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Ellers i dette nummeret bl.a:
• Nytt fra styret
• Vålerbanen 2010
• Nytt fra avlsrådet
• Eurasierspesialen 2010
• Karaktertest
• Dogs4All - frivillige søkes!
• Fellestur til Skraperudtjern
• Det store Trøndelagstreffet
• Vi har mistet vår 4-bente
• Miljøtrening og sosialisering

“Redaktørens” hjørne
Beklager så mye forsinkelsen på
denne utgaven av NEK-nytt. Nummeret

BIS og BIM

EURASIERSPESIALEN’10
BIS og BIM, valp

ble først bevisst utsatt en uke for å få
med Karaktertesten og det store treffet
i Trøndelag 3. oktober. Deretter gikk
dessverre dagene, men fordelen er at vi
også har klart å snike med nytt fra avlsrådet sånn på tampen. Avlsrådet har
nemlig jobbet med den norske populasjonen i forberedelse med IFEZ-møtet i
slutten av oktober. Spennende lesning!
Det er et fyldig NEK-nytt du sitter
med nå – er jo ikke til å komme fra at
aktiviteten er størst på sommeren og
tidlig høst. Alle offisielle aktiviter i klubbens regi er presentert i tillegg til treff
som er blitt arrangert rundt om. Det er
så bra at det blir tatt initiativ til slike
aktiviteter og at folk stiller opp! Stå på,
alle sammen!
En liten oppfordring til slutt: La
neste nummer av NEK-nytt bli din
debut som bidragsyter! ;-)
vh
Hege,
nestleder

nr. 18, årgang 5

INFO
INFORMASJON!

NEK benytter NEK-nytt og hjemmesiden for å informere
medlemmene våre – kun unntaksvis sendes informasjon ut
på annen måte. Følg med på hjemmesiden og les NEK-nytt!

Årsmøtet 2011
Vi minner om at saker til årsmøtet
og forslag til valgkomiteen må være
klubben i hende innen 31. desember.
Saker til årsmøtet: post@eurasierklubben.no
Forslag til valgkomiteen: janne@kennelbearcub.com

Kunne du tenke deg å
være distriktskontakt?

Følgende verv står til valg (for 2 år):
• Nestleder
• Kasserer
• Sekretær

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 praktisk gjennomføring av arrangementer.

for 1 år:
• Revisor
• Valgkomité

Årsmøtet avholdes i NKKs
lokaler i Oslo 12. mars.
Formell innkalling og saksdokumenter
vil bli sendt ut i god tid før møtet,
mimimum 4 uker før.

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

Som alltid er det viktig at så mange som mulig
stiller på årsmøtet - det er klubbens øverste
organ og skal legge føringer for styret og
klubbens øvrige arbeide for neste år.

På forhånd takk!

Ny felles epost til klubben:

post@eurasierklubben.no

Kontaktinfo, Styret:
Leder:

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

Nestleder:
(redaktør)

Hege Strand
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

NEK-nytt 2010:
Utgivelsesplan/materiellfrist:
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!

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
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NYTT FRA STYRET I NORSK EURASIERKLUBB
Aktiviteter:
Utstilling på Vålerbanen ble vel
gjennomført, men med mindre
hunder enn forventet i år.
Du kan lese mer om dette
annen plass i bladet.
Eurasier spesialen ble vel gjennomført og vi er fornøyd med
oppmøte og stedet. Du kan lese mer om dette også en
annen plass i bladet.
Karaktertest vel gjennomført – mange på meldt både av
Eurasier og andre raser. Vellykket arrangement. Artikkel om
K-testen et annet sted i bladet.

også til alle medlemmer som brettet opp ermene og jobbet!
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Årets Eurasierspesial er avholdt og det var kjempehyggelig
at så mange - både nye og gamle tok turen. Vi gleder oss til
å treffes også neste år.
Dessverre har vi ikke fått noen fra Vestlandet til å bistå med
avvikling av MH på de kanter av landet og har dermed sett
oss nødt til å avlyse dette arrangementet.
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Valpekurs i regi av Din Beste Venn er gjennomført og 4
Eurasiere deltok denne gangen. Tre av disse har også fortsatt på kurs hos Din Beste venn og er fornøyde med denne
skolen.

Styremøter:
Styret har avholdt 3 styremøter siden sist.

Videre planer:
I 2010 har vi pr dags dato planlagt følgende aktiviteter:
• To representanter fra NEK drar til Tyskland for å levere
søknad om assosiert medlemskap i IFEZ.
• Dogs4All på Lillestrøm.

Noen av sakene som ble diskutert var:
• Nye medlemmer i Avlsrådet.
• Planlegging av høstens aktiviteter – K-test og Dogs4All.
• Forberedelse til IFEZ møte i Oktober, hvor klubben skal
søke om medlemskap.
• Diverse.

K
E
N
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Styre ønsker alle våre medlemmer og Eurasier venner en
riktig god høst.

Neste møte er satt til 3.november 2010.
Vi sees på Lillestrøm?
For styret
Britt-Ingunn Hamre
Sekretær

Annet:
Vålerutstillingen 2010 er avholdt og vi ønsker å takke utstillingskomiteen for godt gjennomført arrangement. Takk

NEK deltar på Dogs4All med stand
og i raseparade lørdag og søndag.

Vi trenger frivillige!
Alle får får selvfølgelig stille om de vil, så dugnadsjobben for klubben kan fint kombineres med det!

Standbetjening
NEK har stand på rasetorget. Vi trenger helt vanlige medlemmer som kan tenke seg å snakke med interesserte som
besøker oss. Å snakke om rasen vår og svare på spørsmål pleier ikke å være vanskelig (putt på en krone, få for en tier?).
Vi setter opp vaktliste, jo flere som melder seg, jo kortere vakter!
På standen ønsker vi også å vise frem trygge, sosiale hunder. Vi trenger altså folk både med og uten hund!

Paradedeltakere
Hele dagen foregår det forskjellige aktiviteter i finaleringen. En av aktivitetene hver dag er en raseparade. NEK er påmeldt
raseparaden begge dager og vil vise frem rasen vår. Vi ønsker en så bred spredning som mulig - kjønn, farge, alder.

