
avl.

Mange kombinasjoner kan virke til å gi en lav innavslpro-
sent, men når man ser nærmere på stamtavlen viser det seg
at en eller et par hunder går igjen mange steder på stamtav-
len til både far og mor slik at innavlsprosenten kan bli nokså
høy på kombinasjonen, uten at foreldredyrene ser ut til å
være i nær slekt dersom man kun ser på de 3-4 nærmeste
slektsleddene.

Når man skal sjekke innavlsprosenten er det derfor viktig å
sjekke lenger bak på stamtavlen enn 3 generasjoner og ikke
minst sjekke at eventuelle avlsmatadorer på stamtavlen ikke
står oppført med forskjellige registreringsnummer flere ste-
der på stamtavlen. Enkelte hunder har flere ulike registre-
ringsnummer fordi de har avkom i flere land. I databasen
blir hunder med ulike  registreringsnummer regnet som to
ulike hunder. Dette kan derfor føre til at kull med stor inn-
avlsprosent står oppført med en lavere innavlsprosent i en
database enn det som er reelt. Norsk Kennelklubb advarer
mot dette når de omtaler sin database som heter Dogweb,
se beskrivelse av Dogweb nedenfor, samt den svenske data-
basen Lathunden.

Dogweb er Norsk Kennelklubb sin database over norske
hunder og kull. Den innholder innavlsgrad, HD registrering-
er  med mer.  Følgende er hentet fra NKK sine sider : 

”Innavlsgrad i DogWeb
NKK har i første omgang valgt å publisere en beregnet
innavlsgrad på hver enkelt hund i databasen samt at
systemet beregner innavlsgraden på en fiktiv stamtavle
for en kombinasjon som man planlegger. Et meget nyttig
verktøy for de aller fleste oppdrettere.

Det er meget viktig å være klar over svakhetene ved
slike beregninger i NKKs hundedatabase.

INNAVL OG INNAVLSGRAD – HVA ER DETTE?
Skrevet av avlsrådet / Britt-Ingunn Hamre
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NKK og sikkert alle andre kennelklubbers, database har i
utgangspunktet aldri vært laget for å kunne foreta slike
beregninger . Hovedhensikten var “å føre register over
raserene hunder” og å kunne skrive ut en stamtavle til
disse hundene. Med dette som hovedmål var det ikke
“så viktig” om en hund ble dublisert i databasen og
forekom flere ganger med forskjellige reg.nr. Den
utskrevne stamtavlen var rett. 

Et annet “problem” er FCIs regler for registrering av
importer. Disse reglene medfører at hunder skifter
reg.nr etterhvert som de flytter. Eksempelvis en norsk
hund selges som valp til Danmark. I DK får denne nytt
reg.nr. Mens den er i DK parres den med en norsk
tispe. Hunden selges videre til Spania og noen i Norge
importere sæd fra denne nå spanske hannhunden og
bruker denne på en norsk tispe. I NKKs database kan
denne opprinnelige norsk hunden nå forekomme med
tre forskjellige reg.nr og alt er gjort etter regelverket.

Dette problemet oppstår også med hunder fra England
som har et reg.nr. brukes i Norge med dette og senere
får et Stud book nr. og så brukes med dette. Det er
umulig for andre enn de som har inngående kjennskap
til en rase å oppdage og evt. korrigere slike “feil”.
Hundens navn er ofte, men langt fra alltid, en god nok
identifikator. NKK har til hensikt å utvikle et system som
gjør det mulig for klubbene å rapportere slike “feil” i
databasene slik at vi kan få oppdatert og korrigert dette.
Samtidig vil NKK jobbe både mot Nordisk Kennel Union
og FCI for å fjerne regelen om å endre et reg.nr.

Beregning av innavlsgrad bruker selvfølgelig hundenes
registreringsnummer som identifikator av hvert enkelt
individ og det er altså flere tilfeller hvor samme hund
forekommer med flere reg.nummer. Videre er kravet
ved import kun at det skal være tre kjente generasjoner
bak en hund. Både manglende stamme og forskjellige
reg.nr på samme hund medfører at en beregnet innavls-
grad ofte blir feil.

