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medlemmene våre - kun unntaksvis sendes informasjon ut
på annen måte. følg med på hjemmesiden og les NEK-nytt!

‘‘Redaktørens hjørne’’

Da har våren så smått 
begynt og titte frem her på 
østlandet og snøen forsvin-
ner fort. Hundene kan kose 
seg noen uker uten bånd 
før det igjen blir båndtvang.

Jeg vet at mange er veldig 
flinke til å ta fine bilder av 
hundene sine så hadde vært 
veldig fint om dere kunne 
sende bilder og artikler om 
små og store ting som skjer 
i heimen!

Vi har også begynt med 
resultater og bilder fra 
valpeshow, men der er vi 
avhengig av at dere sender 
inn resultater. 

Kine
Redaktør

NUCH Fanakka’s Darka
Foto: Bente Kristel Knudsen



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

Vi setter stor pris på bidrag!!

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

NEK-nytt 2012:
 

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

Nestleder Kine Elisabeth aunan
nestleder@eurasierklubben.no
mobil 907 94 046
Moengvegen 14, 2016 Frogner 
 
Kasserer Therese Danielsen
kasserer@eurasierklubben.no
mobil 992 31 034
Ullevålsveien 7, 0165 Oslo

sekretær anne K. sletmo
a-sletmo@online.no
mobil 926 30 741
Båstadveien 936  1866  Båstad

styremedlem Torhild fossum 
magnussen
medlem@eurasierklubben.no
mobil 922 25 049
Smestadvegen 12A, 2008 
Fjerdingby
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Nytt fra styret i Norsk eurasierklubb

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

   Lydighetskurs 21-22 april
   Agilitykurs
   MH 20 og 21 mai
   Vålerbanen 14.15 juli
   Spesialen 11. august på Torpomoen 
   K-test 07.oktober
   Dogs4all 24.-25 november

Styret ønsker alle våre medlemmer 
velkommen til årsmøte 17 mars!

For styret
Anita Steen

Foto: Ole Klaseie

Foto: Bente Kristel Knudsen

Hva skal klubben arrangere?
Styret i Norsk Eurasierklubb trenger hjelp fra medlemmene landet rundt. 
Er det noe dere ønsker at klubben skal arrangere? 

Send forslag til leder@eurasierklubben.no

FOTO: Caroline Fossberg

styremøter:
Det er avholdt 3 styremøter siden sist nummer av Nek-nytt. Noen av sakene som ble diskutert var: 

     Arrangement 2012
     Årsmøte
     Møte med avlsrådet
     Lydighetskurs med mer

annet:
Utstillingskomiteen fortsetter sin planlegging av 
neste års spesial, alt av personell er i boks. Plan-
legging av Vålerbanen går også sin gang, avtalen 
for leie av banen er nå undertegnet. Dette finner 
sted helgen 13-15 juli, da trenger vi engasjerte 
medlemmer som vil hjelpe klubben så hold av 
denne helgen allerede nå. Planlegging av årsmøte 
jobber vi også med, hold av dagen 17. mars. Ellers 
skal klubben arrangere lydighetskurs i april som 
allerede er fullbooket.

Styret har også hatt et samarbeidsmøte med Ifez/
avlsrådet der retningslinjer og arbeidsfordelinger 
nå er vedtatt. Siden sist har også engasjerte med-
lemmer i Rogaland arrangert første kvalifisering-
skonkurranse innen Id spor - bra jobba!! 



      Sted og dommer        Navn                                  Premier                     

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

utstillingsresultater

bir og biM bilder

Norsk Dobermann Klubb                              S11660/2008 Sund Stamm’s Handmade Hazard         Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR
29 des 2011 Dagmar Klein                        NO34319/09 Ingeborg Av Geehrbacch                        Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTKBIM

Norsk Schnauser Bouvier Klubb     NO31880/09 Mimmi av Nixenspitze                          Exc.1AK.1AKK.CK.CERT.1BTK.BIR
4. feb 2012 Zlato Kraljic                                                                                                                     Ingen BIM
    