Meld deg/dere til Torild på medlem@eurasierklubben.no, jo før, jo heller! HASTER!
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Vålerbanen – 23. - 25. juli 2010
Så var det på tide med Vålerbanen igjen! Alle som
har vært med, vet at det er mye jobb - men også
morsomt, hyggelig og spennende.
Fredag ettermiddag stilte NEK og ÅOHK mannsterke opp for
å rigge. Vålerbanen er et digert område og som utstillingsplass er dét en fordel – vi har plass til store ringer og god
avstand mellom dem. Når man skal rigge, derimot, betyr
det mye gåing. Heldigvis hadde vi traller tilgjengelig for å
kjøre utstyr ut til de forskjellige ringene. Og når bord og
stoler ble kjørt ut med traktor, ble det heldigvis ikke så mye
bæring. Men du verden - det tar tid!

Rundt på området skal dommertelt opp, teltene skal utstyres med bord og stoler, det skal settes opp ringbånd og
plasseres ut stellebord for bedømming av de små rasene,
søppelkasser og -sekker skal plasseres ut. Mange små og
store elementer som tilsammen skal bli
en komplett utstilling. Heldigvis er det nå
en gjeng som har vært med flere ganger,
så vi kjenner banen og rutinene for riggingen.
Et godt stykke ut på fredagskvelden var
alt klart for neste dag. En sliten gjeng
fikk i seg litt mat og litt drikke, men de
fleste avsluttet kvelden forholdsvis tidlig
og fant dyner og soveposer for å få litt
søvn før “galskapen” skulle begynne.
Og dét er en av de hyggelige tingene
med Vålerbanen - de aller, aller fleste
bor på campen, det er få som forlater
området.
Været på lørdag viste seg fra sin beste
side - som tradisjonen tro, nesten fra en
litt for god side. Det ble varmt! Men
med små barnebasseng med vann
spredt rundt omkring, fikk iallefall hundene kjølt seg ned litt.
Noen utfordringer og innkjøringsproblemer hadde vi (skulle bare mangle!), men
så var var vi i gang! NEK- og ÅOHKmedlemmer løp og gikk som små flittige
maur og Walkie talkiene surret: “mangler et stellebord i ring 9”, “ring 8 vil ha
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mer kaffe”, “de trenger røde sløyfer i ring 3”. I premiebua
fløy premiene ut og sekretariatet tok seg av “barn og
hund”-deltakere, spørsmål av alle slag og registrering av
resultater etterhvert som rasene ble ferdige i ringene.
Dessverre er det slik at det er vanskelig å få gått fra for å
spise, men jeg tror de fleste fikk seg en matbit. Dog frykter
jeg at det var mange som spiste først når maten var lunken
- det var iallefall tilfelle for meg. Men er det så nøye’a? Mat
må en jo ha!

søndagens
gjennomføring
besto også
eksamen! Selv
oppgaven som
paraplyholder i
finaleringen ble
utført med
glans!

Det kjennes i kroppen når dagen er over! Og lørdag kveld
er vi bare halvveis... Humøret var imidlertid på plass selv
om det ikke tar av på lørdagskvelden. De fleste har egentlig
mer enn nok med å holde kroppen oppreist på stolen. Man
blir sårbent og kjenner det i hver fiber i kroppen!

Nedrigging og opprydding på søndag er aldri morsomt, på
det tidspunktet er man sliten, lei og vil bare hjem. Når det i
tillegg øser ned, føles det ekstra tungt, men vi kom da tilslutt i mål! Er ganske så mye logistikk involvert. Og misforstå meg for all del rett alle som bor i området - akkurat da
er sannsynligvis det eneste tidspunktet jeg skulle ønske jeg
var lokal…

Søndag var vi ikke så heldige med været, også dét gjentagelse fra i fjor. Noen av de utenlandske dommerne har ikke
kjennskap til den lunefulle norske sommeren, det ble derfor
nødvendig å låne ut en og annen ytterjakke. Senere på
dagen, måtte regnjakkene frem, også, det regnet ordentlig!
Ikke fullt så hyggelig med været, men oppgavene er de
samme: “kaffe til ring 4”, “ring 6 trenger stellebord”, “røde
sløyfer til ring 1”. Innsatsen ble ikke bremset av været og

Tusen takk til alle frivillige! Dere gjøre en kjempejobb –
det er totalt umulig å gjennomføre dette uten dere! Vi sees
vel igjen neste år? Og til alle som ikke har vært med på
dette ennå: det er fullt mulig å bli med neste gang – vi
trenger all den hjelp vi kan få!
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Eurasierspesialen 2010 på Torpomoen
Spesialen er årets høydepunkt i klubben! Denne gangen
skulle vi til Hallingdal og Torpomoen. Det er også som
Frya i fjor, en tidligere millitærleir, men Torpomoen
hadde ganske annen standard - i positiv retning!

med rosa kom frem etterhvert. Dommeren tok seg god tid
- på godt og vondt. Føltes kanskje hakket nøye for noen,
andre var nok fornøyd med at han tillot litt tull med bl.a
tannvisning. Han hadde også på vår oppfordring åpen
bedømming i konkurranseklassene.

Tradisjonen tro var det ringtrening på fredagskvelden og
mange stilte opp og trente/finpusset handlingen før lørdagens utstilling. Som alltid er det endel som aldri har deltatt på utstilling før, forhåpentligvis kunne ringtreningen ta
livet at toppen av nervene for disse førstereisutstillerne!

Dommerens kvalitetsbedøming gjentok seg i tispeplassene,
det gikk ut mye blått, men etterhvert dukket de andre fargene
opp, også.
Noen kan sikkert føle seg litt skuffet - enten pga egen handling, hundens oppførsel eller resultat, men dét får man riste
av seg - neste gang går det sikkert bedre! Og så må man
heller ikke glemme at selv de «drevne» har vært nybegynnere en gang og at vi alle lærer litt for hver gang, gamle
«travere» og andre.

Lørdag morgen var det alvor... Som alltid kunne man kjenne
nervene til eiere og handlere sitre i luften. Akkurat nerver
sånn på forhånd hos hundene, finnes jo ikke, men det dukker jo som alltid opp endel hormoner i slike sammenhenger.
I år var det flere høyløpske tisper tilstede, det gikk derfor
litt ekstra hett for seg i et og annet unghanns hode. Det er
sånn som skjer!

Det er mange påmeldte på spesialen og dagen i og rundt
ringen ble ganske lang, men jeg tror ikke så mange ser dét
som alt for negativt. Blir endel venting, men det er jo da vi
får tid til skravle og bli kjent med nye folk og møte igjen
gamle! Og når til og med været viser seg fra sin beste side,
kan man vel ikke ha det så veldig mye bedre enn sammen
med venner og bekjente rundt en utstillingsring?