Man må være spesielt oppmerksom på dette og kanskje
særlig i raser som har en liten populasjon i Norge og
med en stor grad av importer.” 

Innavlsgrad i Lathunden
Hva er Lathunden? Programmet LatHunden er utviklet av
Genetica AB, Per-Erik Sundgren, og bakgrunnen er å bruke
denne for data innenfor Hundavl och Hundsport. Særskilte
forenklede rutiner er laget for å importere SKK:s Rasdata,
en andre textfiler med information om hunders Stamtavler,
utstillings og andre resultater, Veterinærdata, oppdrettere
og Dommere samt filer for overføring av kodet informasjon

til klartekst. Man kan i dette
programmet registrere infor-
masjon om hundene og hente
ut data om innavlsberegning,
statistikk over avkommer,
effektiv populasjon, resultater,
MH diagram med mer.

Beregning av innavslgrad i LatHunden 
For å unngå misforståelser angående innavlsberegning har
SKK og Genetica  AB kommet fram til enhetlige normer om
metoder for innavlsberegning. ”SKK Avelsdata och
LatHunden använder tabellmetoden vid beräkning av
inavelsgrad, den metod som vanligen används i vetenskapli-
ga sammanhang. Metoden innebär att man ställer upp en
tabell med alla hundar som ingår i en stamtavla samt upp-
gift om varje individs förälder. Därefter kan man beräkna om
"stamtavlan" ger upphov till inavel.”

Feilkilden i ved beregning av Innavlsgrad i Lathunden er
manglende informasjon om ledd i stamtavle. Dette vil da
framkomme ved utskrift fra Lathunden.

Avlsrådet i Norsk Eurasierklubb benytter seg av LatHunden
for beregning av innavlsgrad på parringer innmeldt til avls-
rådet. Databasen består av et register kjøpt fra SKK og
register over hunder født Norge, samt importer til Norge.
Mangler avlsrådet informasjon om noen ledd en stamtavle,
eller det er en hund som er registrert med flere registre-
ringsnummer, søker vi å finne/korrigere dette, slik at våre
beregninger er så korrekt som mulig.

Ordliste:
Gen – arveanlegg. Et gen utgjør ett avgrenset avsnitt av
DNA -molekylen. Det er oppdaget at arvemassen hos hund
og mennesker inneholder drøyt 20 000 proteinkodede
gener.

Innavl – avl som skjer mellom nærbeslektede individer.
Innavl medfører att avkommer får flere homozygote (indivi-
der som har to like varianter av et gen) genpar for både
ønskede og uønskede egenskaper.

Innavlsgrad – ett tall som angir hvor mange prosent av et
individs genpar som er homozygote. (identiske gener fra
foreldrene for en bestemt arvelig egenskap). Innavlsgraden
varierer etter hvor mange generasjoner man tar hensyn til. 

Innavlsdepresjon – innavl medfører att avkommene får ett
stort antall gener med samme bestemt arvelig egenskap.
Negative effekter av innavl (innavlsdepresjon) er redusert
helse som blant annet gir seg uttrykk i økt risiko for arvelige
sykdommer og infeksjonssykdommer, kortere forventet livs-
lengde og redusert kullstørrelse. 

NEKAVLSRÅD



8

Fellestur til Skraperudtjern, søndag 13 juni.
Tekst: Torhild F. Magnussen, foto: Therese

Tilsammen ble vi 8 4-bente og 13 2-bente som møttes på
parkeringsplassen ved Plantasjen på Skullerud. Vi var veldig
heldige med været, 15 grader og overskyet, perfekt eurasi-
ervær! Vi gikk innover til Skraperudtjern hvor det er lov til
å ha hunden løs selv når det er båndtvang. Det var rene
vårsleppet, hundene løp og koste seg! Mange smilende
hunder spurtet frem og tilbake og rundt og rundt i gresset!
Noen våget seg uti vannet, og brygga var veldig populær!
Minstemann, Charly på 3 mnd, synes det til tider ble litt vel
skummelt med alle disse store hundene kommende etter
seg eller rase forbi i full fart. Han lærte fort å søke ly hos de
2-bente, for så å kaste seg ut i leken igjen! 

