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Redaktørens hjørne
Etter en travel høst nærmer vi oss slutten av år 2013 med stormskritt, og innimellom julevasken, storinnkjøp og
gaveinnpakking var det igjen tid for en ny utgave av NEK- nytt!
Mye har skjedd siden sist og klubben har hatt veldig mye å henge fingrene i, så denne desemberutgaven av bladet vårt er
spekket fullt med stoff om hva vi har foretatt oss i løpet av den siste tiden og også en del ny informasjon som vi ønsker at
skal nå ut til våre medlemmer. I tillegg til aktiviteter i regi av klubbens styre og stell vil dere også kunne lese om ulike ting
som våre medlemmer har vært med på i løpet av høsten - alt fra eurasiertreff i Trøndelag til utstilling i Tyskland!
Som et ledd i satsingen vår omkring temaet ansvarlig avl og oppdrett har vi dette nummeret også vært så heldige å få låne
en artikkel som opprinnelig har blitt skrevet av en erfaren eurasieroppdretter for hundetidsskritet Canis. Artikkelen viser
hvor viktig det er at man som oppdretter legger mye jobb og ressurser i drektighetsperioden og valpenes første leveuker,
slik at man kan danne et best mulig grunnlag for resten av valpenes liv. Å drive med oppdrett er ingen oppgave man bør ta
lett på, og det er en oppgave som krever mye jobb og ikke minst mangeårig ansvar og forpliktelser gjennom hele hundens
levetid fra valp til voksen.
I tillegg kan dere i dette nummeret også få innspill til enkelte ting det kan være lurt å ha i bakhodet på når man feirer jul og
nyttårsaften med en hund i hus. Selv om dette er en kjempekoselig årstid, kan det likevel ofte være lurt å ta enkelte
forhåndsregler slik at jule- og nyttårsfeiringa blir mest mulig hyggelig for både to- og firbente.
Redaksjonen har fått inn masse flotte jule- og vinterbilder fra flere medlemmer den siste tiden, og dette setter vi utrolig
stor pris på! Husk også å fortsette med å dele deres historier, bilder og innspill med oss i NEK- nytt i det kommende året
også. Husk at ingen sak er for liten, og ingen sak er for stor for oss!
Jeg håper at alle sammen får en kjempefin høytid med sine nære og kjære, og ønsker alle en riktig god jul og et kjempeflott
nyttår!
- Maria
Kontaktinformasjon: nestleder@eurasierklubben.no

Kontakt styret
Leder:
Anita Steen,
leder@eurasierklubben.no
Mobil: 977 05 678, Høyendal, 2040 Kløfta

Styremedlem:
Marianne Stoa
medlem2@eurasierklubben.no
Mobil: 414 57 570, Brattbakken 2, 3830 Ulefoss

Nestleder:
Maria Beluga
nestleder@eurasierklubben.no
Mobil: 993 57 099, Toftes gate 66, 0552 Oslo

Styremedlem:
Janne Liljedal
medlem@eurasierklubben.no
Mobil: 469 47 183, Fjellnærveien 42, 2610 Mesnali

Sekretær:
Camilla Bogen Johansen
sekretaer@eurasierklubben.no
Mobil: 918 01 258, Griniveien 11, 1890 Rakkestad

Varamedlem:
Stig- Arne Skotterud
vara@eurasierklubben.no
Mobil: 474 55 804, Brattbakken 2, 3830 Ulefoss

