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‘‘Redaktørens’’ hjørne
Hei, nå kommer sommerutgaven av NEKnytt.
Det nærmer seg årets
happening, nemlig
eurasierspesialen på
Torpomoen. Vi håper
så mange som mulig
kommer til en sosial og
hyggelig utstilling!
Håper dere får en riktig
fin sommer, og husk å
pass på varmen.
Mvh Caroline Fossberg

nr.25, årgang 7

Lina Av Geehrbacch. FOTO: Torhild Fossum Magnus-

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!

KONTAKT STYRET:
Leder Anita Steen
leder@eurasierklubben.no
mobil 977 05 678 Høyendal, 2040 Kløfta
Nestleder Kine Elisabeth Aunan
nestleder@eurasierklubben.no
mobil 907 94 046 Moengvegen 14, 2016 Frogner
Sekretær Therese Danielsen
kasserer@eurasierklubben.no
mobil 992 31 034 Ullevålsveien 7, 0165 Oslo
Styremedlem Janne Liljedal
medlem@eurasierklubben.no
469 47 183 Fjellnærveien 42, 2610 Mesnali
Styremedlem Marianne Stoa
e-post: medlem2@eurasierklubben.no
mobil 414 57 571 Brattbakken 2, 3830 Ulefoss
Varamedlem Maria Beluga
vara@eurasierklubben.no
mobil 993 57 099 Toftes gate 66, 0552 Oslo

NEK-nytt 2012:
Utgivelsesplan/materiellfrist:
uke 35 - 1 september
uke 48 - 1 desember

Vi setter stoooor pris på alle 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!

Nytt fra styret
Styremøter:
Det er avholdt 3 styremøter siden siste nummer av Nek-nytt. Noen av sakene som ble diskutert
var:
- Arbeidsfordelingen i det nye styret
- Ekstraordinært årsmøte
- Hannhundliste
- Eurasierspesialen
- MH med mer...
Aktiviteter:
Klubben har avholdt MH på Hauerseter helgen 19.-20. mai. Det var en vellykket helg med mange
fornøyde deltakere. Vi har også arrangert lydighetskurs på Hadeland med instruktør Elin LangboLien, les mer om dette lenger bak i bladet.
Utstillingen på Vålerbanen, helgen 13.-15. juli, er nå rett rundt hjørnet, og utstillingskomiteen jobber lange dager for å få på plass de siste detaljene. Vi håper vi ser mange av dere der! Årets Eurasierspesial nærmer seg også. I tillegg til utstilling og annen hygge blir det i år avholdt medlemsmøte i regi av avlsrådet. Mer info kommer!
Videre planer for 2012:
Vålerbanen 14.- 15. juli
Spesialen 11. august på Torpomoen
Agilitykurs
K-test 07. oktober
Stand på Dogs4all 24.-25. november

Styret ønsker alle våre medlemmer en riktig
god sommer!
For styret
Therese Danielsen

Norsk Eurasierklubb inviterer til K-test 7.oktober
i Båstad, Østfold

5. plass 304 poeng
6. plass, 300 poeng
7. plass, 295 poeng
8. plass, 283 poeng
9. plass, 262 poeng
10. plass, 250 poeng
11. plass, 226 poeng
12. plass, 183 poeng
13. plass, 179 poeng
14. plass, 177 poeng
15. plass, 162 poeng
16. plass, 156 poeng
17. plass, 147 poeng
18. plass, 134 poeng

N UCH Ingmar av Geehrbacch
N UCH Feuerblick Renate
INT NORD EST LV UCH NORDJV-06 NV-08 Dennis av Geehrbacch
N SE UCH Oj-Oj av Nixenspitze
N UCH NORDJV-10 Zicata`s Bellmann
N UCH NV-11 Isak av Geehrbacch
N UCH LV-UCH Hanna av Geehrbacch
Dazzling Dainty`s Charly
INT NORD UCH FINV-07 KBHV-08 NVV-11 Adam av Geehrbacch
Carve Canem Dito Desiderius
Bittebit`s Enora
Bittebit`s Chevy
Amentino`s Amira
Carve Canem Exhilario Eugenia Ecchovcv

Årets aktive eurasier
1. Plass

NORD UCH Sund Stamm`s Handmade Hazard

Kunne du tenke deg å være distrikskontakt?

Avdøde eurasiere

Paragliding med hund
av: Helene og Thomas

I dag har vi hatt Balto med oss på en liten flygetur med paraglider. Selen vi brukte på han er spesiallaget for hunder og blir brukt til fallskjerm og paragliding. Balto så ut til å trives i luften, satt bare
helt stille og speidet utover landskapet.

Gårdspensjonat i Øvre Eiker

Skal du reise bort og trenger et feriested til hunden
din? Sørg for at hunden får en like god
ferieopplevelse som deg!

Vi har alltid hundens beste i tankene!!!