På disse fellesturene blir det mye snakk om hund, og man
utveksler erfaringer. Det er ikke lange turen, ca 1-1,5 km å
gå inn. Selv om hele treffet varer i underkant av 2 timer får
hundene løpt og lekt masse, og jeg regner med at det var
mange slitne hunder den dagen! Takk for en kjempefin tur!
Kanskje vi sees neste gang??  
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Minitreff på Fevik 1. mai
I forbindelse med besøk av familien min på sørlandet fikk jeg lyst til
å få til ett Eurasiertreff. 

Fikk avtalt med familien til Banzai at lørdag 1.  mai skulle vi møtes.
Dessverre kom annonseringen på Skravlesida på Forumet veldig sent...
Vet ikke om så mange Eurasiere på sørlandet, men regner jo med at det
begynner å komme noen der også nå. Uansett fikk vi en flott tur med 2
Eurasiere! 

Vi møttes ved Tjenna som ligger på Fevik, midt imellom Arendal og
Grimstad. Hundene fikk løpe løs det meste av turen som gikk innover
lysløypa. På ett jorde fikk de løpe og leke masse! De ble helt ville og
lekte og lekte. Tinka elsker å vasse i vann, og sto med vann opptil
magen i bekken. Banzai har ikke vært så intressert i vann, men han ble
narret uti til slutt! Deilig det på en varm dag! Det ble en kjempekoselig
tur, unntatt det at vi plukket 4 flått i pelsen til Tinka. Men det får vi bare
se på som ett stort vårtegn!

Hilsen Torhild og Tinka Bella Ayla's Banzai

De 4-bente fra venstre mot høyre: Bizzi, Jippi, Johnny, Usky, Tinka og Bea. 
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OPPSTART 3. AUGUST PÅ LØRENSKOG!
NEK har en avtale med Din beste venn og
mange medlemmer har deltatt på kurs ved
skolen de siste årene. Instruktørene har fått
erfaring og har lært seg vår rases egenska-
per og «særheter». 

NYTT FAMILIEMEDLEM I SOMMER? 
Da vil vi anbefale å delta på valpekurs hos Din
beste venn! Denne gangen har vi fått i stand
et samarbeid om et kurs kun for våre med-
lemmer! 

3. august går startskuddet for en egen
Eurasier-valpegruppe! Kurset holdes over 10
ganger. Den første kvelden er en teorikveld
uten hund, en kveld foregår hos veterinær og
en dag er en hyggelig tur i skogen med akti-
viteter og grilling. De øvrige kveldene er på
treningsplassen.    

MINIMUMSALDER: 
Kurset passer til valper som er fra ca 4
måneder og oppover. 

INSTRUKTØR:
Din beste venn stiller med erfaren og velut-
dannet instruktør. 

TID OG STED:
Tirsdager og torsdager kl. 19 på parkerings-

plassen ved Lørenskog stasjon. Den første
kvelden er teorikveld uten hund i Nordstrands-
huset i Oslo.  

PRIS:
1500 kr pr hund/fører 
(ordinær kurspris 1950 kr, NEK-rabattert 1755 kr) 

ANTALL KURSPLASSER: 
8-10 hunder

NÆRMERE INFORMASJON: 
Ta en titt på skolens hjemmeside for mer kon-
kret kursinnhold, samt for informasjon om
treningsmetode: www.dinbestevenn.no

Kontakt nestleder@eurasierklubben.no ved
spørsmål og kurset. Kan også treffes på 
telefon 922 100 73.

NB! Noen har vært bekymret fordi dette er
et rent eurasierkurs og at det ikke er noen
fordel for valpens læring. Vi kan berolige
med at vårt kurs vil gå parallelt på samme
sted med et annet valpekurs og gruppene
vil når det passer, jobbe sammen. Alt er
altså planlagt og ivaretatt på beste måte! 

