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‘‘Redaktørens’’ hjørne
Hei, her kommer
høstens utgave av
NEK-nytt!
Klubben har nå arrangert både dobbelutstilling på Vålerbanen og
kanskje årets største
happening, nemlig eurasierspesialen. Dette
kan du lese om i denne
utgaven av NEK-nytt.
Vi ønsker dere en
kjempefin høst videre!
Mvh Caroline Fossberg

nr.27, årgang 7

Filletullas Aslan Foto: Silje Louise Hegg

Kalender 2013!
Jobben med å lage kalender for 2013 er i full gang. Vi trenger
flere bilder av eurasiere i alle situasjoner sommer som vinter!
Lina Send
Av Geehrbacch.
FOTO: Torhild Fossum Magnusbilde til nestleder@eurasierklubben.no

INFO
Informasjon

NEK benytter NEK-nytt, facebook og hjemmesiden for å
informere medlemmene våre - kun unntaksvis sendes informasjon ut på annen måte. Følg med på hjemmesiden, facebooksiden ‘‘Norsk Eurasierklubb’’ 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 48 - 1 desember

Alle bidrag tas i mot med stor takk!

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 har blitt avholdt 3 styremøter, samt et samarbeidsmøte mellom styret og avlsråd siden forrige
nummer av NEK- nytt. Noen av sakene som vi har diskutert har blant annet vært:
Eurasierspesialen
Hannhundliste
Norsk fargenøkkel for eurasiere
Helseundersøkelse
Dogs4all
Aktiviteter:
Klubben har avholdt både en dobbelutstilling på Vålerbanen i helgen 14.- 15. juli, og vår årlige
spesialutstilling på Torpomoen helgen 11-12. august. Begge arrangementene var vellykkede, og
klubben har fått mange gode tilbakemeldinger. Les mer om dette lenger bak i bladet.
Flere av klubbens distriktskontakter har gjort en kjempegod jobb i sommer, og flere lokale eurasiertreff har blitt arrangert landet rundt med godt oppmøte!
Nå går vi høsten raskt i møte, og planleggingen av klubbens siste aktiviteter for 2012 begynner å
ta form. Vi håper selvsagt at så mange medlemmer som mulig har muligheten til å delta på disse
arrangementene!Vi informerer om at medlemmer fra Avlsrådet og IFEZ- representant dessverre
har trukket seg fra sine verv i klubben, og oppfordrer dermed engasjerte medlemmer til å melde
sin interesse!
Videre planer for 2012:
K- test 7. Oktober
IFEZ- møte i Tyskland i Oktober
Stand for NEK på Dogs4all (Norsk vinnerutstilling 24.-25.november)
Begynne planleggingen for et nytt eurasier- år i 2013!
Styret ønsker alle medlemmer en riktig flott høst!
Vennlig hilsen
Styret

Referat fra medlemsmøtet 11.08.2012
Før foredraget til veterinæren ble medlemmene informert om oppdrettermøtet som ble avholdt
kvelden før. Dessuten ble det informert om at det ble holdt medlemsmøtet før og etter foredraget til
veterinæren.
Før foredraget til vet. ble det presentert fargenøkkelen:
- Fargenøklene som brukes i Tyskland blir vist fram. (Bettina fikk lov å vise bildene som brukes fra
de tyske klubbene. Dette materiell er eiendom av disse klubbene og kan ikke bare kopieres av NEK;
i forhold til bildeeksempler….)
- Underveis ble det spurt av noen medlemmer om hvordan de tyske klubbene henger sammen. Og
dette ble forklart. KZG, EKW, ZG er de største og eldste klubbene og alle disse tre er FCI godkjent.
(fortsettelse neste side)

- Så ble det presentert resultatet fra oppdrettermøte/ hvilke farger man landet på: Norske oppdretterne ønsker å ha en enkel fargenøkkel fordi det er ofte ikke mulig å bestemme hvilken farge en
eurasier kommer til å ha når den er valp. Derfor landet man på følgende:
Rød, svart, svart med tegn, rød med tegn, fawn, ulvegrå, viltfarget, hvit/ hvitflekket, leverfarget
Dette forslaget skal sendes inn til styret for godkjenning og for å bli videresendt til NKK.
Etter foredraget til Ulf ble 3 medlemmer igjen som ville gjerne ha informasjon om IFEZ. Det ble
holdt den samme presentasjon om IFEZ medlemskap som på oppdrettermøte. (Powerpoint ligger nedenfor)
- Det kom spørsmål om dette kan brukes fe. ved kjøp av utenlands valp. Det ble vist et eksempel
hvordan databasen fungerer og hvorfor det er viktig å få inn helseopplysninger.
- Det hadde blitt veldig sent når møtet var ferdig, Bettina og Yvonne informerte om at det bare er å
ta kontakt via epost/ ringe om det skulle være flere spørsmål.