For mer informasjon og bestilling, ta kontakt:
Telefon: 41 22 12 58
Mail: pensjonat@heidishundeglede.no

www.heidishundeglede.no

Fakta rundt skjoldbrystkjertelen

Av: Bettina Franz

Ved siden av Diabetes mellitus og Cushing-Syndrom er underfunksjonen av skjoldbruskkjertelen
( = hypothyroidism) en av de hyppigste sykdommene av hormonkjertler (endokrinopati) hos hund.
Sykdommen forekommer ikke bare hos eurasieren, men også hos mange andre hunderaser. En
studie som ble påbegynt for 6 år siden i Sveits, og som i løp av de siste 4 år ble fortsatt i IFEZ,
kunne fastslå i høst 2011, at 15,54 % av alle blodprøver tatt hos eurasier, viser en tydelig underfunksjon. 62,81 % viste helt tydelig normale verdier. 21,65 % hadde endrede verdier som tydet på
en forstyrrelse, men viste ingen tydelig underfunksjon.
1035 blodprøver ble tatt, mange ble tatt når hunden skulle HD – røntges, dvs. prøvene ble stort
sett tatt fra hunder som var tilsynelatende friske. Blodprøvene ble sendt til et sentrallabratorium i
Tyskland for å få sammenliknbare verdier.
Denne studien viser at underfunksjonen av skjoldbruskkjertelen er et problem i vår rase, og det er
viktig å jobbe med dette. I mange eurasierklubber er en undersøkelse av skjoldbruskkjertelen en
betingelse for at hunden kan gå i avl.
Men denne sykdommen er veldig komplekst og tom. en veterinær, som ikke har tilegnet seg spesialkunnskap på dette feltet, har vanskeligheter med å tolke verdiene på rett måte og hvordan
dette skal brukes innen avl. Dette burde bli overlatt til ekspertene.
Derimot er det allmenkjent at en underfunksjon av skjoldbruskkjertelen er en sykdom som påvirker
stoffskiftet og er årsak til ulike symptomer som for eksempel: slapphet, dårlig pels, forstyrrelse av
fruktbarheten, lett for å få infeksjoner, vektøkning, atferdsendringer etc. Dessverre blir sykdommen
først oppdaget når symptomene er tydelige, og hunden har en alder av ca. 6 år. Først når allerede
70% av skjoldbruskkjertelen er ødelagt, vises symptomene. Til dette tidspunktet er de fleste hundene allerede gått i avl. Uten tvil består en arvelig komponent, man mener til ca. 80%. Dessverre
er sykdommen multifunksjonell, og derfor kan man ikke regne med å oppdage DEN genmarkøren.
Tilsynelatende friske hunder burde undersøkes ved hjelp av en blodprøve. Diagnosen stilt ved
hjelp av 2 parametere (T4 eller fT4 og TSH) har vist seg til å ikke være brukbare om man vil jobbe
forebyggende. Disse verdiene blir påvirket av andre sykdommer og ulike medikamenter og kan
fører til en feildiagnose av en underfunksjon. På en annen side kan verdiene bli endret av thyreogluobulinautoantistoffer (TgAA), slik at en begynnende underfunksjon blir dekket over.
For en forebyggende undersøkelse burde man minst se på de 4 parameterne T4, fT4, TSH
og tgAA (enda bedre hadde det vært å gjøre som i USA og lage en fullstendig profil av skjoldbruskkjertelen ved hjelp av T3, fT3, T3AA og T4AA i tillegg)
Disse verdiene og relasjonen til hverandre viser om hunden allerede lider av en underfunksjon
eller vil være utsatt for det i framtiden. Men også i dette tilfelle kan det være uklarheter og det
trenges en ny undersøkelse til et senere tidspunkt. Disse hundene burde ikke brukes i avl, inntil
det foreligger et tydelig resultat.
Betydning av TgAA ( AA = Autoantibodies): vitenskapelige undersøkelser har vist at en underfunksjon av skjoldbruskkjertelen til 50 – 80% (avhengig av undersøkelse) oppstår pga. en autoimmun
betennelse av vevet i skjoldbruskkjertelen. Dette kan ta noen år. I USA blir hunder som flere ganger har hatt positiv TgAA men ellers normale verdier ikke brukt i avl.
For å lese mer om dette temaet kan jeg anbefale boken “The Canine Thyroid Epidemic” av
W.Jean Dodds / Diana R. Laverdure.
Spørsmål rundt sykdommen eller blodprøver kan stilles til forfatteren av artikkelen med. vet. Bettina Franz, eurasier@gmx.ch

Hannhundlista
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.
Informasjon til hannhundeiere: Når din hannhund skal brukes i avl, er det viktig å vite hvilke reningslinjer klubben har for dette. Hunden din skal:
-Være registret i NKK når du bor i Norge, eller være registrert i ditt lands FCI godkjente kennelklubb
-Være over 15 måneder gammel
-HD status skal være A eller B
-AA status skal være A eller B
-Patella status fri/ 0/0
-Entropium/ ektropium – ikke påvist -Distichiasis – påvist/ ikke påvist
-Ha en rød sløyfe/excellent fra en utstilling etter fylte 15 måneder
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)
En hannhund skal tas ut av avl i Norge etter å ha hatt 5 kull. Dette er viktig for å unngå at det spres
for mye av det samme genetiske materialet. Ideelt sett avventer man helseresultatene av valpene av
de to første kullene, før hannhunden bli brukt igjen. På denne måten kan det oppdages om en hannhund ev. gir videre uønskede egenskaper.
Du finner NEK`s avlstrategi på http://eurasierklubben.no/dokumenter/NEK-Avlsstrategier.pdf.Ta
gjerne kontakt med oss i avlsrådet om du skulle ha noen spørsmål rundt dette! Vi forklarer gjerne alt
rundt helseresultatene og hvor du finner de nødvendige skjemaene slik at din hannhund kan bli avlsgod- kjent! Husk at du som hannhundeier har minst like mye ansvar for valpene som tispeeier. Du
har rett til å sette krav og stille spørsmål til tispeeier. Det er også din rett å si nei om du føler at det er
noe feil. Halvparten av genene til valpene er fra din hannhund, ta ansvar!
Oppfyller din hannhund disse kriteriene, send inn til avl@eurasierklubben.no