Nytt fra styret
Høsten 2013 har vært en veldig travel tid for oss i styret, og vi har hatt mye å gjøre i den siste tiden - både i inn
og utland!
I slutten av september avholdte styret, avlsrådet og vår IFEZ- representant et nytt samarbeidsmøte, hvor vi
diskuterte og jobbet videre med mange ulike saker som angår helse og avl på rasen vår. Vi hadde selvsagt mange
punkter på agendaen vår, og vi har fått dannet et veldig godt grunnlag for videre jobbing fra mot slutten av 2013
og i 2014. Et sentralt tema som vi har jobbet sammen om i løpet av sommeren og høsten har vært utarbeidelsen
og ferdigstillingen av RAS (Rasespesifikk avlsstrategi for Eurasier), som skal sendes inn til NKK på nyåret. Dette er
et viktig dokument som identifiserer og kartlegger både kortsiktige og langsiktige mål for avl på vår rase, og noe vi
kommer til å bruke aktivt framover i vårt avlsarbeid. Dette dokumentet vil selvsagt bli delt med våre medlemmer
når det er ferdigstilt.
Den samme helga som dette samarbeidsmøtet ble avholdt ble også klubbens aller «første» oppdrettermøte
arrangert, en hel dag hvor eurasieroppdrettere fra hele landet samlet seg og diskuterte eurasierrelaterte helseog avlsspørsmål med god stemning og god diskusjon. Dette gav en fin anleding for oppdretterne å møtes, og ikke
minst å prate ansikt til ansikt med både hverandre, styret og avlrsådet, noe vi mener har vært et svært vellykket
tiltak som vi ønsker å fortsette med fremover.
I løpet av høsten deltok også Norsk Eurasierklubb på det årlige IFEZ- møtet i rasens hjemland, Tyskland, og
klubben var også å se under Dogs4all, hvor flere stilte ut, stod på stand og deltok i raseparaden hele helgen. Vi
har vi også arrangert en Karaktertest (K- test) på Østlandet, og en Mentalbeskrivelse Hund (MH) i Nord- Norge, i
tillegg til vårt generelle styrearbeid. Mer om noen av disse aktivitetene kan leses lengre bak i bladet.
Ellers jobber vi for tiden kontinuerlig med å planlegge utstillingssesongen og mentaltester for 2014 og 2015, og
også med å ferdigstille alt av klubbens regnskap inn mot det nye året som kommer. Vi har også påbegynt arbeidet
i forbindelse med årsmøtet i mars, og ber selvsagt om innspill til saker eller forslag om tillitsvalgte i klubben i den
forbindelse.
Våre nye medlemsartikler selger svært godt, og særlig kalenderen for 2014 har gått unna som varmt hvetebrød i
løpet av den siste tiden. Ønsker du å bestille kalenderen for det kommende året, ikke nøl med å bestille før det blir
utsolgt!
Vi i styret takker alle våre medlemmer for et kjempeflott år
som har gått, og vi håper at vi kommer til å se så mange
som mulig på våre arrangementer og aktiviteter i året som
kommer!
Ha en riktig god jul, og et godt nyttår!!

Vennlig hilsen
Styret v/ Maria

Siste nytt fra avlsrådet
Vi i avlsrådet har har mange koselige oppgaver i løpet av vårt første år. Ja, for alle vi som sitter i avlsrådet er
nye av året. Men vi har gått inn i våre oppgaver med god energi og god pågangsmot. Og vi har mottattt
både ris og ros.
Oppgaven med å utarbeide RAS har tatt tid, men vi er i mål til fristen vår. Det har gått over nettet da vi bor
på forskjellige kanter av landet, men sammen har vi klart å få frem det vi ønsket. I RAS der står våre mål og
målsetninger ved å bedre helsen på vår rase, og gir oss hint og råd om hvordan vi sammen kan beholde en
frisk og sunn rase i fremtiden.
Ellers har vi fått inn øyenlysning som krav på våre avlshunder, da dette viser seg å være et behov på rasen
vår. Og en stor gladmelding fra NKK og oss, vi vil i 2014 få innført HD- indeks i NKK`s DogWeb (for mer
informasjon om dette, se side 9!).
Dette vil hjelpe oss og andre som ønsker en friskere valp. Der kan vi sammenligne og sette sammen rett
avlsdyr med minst mulig HD i linjene. Det forutsetter at avkom også blir røngtet og der må alle oppdrettere
fortsette å være flinke til å få valpekjøpere til å røngte sine hunder for HD/AD, gjerne i en alder mellom 15
og 18 mnd. Jo bedre og flere som røngter, jo bedre kan vi lese indeksen. Noen raser som godtar HD C får
avle mot fritt, f.eks om HD indeksen blir over 200 % sammenlagt mellom hanne og tispe.
Vi må prøve å reduserere HD på vår rase enda mer enn det det er i dag. I Finnland avlet de før på HD grad
C, men etterpå har de endret sine krav til fritt, og fått redusert sine HD resultater betydelig, og bedre blir
det jo mer nøye vi er.
HD kommer ikke bare fra mor og far til valpen, men også miljøfaktorer spiller inn. En valp skal ikke
overanstrenges eller ha overvekt da dette utsetter valpen og dens kropp for store belastninger som kan gi
HD, og redusere livskvaliteten på valpens fremtidige liv.
Men en hund med f.eks HD grad C og D kan leve et godt liv dersom den får god og riktig mosjon, og riktig
kosthold. Muskler hjelper å bygge opp rundt skjelett og kropp, og en hund med HD kan få et godt og langt
liv, men det vil ikke være fornuftig å bruke denne i avl. En valp med foreldre som har HD får redusert
forsikring i alle forikringsselskaper. Forsikringen vil dekke alt UTEN evt. påvist HD.
Vi i avlsrådet takker for alle mailer og telefoner vi har fått i løpet av dette året, og håper vi kan fortsette å
være der for dere som trenger oss, og vi setter umåtelig pris på tilbakemeldinger på godt og vondt. Vi gjør
vårt ytterste for at vi skal avle på best mulige individer, og en sunn og frisk mor og far resulterer som regel i
en sunn og frisk valp.
Vennlig hilsen
Avlsrådet v/ Wenche.