POWERPOINT IFEZ







      







    



     



  

    



Vålerutstillinga - en kort oppsummering!
Tekst: Maria Beluga Foto: Ole-Anders Basmoen og Caroline Fossberg

Helga 15. - 16. Juli var det nok en gang tid for en av Eurasierklubbens store sommerarrengementer, nemlig Vålerutstillinga. Sammen med Åsnes og Omegn Hundeklubb stilte vi mannsterke opp og
hadde en innholdsrik helg full av fart og moro!
Allerede på fredag formiddag reiste de aller ivrigste frivillige fra fjern og nær til Vålerbanen i Hedmark for å gjøre området klart til helgas dobbeltutstilling. Her skulle blant annet telt og utstillingsringer settes opp, premier og rosetter klargjøres, og ellers alt mellom himmel og jord som må
gjøres for at et arrangement med 1262 påmeldinger skal gå på skinner!
Lørdag morgen startet tidlig, og både deltakere, dommere og arrangører var raskt på plass for
dagens aktiviteter - de aller fleste med små eller store sommerfugler i magen. Her skulle både
valper og voksne hunder bedømmes i tur og orden, og forhåpentligvis også gjøre det godt i ringen!
19 eurasiere var i aksjon på dagens utstilling, og i tillegg stilte 2 eurasiere i lydighetsringen. Kjempetøft!
Etter en lang dag på farta samlet både frivillige og medlemmer fra klubbene seg på kvelden, fyrte
opp grillen og dekket på langbord utendørs. Vi koste oss med god mat og drikke og hadde det
veldig trivelig, før vi fikk ladet batteriene til neste dag.
Også på søndagen var det et godt oppmøte blant eurasierne i ringen, med hele 27 voksne hunder og 4 valper påmeldt. Dagen startet med kjempeflott vær, og det virket som om de fleste var
fornøyde og fikk fine resultater og kritikker å skilte med underveis.
For oss frivillige gikk helgen også i ett kjør på mange måter. Et digert utstillingsområde med 13
ulike ringer og både dommere og deltakere, pluss våre egne hunder å “holde styr på”, sier det seg
selv at vi hadde nok å henge fingrene i underveis! Til tross for det, var vi likevel alle enige om at
helga hadde vært kjempegøy å være med på fra start til slutt.
Det må nevnes at eurasierene gjorde det svært godt i gruppefinalene begge dagene, noe som
ikke alltid er en like stor selvfølge i utstillingsringen. En ekstra gratulasjon sender vi derfor til “våre
egne” Adam av Geerbach som ble Best in Show Veteran på lørdag, samt Heididas D- Diva som
ble Best in Show på søndag! Samtidig gratulerer vi selvsagt også alle andre med flotte resultater
denne helga!
En stor takk til alle deltakere og frivillige som var med på arrangere Vålerutstillinga, kjempebra
jobba alle sammen!

Hund og kløe

Av: Torhild Lomsdal

Det begynte med en kraftig og intens kløe senhøstes 2009.
Det var i perioder så ille at han klødde seg til blods. Var hos
veterinær 2 ganger før de besluttet å ta blodprøver for å
se om han hadde allergi. Svaret på prøvene slo ut på allergi mot husmiddstøv ( noe som fins i alle hjem.) Måtte da
begynne med vaksinering hjemme og samtidig gi han kortisontabl. ved siden av. Syns ikke medisinene hadde noen
spesiell virkning, men fikk beskjed om å fortsette. Bestemte
oss derfor for å halvere dosen uten å kontakte veterinæren
og han ble ikke verre av den grunn.
I august 2011 fikk vi tips om Optima-ph hudvask og hudspray som inneholder eddik og den dreper jo bakterier.Vi
stoppet medisineringen helt for å prøve dette vidundermiddelet. Badet han 2-3 ganger pr. uke og tredje uka så var
kløen borte.
Han har nå vært uten kløe i ett år og medisinene har vi
kastet, ser ingen grunn til å ødelegge hunden med gift når
han ikke trenger det.Så alt tyder på at det kan ha vært en kombinasjon av bakterier i huden og
veldig tett underpels.
Byttet veterinær og han syns det var rart at Chiko kunne leve uten medisiner hvis han hadde
allergi. Han syns ikke det var nødvendig å ta nye blodprøver så lenge han ikke har noen symtomer på allergi. Nå er hundens og mitt liv helt topp uten kløe og medisiner, takket være Optima-ph!!