Norsk Grand Danios Klubb        NO33188/10 Oj-Oj av Nixenspitze                          Exc.AK.1AKK.CK.CERT.1BTK.BIR
5 feb 2012 Roberto Schill                                                                                                                  Ingen BIM
    
Norsk Boxerklubb                                         SE26060/2011 Essente Qamourette Qia          Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR
11 feb 2012 Kim Vigsø Nielsen      SE659336/2010 Fridlyckans Dixon                          Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM

Ølen - Etne - Vindafjord Hundeklubb      NO33528/11 Redlance´s Kito                          Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR
11 feb 2012 Jørgen Hindse                                                             Ingen BIM

Norsk Wech Corgi Klubb                      NO52385/10 Bittebit´s Enora                          Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR
12 feb 12 Antonio Di Lorenzo                                                                                                           Ingen BIM

Norsk Kennel Klub                       S41782/2007  Balule Cactus                          Exc.CHK 1.CHKK CK CACIB1.BHK BIR
18 feb 12  Van Deijl, Willemin,                      28181/08 Heidida´s C-Tara                                          Exc.AK.1AKK.CK.CERT CACIB 1BTK.BIM

Nordhordaland Hundeklub                      NO52112/10 Bearcub’s Carl Lagerfeld          Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK BIR
25 feb 12 Antonio Di Lorenzo                      S57303/2008 Sund Stamm’s I Am Ientami          Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIM

Norsk Rottweilerklubb                     Albionspitz Else - KCAH03660001                                Exc, CHK 1.CHKK CK 1BTK BIR 
3. mars 2012 Antonio Di Lorenzo     Dazzling Dainty’s Benny - NO51430/09                        Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM      
     
Norsk Rottweilerklubb Vestfold    S11660/2009 Orionstjärnans Johnny Cash Af Nobel    Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR
4. mars 2012 Monika Blaha     NO33153/11 Wentor’s Deilige Dolly                              Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM

29.12.11 02.02.12 03.02.12

11.03.12 12.03.12 18.02.12



03.03.12

Sted og dommer                  Navn                                 Premier:                     

utstillingsresultater valp
Vi minner om at valperesultater også kan sendes inn!
nestleder@eurasierklubben.no

22.01.12 Boxerklubben Trøndelag,                       Amentino`s Chanty                                           
.Dommer Line M.Haugen                                      Tinka av Nixenspitze                                          

Norsk Grand Danois Klubb 05.02.12                   Wilma Av Nixenspitze                                         
Dommer: Fredrich Birkmar                                   Passefino’s Goggen   
                                        
Norsk Hovawart Klubb  25.02.12                         Fanakka`s Zu-Man                                              
Anne-Marit Traaholt                                             Debbie van disse kaante Kuunder                                                       
 
 Norsk Hovawart Klubb 26.02.12                          Waluna Av Nixenspitze                                      
Steinar Balken                                                      Fantakkas Zu-Man                                            

Norsk Rottweilerklubb Vestfold 03.03.12              Waluna Av Nixenspitze                                        
Dommer: Antonio Di Lorentio                               Zicata’s Hawatha Of Cesar                                  
                        
Norsk Rottweilerklubb Vestfold 4. 03.12               Waluna Av Nixenspitze                                       
 2012 Monika Blaha                       Balder-Balder Tormod                                                                
       

bir og biM bilder

22.01.12 05.02.12 03.03.1226.02.12

BIR,BIG4
2BTK

BIR
BIM

BIR,BIG,BIS3
BIM

BIR,BIG,BIS4
BIM

BIR,BIG3
BIM

BIR
BIM

04.03.12



Det er et stort apparat som er i sving og i fjor 
deltok ca 700 hunder pr dag! NEKs utstil-
lingskomité er ansvarlig for den praktiske 
gjennomføringen arrangementet, men er 
avhengig av hjelp fra medlemmene!

Hva slags hjelp trengs?
For arrangørklubbene starter det praktiske 
arbeidet med selve utstillingen på fredag 
ettermiddag med rigging. Alt skal på plass 
før kvelden er omme. På lørdag og søndag 
er det gjennomføringen som gjelder, før alt 
skal pakkes ned igjen søndag kveld.