Valpeklassene er jo alltid morsomme! Noen av valpene
løper og står som om de aldri har gjort noe annet og er
kjempeflinke. Andre er mer som kenguruer og synes det
hele er en kjempemorsom lek. Men sånn er det bare og sånn
skal det være i valperingen! Er ikke fritt for at tilskuere med
“bare” voksen hunder hjemme blir litt ekstra myk i blikket Ååååååå.

Dyktig ringpersonale og dommer gjorde at det gled greit
hele dagen. Tradisjonen tro ble det solgt lodd og i pausen
mellom hannhundene og tispene ble det arrangert Barn og
hund. Premier ble delt ut til alle de deltakende barna. De
var skikkelig dyktige!

Etter valper var det selvfølgelig hannhunder og som alltid var
det juniorene som skulle til pers først. Forsamlingen rundt
ringen ble nok litt satt ut da den ene etter den andre og til
slutt alle juniorer, gikk ut med blått. Dommeren var en mann
som brukte skalaen, det er sikkert! Sjokket la seg etterhvert
som det viste seg at det fantes røde sløyfer å dele ut - til og

VALPER

Foto: Sara Ljusterfors
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HANNHUNDER
Zicata’s Bellmann
Edeängs Sam

1 BHK BIS
2 BHK

4-6 mnd
Edeängs Sam
Dazzling Dainty’s Charly
Prince Leo av Nixenspitze
Dazzling Dainty’s Cay

1
2
3
4

6-9 mnd
Zicata’s Bellmann
Fanakka’s Fonzo
Jan Theodor av Geehrbacch

1
2
3

TISPER
Lejonbols Lady Madonna
Dazzling Dainty’s Cathy

1 BTK BIM
2 BTK

4-6 mnd tispe
Dazzling Dainty’s Cathy
Lovely Megan’s Emmie Watson
Dazzling Dainty’s Cindy
Lejonbols Black Magic Velvet

1
2
3
4

6-9 mnd tispe
Lejonbols Lady Madonna
Zicata’s Belita
Essmania’s Fraganzia
Jotti av Geehrbacch
Essmania’s Fresia
Fanakka’s Eika
Kornelia av Geehrbacch
Kari av Geehrbacch

1
2
3
4
Uplassert
Uplassert
Uplassert
Uplassert

Gratulerer til alle hunder og eiere som deltok på årets
spesialutstilling! Gratulerer også til alle de flinke
handlerne i “Barn og hund”. Fremtidens eurasiereiere og
-utstillere?

Det er ikke til å komme fra: det sosiale er det viktigste med
hele spesialen - at vi treffes, knytter nye kontakter og høste
erfaringer av andre. Det er en fin gjeng som samles denne
helgen en gang i året!

Selv om dagen ved ringen ble lang, var det heldigvis tid til litt
avslapping før den felles middagen. De aller, aller fleste
ønsket å delta på dette fellerarrangementet og dét ble riktig
så hyggelig. Etter mat samlet folk seg litt rundt omkring for
de av og til dype(!) samtalene - sånn er det jo alltid.

Da gjenstår bare å takk for i år og ønske velkommen tilbake
neste år - både kjente og ukjente, nye og gamle!
PS! høyst sannsynlig samme sted, omtrent samme tid.

BIS VETERAN

VOKSNE
HANNHUNDER
Junior
Dazzling Dainty's Benny
Carve Canem Benevolentia Benedict
Leiionspitz Lovely Leon
Leiionspitz Lovely Lupus
Nobel-rossi Vom Ruedenstein

2.JK
2.JK
2.JK
2.JK
2.JK

Unghund
Hermann Av Geehrbacch
2.UK
Dazzling Dainty's Aaro
2.UK
Orionstjärnans Johnny Cash Af Nobel1.UK 4.UKK
Isak Av Geehrbacch
1.UK 2.UKK CK 4.BHK
Idar Av Geehrbacch
1.UK 1.UKK CERT CK 2.BHK
Leiionspitz Incredible Iron
0.UK
Linus Av Nixenspitze
2.UK
Hjardar Av Geehrbacch
1.UK 3.UKK
Åpen klasse
Gaute Av Geehrbacch
Risan Gårdens Elton
Albionspitz Adunakkor
Essmania’s Bernstein

1.AK 1.AKK
2.AK
2.AK
1.AK 2.AKK

Champion
Dennis Av Geehrbacch
1.CHK 2.CHKK CK 3.BHK
Trollhovds Mayo
1.CHK
Albionspitz Helmer
1.CHK 4.CHKK CK
Redlance's Harley
1.CHK 9.CHKK CK
Albert Av Geehrbacch
1.CHK 9.CHKK CK
Foxfire Loke Barneyson
2.CHK
Sund Stamm's Handmade Hazard 1.CHK
Mettelin's Doffen
1.CHK 3.CHKK CK
Adam Av Geehrbacch
1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIS

7

TISPER
Junior
Dazzling Dainty's Bettina
Heidida's D-diva
Essmania's Edhessa
Dazzling Dainty's Betty
Feuerblick Renate

3.JK
2.JK
2.JK
2.JK
1.JK 1.JKK

Unghund
Mettelin's Freia
Balule Estrella
Ingeborg Av Geehrbacch
Hanna Av Geehrbacch
Essmania´s Denizli

1.UK
1.UK
1.UK
2.UK
1.UK

Åpen klasse
Pasofino's Alita
Gyda Av Geehrbacch
Sund Stamm's I Am Ientami
Feuerblick Quarz
Ella Av Geehrbacch
Ebba Av Geehrbacch
Coryana's Jewel
Leiionspitz Charming Catali
Affi Eylasdottir

2.AK
1.AK
1.AK
1.AK
1.AK
1.AK
2.AK
2.AK
2.AK

Champion
Fanakka's Darka
Birgit Av Geehrbacch
Essmania's Bonica
Dericha Av Geehrbacch
Carmen Av Geehrbacch
Bergliot Av Geehrbacch
Redlance's Izzy