Minimimsantallet er nådd, så kurset
blir avholdt! Fremdeles plasser igjen!

PÅMELDING:
Navn på hund m/fødselsdato og førers navn, adresse og tlf. sendes snarest til 
nestleder@eurasierklubben.no – førstemann til mølla!

Påmeldingen er bindende. Fordi det er begrenset antall plasser, sendes betalingsdetaljer først ut sammen
med bekreftelse på plass.    

VALPEKURS ER VIKTIG, NYTTIG OG GØY!

Valpekurs hos



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

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

het, nervekonstitusjon, samt skuddfasthet.

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

ikke være større enn den normalt møter i samfunnet.

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

fredsstillende måte. Hunden skal gjennom testen føres i

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

består av 5 momenter:

Tilgjengelighetsprøven

Hunden skal konfronteres

med personer som er frem-

med for den, og bør spon-

tant og uten redsel eller

aggressivitet, søke kontakt

med de fremmede persone-

ne.

Passiv figurant

Hunden skal passere en tildekket passiv sittende figurant.

Nervekonstitusjonsprøven

Hunden utsettes for en form for naturlig forekommen-

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

Forstyrrelsen kommer fra siden når hunden passerer.

Den skal kunne registrere hvor lyden kommer fra, og

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

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

eller oppjaget.

Visuell påvirkning

Plutselig tilsynekomst av en figurant som beveger seg

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

Skuddprøve

Prøve av hundens skuddfasthet skjer med skuddløsning fra

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

skudd i serier. De to obligatoriske skuddene skal ha rekke-

følgen aktivitet og deretter passivitet. Avstand fra skytter

til hund skal ved skuddløsning være minimum 25 meter.

Deltakelse: 
Hunder som er registrert i NKK eller i et

register anerkjent av NKK har rett til å

kunne delta . Hunden må ha fylt 10 mnd.

Hunden kan kun testes en gang ved

samme arrangement, og maks. 3 ganger

totalt.

Løpske tisper: Løpske tisper kan gis

anledning til å delta på prøven. Tispen får

da ikke adgang til prøveplassen før prø-

vens leder har gitt tillatelse til dette. Hundefører plikter å

melde fra til arrangøren hvis tispen har løpetid!

Deltakelsen koster 250 kr 

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

uker før prøven avholdes. 

Nærmere informasjon om testen og for påmelding: Anne

Sletmo,  epost: varamedlem@eurasierklubben.no

Nå haster det med å finne en prøveleder! Vi er fullsten-
dig avhengig av lokal hjelp for å få den gjennomført og
klarer ikke å avholde arrangementet uten hjelp. Melder
ingen seg, må vi avlyse eller flytte arrangementet! 

Kunne du tenke deg å beskrive hunden din denne dagen
og har noen få timer til rådighet på forhånd og kan være
tilstede hele dagen? Hjelp oss! 
Ta kontakt innen 9. juli! post@eurasierklubben.no
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Hovedmål:
Målet i hundeavlen er funksjonelt sunne hunder, med en
rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt
og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. 

Formål og ansvar:
Klubbens avlsstrategi er rådgivende. Det er opp til oppdret-
ter og den enkelte hundeeier å påse at avl foregår på en slik
måte at hovedmålet kan nås og at avl er i tråd med klub-
bens og NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.
Strategien skal være et hjelpmiddel i avlsarbeidet med sikte
på å nå hovedmålet. 

Kriterier:
Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. 
1. Avlsdyrene skal være registrert i NKK eller registrere

godkjent av NKK
2. Avlsdyrene skal testes for og ha følgende resultat

a. HD status FRI, dvs. A eller B
b. AA status FRI, dvs. A eller B
c. Patella status FRI, dvs. 0/0

3. Avlsdyrene skal være i tråd med rasestandarden og må
ha deltatt på utstilling og mottatt 1. premie, dvs. rød
sløyfe, etter fylte 15 mnd. 