Vi trenger folk til følgende oppgaver:
• Rigging før og etter 
• Rydding/plukking av søppel 
• Skriving (for dommerne) 
• Ringservice (påse at personalet i ringene 
har det de trenger - papirer, sløyfer, kaffe, 
mineralvann) 
• Bemanning i premiebua 
• Bemanning av sekretariatet 
• Premieutsetting i finaleringen 

Vi er godt utstyrt med walkie talkies og 
diverse kjøretøy for å frakte utstyr utover
det er et stort område!

Hvem trenger vi?
Vi trenger ALLE! Unge og gamle, frisk og 
rask eller litt mer «skranglete»: Vi har opp-
gaver som passe for alle! Kan du ta på deg 
vakter hele helgen er det kjempefint! Passer 
det bare en av dagene eller kanskje bare 
noen timer så er det fint, det også. Jo flere 
som melder seg, jo færre og kortere vakter 
på hver og en!

Vålerbanen 2012

Lønn for strevet?
Lønn for dette arbeidet får vi alle i himme-
len, men det er morsomt å være med! Og 
slitsomt! Og hyggelig! Og sosialt! Det vi kan 
tilby alle på vaktlistene, er varm lunsj servert 
på stedet. På utstillingsområdet er det cam-
ping hvor du/dere får sette opp campingvogn 
eller telt gratis.

Og selvsagt kan alle få stille hund dersom 
man vil det! 

Vi disponerer forøvrig en stor, kjølig garasje 
hvor hundene kan ha det behagelig i burene 
sine mens «mor og far» jobber.

Styret og utstillingskomiteen håper at mange 
medlemmer 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 kulissene på slike 
arrangementer.

14. - 15. juli 2012
For femte gang er NEK og ÅOHK arrangører av en 
dobbelutstilling for alle raser på Vålerbanen og trenger 
personell!



kunne du tenke deg å
være distriktskontakt?
Klubben er nasjonal med medlemmer i hele landet og den vokser! I den sammenhengen søker vi 
engasjerte medlemmer som kan være distriktskontakter. Å være distriktskontakt betyr i utgang-
spunktet ikke mye mer enn å være kontaktperson lokalt for medlemmer, potensielle medlemmer 
og interesserte i rasen. I tillegg kan det etterhvert bli aktuelt å hjelpe styret med praktisk gjennom-
føring av arrangementer.

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

Vålerbanen 2012

avdøde eurasiere
NEK trenger hjelp til å få samlet inn informasjon om avdøde eurasiere. Vi ber herved alle medlem-
mmer sende inn dødsdato og årsak. I NKK´s Dogweb blir ikke dette fanget opp per i dag, men 
med IFEZ databasen har vi en ypperlig mulighet til å registrere dette. 

På denne måten kan vi få en oversikt over gjennomsnittsalder i Norge. Dessuten kan vi ved hjelp 
av statestikk kartlegge ev. sykdommmer og gjennomføre tiltak om nødvendig. Send informasjonen 
til Yvonne Marzinke ifez@eurasierklubben.no 

Takk for hjelpen!



eurasiertreff skraperudtjern
Vi har flere ganger arrangert eurasiertreff i oslo og akershusområdet. Den 8.januar hadde vi 
oppmøterekord hvor over 20 eurasiere møtte opp! 

Klokken 12 møttes vi ved parkeringslpassen og gikk samlet inn til skraperudtjern, som er et friom-
råde for hund. Her slapp de som ønsket hundene sine, og med et høyt tempo løp det flotte eurasiere 
på den store sletta! Været var fantastisk, og det samme ble dagen. Jeg kom hjem med en veldig 
sliten valp, som var kjempefonøyd med dagen, og det er jeg helt sikker på at flere også syntes. 

 fra og med 1.april starter vi med fast fellestur på skraperudtjern hver 1.søndag i måneden!

Tekst og foto: Caroline Fossberg



feriehund på lån
Vi er så heldige å være eiere av verdens søtesteste og snilleste Eurasier, sikkert akkurat 
som alle andre som leser dette.Vår lille frøken heter Dazzling Dainty’s Denise, til daglig kalt 
mishka, og i skrivende stund er hun nesten 18 måneder gammel. 