OSLO NORWAY
24th - 25th NOVEMBER 2012

Vi trenger frivillige

Norwegian Winner Show
Discover Dogs
Accessories Fair
Activites And Performance

Klubben forbreder stand på Dogs4all og i den forbindelse
trenger vi frivillige til å hjelpe til! Hva trenger vi hjelp til?

• Bemanning av stand. Standen betjenes fra kl. 9 til 18 begge dager, dagene deles opp i 3 vakter
(Vakt på standen hindrer selvfølgelig ikke at man kan stille hunden sin.)
• Hunder til raseparaden som går midt på dagen både lørdag og søndag.
Vi trenger også flere hodebilder av våre vakre hunder. Vi kommer til og printe ut disse på A3 ark som
henges på veggen. Har du et vakkert hodebilde av din hund eller vil bidra frivillig? Send oss mail på
nestleder@eurasierklubben.no

Kunne du tenke deg å være distrikskontakt?

Avdøde eurasiere

NEK trenger hjelp til å få damlet inn informasjon om avdøde eurasiere. Vi ber herved alle medlemmer sende inn dødsdato og årsak. I NKK’s Dogsweb blir ikke dette fanget opp per i dag, men med
IFEZ databasen har vi en yppelig mulighet til å registere dato.
På denne måten kan vi få en oversikt over gjennomsnittsalder i Norge. Dessuten kan vi ved hjelp
av statistikker karlegge sykdommer og gjennomføre tiltak om nødvedndig. Send informasjoner til
ifez@eurasierklubben.no
Annonse:

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

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 registrert i NKK når du bor i Norge, eller 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
avlsgodkjent! 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

BIR og BIM voksne
NKK Drammen

2. juni 2012 Geir N
Pedersen

Sjekkliste
Tabell 3
2
NO59630/10 Zicata´s Exxon Of
Archie

Exc.UK1 UKK CK CERT 1BHK CACIB BIR

NO52323/11 Minna Margaretha Av
Geehrbacch

Exc JK1 JKK CK CERT 1BTK BIM

Røros Hundeklubb

9. juni 2012 Per-Harald 00554/06 Dennis Av Geehrbacch
Nymark
NO33900/11 Amentino´s Binna