Argos vom Harlekin FOTO: Walter Vorbeck

Distrikskontakt i midt norge
Hei. Jeg heter Anne-Grete Rønningsbakk og er Distriktskontakt her
i Midt Norge. Er lykkelig eier av 6 Eurasier og 4 Mittelspitz.Driver
nå et lite oppdrett av begge rasene ( Kennel Amentino) Kjøpte min
1.Eurasier i -99.Hun var en import fra Sverige,og var hund nr.18 av
denne rasen i Norge.Har hatt egne hunder siden 1986,før eurasier
så hadde jeg en Golden Retriever og en Kees hund.
Har vært med i Norsk Eurasierklubb siden starten for 6år siden. Jeg
satt som valpeformiddler i klubben i 3,5 år.Nå sitter jeg som Distrikts
kontakt og som leder for valg komiteen. Som distriktskontakt ønsker
jeg gjerne innspill,spørsmål fra andre medlemmer,eller Eurasier intereserte .
Hver høst så har jeg og Bente på Fanakkas hatt Eurasier treff i Orkdal.Noe som også vil skje i år.
Nytt av året er at vi planlegger et kurs med en allsidig Instruktør,og da ønsker jeg å få innspill fra
våre medlemmer om det er noe spesielt som dere ønsker å lære/trene på.Har du kanskje et problem med din hund ? Nøl ikke med å ta kontakt! Ønsker alle Eurasier venner en fin sommer!
Hilsen Anne-Grete Rønningsbakk

Distrikskontakt Nord-Norge
Jeg heter Laila, er 40 år, og bor i Ibestad kommune i Sør-Troms,
med samboer og to små som er blitt store. Jeg har alltid vært glad i
dyr, og spesielt hund. Da vi bestemte oss for å få en egen, hadde vi
bare noen få krav. Det skulle være en snill hund som likte turer og
som ikke bjeffet så mye. Heldigvis passet eurasieren passet perfekt.
Vi fant en oppdretter i Sverige, og hentet Blomtorpets Sol, til daglig
kalt Kira, i oktober 2010. Hun er nå 22 mnd og hele familiens solstråle! Vi har deltatt på valpekurs, og der oppdaget jeg at min hund
var ikke det minste interessert i meg! Skikkelig nedtur. Heldigvis
viste det seg at vi bare måtte få inn riktig læremodus;) I dag har vi
full kontakt og trener konkurranselydighet, spor og litt utstilling.
Når det gjelder å være distriktskontakt, ble det meg fordi jeg savnet en slik selv. Dessuten synes jeg
det er fint å kunne snakke med, å informere andre om rasen vår. Jeg håper å kunne arrangere minst
et treff i løpet av sommeren, samt treninger, og evt kurs om det er interesse for det. Om det er noen
som har forslag og/eller andre ønsker er det bare å ta kontakt. (Håper medlemmene her kan sende
meg en mail med noen ord om seg selv og sin hund, slik at jeg samtidig kan orientere meg litt om
‘populasjonen’ i regionen.)
Med vennlig hilsen Laila

Distrikskontakt telemark
Marianne Stoa. Se styret.

BIR og BIM voksne
NKK Harstad17. mars 2012 Wera Hüberthal

00554/06 Dennis av Geehrbacch - Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR
NO33181/10 Fanakka´s Fanta - Exc.AK.1AKK.CK.CERT.1BTK.CACIB BIM

Norsk Miniatyrhund Klubb, Rogaland 31. mars 2012 Cathrine Lebret
CMKU/67/08 Enya Tomimopa - Exc, CHK 1.CHKK CK 1BTK BIR
Ingen BIM

Norsk Miniatyrhund Klubb, Rogaland1. apr. 2012 Anne Fitzpatrick
CMKU/67/08 Enya Tomimopa - Exc, CHK 1.CHKK CK 1BTK BIR
Ingen BIM

NKK Hordaland 14. apr. 2012 Eivind Njærum

S11660/2008 NORD UCH Sund Stamm´s Handmade Hazard - Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR
NO58416/10 Zafira A Princess Named Nemi - EXC. UK 1 UKK CK CERT 1 BTK CACIB BIM

Norsk Dobermann klubb, Leto 28. apr. 2012 Leif Ragnar Hjort

NO43583/11 Uscha av Nixenspitze - Exc.JK.1JKK CK CERT 1 BTK BIR
NO40792/11 Bittebit´s Hefty-Boy - Exc, JK. 1JKK. CK. CERT 1 BHK BIM

Førde Brukshundlkubb 28. apr. 2012 Annette Bystrup

20273/03 Albert av Geehrbacch - Exc. VTK 1, VTKK CK 1 BHK BIR
NO49382/10 Carve Canem Exhilaro Eugenia Eccho - Exc. UK 1 UKK CK CERT 1BTK BIM

Surnadal og Rindal Hundeklubb 28. apr. 2012 Collette Muldoon

00554/06 Dennis av Geehrbacch - Exc, CHK 1.CHKK CK 1BHK BIR
S58551/2005 Leiionspitz Qchani - Exc, CHK 1.CHKK CK 1BTK BIM