4. Innavlsgraden må være lavere enn 6,25 %
5. Tisper 

a. skal ikke nedkomme før den er 24 måneder
b. skal ikke parres to løpetider etter hverandre
c. skal ikke parres etter fylte 8 år uten at veterinær-

erklæring foreligger
d. kan få registrert maksimalt 5 kull etter seg

6. Hannhunder 
a. skal ikke parres før fylte 15 mnd. 
b. Skal ta ut av avl etter 5 kull eller 25 % av registrerte 

valper i Norge foregående år.

Avvik fra ovenfor nevnte kriterier vil bli publisert sammen
med evt. valpekull. 

Rasestandarden
Selv om et avlsdyr har mottatt rød sløyfe etter fylte 15.
måneder kan den senere utvikle seg slik at den ikke lenger
følger rasestandarden. Dette bør oppdretter/eier ta hensyn
til i valg av avlsdyr. Avlsdyr bør ikke ha kjente avvik fra
rasestandarden ved parring og evt. avvik bør begrunnes.

Spesielt om gemytt:
Hundene det avles på bør ha et rasetypisk gemytt. Hunder
som gjennom veterinærattest eller utstillingskritikk får
påpekt uønsket gemytt bør ikke brukes i avl. Det samme
gjelder hunder som oppdretter eller hundeeier vurderer å
ha et uheldige egenskaper. 

Spesielt om helse:
Det er mange sykdommer og tilstander vi ikke har krav om å
teste for, men som vi er kjent med at kan ramme vår rase.
Det pålegges enhver oppdretter som velger ut hunder til
bruk i avl å avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt
og fysisk skikket for det. Hvis nære slektninger av en hund
med en kjent og antatt arvelig sykdom eller lyte brukes i avl,
bør den parres med en hund som kommer fra en familie
med lav eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom eller
lyte (medfødt fysisk tilstand). Evt. kjente sykdommer, lyte
eller arvelige egenskaper bør det opplyses om til eier av det
andre avlsdyret, fremtidige valpekjøpere og raseklubben. 

Vedlegg: 
NKK’s avlstrategi og etiske regler for avl og oppdrett: 
http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=109
8449564312

Rasestandarden:
http://eurasierklubben.no/dokumenter/Eurasier-291.pdf

Avlsrådets retningslinjer: http://eurasierklubben.no/doku-
menter/NEK-Avlsraadet_Retningslinjer.pdf 

NEKAVLSRÅD

Avlsstrategier for Norsk Eurasierklubb
Vedtatt av styret 8. oktober 2006, revidering vedtatt 28. mai 2010 

Vålerbanen 24. - 25. juli 2010
Det er fremdeles mulig å melde seg som frivillig! 

Styret og utstillingskomiteen håper at mange med-

lemmer ser dette som en mulighet til å bli bedre kjent

med hverandre, til å ta i et tak for klubben og å lære

mer om utstilling og apparatet som er i sving i kulis-

sene på slike arrangementer.

Det er morsomt, slitsomt, hyggelig, frustrerende,

stressende - kort sagt alt du kan tenke deg og litt til!  

Nærmere informasjon og påmelding som frivillig:
Send epost til utstilling@eurasierklubben.no i dag! 
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N UCH Sundstamm’s 

Handmade Hazard

Tittelen Norsk Utstillings-
champion oppnådd på
NKK-utstillingen i
Kristiansand, 
8.mai 2010

NEKCHAMPION

Eiere : Kristin og Lars-
Erik Lundin Lauritzen

N S UCH Albionspitz Else

Tittelen Svensk
Utstillingschampion og
dermed også Norsk opp-
nådd Vänersborg, 
5. juni 2010

NEKCHAMPION

Eiere : Britt-Ingunn og
Lennart Hamre
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LYDIGHETSHJØRNET
Eli Aulibråten

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

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

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

Hopp over hinder
Hopp over hinder
Føreren står med hunden i utgangsstilling ca. 10 meter fra
hinderet. På ordre starter ekvipasjen fri ved foten, og på
førerens kommando skal hunden hoppe over hinderet.
Føreren skal passere hinderet, i normalt marsjtempo, og
fortsette marsjen med hunden fri ved foten inntil ordre om
holdt blir gitt, etter ca. 10 meter. Hinderet skal være tett, og
høyden skal være hundens skulderhøyde avrundet oppad til
nærmeste 10 centimeter, maksimum 1 meter, Føreren kan,
innenfor maksimumhøyden på 1 meter, forlange hinderet
høyere enn hundens skulderhøyde.