1.CHK
2.CHK
1.CHK
1.CHK
1.CHK
1.CHK
1.CHK

Veteran
Leiionspitz Eicha

1.VTK 1.VTKK CK BIS VETERAN

2.UKK CK
3.UKK CK
1.UKK CERT CK 1.BTK BIM
4.UKK HP

2.AKK
1.AKK
4.AKK
9.AKK
3.AKK

CK
CK 2.BTK
CK
CK
CK

4.CHKK CK

1.CHKK CK 3.BTK
2.CHKK CK 4.BTK
3.CHKK CK

Hilsen fra dommeren
Judging the Eurasier in Norway
First I want to thank the Norsk Eurasierklubb for the
invitation and the the good care during our stay in
Norway.
I was very happy with the great amounds of entry,
the 77 dogs (22 puppies and 55 adults). The quality
and character of the dogs was good overall. A
real topdog was the winner (Best of Breed) of the
show The breeders must try to improve the heads
and the movement of the Eurasier.
I wish the board, members and breeders lots of
success in the future, mayby we see each other in
the future on a show in Norway or elsewhere
Lots of regards,
Jan Meijerink
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Sitt og bli...og like blid!
tekst: Karin og Chiron
Som førstegangs hundeeier så jeg behovet for hjelp med oppdragelsen av min
lille nydelige eurasiervalp som fort ville bli en stor, selvsikker eurasierhann.
Valget falt på valpekurset som NEK
hadde i samarbeid med Din Beste Venn.
Nettsiden til hundeskolen gav god info
og overskriften på siden talte for seg!
Har du familiehund? Og det er jo nettopp det jeg har ved valg av en eurasier
som førstegangs hund!
Vi var eiere av fire eurasiervalper på ca 5
mnd. som startet på Lørenskog i august.
Kurset ville bli intenst, 2 kvelder i uka
over 5 uker. Vi var 4 spente eiere med
hundene Leo, Charly, Cathy og Chiron.

kanskje ble en like stor og viktig del av
belønningen som gobiten!

Hundene våre hadde fått god tid til å bli
kjent med og få rutiner sammen med oss som eiere i løpet
av sommeren, så det var med spenning vi møttes på parkeringsplassen til Sesam stasjon den 5. august etter spennende
og lærerik teorikveld med Espen Gudim 2. august.

Midt i kurset hadde vi en søndag med trivelig aktivitetsdag hvor alle valpekursdeltakerne fra de forskjellige kursplassene ble inndelt i grupper
og gjennomførte lydighetstrening, agility og lek/innkalling. En
kurskveld var vi også på veterinærbesøk.

Mange valpeeiere var møtt opp så vi ble inndelt i 2
grupper. Charly,Cathy og Chiron gikk i samme gruppe
ledet av instruktør Merete Eriksen. På teorikvelden var vi
blitt informert om at vi skulle lære ferdigheter som vil gjøre
hunden vår til en god samfunnsborger! Fra teori til praksis....
Min valp ble totalt bajas av å møte søsken og andre valper!
Kvelden startet med lek og eurasiervalpene våre var nok ikke
de mest lekne. Det fortsatte med øvelser for å få kontakt
med valpen og kvelden ble avsluttet med innkalling. Da
stakk min valp avgårde i motsatt retning av meg og fortvilelsen var stor! Instruktør Merete kom med et par gode tips,
snor i leka og “ekstra” god gobit i lomma!!!

Instruktør Merete Eriksen ledet oss med tydelig veiledning
gjennom kurskveldene. Hun gav oss også individuell veiledning når hun så vi trengte det. Hun fikk stifte bekjentskap
med tre flotte eurasiervalper og sammen fant vi ut at en
eurasier er vel ikke mindre lettlært enn andre raser! Som
eier som hund har vi nok alle noen gode / dårlige dager
med vellykkede eller mislykkede treningsøkter. Men på kurskveldene hos Din Beste Venn var det ingen sinte stemmer
og trusler, men derimot mye tålmodighet og en fin ballanse
mellom lek og oppdragelse!
På slutten av siste kurskveld stod vi alle stolt på rekke med
valper som satt pent ved siden av oss. Hadde da lært flere
ferdigheter som bl.a. “kontakt”, “gå pent”, “sitt og bli”,
“tuch” (starten på en innkallingsmetode) og trikset “gå slalom”, samt at valpene hadde fått masse positiv sosialisering.

Neste kurskveld var det gøy! Utstyrt med pølsebiter og
godt humør, gjett om ikke innkallingsøvelsen gikk strålende!
Teorien sa jo at hvis ikke eier er i godt humør og syns trening er gøy, hvordan skal vi da motivere hunden til å synes
det er moro og lære noe?

Kurs hos Din beste Venn kan absolutt anbefales for
oppdragelse av en flott familiehund! Flere av oss har nå
også gjennomført Grunnkurs og starter på videregåendekurs
1 for gjennom læring og øvelse av forskjellige ferdigheter
gjøre hunden vår til en god samfunnsborger!

Underveis i løpet av de 10 kurskveldene lærte vi forskjellige
ferdigheter som gav grunnlag for videre trening. Og vi ble
oppfordret til å rose valpene våre masse, som etterhvert
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Nytt fra Avlsrådet
Siste helgen i oktober står det årlige IFEZ-møte for tur,
denne gangen i Tyskland. NEK reiser dit for å presentere
seg selv og rasen i Norge og for å søke om assosiert
medlemskap ihht vedtak på siste årsmøte. Vi er representert med to personer og håper at IFEZ ønsker oss
som medlemmer. Utfyllende rapport fra dette møte vil
dere finne i neste NEK nytt.

Manglende omregistrering
medfører også at vi ikke
klarer å ha full oversikt
over populasjonen i Norge.

NEK

AVLSR
ÅD

Videre er det i dag ingen register i NKK med oversikt over
hunder som har gått bort. Har du vært nødt til å avlive din
hund, send oss gjerne en melding om dette med dato og
årsak. Vi er avhengig av DIN hjelp for å få riktige tall over
populasjonen i Norge.

Avlsrådet har fått i oppgave å utarbeide litt statistikk og en
oversikt over rase i Norge- og vi vil gjerne dele litt av dette
med dere.

2010 har vært og er det året hvor det er født flest Eurasiere
i Norge, tallene er pr. 01.09.2010 og har ikke med seg valper som ikke er forhåndsregistrert eller født etter den dato.

Det er en interessant utvikling av rasen i Norge siden det
første kullet ble født i 1997. Hovedtyngden av tallene er
hentet fra Norsk Kennel klub sin database- Dogweb, og det
er noen mørketall her.

Helse
HD og AD samt øyelysning er registrert i NKK. Patellainformasjon er klubben nødt til å få fra dere. Pr dags dato
har vi mottatt 120 patellaskjema, og ønsker gjerne at dere
passer på å sende en kopi til oss når undersøkelsen er
gjennomført. Har du allerede undersøkt hunden og glemt å
sende oss skjema, setter vi pris på at du sender en kopi til
oss.

Vi minner om at har du kjøper din Eurasier utenlands,
bør du omregistrere hunden din til Norge. Tekst hentet
fra NKK:
Alle hunder i norsk eie må omregistreres til NKKs register
før de deltar på utstilling/prøve, brukes i avl eller HD/AA
røntges.