Tiden siden vi fikk henne har vært utrolig kjekk og lærerik, og samtidig har vi hatt mange prak-
tiske utfordringer som må løses. Blant annet har vi, som mange andre hundeeiere, tenkt mye på 
hvordan vi best skal ordne oss i ferien. 
Da vi har hytte i Sirdal bestemte vi oss tidlig for at mye av feriene ville bli tilbragt der heretter. 

Vi er en liten men aktiv Eurasiergjeng i Stavanger og omegn som jevnlig møtes for å gå tur eller 
trene sammen. En av de som er med er Redlance’s Kalina og eier. Kalina er fire måneder yngre 
enn Mishka, men de to så ut til å finne tonen veldig raskt når Kalina kom inn i flokken.
Da vi ble spurt om å passe Kalina 10 dager sist sommer sa vi raskt ja til det.

v

Vi må innrømme at vi tidlig ble bitt av Eurasierbasillen og begynte å leke med tanken på en hund 
til når tiden var moden, så dette ville være en gylden anledning til å teste hvordan det ville være å 
ha to stykker. Nå var de riktignok veldig unge begge to på det tidspunktet, Mishka 10 og Kalina 6 
måneder, så vi var litt spent på hvordan det ville gå.
Vi sørget for å være sammen en del i tiden før ferien slik at Kalina var trygg på både Mishka og 
tobente i familien.

Omsider kom dagen da vi skulle få Kalina i hus. Etter råd fra Kalina’s oppdretter var vi blitt enige 
om å treffes et annet sted enn på hytta, slik at hun ikke forbandt hytta med at eier dro fra henne.
Vi gikk en tur med dem sammen før det var på tide for eier å dra og begge to ble plassert i vår bil. 
Turen fra møtestedet og opp til hytta tar omtrent et kvarter, og det var ikke et pip å høre baki bilen. 
Vanskelig å forklare, men allerede da føltes det helt ”riktig” med to hunder. De som har flere enn 
en hund forstår sikkert hva jeg mener.

Vi hadde trodd at det skulle bli et par litt vanskelige dager først, men neida; Kalina så litt forvirret ut 
med en gang hun kom inn i hytta og lurte nok på hva hun gjorde der uten eier,men etter et kvarter 
var hun ferdig med å snuse rundt og hun kastet seg ut i leken med Mishka
Etter det var hun helt husvarm, og de to koste seg masse sammen resten av tiden.

Det var noen travle dager med de to. Siden de var såpass unge ble det ganske mye herjing og lek 
i løpet av en dag. Det var veldig mye regn i ferien, så vi var ikke ute så mye som vi hadde trodd, 

Tekst og foto: Anja P. Smith



og det var som å ha to tornadoer i stua konstant.
I tillegg var Mishka i beste røytetid, og de to så stadig sitt snitt til å forsyne seg fra vedkassa og 
lage opptenningsflis til oss, så gulvteppet så ut som en pelskledd sirkusmanesje mesteparten av 
ferien.

Heldigvis hadde vi noen fine dager også, så vi fikk oss noen flotte turer i fjellet med to hunder som 
storkoste seg sammen.

Kalina var vant til mer faste ”leggetider”, så i nitiden var det på tide med en liten tur, og så inn i bu-
ret for litt kos før hun sloknet. De to fikk også en tur ut hver for seg før vi gikk og la oss senere på 
kvelden, slik at de ikke skulle våkne til og begynne å herje midt på natta.
Kalina sov rolig i buret sitt hele natta, og Mishka sov i senga si ved siden av buret hennes.

Det var veldig morsomt å observere dem og se hvor utrolig forskjellige de var i lynne. Mishka er 
den litt mer rolige og forsiktige selv om hun gjerne er med på leken hun også, mens Kalina er mer 
robust og har en aldri så liten ramp i magen. Det ble mye latter over påfunnene hennes i løpet 
av ferien, og det lyste lang vei hvor fornøyd hun var om hun hadde klart å nappe til seg noe som 
tilhørte oss eller Mishka. Knabbe klesklyper når jeg hang opp vasken ble fort en ny sportsgren.