Tromsø Hundeklubb

9. juni 2012 Rita
KadikeSkadina

Rana Trekk og brukshundklubb

9. juni 2012 Pero
S58551/2005 Leiionspitz Qchani
Bozinovski

Mo Hundeklubb

9. juni 2012 Per
Svarstad

Exc CHK CHKK CK 1BHK BIR
Exc JK1 JKK CK CERT 1BTK BIM
Ingen BIR

Ingen BIM
Exc CHK CHKK CK 1BTK BIR
Ingen BIM
S58551/2005 Leiionspitz Qchani

Exc CHK CHKK CK 1BTK BIR
Ingen BIM

Norsk Dalmatinerklubb

10. juni 2012 Per
Svarstad

NO36356/10 Attilla av Vebema

Exc AK 1 AKK CK CERT BIR

Vefsn Hundeklubb

10. juni 2012 Zeljka Fon
Zidar

S58551/2005 Leiionspitz Qchani

Sandefjord Hundeklubb

16. juni 2012 Alan
Bennett

NO59630/10 Zicata´s Exxon Of
Archie

Exc.UK1 UKK CK CERT 1BHK BIR

NO50388/09 Heidida´s D-diva

Exc AK 1 AKK CK CERT 1BTK BIM

Kirkenes og omegn
Hundeklubb

16. juni 2012 Harry Tast

Ingen BIR

Norsk Terrier Klub

17. juni 2012 Levente
Miklos

Ingen BIR

Oppdal Hundeklubb

23. juni 2012 Liliane De
RidderOnghena

NKK Trondheim

30. juni 2012 Frank
06822/08 Fanakka´s Darka
Christianse
n

Ingen BIM
Exc CHK CHKK CK 1BTK BIR
Ingen BIM

00554/06 Dennis Av Geehrbacch

Exc CHK CHKK CK 1BHK BIR

No33152/11 Wentor´s Dancing Deli

Exc JK1 JKK CK CERT 1BTK BIM
Exc CHK CHKK CK 1BTK CACIB BIR

NO59630/10 Zicata´s Exxon Of
Archie

Exc.UK1 UKK CK CERT 1BHK CACIB BIM
Exc JK1 JKK CK CERT 1BTK BIR

Ytre Helgeland Hundeklubb

7. juli 2012 Hanne
Jensen

NO40794/11 Bittebit´s Hettie

Vestnes Hundeklubb

7. juli 2012 Helge Lie

NO54095/11 Fanakka´s Handsom
Zu-man

Ingen BIM
Exc JK1 JKK CK CERT 1BHK BIR
Ingen BIM
Åsnes og Omegn Hundeklubb

14. juli 2012 Britt Nyberg NO34319/09 Ingeborg av
Geehrbacch

Norsk Eurasierklubb

15. juli 2012 August De
Ville

Karmøy Hundeklubb

28. juli 2012 Antonio De
Lorenzo

Moss og Omegn Hundeklubb

28. juli 2012 Rafael
Malo
Alcrudo

Norsk Lhasa Apso Klubb

29. juli 2012 Iuza
Beradez

Exc CHK CHKK CK 1BTK BIR

NO51320/11 Marius av Geehrbacch Exc JK1 JKK CK CERT 1BHK BIM
NO50388/09 Heidida´s D-diva