Det er en stor fordel å begynne med hoppemomenter i
ulike varianter på enkle og lett håndterlige hinder. En grei
måte kan være å sette opp et lett hinder mellom f. eks.
gang og kjøkken. Så lokker man hunden over. Si “hopp”
idet hunden forserer hinderet.

Under turer i skog og mark, kommer man ofte over naturli-
ge hinder som det er greit å gi hunden en oppgave med å
forsere. Arranger det slik at det er lett og at ikke vegring får
befeste seg. Husk alltid å si kommando for “hopp”. Etter
hoppet skal det alltid være belønning og fri hund. Gradvis
lager man hoppoppgaven vanskeligere, men alltid tilpasset
hundens læringsnivå. 

Ved overgang til hopp i forbindelse med øvelse fri ved fot,
er det lurt å gå sammen med hunden over hinderet og
belønne. Sett også hunden i “sitt” foran hinderet og fører
går på andre siden. Lokk hunden over og ta bort alternativet

med å gå rundt. Ved kombinasjon “fri ved foten”, belønner
man i starten direkte etter hoppet. Gradvis går man noen
meter lenger før man gjør holdt og avslutter.

Det er lett for hunden å bli programmert til å hoppe over
hinderet uten at kommando er gitt. For å forebygge/avlære
dette gjør man ganske enkelt høyre/venstrevending rett før
hinderet og så tidlig at hunden ikke rekker å ta sats. Det
samme kan man også gjøre etter hoppet. Dette for at hun-
den skal lære å tilpasse hoppeintensiteten til førers gange-
tempo. Hunden skal altså kun hoppe på kommando for
“hopp”.

Festus hopper over alt som kommer i hans vei, til og med
katten. Denne eurasier’n har ingen hemninger etter at vi
lærte inn øvelsen fra grunnen. Når mor sier hopp, så hop-
per han. Selvfølgelig prøver han den letteste veien først. På
turveien vår er det en type veibom laget som en ramme slik
at ikke mopeder skal komme seg under. Her er det mulighet
til å gå på siden for hundene, og det prøver de jo først. Fin
trening og kommandere hopp her, for da må de jobbe litt.
Så fornøyde etterpå når oppgaven er utført! 

Jeg går med sneller på 5 meter og det er jo det dummeste
man kan gjøre. Det blir ikke med eventuell ny hund (trur

Utgangsstilling
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eg). Allikevel gir det hundene en fin mulighet til å bruke
hodet. Et eksempel er når hunden går rundt en busk. Da
står jeg rolig og venter til hunden begynner å jobbe seg ut
av situasjonen. Masse ros og oppmuntring må til mens hun-
den jobber, og legg gjerne på en kommando. Etter noen
ganger kommanderer jeg “gå rundt” og vips så er ikke det
noe problem lenger. Her må jeg legge til at Festus var

meget tregere enn lapphunden til å lære. Mulig fordi Festus
går mer løs fordi han ikke stikker av. I disse dager respekte-
rer vi båndtvangen, så da sier det seg selv at gutten jobber
hardt både med hode og kroppen. 

Nyt sommeren og ha det gøy med ruffene!

Full konsentrasjon God klaring

Med publikum Må følge med fotografen! 
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Hunder kan dø 
i varme biler 
(kilde NKK.no)

Hunder som etterlates i bilen i solsteiken kan fort bli overopp-
hetet og risikere å dø av mangel på luft og vann. Med varmere
vær, blir det stadig farligere å være hund i bil. Å bli etterlatt i
bilen i varmen kan bety døden for den firbeinte. Selv om kjø-
retøyet står i skyggen og vinduene er på gløtt, kan temperatu-
ren i bilen bli så høy at hunden kan ta alvorlig skade og i ver-
ste fall dø. Unngå derfor i det lengste å la hunden bli sittende
igjen alene!