Sunndal Hundeklubb 29. apr. 2012 Zeljka Fon Zidar

S58551/2005 Leiionspitz Qchani - Exc, CHK 1.CHKK CK 1BTK BIR
NO32330/10 Zicata´s Bellmann - Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM

Norsk Berner Sennenklubb, Leto 29. apr. 2012 Harto Stockmari

S11660/2008 NORD UCH Sund Stamm´s Handmade Hazard - Exc, CHK 1.CHKK CK 1BHK BIR
NO34319/09 Ingeborg av Geehrbacch - Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM

Sør Rogaland Brukshundklubb 5. mai 2012 Christian Stefanescu

NO33528/11 Redlance Kito - EXC. UK 1 UKK CK CERT 1 BHK BIR
Ingen BIM

Norsk Papillon og Phalene klubb 6. mai 2012 Ligita Zake

NO33528/11 Redlance Kito - Exc. UK 1 UKK CK CERT 1BHK BIR
NO43704/11 Vega av Nixenspitze -Exc.JK.1JKK CK CERT 1 BTK BIM

NKK Kristiansand 12. mai 2012 Janeiro, Francisco Salvador G.

26730/08 Hanna av Geehrbacch - Exc.AK.1AKK.CK.CERT.1BTK.CACIB BIR
S11660/2008 NORD UCH Sund Stamm´s Handmade Hazard - Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB
BIM

Sunnmøre Hundklubb 19. mai 2012 Arne Foss

NO48250/10 Carve Canem Dito Desiderius - EXC. UK 1 UKK CK CERT 1 BHK BIR
Ingen BIM

Haugesund Hundeklubb 19. mai 2012 - Natasa Blanusa

18555/07 Redlance Harly Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR
Ingen BIM

Vest- Finmark Fuglehundklubb 20. mai 2012 Tino Pehar

NO38128/11 Tingeling av Nixenspitze Exc.JK.1JKK CK CERT 1 BTK BIR
Ingen BIm

NKK Kristiansand BIM og BIR.

Norsk Miniatyrhund Klubb BIR og 2BTK
Foto:Ann Kristin Mannes Frøkdal

Norsk minatyrhund klubb
BIR. Foto Britt-Ingunn Hamre

BIR og BIM valper
Norsk Miniatyrhund Klubb, Rogaland 31. mars 2012 Trine Gustavseb
Debbie van disse kaante Kuunder - BIR
Amentino`s Caro - BIM

Norsk Miniatyrhund Klubb, Rogaland1. apr. 2012 Anne Fitzpatrick
Debbie van disse kaante Kuunder - BIR og BIG4
Ingen BIM

Norsk Berner Sennenklubb- Letohallen
Wilma av Nixenspitze - BIR - BIG4
Ingen BIM

Flateby hundeklubb 10.06.12
Passofono’s Goggen BIR
Waluna av Nixenspitze BIM

Norsk Miniatyrhund Klubb, lørdag og søndag. Foto?

Send epost til utstilling@eurasierklubben.no
om du vil være med å hjelpe.

det nye styret 2012
LEDER ANITA STEEN:
Styreleder og leder i utstillingskomiteen. Er ei jente på 36 år
som deler hus på Kløfta med samboer Robert og to eurasiere,
INTUCH NORDUCH KBH06 Bergliot av Geehrbacch på 7,5 år
og Mettelin`s Freia på 3,5 år. Jeg er født og oppvokst med både
schæfer og svensk lapphund men Lotte og Freia er mine to
første egeneide hunder.Jeg var en av initiativtakerne til og starte
Norsk Eurasierklubb i 2006 og har sittet som leder siden den
gangen.

NESTLEDER KINE ELISABETH AUNAN
Hei! Jeg heter Kine og er 34år og bor på Frogner i Sørum. Jeg
jobber som helsesekretær på Skedsmokorset Jeg er samboer
med Per og vi har tilsammen 4 barn. Jeg er oppvokst med newfoundlandshund og har ønsket meg hund hele livet. Men ikke før
jeg passerte 30 ble det hund i huset. Jeg ville ha en mini nuffe
som ikke siklet og ikke luktet hund.... vanskelig! En på jobben til
Per skulle ha seg hund og jeg ble nyskjerrig på hvilken rase de
så på. Da han viste meg bilde av Eurasieren ble jeg solgt. For
en utrolig pen hund. Vi begynte og lese om rasen og den var jo
per- fekt!!! Så startet jaken på valp. Vi skjønte det kunne ta sin
tid og få tak i valp da det var ventelister men vi ville gjerne hilse
på noen hunder og tok kontakt med div oppdrettere. Vi endte opp
med en tispevalp (Oj-Oj av Nixenspitze) fra Nixenspitze som vi
hentet i vinterferien -10. Jeg hadde vært på utstilling som liten og
hadde lyst til og prøve det. Det var utrolig morsomt. Resultatene
går opp og ned men Oj-Oj har nå blitt norsk og svensk champion!
Og mor har blitt bitt av utstillingsbasillen!
Vi har akkurat fått en ny valp fra Zicata´s, Ko-Ko ( Zicata´s Kessi
of Benji) som jeg håper vil gjøre det bra i utstillingsringen i inn og
utland.
SEKRETÆR THERESE DANIELSEN
Jeg heter Therese Danielsen og er 26 år gammel. Jeg ble valgt
inn i styret i 2011 og satt først et år som kasserer, før jeg nå har
tatt over som sekretær. Jeg kommer opprinnelig fra Mandal, men
har bodd i Oslo i ca. 7 år. Her bor jeg sammen med min samboer
Rune, og eurasieren Zita (Ozita av Nixenspitze), og jobber til
daglig i Skattedirektoratet. Zita er 2,5 år, og er vår første “egne”
hund. Jeg har vokst opp med hund, så etter nesten 5 hundeløse
år i Oslo var det ikke tvil om at det måtte en hund i hus! Valget
falt på Eurasier, og vi kunne ikke vært mer fornøyd! Siden vi bor
midt i byen er Zita blitt en skikkelig byhund som trives godt med
mye action rundt seg, men det aller beste hun vet er likevel å ta
t-banen ut av byen for en skikkelig skogstur!