Exc CHK CHKK CK 1BTK BIR BIG1 BIS

NO34313/09 Isak Av Geehrbacch

Exc CHK CHKK CK 1BHK BIM
Ingen BIR

NO59630/10 Zicata´s Exxon Of
Archie

Exc.UK1 UKK CK CERT 1BHK BIR

NO33188/10 Oj-Oj av Noxenspitze

Exc CHK CHKK CK 1BTK BIM

18555/07 Redlance´s Harley

Exc CHK CHKK CK 1BHK BIR
Ingen BIM

Norsk Terrier Klub

4. aug.2012

Terje
Lindstrøm

NO40792/11 Bittebit´s Hefty-boy

Exc JK1 JKK CK CERT 1BHK BIR

NO50388/09 Heidida´s D-diva

Exc CHK CHKK CK 1BTK BIM

no33181/10 Fanakkea´s Fanta

Exc AK 1 AKK CK CERT BIR

Vestvågøy Hundeklubb

4. aug. 2012 Zorica
Salijevic

Irsk Ulvhundklubb

5. aug. 2012 Tino Pehar NO40792/11 Bittebit´s Hefty-boy

Norsk Cavalierklubb

5. aug. 2012 Rita

Ingen BIM
Exc JK1 JKK CK CERT 1BHK BIR

NO50388/09 Heidida´s D-diva

Exc CHK CHKK CK 1BTK BIM

SE55560/2012 Blomtorpets Sol

Exc.UK1 UKK CK CERT 1BTK BIR

NO50388/09 Heidida´s D-diva

Exc CHK CHKK CK 1BTK BIM

no33181/10 Fanakkea´s Fanta

Exc AK 1 AKK CK CERT BIR

Vestvågøy Hundeklubb

4. aug. 2012 Zorica
Salijevic

Irsk Ulvhundklubb

5. aug. 2012 Tino Pehar NO40792/11 Bittebit´s Hefty-boy

Ingen BIM

Norsk Cavalierklubb

5. aug. 2012 Rita
Reyniers

Exc JK1 JKK CK CERT 1BHK BIR

NO50388/09 Heidida´s D-diva

Exc CHK CHKK CK 1BTK BIM

SE55560/2012 Blomtorpets Sol

Exc.UK1 UKK CK CERT 1BTK BIR
Ingen BIM

Norsk Eurasierklubb

NKK Bjerke

11. aug. 2012 Lothar
Mende

18. aug. 2012 Liliane De
RidderOnghena

26730/08 Hanna Av Geehrbacch

Exc CHK CHKK CK 1BTK BIR

S11660/2008 Sund Stamm´s
Handmade Hazard

Exc CHK CHKK CK 1BHK BIM

NO34319/09 Ingeborg av
Geehrbacch

Exc CHK CHKK CK 1BTK CACIB BIR

NO59630/10 Zicata´s Exxon Of
Archie

Exc.UK1 UKK CK CERT 1BHK CACIB BIM

Narvik Trekk og
Brukshundklubb

25. aug. 2012 Eli-Marie
Klepp

Ingen BIR

Norsk Berner
Sennenhundklubb

25. aug. 2012 Svein B
Helgesen

Norsk Leonberger Klubb

25. aug. 2012 Marianne
Holmli

Trøndelag Selskapshundklubb

25. aug. 2012 Kim Vigsø
Nielsen

Klubben for Gårds- og
Fjellhunder

26. aug. 2012 Antonio Di
Lorenzo

Norsk Lagotto Klubb

26. aug. 2012 Laurent
Pichard

00554/06 Dennis Av Geehrbacch

Exc CHK CHKK CK 1BHK BIR

06822/08 Fanakka´s Darka

Exc CHK CHKK CK 1BTK BIM

NO50310/09 Prinsesse Leia Av
Terjeviken

Exc AK 1 AKK CK CERT BIR
Ingen BIM
Ingen BIR

06822/08 Fanakka´s Darka

Exc CHK CHKK CK 1BTK BIR

No30864/10 Fanakka´s Ecco

Exc AK 1 AKK CK CERT 1BHK BIM

No38546/10 Prince Leo Av
Nixenspitze

Exc AK 1 AKK CK CERT BIR
Ingen BIM

BIR og BIM utlandet
9.juni.2012 i Vänersborg i Sverige ble resultatet slik for dommer Nils Molin (sverige):
Fridlyckans Dixon (SE65936/2010): Excellent 1UKK CK 1BHK CERT BIM
Essmanias Halli (SE52705/2010): Excellent 1UKK CK 1BTK CERT BIR

Eurasierspesialen 2012
Tekst og Foto: Maria Beluga

10- 12 August var det igjen tid for Eurasierklubbens store høydepunkt - Eurasierspesialen
2012. I år som i fjor ble rasespesialen avholdt i naturskjønne omgivelser ved Torpomoen, et
nydelig område med gode overnattingsmuligheter midt i Hallingdal. Med deltakere fra hele
Norge, Sverige, Danmark, Finland og Østerrike (!), samt en lovende værmelding i ryggen,
gjorde vi oss klar til en trivelig og sosial helg for “alle” i miljøet!
De aller fleste deltakerene som var påmeldt helgas arrengement var allerede på plass på fredags
ettermiddag/kveld, hvorav flere ivrige sjeler allerede hadde feriert på Torpomoen i flere dager i forkant. Da det ikke er ofte at så mange fra hele eurasiermiljøet i Norge samles på en gang, var dette
en perfekt anleding å bruke til ulike aktiviteter i regi av klubben, samt å hilse på gamle og nye
bekjente før morgendagens store konkurranse. Blant annet ble det avholdt et konstruktivt møte
mellom klubbens avlsråd, IFEZ- representant og flere oppdrettere tilknyttet klubben, noe som
resulterte i gode, og ikke minst viktige diskusjoner om både avl og oppdrett og ellers relevante
temaer for rasen generelt. I tillegg ble det også holdt et ringtreningskurs, hvor både rutinerte og nybegynnere fikk en anledning til å prøve seg litt fram i ringen. Her stilte vi opp med en person som
fungerte som dommer og sjekket tenner og kjente på hver og en av hundene, og to “instruktører”
som forklarte gangen i en utstilling, samt gav tips og triks underveis. Ekvipasjer med både valper
så vel som voksne hunder deltok på dette, og det virket som om de fleste satte pris på denne lille
treningen i forkant av selve arrangementet som skulle finne sted dagen etter. Senere på kvelden
var det felles grilling for alle med langbord og en svær grill å samle seg rundt - en sosial og trivelig
avslutning på dagen!
Lørdags morgen var det tidlig opp, da utstillingen startet allerede klokken 09.00. Selve utstillingsarenaen bestod av en stor ring som naturlig nok de aller fleste samlet seg rundt, så på mange
måter ble dette en litt mer avslappet og sosial atmosfære enn man kanskje vanligvis opplever på
en ordinær utstilling. Kanskje er det denne hyggelige atmosfæren som gjør at den Norske Eurasiespesialen stadig tiltrekker seg flere deltakere fra utlandet også?
Årets dommer var tyske Lothar Mende, en spesialdommer som har dømt eurasieren i flere land
og som kjenner rasen svært godt. Han tok seg god tid med hver enkelt hund i ringen, og gjorde en
Faktaboks:
- Eurasierspesialen ble i år avholdt
for sjette gang på rad siden 2006.
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god jobb med å bedømme og begrunne sine valg sin underveis. Ved side hadde han en behagelig
og dyktig ringsekretær, Solveig Jangås, som gjorde en flott jobb i å tolke fra tysk til norsk etterhvert som dommeren gjorde seg opp sine meninger. Klubbens egne Yvonne Marzinke og Bettina
Franz gjorde også en glimrende jobb i å skrive og oversette dommerens kritikker til og fra tysk
fortløpende. Med 76 påmeldte eurasiere, med alt fra valper til veteraner sier deg seg selv at de
alle hadde nok å henge fingrene i underveis!
Før de store finalene skulle begynne og de gjeveste prisene deles ut, var det tid for en liten pause
med innslaget “Barn og hund”. Hele 13 barn i ulike aldre deltok, og viste et samspill og engasjement over sine hunder som var utrolig flott å se på for oss i publikum. Deltakerne i denne klassen
viste alle fram sine Eurasiere (og en dachs!) med glans, og alle fikk flotte deltakerpremier for sin
innsats!
Da finalerundene omsider begynte var det mange nerver i lufta, både i og utenfor ringen. Dommer
Mende tok seg god tid til å utpeke seg sine favoritter, og endte til slutt opp å dele ut “Best i Show”
og “Best I Motsatt kjønn”- rosettene til verdige vinnere i hver kategori! Finaleplasseringene ble
som følger:
Resultater
BIS valp: Laimis Bonita
BIM valp: Carve Canem Hypatius
Hercules
BIS veteran: Adam av Geerbach
BIM veteran: Leionspitz Hedda
BIS: Hanna av Geerbach
BIM: Sund Stamm´s Handmade
Hazard
Beste avlsklasse: Adam av Geerbach
Beste avlsklasse 2: Redlance´s Izzy