Dersom hunden må være i bilen en stund, bør du parkere i
skyggen og forsikre deg om at hunden får luft. En batteridre-
vet vifte kan være en god løsning. Sjekk også med jevne
mellomrom hvordan det går med hunden.

Heteslag
Overoppheting og heteslag skjer når hunden er på et varmt
sted og drikker for lite eller anstrenger seg i varmen.

Typiske symptomer er:
Svimmelhet
Forvirring
Besvimelse
Bevisstløshet
Kramper

Ved milde tilfeller bør hunden nedkjøles forsiktig med lunkent
vann. Er vannet for kaldt, går nedkjølingen for fort. Kontakt
veterinær for å være på den sikre siden. Er hunden svært
overopphetet, kan situasjonen være livstruende og hunden må
behandles av veterinær så fort som mulig.

Klokkeslett Utetemp. Vær Temp. i bil
08.30 14°C Skygge 19°C
09.30 18°C Skygge 38°C
10.30 20°C Blandet 47°C
11.00 20°C Sol 58°C
12.00 23°C Sol 62°C
13.00 22°C Sol 85°C
Kilde: Dyrebeskyttelsen

Hvis du ser en hund innestengt i en bil om som meren bør
du gjøre følgende: 

1. VURDER SITUASJONEN. 
På varme og solfylte dager blir temperaturen i bilen raskt høy
og potensielt livsfarlig for hunden. På regnfylte eller kjølige
dager vil det normalt ikke være fare for hunden. 

2. KONTAKT POLITI. 
Hvis du vurderer situasjonen som potensielt farlig, eller er i

tvil, kontakt politiet (telefon 02800) og informer om situasjo-
nen. Be dem komme for å hente ut hunden. 

3. VURDER Å TA DEG INN I BILEN. 
Hold deg i nærheten av bilen med hunden og vurder situasjo-
nen fortløpende. Vær forberedt på at det ikke alltid er tid nok
til å vente på at politiet kommer. Tung pust og sikling kan være
en indikasjon, men ingen fasit, på at det haster. La tvilen
komme dyrene til gode: Hvis nødvendig er det din rett og plikt
å redde ut hunden, for eksem pel ved å knuse ruten.

Pass på hunden i 
sommervarmen
Av Beathe Pilskog

• Gå turer med hunden på morgenen før sola står opp,
eller kveldstid når sola er gått ned.

• Hunden skal ha tilgang på skygge og vann hele dagen. 
• Kjøledyner og kjøletepper er fine å ligge på  både i bil,

på utstilling og hjemme. (kjøpes på dyre-/nettbutikk)
• Halsbånd med kjøleeffekt er også god effekt i. (kjøpes

på dyre-/nettbutikk)
• Om hunden må være med når sola står på som verst,

ta med rikelig med drikke!
• Frosne godbiter, isbiter eller hundeis frosset i en 

hundeleike er godt på varme dager. 
Er uhellet ute, kontakt vetrinær og start nedkjøling!

Hundeis 
Fyll en kong/leke med vann og godbiter, legg den i fry-
seren. Når den er frossen har hunden noe å kose seg
med i tillegg til den blir avkjølt. 

Flere varianter av hundeis 
(fra forumet):

Kutt opp noen pølsebiter/skinkebiter og rør inn i varmt
vann i et litermål. Fordel deretter blandingen over i beger,
f.eks. rømme- eller joghurtbeger. Plasser stående i fryse-
ren. For å variere kan man også
- plassere en rå kyllingvinge i et beger og fylle på med

vann 
- legge et helt rått egg i bunnen av begeret 
- røre ut en skje leverpostei i vannet for ekstra smak 
- kutte opp hva som helst av kjøtt og blande inn i vannet 
- ha i en skvett biola for smak 
- røre ut blodpulver i vannet
- slenge oppi litt rester fra middagen osv. 
Ved servering, kan man enten la den stå et par minutter
på benken slik at den lett sklir ut av begeret, eller holde
begeret under varmt vann til isen løsner fra begeret. 