Når de to lekte sammen var det veldig tydelig hvor forskjellige de var i bygning også. Der Kalina 
var kraftig og robust, kompenserte Mishka med å være lett og rask og ikke så ”valpete” i kroppen.

Litt utfordringer var det jo. Da Mishka gjerne bruker god tid hvis hun får noe ekstra godt å tygge på, 
tok det ikke lang tid før Kalina hadde funnet en teknikk for å fa tak i en ekstra dagsrasjon; Hun ty-
gget i seg sitt så fort som mulig, så la hun seg ned rett foran Mishka og kikket på henne en stund. 
Deretter satte hun baken i været, ga fra seg et kraftig bjeff så Mishka slapp taket, og så snappet 
Kalina godbiten til seg og sprang avgårde. Veldig underholdende, men hun måtte pent gi det fra 
seg så Mishka fikk den tilbake, selv om hun slapp unna noen ganger når vi ikke var raske nok. 

Det å ha to hunder tok mer tid enn å ha en, men mindre enn vi hadde trodd på forhånd. Vi passet 
på at de fikk en del turer hver for seg. Siden de var 6 og 10 måneder gamler, var de på litt forskjel-
lige stadier, så vi brukte en del tid på å trene med de hver for seg også. På den måten fikk de litt 
alenetid og full oppmerksomhet fra oss tobente, og det tror jeg de satte pris på. 

Da Kalinas eier kom tilbake fra ferien var gjensynsgleden stor på begge sider!
De ble på hytta et par timer før de dro hjem, og Kalina var tydelig svært fornøyd med å ha fått mat-
mor tilbake. Vi hadde enda en uke igjen av hytteferien.



Hannhundliste
Vi i avlsrådet skal lage en oversikt som vil vise de hannhundene som følger Nek`s avlsstrategier. 
Denne listen vil ligge på hjemmesiden vår. Om du vil ha hunden din på den listen, trenger vi et bilde 
av hunden din sett fra siden og rett forfra slik at hele kroppen kommer med. Hunden bør stå så 
naturlig som mulig på bildene slik at vinkler o.l kommer frem. Hunden må være HD og AD fri (a eller 
b), patella 0/0 og øyelokkundersøkt. Den må også være stilt minst en gang etter fylte 15 mnd med 
resultat excellent (rød sløyfe) og den må heller ikke ha hatt flere enn 5 kull i Norge. 

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

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

Det ble så tomt og stille på hytta etter at de dro, Mishka sturet i flere dager, og vi fikk rapport om at 
det gjorde Kalina også. 

Kalina og Mishka ble veldig gode venner den sommeren. Nå holder de på å gå ut av sitt gode 
skinn av glede når vi treffes for å gå tur sammen. 
Det er utrolig kjekt å se hvor glad Kalina blir når hun ser oss, og det er veldig koselig å være ”re-
servetante”. Selv om hun bare var til låns en kort stund ble vi veldig glade i henne hele familien.

Det var veldig kjekt å få testet ut å ha to hunder sammen, og det ga definitivt mersmak. Mishka 
trenger ennå litt tid på å ”finne seg sjæl”, men vi gleder oss til den dagen  hun er voksen nok til at 
en ny liten tass kan flytte inn hos oss. Og en ting er sikkert; Det blir definitivt en Eurasier det også!

Så til de som vurderer å være hundevakt i ferien: Det kan anbefales!
Forbered deg på travle men utrolig underholdende og morsomme dager!
 

Informasjon til hannhundeiere: Når din hannhund skal brukes i avl, er det viktig å vite hvilke retningslin-
jer 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 

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! 