BIR og BIS Hanna av Geehrbach,
BIM Sund Stamm´s Handmade Hazard

Gratulerer til alle med kjempeflotte
resultater!
Etter en lang, men vel gjennomført spesialutstilling var det likevel ikke tomt for ting å aktivisere seg
med i løpet av dagen. Etter nedrigging av utstillingsområdet og en liten bitteliten hvilepause var det
på nytt i gang med en aktivitet i regi av klubben - et foredrag av veterinær Ulf Erlandssen om ulike
sykdommer sett i sammenheng med Eurasierens helse. Erlandssen holdt et veldig innholdsrikt og
interessant foredrag om sykdomsbilder, symptomer og behandlingsmetoder vedrørende hypertyreose (skjoldbuksskjertelproblem), EPI (bukspyttkjertelproblem) og magedreining, og svarte i tillegg
grundig på flere andre helserelaterte spørsmål som vi måtte ha. Da det er tydelig at disse helseproblemene kan være viktige å sette seg inn i, både med tanke på våre egne hunders velferd så vel
som videre avl på rasen fremover, var det kjempeflott å se at så mange eurasiereiere og oppdrettere møtte opp. Det var helt tydelig at dette foredraget engasjerte flere medlemmer i klubben, og
mange gode kommentarer og spørsmål ble stilt underveis.

Lørdags kveld ble avsluttet med sosial samling, koldtbord og god stemning ut i de sene nattetimer
før de fleste vendte snutene hjemover på søndags formiddag, forhåpentligvis fornøyde med helgas arrangement!
Alt i alt gikk årets Eurasierspesial svært bra. Vi bør se oss svært fornøyde med antallet påmeldte,
og ikke minst at det kom såpass mange tilreisende fra fjern og nær for å dele sin interesse for
eurasiere sammen med oss her i Norge. Vi fått mye skryt for arrangementet både fra medlemmer i
klubben og ringpersonell, og dette setter vi stor pris på og bærer med oss til neste gang!
Tusen takk til alle sammen som var med på å gjøre Eurasierspesialen 2012 til en kjempeflott og
hyggelig helg!
Vi sees til neste år!
Flere bilder kan finnes på www.eurasierklubben.no !