Vi er sterkt avhengig av dere som Eurasier eiere får å få en
riktig og god oversikt over rasen i Norge.

Følgende dokumentasjon sendes vår registreringsavd:
Registreringsbevis/exportpedigree i original. I de tilfeller
der eierforholdet ikke fremkommer i pedigreet må eiersertifikat medfølge. Fra Sverige må det sendes inn en
kopi av kjøpeavtale eller "ägaranmälan"-kort i tilegg til
original stamtavle. Originalene blir returnert. Dersom fargen/hårlaget ikke fremkommer på norsk/tysk/engelsk på
stamtavlen, vær vennlig og opplys om hvilken farge/hårlang hunden har.
Ved omregistrering av hund fra England, må testikkelattest på far medfølge med mindre far er champion.

Tusen takk til aller dere som har hjulpet oss med å samle
inn data.
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Besøk oss på standen vår under

Norsk Eurasierklubb deltar med stand på rasetorget.
Standen er betjent fra 9 om morgenen til klokken 18 begge dager!

Vi sees vel?
NB! Vi trenger help - se annet sted i NEK-nytt om du vil bidra!
11

Karaktertest, Båstad 3. oktober
NEK har for første gang avholdt en karaktertest. Det var
39 hunder påmeldt denne dagen. Dessverre var dette
også første gang vi fikk skikkelig drittvær på dagen for
gjennomføringen.
Alltid trist når det er kaldt og vått, men det er jo som kjent
ingenting man kan gjøre med været. Heldigvis hadde vi tilgang til et rom innendørs, sekretariatet og kiosken hadde
det derfor ganske behagelig, tross alt.
En K-test er “gjort” på ca 10 minutter og er en liten, men
beskrivende test mht hundens arvede egenskaper. Det
kreves ingen forkunnskaper fra hundeførers side og man
blir hjulpet gjennom alle elemeneter av dommerne.
Det var 10 eurasiere påmeldt denne dagen. Dessverre ble
en nektet start pga manglende stamtavle og en strøk på tilgjengelighet. De 8 eurasierne som bestå K-testen var:

Bittebit’s Cessi
Bittebit’s Chevy
Hampus van de Rinchaburcht
Filli av Nixenspitze
Jiskey av Nixenspitze
Jojo av Nixenspitze
Linus av Nixenspitze
Mimmi av Nixenspitze
Alle fikk klubbens diplom. Gratulerer så mye!
Ser det interessant ut? Anledningen byr seg sannsynligvis igjen høsten 2011 - følg med i NEK-nytt og på hjemmesiden!
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Bildene viser en av hundene som deltok i de forskjellige
delene av beskrivelsen. (beklager dårlig bildekvalitet)
BIlde 1:

Hilse på dommerne (= tilgjengelighet)

BIlde 2:

Undersøker passiv figurant

BIlde 3:

Studerer skrammelet

BIlde 4:

Undersøker bevegelig figurant

BIlde 5:

Hilser på bevegelig figurant

BIlde 6:

Forsøk på lek under skudd-testen

BIlde 7:

Dommerne hadde heldigvis utstillingstelt
for papirarbeidet.
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Eurasiertreff i Trøndelag
Tekst og foto: Bente Kristel Knudsen og Anne Grethe Rønningsbakk
Den 3. oktober hadde vi eurasiertreff her i Trøndelag. Det
er det fjerde treffet vi har, så nå er dette blitt en tradisjon!
Det begynner nå å bli såpass mange eurasier i Sør- og
Nord-Trøndelag at vi synes det er trivelig om vi som har
rasen, kan treffes en gang i blant. Jeg har funnet ut at vi nå
har passert 70 stk. og 24 av disse møtte opp på treffet.
Som i fjor ble treffet lagt til Orkdal Hundeklubbs lokaler og
bane. Der har vi tak over hodet om værgudene slår seg
vrange. Vi har mulighet til å bruke agilitybanen, trene litt
lydighet eller utstilling om noen har lyst og det er også
muligheter for å gå en tur om noen skulle ønske det.

Takk til dere alle som hadde tid til å sette av dagen
sammen med oss. Så prøver vi til igjen til neste år,
kanskje har enda flere mulighet for å komme da?!

Denne gangen var det spesielt moro at det kom såpass
mange langveis fra, fra Levanger, Steinkjer, Stjørdal, Frøya
og Kristiansund, fint at møringene også
kan være med!
Hund m/eier som møtte i år var:
(bilder satt inn i samme rekkefølge)
Amentino’s Aiko
Amentino’s Ajax
Amentino’s Amigo
Amentino’s Amira
Ask av Carapos
Fanakka’s Archie
Fanakka’s Bhima
Fannaka’s Ecco
Fanakka’s Eika
Fanakka’s Emma
Fanakka’s Farah
Fanakka’s Felixe
Fanakka’s Fonzo
Haldor av Geehrbacch
Hermes Arkas H av Terjeviken
Lucas av Geehrbacch
Mettelin’s Amigo
Pasofino’s Barack
Ikke avbildet:
Dennis av Geehrbacch
Fanakka’s Ask
Fanakka’s Darka
Hanna av Geehrbacch
Leiionspitz Qchani
Leiionspitz Eicha
Nemi Amanda
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Fellestur til Skraperudtjern, 11. september
Tekst og foto: Caroline Fossberg
11. september var det igjen tid for eurasiertreff i
Oslo-området. 10 firbeinte var med på treffet. Vi
gikk samlet fra Skullerudstua og bort til
Skraperudtjern. Der fikk hundene løpe fritt og de
som ville kunne bade. Et vellykket treff, hvor
hundene virkelig fikk rase fra seg!
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Månedlige eurasiertreff i Stavangerområdet
Tekst og foto: Hilde J. Solbakken
I stavanger er det blitt en god gjeng Eurasiereiere
som møtes 1 gang pr måned.
De fleste treff har vi hatt i Sørmarka, hvor det ikke er
båndtvang, og det er liten tvil om at 5-10 Eurasiere vekker
oppsikt i Sørmarka.
Her viser vi stolt fram våre hunder til potensielle nye eiere
og andre nysgjerrige. Nå som vi hat gått inn i en periode
uten båndtvang vil vi variere stedene for våre treff.
Er du i Stavanger og har lyst å bli med? Vi treffes hver
2. lørdag i måneden. Ta kontakt med undertegnede på
epost ter-sol@online.no for beskjed om tid og sted.