FOTO: Walter Vorbeck



HD-resulater

aD-resultater



avlsnytt i utlandet
I EKW (Eurasier Klub Weinheim), Tyskland ble det født to interessante kull. Siden avlsmateriell 
for eurasieren er ganske begrenset, har man gjennomført en tilbakekrysning med de opprinnelige 
rasene wolfspitz og samojed (mor er eurasier og fedrene henholdsvis wolfspitz og samojed”) Det 
har vist seg å være vanskelig og finne en chow-chow med god helse og passende eksteriør for en 
tilbakekryssning.. Også letingen etter en passende wolfspitz og samojed har vært et langvarig og 
vanskelig prosjekt. VDH (samsvarer NKK i Norge) måtte gjennomgå prosjektet og godkjenne hun-

som eurasier. Et slikt prosjekt er kun gjennom-
førbar i det landet rasen opprinnelig kommer fra. 
Innkrysningen skal bidra til å utvide det genetiske 
materiale og dermed har positiv virkning på helsa 
av vår rase. Kullet med wolspitz far ble født den 
6. januar, 6 valper (4 tisper/ 2 hannhunder) Se på 
www.wolfsstuebchen.de A-kull. Kullet med samo-
jed far ble født 17./18. februar, 5 valper (2 tisper, 3 
hannhunder) Se på www.sammyshp.de, Eurasier 

– Celle, B – kull. Dessverre er de to søte tispene hvitflekkete og kan derfor ikke bli brukt i avl. Men 
det er planlagt et nytt kull med samojed, antageligvis er parringen allerede skjedd når NEK nytt 
kommer ut. 

Kilde: artikkel i EFS 

dene slik at avkommene får en FCI stamtavle 

wolfspitz kullet

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



Den 27 desember 2011 (3.juledag), skulle vi reise til hytta vår for å kose oss noen dager der. 
men julefreden tok en brå slutt. 4. juledag på kvelden etter en bedre familiemiddag, skulle vi 
ut å bade i en badestamp. Vi hadde med oss min sønn og svigerdatter på hytta, samt deres 
mittelspitz. min svigerdatter skulle ut med et par glass med vin, og de 4 hundedamene inne 
hadde også lyst til å bli med ut - så det ble litt kaotisk i verandadøra.

De så dessverre da sitt snitt til å stikke av.( 2 Eurasier og 2 Mittel) De to Mitteldamene kom gan-
ske fort tilbake igjen, men det gjorde ikke de andre to, for de syntes det var ganske så morsomt 
å være på” Hjortejakt” alene. Vi regna selvfølgelig med at de snart kom tilbake, men den gang ei. 
Etter en times tid, så drog vi ut å leita og ropa etter dem. Både i bil og til fots. Men så ikke snurten 
av de. Dsv. så var det barmark,så vi hadde ikke noe spor å gå etter.

Natta kom å jeg ble mer å mer urolig. ”Sov” på sofaen, og var ut å ropte på de flere ganger i løpet 
av natta, men ikke en lyd å høre. Morgenen kom,og vi kjørte å ropte, spurte masse hytte folk om 
de hadde sett noe,men ingen hadde sett de.Merkelig! De var som sunket i jorden.

Flere naboer og hytte folk,ble med å lette etter dem,dsv.uten hell. Sånn holdt vi på hele mellom 
julen,fra morgen til kveld.Kjørte,ropte og lette til fots. Det ble ikke så mye trivelig julekos akkurat.
Det som var så rart var at ingen hadde sett eller hørt noe. . Vi var i kontakt med flere synske og 
dyretolk. En blir ganske så desperat i en sånn situasjon,så en må bare prøve alt. Avisa , radio, 
plakater ble hengt opp,polit, viltnemda og et stort engasjemang på Fasebook.Vi lette til og med et-
ter annonse på Finn.

(teksten fortsetter på neste side)

en hundeeiers mareritt

karaktertest 2.oktober 2011
Eurasier klubben har også i 2011 arrangert karaktertest i Båstad. Det ble påmeldt 32 hun-
der, 14 av de var eurasier. 2  hunder hadde gyldig fra fall, en av de var eurasier. av de 30 
dømte hundene var det kun to som strøk testen. resten bestod! En eurasier strøk, ville ikke 
ta kontakt med dommerne, men hunden fikk godkjent på skudd.

Dommere var Runar Oudmayer og Steinar Aagaard. Figuranter var Bereth 
Slagstad og Kristin Pedersen Beate Skullerud var den perfekte kjøkkensjef,
som  disket opp med flott dekket frokostbord til dommerne og figurantene,
varmt måltid midt på dagen , og litt og kjøpe i kiosken  for de som ønsket 
det av deltagerne!