Beste veteraner. BIR Adam av Geehrbach
BIM: Leionspitz Hedda

Beste avlsklasse: Kennel Geehrbach

Valpeklassen. BIR og BIS Laimis Bonita
BIM Carve Canem Hypatius Hercules

Beste avlsklasse 2: Kennel Redlance

Spesialen i Finland

Tekst og Foto: Sunniva Sjøveian Pettersen
Den 30.juni.2012 var det Eurasierspesial i Finland, dommeren var Christa Prüsser fra Tyskland.
Det var 49 hunder som deltok. Vi dro avgårde med Vitani (Essente Qamourette Qia) og Fridlyckans Dixon. Vi var de eneste fra Norge også var det en i fra Sverige som kom dit, resten var fra
Finland. Vi tok båten fra Stockholm over til Åbo i Finland med Silja line da vi synes det er bedre for
hundene enn å fly og det er bedre for oss enn å kjøre bil. På båten kan man gå rundt med hunden,
men ikke inn på klesbutikkene og steder hvor de selger mat og godter, og de kan også sove på
lugarene. Når hundene måtte på do så var det ut på dekk og lufte de der. Det er en hundekasse
som de kan gjøre fra seg i men de ville ikke det så de holdt seg. De fikk tisset da hvertfall. Vi
valgte nattbåten da hundene uansett sover store deler av turen, hundene klarte seg utmerket på
båten og hadde ingen problemer med bølger eller heisen.
Siden alt var på utstillingen var på finsk forsto vi ikke så mye men vi klarte oss greit. I klassen
til Dixon var det 4stk, deriblant finsk og Helsinki juniorvinner fra 2011. Vi fikk ikke vite om vi fikk
excellent eller ikke før vi ble ropt opp til en plassering og jeg måtte bare følge med om noen andre
gikk når de ropte opp tallene siden jeg ikke forsto noe som helst. Juniorvinneren gikk først til 4
plassen med vg (very good), så gikk en finsk hund fra Danmark til 3 med vg og når vi var 2 igjen
ropte de opp tyskeren på 2 plass han også med vg så jeg regnet ikke med at Dixon skulle vinne
klassen med excellent og ck. Siden junior hannhunden ikke fikk excellent med ck og ingen av de
2 i åpen fikk det så var Dixon dermed sikret certet, det var jo over all forventning. Det var kun en
championhannhund med ck, han var en tysker, det var også en veteran tysker som fikk ck så de
var da 3stk i beste hannhund. Dixon trakk utrolig nok det lengste strået der også og ble beste hannhund med cert foran championen så veteranen som ble BIR veteran til slutt.
Så var det bare å vente på tispene, de var litt fler generelt så det tok litt lenger tid. Vitani stilte i junior klassen, der var det 7stk og hun endte dessverre som nummer 4 med very good og var ferdig
med den vanlige bedømmingen. I beste tispe var det litt flere, de var 9stk og tispen i åpen klasse
endte med certet og beste tispe. Endelig var det dags for BIR/BIS og BIM , Dixon oppførte seg
veldig bra og sto fint og endte til slutt som Best i Rasen/ Best in Show !! Det var bare helt utrolig at
noe slikt kunne skje Dixon som aldri har blitt BIR før. Så BIR ble NORD jv-11 Firdlyckans Dixon og
BIM ble RO JCH TLN w-12 Karhunpesän Suhina Sidi.
Vitani var også med på oppdretterklassen til Essente og de ble BIS oppdretter bland 4stk, BIS i avl
ble multi champ Milaika’s Fenno Farouk bland 3stk. Så alt i alt var det virkelig verdt å ta turen over
til Finland.

HD-resultater

AD-resultater

Månedlig fellestreff på Skraperudtjern

Tekst: Caroline Fossberg Foto: Therese Danielsen

Hver 1.søndag i måneden arrangerer vi fellestur til Skraperudtjern på Skullerud. Neste treff vil altså være søndag
4.november 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. Si gjerne ifra hvis
du kommer, så vi vet ca hvor mange som møter på treffene.
Dette kan gjøres epost post@eurasierklubbe.no. Håper vi ses!

Eurasiertreff stavanger
Tekst: Hilde Solbakken Foto:Dick Zetter.

I stavanger har vi Eurasiertreff den andre lørdagen i hver måned. Mange trosset regnværet og
møtte opp. Hundeeiere har mye å snakke om, og hundene har det helt festilig. Denne gangen
fikk vi hilse på en ny valp som har flyttet til Vestlandet. Neste treff er 13. oktober kl 15:00 på Hellestøstranda, og vi ønsker både nye og gamle medlemmer velkommen.