UUSJ! Her lukter det!
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Miljøtrening og sosialisering av den nye valpen
Tekst: Beathe Pilskog
Første bud er at hunden skal få hiles på ALLE! Både mennesker og dyr ( så lenge det er hyggelige mennesker og
dyr). Dette er sosialiserings delen. Hunden skal få positiv
erfaring med alle typer mennesker. Still deg utenfor kjøpesenteret en lørdagsformiddag med valpen, det er god trening! En Eurasiervalp er så nydelig, at de aller fleste må
bort å helse på, valpen får positiv oppmerksomhet og det er
pluss i boka.

Miljøtrening bygger på habituering. Når hunden habituerer,
så reagerer den gradvis mindre og mindre på uviktige hendelser i omgivelsene. Vi ønsker at hunden skal være avslappet i de aller fleste situasjoner, den skal ikke reagere på
biler som kjører forbi, den skal ikke bjeffe på hunder vi
møter, den skal sitte på toget uten å lage noe vesen ut av
det. Eurasier som hovudsaklig blir brukt som familiehunder,
skal opptre rolig i desse situasjonene. Om en trener hunden
i bruks eller andre grener, må en trene noe annerledes.

Når en så har hilst på alle hunder og mennesker en møter i
en lengre periode, da er det tid for å miljøtrene. Hunden har
nå fått et sug mot å hilse, for dette er jo gøy! Det er da treningen skal starte. Ta med godbiter så valpen fokuserer på
deg og ikke forbipasserende. Den skal da habitueres til at
folk og hunder som går forbi er uviktige. Still deg igjen
utenfor kjøpesenteret, nå på en litt roligere dag for å ha
lavest mulig kriterier for hunden, belønn hunden for å fokusere på deg og ikke på omgivelsene.
Still deg gjerne på et rolig område av parkeringsplassen, der
det er lite forstyrrelser. Belønn hunden med en godbit når
den er oppmerksom mot deg. Når dere har god kontakt
med lite forstyrrelser, trekk nærmere der det er folk og
biler. Om hunden klarer å holde fokus rett mot deg, trener
dere sakte men sikkert mot mer og mer forstyrrelser. Om
en kommer til et punkt at hunden mister fokus på deg som
eier, trekk tilbake til et punkt der dere har kontakt. Tren
korte økter, med hyppige pauser. Valpen skal syns det er
moro, ikke slitsomt.

Det er viktig at du oppsøker alle miljø som hunden kommer
til å møte i sitt voksne liv, allerede fra valpen kommer i hus,
og har slått seg til ro i det nye hjemmet. Valpen skal få oppleve så mange situasjoner som mulig, og få en positiv opplevelse. Valpen vil ta med seg både positive og negative
opplevelser, så det er viktig at valpen får flest positive.
Forskjellen på miljøtrening og sosialisering er at når hunden
miljøtrenes, så skal den lære og ignorere ytre stimuli, men
når vi sosialiserer skal hunden kommunisere med mennesker og dyr. Begge deler er like viktig. En hund som skal fungere i samfunnet, må lære seg hvordan andre hunder oppfører seg så den lærer sitt eget språk. Viss ikke kan du få en
usikker og aggressiv hund. Den må også lære seg hvordan
menneskets språk er, både verbalt og kroppslig. Hunder
som møter få typer mennesker, kan bli skremt om dem
møter unger/gamle som har annet språk enn den gruppen
mennesker dem er vandt med.

Når du miljøtrener hunden, så ikke
sett den i situasjoner den er redd
eller ikke kan takle. Ser du at valpen
viser tegn til at den er redd, vent litt
for å se om den kommer over frykten, viss den ikke gjør det. Fjern den
fra situasjonen! Tren så i trygge
miljø og situasjoner, for så gradvis
eksponer valpen for det stimuli den
reagerte på.

Foto: Merete Jacobsen
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Hunder har et ”sosialiseringsvindu”,
når dette vinduet ”lukkes” er raseavhengig. Mellom 5 og 12 uker bør valpen ha møtt det aller meste den skal
bli trygg på. Mye av jobben ligger da
i oppdretters hender. En Eurasier skal
være trygg på alle huslige lyder, som
tv, støvsuger, håndmikser, føner m.m.
Så det er viktig den er mye av valpetiden innendørs. Det er lett fokusere

på all stimuli som en
blir eksponert for utenfor hjemmets fire vegger, hunden skal kunne
fungere i hjemmet.

Foto: Kine Elisabeth Aunan

Runar Næs har laget et
forslag til sosialiseringsprogram:
• Før valpen er 12
uker gammel bør
den ha blitt eksponert for minst 12
forskjellige underlag (teppe, parkett,
asfalt, gress, snø,
søle, grus, lyng,
mose osv)
• lekt med 12 forskjellige leker (tau, ball,
tre, plast, gummi, bamse, kartong, metall osv)
• opplevd 12 forskjellige miljøer (hjemme, hage, bil, skole,
butikk, heis, kai, garasje, vei osv)
• møte minst 12 nye personer (barn, menn, eldre, med
hatt, med paraply, med rullestol osv)
• minst 12 uvanlige lyder (vaskemaskin, støvsuger, dørklokke, skudd, drill, gressklipper osv)
• minst 12 bevegelige objekter (sykkel, skateboard,
moped, bil, løpende dyr, joggere osv)
• oppleve 12 utfordringer (klatre, balansere, gå
gjennom/over/under, opp/ned trapper osv)
• håndteres minst 12 ganger i uken (ta på ører, munn,
poter, løfte, holde, klippe klør osv)
• spise fra 12 ulike flater (metall/plast skål, fra hånd, fra
gulv, fra bakken, fra kong osv)

• spise på 12 forskjellige steder (kjøkken, stue, terrasse,
hage, bur, telt, hos veterinær osv)
• leke med 12 ukjente hunder
• være alene i 5-45 min 12 ganger i uken
• gå i bånd minst 12 ganger på 12 forskjellige steder.
De aller fleste har noen uker fri når de henter hjem en ny
valp, bruk desse ukene fornuftig! Du får mye igjen for det
senere når hunden blir voksen!
Meld dere på et godt valpekurs så fort som mulig for videre
trening og sosialisering av valpen.
Lykke til med din nye Eurasiervalp!