Takk til dere andre som også hjalp til med diverse gjennom dagen!

Vi gratulerer disse eurasiere med eiere med godkjent karaktertest:
Wentor`s Bao,  Wentor`s Bella, Wentor`s Børre, Bittebit`s Danila, Bittebit`s Bizzi, Bittebit`s Bal-
der, Bittebit`s Diva, Bittebit`s Dissi, Ninja av Nixenspitze, Ozita av Nixenspitze, Fridlyckans Dixon, 
Akela av Vebema og  Ex Tomimopa

Tekst: Anne Grete Røønningsbakk

Tekst: Anne Sletmo



De to hundene  er som “barna mine”. Mens vi lette så var det utrolig masse tanker om hva som  
kan ha skjedd,hva gjør jeg nå.En blir ganske tom i kroppen etter hvert. Heldigvis så har jeg fått 
utlevert en god porson vrangskap og pågangsmot.Oppi det hele så har det vært helt utrolig mange 
som har engasjert seg, og det har vært en drivkraft og ei vitamin sprøyte for meg,til å fortsette å 
lete.

Jeg har ei tispe ute på for som har gått litt spor, så Arild tilbudt seg å komme med henne og lete.
Det satte jeg utrolis stor pris påTusen takk Arild! Folk som var vant til å drive med jakt,stilte opp 
med hunder og Walkie.Vi delte oss inn i grupper og hadde utviende søk over hele ommrådet.Vi 
lette langs fjæra,i skogen og på fjellet.Hver morgen,så øynet jeg et nytt håp,men som dalte igjn 
mot kvelden.Kvelden og natta var egentlig veldig tunge.

Etter at de har vært borte i 8 døgn,så hørte vi det 1.livstegnet fra dem.Det var ubeskrivelig hærlig 
å høre de bjeffe tre ganger,nå viste vi at de levde. Dessverre så klarte vi ikke å få lokalisert de 
nok,til å finne de da.Det var så mørkt på kvelden,og et vanskelig terreng å lete i.

Tok opp igjen søket dagen etter,i samme ommrådet.Vi fant masse spor over alt,men mange av 
dem var også revespor.Det er ikke så lett å se forskjell,når det sammtidig snør litt .På dagtid så 
bjeffet ikke hunden noe,så da er det vanskelig.Vi viste nå at vi bare måtte finne de snart.
Det hadde nå gått 9 døgn,og de synske mente at Hanna begynte å bli sliten,for at hun var skadet. 
Utpå ettermiddagen hørte vi de bjeffet igjen,og det til gangs.Den hær gangen så klarte vi å loka-
liser dem.Vi fikk avskjert dem mot ei steinur under fjellet,så fikk vi endelig tak i dem.
Det var både tårerog latter oppunder fjellsiden.Til og med mannfolka,måtte felle en tåre

Jeg unner ingen å oppleve de 9 mareritt døgnene mine.Begge damene er opperet etter turen,men 
alt er bare bra nå!!!

Tusen takk til ALLE som har stilt opp for meg og hundene denne tiden ,det har vært en helt fantas-
tisk støtte
Hilsen Anne Grete,Hanna og Binna



iD spor kvalifisering og konkurranse
Her på jæren har vi trent aktivt innen ID spor siden i fjor sommer og endelig fikk vi testet 
om vår ukentlige treninger ville holde til konkurranse.  Den 3. mars avholdt vi konkurransen 
som ble arrangert av Norsk Eurasierklubb ved medlemmer i rogaland. samtlige hunder 
stilte i klasse 1 siden dette var første gang denne kvalifiseringen ble avholdt. 

5 hunder var påmeldt, den yngste på kun 7 måneder. Dette er en 
sport det går an å starte med tidlig, og for vår noe reservert 
rase er det en god sosialiseringstrening i tillegg til god mental og 
fysisk trening. Ved ID Spor skal hunden kunne velge ut sporet etter 
en bestemt person, og ignorere eventuelle spor etter andre men-
nesker og dyr i samme området. Hunden får lukte på et plagg eller 
gjenstand fra den bortkomne personen og skal selv finne og følge 
sporet. 