STYREMEDLEM JANNE LILJEDAHL
Mitt navn er Janne Liljedahl, er født og oppvokst i Kr-sund N. Er
gift med Trond og vi har 5 barn. Jeg er utdannet intensivsykepleier, og jobber nå i akuttmottaket ved Lillehammer sykehus.
Min mann og jeg fikk vår første Samojed hund i 1982 og har
siden da hatt samojeder. Vår første Eurasier fikk vi i 2007, som
vi da hentet i Sverige. Har så siden da, fått også to Eurasiere fra
Finland. Med disse hundene ble vår Zicata’s kennel til.
Jeg vokste opp med schaferhund og hest. Har drevet mye med
trening/preging av hester. Samt trening av hund. Jeg brenner
veldig for det med viktigheten av sosialisering av hunder. Uansett
alder eller rase. Og er derfor lidenskapelig opptatt av hundens
ve og vel når det gjelder det å kunne fungere sosialt sammen
med alt og alle. Da er jo da en har det best, både to og firbeinte.
Grunnen for at jeg fikk meg en Eurasier av at jeg var veldig fasinert av dens skjønnhet, personlighet og særegenhet. At den er en
flott familiehund, som en kan ta med seg hvor som helst, til hvem
som helst. Samt at dette var en hund som gikk fint sammen med
våre andre hunder, samojedene.
Mitt motto er ”LEV I NUET” det gjør hundene.
Med vennlig hilsen
Janne Liljedahl

STYREMEDLEM MARIANNE STOA
Jeg heter Marianne Stoa 43 år , uføretrygdet , forlova medStigArne Skotterud , barna vi har her har 4 bein - ingen på to bein. Vi
bor sammen i mitt barndomshjem på Ulefoss i Telemark .
Vi var den første familien i Midt-Telemark som fikk eurasier. Har
aldri angret på att vi fikk denne rasen i huset .
Vår første eurasier fikk vi høsten for 6 år siden - Eyla av Nixenspitze født 25.12.2004 , hun bodde på Sotra hos søskenbarnet til
Stig-Arne , men der gikk ikke tispene sammen så hun flytta til oss
.
August 2008 hadde Eyla ett valpekull , derfra beholdt vi første
tispe som ble født , hun fikk navnet Affi Eylasdottir - hun ble
Norsk Champion i februar 2011 . August 2009 kom vår lille prins
til verden i Sverige , han fikk navnet Leiionspits Lovely Leon ,han
mangler ett stort cert for å bli Norsk Champion .
Vi reiser rundt i Sør Norge på utstillinger . Har med hundene over
alt hvor vi drar . Trener agility og rally lydighet med hundene våre
, dette liker de veldig godt .
Stilte til valg som styremedlem i Norsk Eurasier Klubb våren
2012 , ble valgt inn til dette . Har tatt på meg vervet som Telemarkskontakt for Eurasier klubben , vil prøve å samle alle
Eurasier eiere i hele Telemark til ett sosialt og koselig miljø for
hundene og Deres eiere . Det vil bli lagt opp til felles treff med

forskjellige aktiviteter rundt omkring i Telemark , med fine
turer og kaffi kos . På treffa kan vi dele positive og negative
erfaringer om rasen vår .
Jeg vil hjelpe Dere så godt jeg kan . Det jeg ikke hvet , undersøker jeg videre så Dere får det riktige svaret.
Affi og Leon har satt 6 valper til verden 3 tisper og 3 hann
hunder den 19.06.2012 , som vi skal kose masse med fremover til de flytter til nye familier i slutten av august .
Dette er en liten beskrivelse av meg selv , er det noe mere
Dere lurer på kan Dere ta kontakt med meg på tlf : 41 45 75
71 . Med vennlig hilsen Marianne Stoa
VARA MARIA BELUGA
Jeg heter Maria og er 23 år. Kommer opprinnelig fra Harstad
i Troms, men bor nå i Oslo hvor jeg studerer til en Master i
Menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Trives kjempegodt! Har en eurasiertispe på litt over 2 år ved navn Attilla
som er min første egne hund, og jeg må innrømme at jeg
virkelig har falt for denne herlige rasen!
I tillegg til å bruke en del tid på/med hund, bruker jeg også
fritiden min til å gå på konserter, være sammen med venner
og geocaching. Ellers befinner jeg meg også i utstillingsringen
med frøkna i ny og ne :)

Mentaltesting

Av Kine Elisabeth Aunan Foto: Alexander Klæbo
19 - 20 mai arrangerte klubben MH på Hauerseter i Akershus.
Det var påmeldt 16 hunder på de to dagene. Det var 8 eurasiere. 7 eurasiere fikk gjennomført og 1
ikke gjennomført.
Det var 2 fine dager som gikk raskt og effektivt uten noe kluss. Skryt fra dommeren fikk vi også!
Klubben håper alle som var med hadde en fin opplevelse og at de syns det var spennede og se
hvordan sin hund reagerte på de ulike oppgavene de møtte på i skogen.
På neste side forteller vi litt mere om hva en MH er.