NEKs veggkalender for 2011
På tide å ta en ekstra titt i bildearkivet!
Hele året er kalenderbidragstid, men nå begynner det å haste! Kalenderen
skal være ferdig produsert til DOGS4ALL i slutten av november.
Vi trenger flere bilder og som alltid er det de rare, søte, flotte, «stygge»,
merkelige bildene av hundene våre som er mest interessante, ikke de oppstilte. Tenk også på at vi skal dekke hele året, så kanskje tok du/dere et
morsomt bilde på vårparten - vi trenger bilder som passer vinter, vår, sommer og høst!
Alle bidrag mottas med takk - husk å stille inn kameraet på høyeste mulige
kvalitet!
Bidrag sendes til nestleder@eurasierklubben.no innen 1. november 2010
Skriv både hundens og fotografens navn i eposten. På forhånd takk!
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Vi har akkurat mistet vårt 4-bente familiemedlem…
Tekst og foto: Torhild Fossum Magnussen
Tinka er borte, for alltid....
Det er fryktelig trist å miste
ett familiemedlem, men hvor
forferdelig det er, tror jeg
ikke man vet før man har
opplevd det selv. Tinka ble
bare 17 mnd, ingen alder for
en hund. Vi hadde henne her
hjemme i 15 mnd, og selv
om vi har veldig mange gode
minner kan jeg også si det
var en stor utfordring.
Husker godt vi fikk hjem den
lille ulldotten. Tinka var sååå
nydelig og god en tispevalp!
Storkoset oss med henne og
synes ikke det var spesielt
arbeidsomt med renslighetstrening og nattevåk. Det gikk
så fort, mye mindre jobb
enn forventet. For å slippe
vranglære begynte vi på
valpekurs uka etter henting.
3 kurskveld var sammen
med en annen valp. De koset
seg, lekte og løp etter hverandre. Plutselig hoppet den
andre valpen opp på en murkant og deretter ned 1,5
meter rett på asfalt, og Tinka
etter... Hun traff asfalten
med ett smell og det var
skulderpartiet og brystet
som tok i mot fallet før hun
rulla rundt. Det tok ikke
mange sekundene før hun
var på bena, lettere fortumlet. Vi trakk ett lettelsens
sukk, og håpet at det hadde
gått greit.

Å la henne være løs hjemme i huset
alene var heller ingen løsning, da ble
hun helt fra seg. Hun løp fra vindu til
vindu og begynte å rasere. Løsningen
ble å ha henne i bilen når vi skulle
noe som ikke tok så lang tid, eller ha
hundevakt. Mannen min fikk også
hjemmekontor på denne tiden og da
kunne hun være hjemme med han.
Tinka hadde sterk grad av seperasjonsangst. Vi fikk hjemmelekser på
dressurkurset med bl.a. bindetrening
ute og inne, og var på Manimals kurs
om hjemme alene-problemer. Passet på at hun fikk den
mosjonen hun trengte, samt at vi øvde masse dressur
og passet på at hun fikk nesearbeid, problemløsning
og kroppsbeherskelsesøvelser. Som hjemmeværende hadde
jeg masse tid til henne og vi var stadig på farten for miljøtrening, turer og øvelser. Hun var verdens beste familiemedlem! Så lenge noen var sammen med henne... Vi følte
også at vi hadde en hund med AD/HD. Skikkelig aktiv og
sov minimalt.

Tinka likte ikke å være i bur
eller å kjøre bil. Vi øvde og øvde. Det var akkurat som
hun fikk klaus av å være innestengt. Vi fulgte alle slags råd
fra oppdretter, hundeinstruktører, veterinærer og hundeeiere, og med bilkjøring hver dag med mange stopp ble hun
bedre. Burtrening hjemme var ett mareritt. 20 sekunders
stillhet kom ikke før etter 4 timer i bur, selv om det var
sovetid og hun hadde fått både mosjon og hjernetrim. Den
første melketanna ble dratt ut under burtrening, og det ble
blodbad i buret. 7 mnd gammel var hun blitt så flink at
hun bare pep istedet for å bjeffe, men innimellom pipinga
fikk hun dratt ut 4 spiler fra buret. Da ble det slutt på burtrening innendørs. Godt det gikk bra og at hun ikke skadet
seg selv.

Noen timer etter en skogstur begynte hun å halte på det
ene benet. Det viste seg at hun hadde OCD, osteoscondrose,
som er benvev som har løsnet fra skulderkula og befinner
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seg i vevet rundt. Det kunne være arv, men mye tydet på at
det var det fallet på asfalten da hun var 11 uker. Det ble
operasjon få dager etter og den ble vellykket. Da så vi viktigheten med hundeforsikring.
Noen uker etter begynte vi å gi henne beroligende medisin.
Det var mange hundefolk som hadde foreslått dette for oss,
samtidig med knallhard trening. Det første vi la merke til var
at hun ikke fotfulgte oss hele dagen, hun fikk ned skuldrene
og slappet litt mere av. Treningen og medikamentbruken gav
resultater, men ikke så store som forventet. Etter første løpetid ble hun også litt roligere. Vi tok tida til hjelp og koset oss
med den hunden vi hadde!! Hun var så sosial, elsket andre
hunder, store og små mennesker, var vår trofaste turkamerat
og familiemedlem selv om hun var stresset og ikke kunne
være hjemme alene. Vi fikk stadig spørsmål om hvordan vi
orket å ha det sånn. Selvfølgelig var det til tider tungt, det
krevde masse planlegging og gode venner som stilte opp.
Men vi ville gjerne prøve litt til. Hadde vi påtatt oss det
ansvaret en hund er så måtte vi ta det som kom.

Det var en fryktelig avgjørelse å ta, hun var jo bare en unghund. Dessuten så hadde hun fulgt oss i tykt og tynt, bokstavelig talt. Vi grudde oss mest til å fortelle det til dattera
vår, hun var jo også veldig knyttet til Tinka. Samtidig hadde
vi fått beskjed fra oppdretteren vår om at de hadde en tispe
som kunne bli vår, leveringsklar om 5 uker! Dattera vår ble
kjempeknust, hun ville jo ikke miste sin "lillesøster" og følgesvenn, og Tinka hadde jo ikke bitt henne. Ikke lett å forstå. Da vi fortalte at vi skulle få en ny hund ble hun veldig
glad, selv om hun helst ville beholdt Tinka. Men det var ett
godt plaster på såret!

Fikk noen tips om at hun kunne ha nakkeskade, og oppsøkte
en vetrinær med videreutdanning i kiropraktikk som vi ble
anbefalt. Det ble mange funn, hunden var full av låsninger i
bekken, rygg, bryst, nakke, kraniet osv. Tanken hadde slått
meg om at hun kanskje hadde fått nakkeskade under fødsel,
eller at noe hadde skjedd ved det fallet. Dattera vår fikk
kiss/kidd-syndrom (skeiv nakke) under fødsel og plagene
hennes som søvnvansker, mageproblemer osv forsvant etter
behandling. Resultater kom allerede samme dag som Tinka
fikk behandling. Jeg kunne tørke labbene hennes uten at hun
danset, hun sto stille!! Dette var spennende. Andre som passet henne bemerket også forskjeller. Etter 4 behandlinger
kunne vetrinæren bl.a strekke ut bakbena hennes uten problemer. Det hadde hun ikke kunnet gjort før.