I klasse 1 er kravet 250m i terreng, med minimum 1 vinkel. Det 
gjelder å stole på hunden og kjenne hunden sin for å kunne 
bedømme om den er på sporet eller om den bare er på tur.(noe 
som jo selvsagt kan skje med alle raser men som kanskje er en 
ekstra utfordring når en eier en Eurasier…..)

Hver ekvipasje gikk to spor hver, og det kreves to første eller andre 
plasser for å få opprykk til klasse 2. Hele 3 av ekvipasjene klarte 
dette, og er klar for å prøve seg i denne klassen til sommeren. 

Carve Canems Ego Eros vant konkurransen med to 1. plasser-
inger med henholdsvis 100 og 98 poeng. Fantastisk bra resultat og 
vi gratulerer Eldbjørg Vårli med en kjempeplassering. Hun og Eros 
er et meget godt team. 

På andre plass kom Dazzling Daintys Bill (Harry) og på tredje 
plass kom Dazzling Daintys Denise (Mishka). Disse fikk også op-
prykk til klasse to. Wentor’s Elita, (Vesla) på 7 måneder
oppnådde en 2.plass i første sporet og en tredje plass i spor to og 
trenger dermed en plassering til før opprykk. Enya Tomimopa var på tur denne dagen, og vi ønsk-
er dem bedre lykke neste gang. Dommeren ga gode tilbakemeldinger og samtlige fikk noe å trene 
videre på. 

Det finnes ikke et norsk regelverk for ID spor, vi har derfor utarbeidet et regelverk som er blitt 
godkjent av styret i Norsk Eurasierklubb. Vi tok utgangspunkt i et  regelverk fra en dansk Blod-
hundklubb og  fikk gode råd av Karin Lyng fra Canis Hundeskole som kjører kurs innen ID Spor 
her i distriktet. Vi leide deretter inn Karin som dommer. Regelverket kan du få ved henvendelse til 
styret. Vi ser at vi trenger å nyansere poenggivningen noe, og vil ha en evaluering av dette i nær 
fremtid, dette vil vi da forelegge styret for ny godkjenning.

(teksten fortsetter på neste side)

Tekst og foto: Hilde Solkbakken



eurasierspesialen 2012
arrangeres på Torpomoen, Ål i Hallingdal 11. - 12. august
Dommer : Lothar Mende, Tyskland

Eurasierspesialen er “årets happening”! I tillegg til spesialutstilling med stor-cert, er dette er sosial 
helg hvor venner, bekjente, kullsøsken m/menneskefamilier møtes. Erfaringer utveksles, meninger 
blir ytret og vi har det veldig hyggelig sammen - både i og rundt utstillings-ringen, men ikke minst 
alle andre steder. 

Hvem vet, kanskje er det en eurasier som redder et liv ved å finne en savnet person en dag? I 
mellomtiden har vi det gøy med å trene sammen hver uke, og konkurransen har gitt oss noe mer 
konkret å trene mot. Vi er i dag 6 som trener aktivt, vi har plass til flere. Er du interessert i å være 
med, er det bare å ta kontakt med distriktkontakten i Rogaland. Neste konkurranse vil bli avholdt i 
juni. 



NUCH mimmi av 
Nixenspitze

Norsk Champion i 
Letohallen 4.februar

N sE UCH oj-oj av 
Nixenspitze

Norsk og Svensk 
Champion i Letohal-
len 5.februar



NUCH Zicata’s Bell-
mann

Norsk Champion i 
Letohallen 3.mars

Et kort minne om Chevy:
3 år, 2mnd, og 1 dag fikk vi 
sammen på godt og vondt. 
Blodspor og dressur var 
våres favoritt der du job-
bet som en hest. 22 utstill-
inger, og mange fine reiser. 
Lange fine turer i skogen vi 
gikk. Og mor til 3 jenter du 
ble. Skal ta godt vare på de 
gode minnene, og føre de 
videre på neste hund som 
skal ta din plass i 
hverdagen.



Retur: 
Norsk eurasierklubb c/o Kine Aunan
Moengvegen 14, 2016 Frogner
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