Hva er MH?
MH er en beskrivelse av hundens reaksjoner og evne
til å avreagere i gitte situasjoner. Det er fire hovefunksjoner man ser etter; flokktilhørighet, jaktinstinkt, forsvarsevne/ lyst og nysgjerrig- het/undersøkelse, alle
viktige elementer i vårt samspill med hunden. Gjennomgående i hele beskrivelsen er hundens stressnivå
og mestring, samt evne til avreagering. Beskriverne
(dommerne) er ansvarlig for at hunden gjennomfører på forsvarligvis skulle stressnivået øke for mye,
avbrytes beskrivelsen. Beskrivelsen gir ingen fasit og
det gis ikke karakterer bestått eller ikke bestått, man
får simpelthen en beskrivelse av hvordan hunden reagerer på de forskjellige momentene. Alle hunder som
gjennomfører får diplom fra NEK.
Hvordan gjennomføres beskrivelsen?
Hund med fører går gjennom en bane. Man trenger
ingen forhåndskunnskap for å delta, ekvipasjen
følges av en testleder som hele tiden gir beskjed om
hva som skal skje og hvordan føreren skal forholde
seg. De to beskriverne observerer hundens reaksjoner og noterer etter et fastsatt system i en protokoll.
Protokollen gjennomgås etter endt beskivelse og
man får den med seg hjem. MH er et offisielt NKKarrangement.
Hvorfor gjennomføre en MH?
En mentalbeskrivelse lærer deg masse om din egen hund og gir deg kunnskap som du kan bruke
i det daglige. Det er interessant å se og kanskje bli overrasket over hvordan hunden din takler forskjellige situasjoner. Mange som har deltatt så langt har blitt positivt overrasket over hva som «bor» i
den hunden de deler livet sitt med

Noen tanker om mentalbeskrivelsen
Noen mentale egenskaper er direkte arvelige. Blant disse er det særlig aktivitetsnivået, aggressivitetet, engstelser og jaktinstinkt.I eurasierstandarden FCI nr. 291 står det på adferd/temperament:

Selvsikker, rolig, avbalansert, vanskelig å provosere.
Vaktsom og oppmerksom uten å bråke. Sterkt knyttet til sin
familie, noe reservert overfor fremmede uten å bli aggressiv.
Mangler jaktlyst.
Det må vi ta vare på i avl. Eurasierne skulle være som det er beskrevet i standarden.
Vi må også ta vare på en god mental helse med hensyn til dyrvernet. En hund som er engstelig
hele tiden har ikke noe godt liv. Er hunden for aggressiv, fungerer den ikke i samfunnet og hunden
blir ofte avlivet. Med en mentalbeskrivelse prøver man å finne ut ekstremer, og disse bruker man
ikke i avl.
Det er mulig med den mentalbeskrivelsen fra NKK. Jeg synes likevel at det ville være bedre å ha
en beskrivelse som passer litt bedre til vår rase.
I Sveits har hver raseklubb en egen mentalprofil for sin rase. Det finnes en ”basis-test” som blir
tilpasset til hver rase ved at noen deler av testen blir utviklet og utvidet, og andre deler blir tatt bort.
Mentalbeskrivelsen kan også være en pekepinne for eierne. De kan få informasjon om hva de må
passe på hos hunden og hva som må øves med hunden for å unngå ulykker.
Jeg ville anbefale en mentalbeskrivelse at alle hunder. Det er en god erfaring for eier og hund og
et bidrag til dyrvernet. Det er viktig at man ikke er for stolt til å avbryte testen (om ikke dommeren
gjør det), når man ser at hunden blir for redd og får for mye stress.
Bettina Franz (adferdsdommer i Sveits)

HD-resultater

AD-resultater

eurasiertreff hamar
Av: Mona R.Heggelund

Eurasier-treff på Hamar 9.juni,på Hundens dag. Endelig ble det er Eurasier-treff på Hamar. Det er
noen av oss som har pratet lenge på at vi burde samle Eurasiere fra Hamar og omegn. Det begynner og bli en del Eurasiere her. Denne gangen kom det 2 fra Moelv,2 fra Vallset, 1 fra Brumunddal
, 4 fra Hamar og en Keeshondvalp fra Hamar. Det var 3 Eurasier-eiere som ikke hadde mulighet
for å være med denne gange, men ville gjerne være med neste gang. Vi møttes på Torps-legesenter og gikk mot Hamar domkirkeodden. Der har de en fin inn-gjerdet plass som kan brukes for
å slippe hundene løs. Hundene lekte ca 1 time ,før vi gikk ned til strandkanten for å grille og bli
bedre kjent. Den minste Eurasieren var bare 10.uker gammel. 3 timer gikk veldig fort og vi bestemte at vi skal prøve og ha et nytt treff til høsten. Hvis det er noen flere Eurasier-eiere rundt
Hamar område som har lyst til å bli med på neste treff ,så kan de ta kontakt med meg. Takk til alle
som stilte opp og gjorde dagen kjempe fin. Hilsen Mona R.Heggelund