Medlemsartikler

En eurasier kan brukes til så mangt
Tekst: Christin Hoff

I januar 2012 startet Drammen barne- og ungdomsteater (DBU) prøvene på musikalen Annie. 70
forventningsfulle barn og ungdom fikk utdelt sine roller og var klare for forestillinger i august og
september. Men hva skulle vi gjøre med løshunden Sandy? Skulle vi lage kostyme og la ett barn
spille rollen? Eller skulle vi satse på en levende hund? Med skrekkblandet fryd bestemte vi oss for
det siste. Jeg er inspisient og mamma i DBU, men jeg er også den heldige hundeeier av en eurasier tispe på snart 7 år som lyder navnet Chaos. Og som er ”sandfarget i pelsen” som Annie sier i
stykket.
Som tenkt så gjort, vi tok med oss Chaos på en prøve før sommeren. Til vill begeistring for
skuespillerne! Hun fikk nesten slitasjeskader i pelsen av all kosing og klapping. Tanken var at hun
skulle bli vant til alle barna, og venne seg til lyd og musikk. Dessuten var datteren min Pernille på
scenen sammen med henne i deler av stykket, og det var trygt og godt for den firbente skuespillerdebutanten. Etter hvert måtte vi dempe kosingen noe, så Emilie som spilte Annie skulle få komme
til å bli kjent med løshunden sin.
Etter sommerferien var det klart for ildprøven, fulle øvelser med orkester! Men vi har jo tross alt
en eurasier, som er blid og glad uansett. Så trompeter, slagverk og piano gjorde ikke det minste.
Debutanten med kunstnernavnet Sandy la seg boms ned for å sove når det var muligheter for det.
Snart var det innflytt i ærverdige flotte Drammens teater, og nye ganger, trapper og folk måtte
snuses og inspiseres av Chaos. Hun ble venn med teknikere, billettører og scenemesteren. Men
ville hun komme når hundefangeren holder henne og Annie roper ”Kom da Sandy!”? Godbiter var
tingen, men igjen; vi har en eurasier…Og vårt eksemplar er KRESEN! Hun spiser ikke leverbiter,
knapt nok pølsebiter og slett ikke godbiter kjøpt i dyre dommer i dyrebutikken. Men Pedigree Dentastix går ned på høykant! Så da var det bare å sette seg ned og dele opp disse i små biter. Og
Emilie/Annie stappet dyret vårt med Dentastix biter.
Generalprøven stod for dør, og nervene var på høykant både på og bak scenen. Men alt gikk
strålende! Store og små var STRÅLENDE på scenen, orkesteret spilte flott, sceneskift gikk knirkefritt og Chaos gikk dit hun skulle når hun skulle! Hurra! Hun var på scenen 4 ganger i 1. akt, litt
løs og litt i bånd. Og når hun kom på scenen første gangen, gikk det ett sukk gjennom publikum;
Ååååååååå! Og vi sprekker av stolthet hver gang!
Når forestillingsperioden er over, har hun spilt i 15 forestillinger + generalprøve, og blitt sett av
drøye 5500 publikummere. Og i alle pauser og etter forestilling, har hun vært ute blant publikum
til stor begeistring. Hun blir tatt bilder av i hundretall, og vi reklamerer veldig for rasen! En eurasier
kan brukes til ALT!
Hilsen stolte eiere Bendik, Pernille, Sture og Christin Hoff

Avlsråd

Kan det være noe for deg?
Klubben trenger nye medlemmer til avlsrådet! Avlsrådet fungerer som styrets fagkomitè og arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål. Avlsrådet behandler helse- og avlsspørsmål fra klubbens
medlemmer, og er ellers ansvarlig for å drive generell analyse av rasen og dennes helsemessige
utvikling.
Til avlsrådet søker vi både oppdrettere og andre medlemmer med interesse for rasens helse og
utvikling. Vi trenger kunnskap, men like viktig er interesse, Evne til å lære og lysten til å ta på seg
en viktig jobb for rasen og klubben. Vi vet det finnes masse kunnskap og arbeidslyst der “ute”,
men vi kjenner dessverre ikke alle... Dersom dette høres ut som noe for deg, eller dersom du ønsker ytterligere informasjon om vervet, ta kontakt med styret på post@eurasierklubben.no.

Snakker du tysk?

Og har du i tillegg interesse for avl og helse?
Klubben søker ny IFEZ-representant! IFEZ er en internasjonal sammenslutning av eurasierklubber som er anerkjent av FCI. Hovedformålet med IFEZ er å være en arena for informasjonsutveksling klubbene imellom, fortrinnsvis innen avl og helse.
IFEZ har utviklet og drifter en database med stamtavler og helsedata for eurasiere fra alle
medlemslandene. Klubbens IFEZ-representant er ansvarlig for å holde databasen oppdatert på
norske helsedata. Databasen er et viktig hjelpemiddel i klubbens avlsarbeid.
IFEZ-representanten er ellers et bindeledd mellom IFEZ og klubbens styre/avlsråd. Denne bistår
også avlsrådet ved forespørsler fra medlemmer om forslag til hannhund for parring eller vurdering
av kull, samt ved utabeidelse av helseundersøkelser, helsestatestikker o.l.
All kommunikasjon med IFEZ foregår på tysk, det er derfor en forutsetning at klubbens IFEZrepresentant snakker tysk. Dersom dette høres ut som noe for deg, eller dersom du ønsker ytterligere informasjon, om vervet ta kontakt med styret på post@eurasierklubben.no.

NUCH Heidida’s D-Diva
Oppnådde norsk championat på Sandefjord
Hundeklubb

NUCH Amentino´s Amira
Oppnådde norsk championat på NKK Trondhem

NUCH Fanakkas Fanta
Oppnådde norsk championat på Lofotutstillinga 4.august 2012