Oppdretteren hadde ordnet timebestilling for avlivning og gitt
veterinæren all informasjon, det var bare å gå inn. Selv om
det var med tungt hjerte, ble det også en god opplevelse. Vi
var der sammen med henne og koset og snakket. Hun så så
fredfull ut der hun lå og det var godt å se henne så avslappet
og vite at nå ville hun ikke ha det vondt mere. Vi fikk vite at
hun ville bli kremert sammen med andre døde hunder, og
asken ville bli spredd utover i en skog. Det var nok det beste
som kunne skje, Tinka hadde jo elsket å være sammen med
andre hunder og å være i skogen. Løpe fritt var det aller, aller
beste hun visste!

De 2 siste månedene så vi forandring, hun hadde nedsatt
matlyst, noe som ikke er uvanlig for Eurasieren. Hun ble
også mere bjeffete, især på forbipasserende. Ellers var hun
den glade jenta som hun pleide. Vi tenkte også på om det
var hormoner og løpetid på gang. Men plutselig sa hun ifra
til et barn med å flekke tenner. Vi hadde aldri sett dette før,
og hun elsket jo å være sammen med barn. 6 dager etter
var det et annet barn som koset med henne hvor Tinka plutselig spratt opp og bjeffet samtidig som barnet skrek til. Jeg
kommer aldri til å glemme det. Heldigvis gikk det bra
med barnet, slapp med skrekken og ett lite rødt merke i
neserota. Det kunne gått så mye mye værre. Vi kunne ikke
skjønne at dette skulle skje, hunden hadde invitert til kos
med ett barn den kjente, og barnet bare klapper forsiktig.

Det ble tomt hjemme uten Tinka tassende i hælene…
Samtidig var det ferie og vi fikk det hele litt på avstand
mens vi ventet på en ny liten ulldott! Vi tilbrakte mange
timer i valpegården, og det var en stor dag da vi endelig
fikk ta med oss en liten valp hjem. Selv om det i skrivende
stund har gått 2 mnd siden Tinka døde, tenker vi stadig på
henne. Vi trekker frem de gode minnene vi har om henne.
Og de er mange! Ingen vil bli som Tinka, alle er forskjellige
på sin måte.

Da var det ikke så moro å være hundeeier, hva om det
skjer igjen?? Når kan det skje? Og hvor ille blir det da??
Vi diskuterte det i heimen og kom frem til at dette var dråpen som fikk havet til å flomme over. Vi hadde alltid sagt
at så lenge hun var så snill og god så ville vi prøve litt til.
Men så kunne vi plutselig ikke stole på henne, det var
noen fryktelige dager. Vi diskuterte det med oppdretter
og vetrinærer, og konklusjonen var at Tinka hadde det så
smertefullt at hun burde få slippe.

Vår nye lille tispe er ulik Tinka på mange måter. Vi er nok litt
vare på de tingene som vi slet med og øver mye på dem
med den nye valpen. Bl.a har jeg fått vetrinæren med
videreutdannelse i kiropraktikk til å se på henne. Ikke fordi
vi er hysteriske, men vi ville gjerne få stadfestet at alt var
på riktig plass slik at den lille kan vokse og utvikle seg som
hun skal! Nå har vi fått sjansen til å få ett normalt hundehold. Vi ser frem til mange fine stunder og turer sammen
med den nye valpen!
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Refleks!

Husapotek til
hunden

Av Ann-Vigdis Strand
Nå kommer mørket krypende på oss stadig tidligere på
kveldene og det er (som alltid) viktig å vises. Vi mennesker har en tendens til å glemme refleks. Helt ufattelig, men slik er det.

Alle hundeeiere bør ha et husapotek med førstehjelpssaker til hunden. Særlig viktig er det å ha med
seg et førstehjelpsskrin til den firbeinte når man er
på tur eller på hytta, og det er langt til nærmeste
veterinær.

Det er ikke bare vi tobente som bør iføre oss reflekser av
ulike design, også de firbente må få på seg sikkerhetsutstyr
– og her er det mange varianter å velge mellom.

Veterinæren kan være langt unna når en hund skader
seg. Særlig hvis man har lagt ferieturen til havs eller er
på fjellet. Da kan et medbrakt husapotek til hunden
være redningen. Har du med deg det et utvalg førstehjelpssaker kan du selv gi hunden den hjelpen den
trenger før du får brakt den til veterinær. Er det
mobildekning på stedet du oppholder deg, kan du holde
kontakt med veterinær som kan veilede deg og gi råd
om hvordan du best mulig kan behandle hunden din på
stedet. Husk derfor å finne nummeret til veterinærvakten i området.

Siden Eurasieren er en pelsdott, er det ikke alt som er like
egnet. Dvs. ikke alt vises i all pelsen. Seler vil kun vises fra
siden, om man er heldig. Refleksvest er en fin ting, men
mange synes det er litt pes å ta den på. Ikke er det alle hunder som synes slike vester er så innmari kule heller.
Her er derfor et par eksempler på smarte løsninger for
hunder med mye pels:

Husapoteket skal oppbevares i en egen boks.
Husk å erstatte artiklene du bruker med nye, slik at du
alltid har det du trenger for hånden dersom hunden din
skulle skade seg. Alle artikler på listen får du kjøpet på
apoteket.
Hundeapoteket bør inneholde:
• Pinsett
• Saks
• Digitalt termometer
• Vaselin
• Bomull
• Sterile kompresser
• Sportstape
• Selvklebende bandasje
• Bomullspinner
• To stk potesokker i hundens størrelse
• Klorhexidin til rensing av sår
• Øyebadevann
• Antiseptisk såpe
• Zinksalve - kan hjelpe ved lettere, lokale betennelser
i huden
• Engangshansker i plast eller gummi
• Lommelykt
• Teppe
• Sportskjølepose

Fotrefleks
Glimrende løsning. Enkel å feste på bena og hunden vises
fra alle vinkler.
Reflekshalsbånd med refleksstriper
Endelig et halsbånd der refleksen også vises forfra. Ikke
merker hunden at den har fått på seg noe ekstra heller.

God og trygg tur!

Husk vaksiner og forebyggende behandling mot parasitter dersom du skal ta hunden med til sydligere områder.
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