Ti kvelder på dansekurs med hunden
Av: Hilde Nilsson

Ti kvelder nå jeg vært på dansekurs med min eurasier, Unafortunas Amon Teddy. Eller det heter
egentlig ikke dansekurs, men Kreativ Lydighet. Noe som i hovedsak bygger på freestyle. Kurset
er i regi av Din Beste Venn, hvor vi også har gått valpekurs, grunnkurs og videregående 1. Vår
motivasjon (eller min) var å lære litt flere triks for å ha det moro i parken, imponere svigermor eller
bare for å oppnå mer kontakt med hunden min.
Teddy er vår første hund, og det har vært viktig for meg å få god veiledning underveis for å bli
trygg på at vi er på rett vei. Det har jeg absolutt fått hos Din Beste Venn. Da det ble klart at de
skulle sette opp et slikt kurs igjen, satt jeg meg på venteliste med en gang. Instruktørene er flinke
til å inkludere og følge opp, samtidig som det ikke er krise om du ikke har stor progresjon hele
tida. Det viktigste er å ha det gøy med hunden!
Vi har lært nye øvelser og bygd videre på de vi har lært på tidligere kurs. Kort oppsummert var de:
•
Gå pent i marsj
•
Finger-target
•
Snurr til høyre og venstre
•
Slalåm i ulike varianter
•
8-tall i ulike varianter
•
Sideskifter
•
Bakpartskontroll
•
Stolpe (rundt fører)
•
Hopp over ben
•
Rygge
•
Rygge mellom bena
•
Sitte bamse
•
Stå på 2
Det er ikke sånn at vi kan alt dette nå, men vi har fått en verktøykasse til å lære og fortsette enten
på nytt kurs eller alene. Noen av de andre hundene på kurset kan alt, men det er et viktig poeng
at det ikke gjør noe om du kan alt. En stor utfordring for meg er å ha nok tålmodighet, fordi Teddy
ikke lærer like fort som de andre hundene. Men han vil, og noen øvelser går som en lek. Da har
jeg etter hvert lært at det er viktig å gjøre øvelser som han lykkes med, og heller ta en pause når
noen øvelser er seige å lære.
Kurslederen vår Mari Gøbel var en svært inspirerende dame, som selv noen ganger viste med sin
Golden Retriever hvilke muligheter som finnes. Det var fascinerende å se kontakten og samspillet
i den ekvipasjen!
Nå har vi akkurat kommet hjem fra ”eksamen”. Vi fikk tilskuere fra et annet kurs og det var en
varm kveld, så det var nokså vanskelig å få kontakt med Teddy under framvisninga. Likevel var
det kjempemoro, og å sette sammen et program med passende musikk ga mersmak.
Mer info om freestyle finner du på: http://www.norsk-freestyleforening.no/
Mer om kurset jeg gikk: http://dinbestevenn.no/

Skraperudtjern

Av: Caroline Fossberg

Hver 1.søndag i måneden arrangerer vi fellestur til Skraperudtjern på Skullerud. Neste treff vil
altså være søndag 1.juli klokken 12. Det har til nå møtt opp en del hunder, selv om naturligvis
antallet varierer fra gang til gang. Vi møtes ved parkeringsplassen ved plantasjen.

Verdensutstillingen 2012
Av: Merethe Vaage
Vi har tatt med oss vår lille øyensten Kera til verdensutstillingen i Østerriket i år . Mest bare for å
se hvordan det er , samt en storbyferie er ikke å forakte .
Jeg har aldri sett ett større opplegg , bare det å komme seg inn til utstillingen var ett mareritt .
Kø , kø , kø på autobanen var bare en ting . Men når først det var over og vi hadde fått parkert
i verdens trangeste parkeringshus, så var vi igang. Vi skulle stille på Lørdagen ,og dagen før
hadde det vært opp over 70 000 mennesker der ,og en 20-30 000 Hunder. Så det var nok ikke
mindre tall når vi var der. En ting var ivertfall sikkert , det var enormt mange mennesker der og
veldig, veldig mange flotte hunder i alle raser du kan tenke deg.
De hadde alle slags former for utsilling,agillitybaner hadde dem ,og til og med eget show for
reddningshunder . Vi fikk ikke tid til å se på dem, men det så grådig staselig ut,med ambulansepersonell med de fine hundene sine på rekke og rad.
Stråelende solvær hadde vi fått og tempraturer opp i
30 grader .
Når vi endelig fant hallen vi skulle stille i, vist helseattest ,pass og fått stempel ,fått ringnummeret så var
det bare å vente på vår tur. Vi fant oss en plass mellom noen Spitzhunder og ventet .
Det var 68påmeldte Eurasiere totalt . Men ikke alle
som var påmeldt stillte .
Det gikk fort 2-3timer før det var vår tur i ringen. Jeg
har aldri vært så nervøs i mitt liv . Vi fulgte nøye med
på hvordan dommeren var, hvordan de andre gikk
i ringen, var det noe anderledes her enn på andre
mindre utstillinger ? Det var mye likt som hjemme,
men noe var anderledes,det gikk litt fortere i ringen,
dømmingen gikk fort men var veldig grundig, bare de
beste eksemplarene var godt nok . Vi gjorde store
øyner da dommeren kom frem med blandt annet målebånd ,dette var nytt for oss
Konklusjon ,det er en tøff konkuranse ,streng dømming,men rettferdig .
Kera og jeg kom ikke videre, hun gikk ut med Gul på grunn av tannmangel, tannattester her
nede var han ikke intressert i . Men det gikk fint, vi fikk en god miljøtrening og Kera klarte seg
veldig bra med håndtreringen og fokuset var som det skulle.Det var uansett morro å prøve .
Etter vi var ferdig i ringen , så tok vi oss god tid til å kike på alle bodene som var i hallene. De
solgte utrolig mye fint, ikke spessielt billig, men ikke veldig dyrt heller.De hadde alt mulig, fra
klistremerker til mat ,leker,bånd,shampoer,hårfønere ,godbiter,hundebur i alle størrelser og varianter( vi grabbet med oss ett i samme slengen vi). Kera fikk seg ett nydelig nytt halsbånd med
‘’diamanter’’ på og hjerte bling som var gravert ‘’Kera’’ på . Hun var så stolt atte .
Sammen med moren til Kera og broren ( Izzy og Khan , som begge fikk 2.plass i sin klasse ) så
hadde vi en strålende tur,på utstilling og ellers i Salzburg . Hundene har kost seg glugg ihjel,fått
store mengder flått , oppmerksomhet ,kos og mer oppmerksomhet ( en dag i byen og sikkert
over hundre mennesker måtte stoppe oss for å ta bilder å stille spørsmål om rasen ).
Mvh Merethe Vaage og Redlances Kera

Lydighetskurs på Hadeland
Av: Kine E. Aunan Foto: Therese Danielsen

Det var 7 eurasiere påmeldt til lydighetskurset Mettelins Jason, Trigger av Nixenspitze, Mettelins
Fransa, Viva Zorro av Nixenspitze, Edeängs Fresia, Oj-Oj av Nixenspitze og Ozita av Nixenspitze.
Kurset varte over 2 dager og vi var alle spente på hva Elin kunne lære oss. På forhånd hadde Elin
bedt oss sende en mail med ting vi hadde lyst til og øve på. Alle var på forskjellige stadier men jeg
tror alle var enige i at vi fikk lært noen alle sammen. Siste dagen fikk vi også testet litt agility og vi
gikk spor med en hund. Dette syntes hundene var gøy!

Eurasierspesialen 2012
Torpomoen, Ål i Hallingdal 10.-12. august 2012

Utstilling 11. august 2012 - Dommer Lothar Mende, Tyskland
Elektronisk påmelding og betaling for utstillingsdeltakelse
gjøres på www.nkk.no
Frist : 23. juli
Årets rasespesial blir iår som vanlig arrangert på Torpomoen i Hallingdal. Spesialen er en
hyggelig helg hvor vi møtes, er sosiale samt at vi arrangerer utstilling med storcert for
rasen vår. For de aller fleste er det sosiale hovedsaken. "Alle" er der og vi koser oss
sammen hele helgen! For de som ikke har vært med på en spesial før, er dette kanskje
året å "debutere" på? Husk - man må ikke stille på utstillingen for å kunne være med!
Ringtrening fredag kveld? Det er ytret ønske om litt ringtrening før utstillingen. Vi legger
opp til en frivillig trening på fredag kveld kl 1900 for de som har lyst til det.
Utstillingen er på lørdagen, dommer er Lothar Mende fra Tyskland som tidligere har dømt
rasen i bla. Danmark og Finland. Utstillingen er offisiell og følger NKK sine regler. Alle
aldre kan stilles, fra 4 mnd gamle valper til veteraner over 8 år. Vi arrangerer også Barn og
Hund i pausen, påmelding på stedet. Premier til alle barn som deltar!
Fredag kveld er det felles grilling, vi dekker langbord ute. Lørdag kveld blir det felles
koldtbord for de som ønsker det. Vi dekker på langbord inne evnt. ute og har en hyggelig
og sosial kveld. Prisen for koldtbordet er 247,- for voksne og halv pris for barn under 10 år.
Overnatting (+ plass til bobil/campingvogn) og evnt. koldtbord samt andre måltider
bestilles direkte hos Torpomoen, se www.torpomoen.no eller kontakt de direkte på
tlf. +47 32082920
Kontaktperson ved spørsmål : Anita Steen, 97705678 eller
utstilling@eurasierklubben.no

Norsk Eurasierklubb ønsker alle velkommen til en hyggelig og
spennende helg i Hallingdal!!

N SE UCH Coryana`s
Jewel
Oppnådd Norsk og
Svensk Championat i
Rogaland 31.mars 2012.

NUCH Carve Canem Benevolentia Benedict
“Ailo” ble norsk utstillingschampion på NKK
Hordaland, 14.04.12.

NUCH LV-UCH Hanna av
Geehrbacch
Oppnådd Norsk og
Latvisk championat i Kristiansand
12.mai.2012.

NEKS

MINNE

INT NORD DK LIT UCH

Trollhovds Mayo
040404 - 130412

Verdens beste Mayo sovnet
uventet inn så alt for tidlig
og etterlater seg et stort tomrom som ingen kan fylle!
Mayo gjorde inntrykk på
mange og for oss er det ingen
over, ingen ved siden. Vår
store, gode teddybjørn vil for
alltid ha en helt spesiell plass
i våre hjerter og i hjertene til
alle dem som kjente han.
Hvil i fred, store høvding.
Trollhovds Otello,
Jan og Hege

Leiionspitz Remuz. Foto: Madde Svenson