K- test på Østlandet
Foto: Camilla Bogen Johansen
Den 6. oktober 2013 ble det arrangert Karaktertest (K-test) i Båstad. Flere eurasiere
med eiere møtte opp i testløypa for å la seg teste i finværet!

Hva er en K-test?
Formålet med K-testen er å teste hundens tilgjengelighet, nervekonstitusjon, samt skuddfasthet.
Gjennomføring av prøven:
De påkjenningene hunden utsettes for under en k-test skal ikke være større enn den normalt møter i samfunnet.
Hunder som er registrert i NKK eller i et register anerkjent av NKK har rett til å kunne delta. Hunden må ha fylt 10
mnd. Kravet er at hunden skal tåle slike påkjenninger på en tilfredsstillende måte.

Prøven består av 5 momenter:
• Tilgjengelighetsprøven
• Passiv figurant
• Nervekonstitusjonsprøven
• Visuell påvirkning
• Skuddprøve

Tusen takk til alle som møtte opp og testet sine eurasiere, og ikke minst alle som hjalp til
med å planlegge og gjennomføre arrangementet!

Bilde: Marco, 5 mnd.
Foto: Silje Merete Danielsen

Oppdrettermøtet 2013
Tekst: Maria Beluga
I fjor avholdte Norsk Eurasierklubb et eget oppdrettermøte i forbindelse med Eurasierspesialen
på Torpomoen. I år fikk klubben imidlertid tilbakemeldinger fra flere oppdrettere om at man
heller ønsket seg et eget møte, adskilt fra spesialen, slik at man kunne sette av lengre tid til å
diskutere avls- og oppdretterspørsmål. Etter en avstemning via e-post til samtlige oppdrettere i
klubben, ble det dermed bestemt at vi for aller første gang skulle arrangere et eget
oppdrettermøte hvor både styret, avlsråd og oppdrettere kunne sette av en hel dag for å
diskutere avl og oppdrett på rasen vår - et tiltak som absolutt bød til gjentakelse!
Hovedformålet med dette oppdrettermøtet bestod først og fremst av å skape en arena for diskusjon og
kommunikasjon mellom oppdrettere, avlsråd og styret i Norsk Eurasierklubb, og å fungere som et rådgivende
organ for styret og avlsrådets videre arbeid innenfor helse- , oppdretts- og avlsspørsmål.
På møtet gikk vi gjennom en rekke innsendte temaer, og oppdretterne fikk selv muligheten til å fremme sine
synsunkter og perspektiver på de ulike punktene - noe som både gav grunnlag for nyttige diskusjoner, men også
stor enighet om de fleste sakene. Blant annet jobbet vi sammen frem en endelig ferdigstiling på en ny fargenøkkel
for fargeregistrering av eurasiervalper etter innspill fra oppdretterne selv, og vi diskuterte også hvorvidt det skal
foretas en registreringssperre på hannhunder som har hatt for mange kull eller for mange fødte valper. I tillegg ble
det også diskutert en rekke forslag og tiltak til endring av avlskrav og avlsstrategier på rasen, noe som styret
allerede har begynt med, og kommer til å jobbe med framover (se side 9!).
Selvsagt ble det også litt tid til «uformell» eurasierprat underveis, og vi koste oss med en god lunsj på og
hyggelige samtaler i løpet av dagen!
En av de aller viktigste punktene som
kom fram under dette møtet, i tillegg
til de konkrete sakene vi gikk gjennom,
var en bred enighet om at det er
utrolig viktig at man ikke sitter på
«hver sin tue» når det gjelder avl og
oppdrett av rasen vår.
Dette innebærer at alle parter må
være lydhøre for hverandre sine
innspill, og at vi er nødt til å jobbe
sammen og ha bred og hyppig
kommunikasjon for å oppnå en best
mulig eurasieravl i Norge.

Ved å møtes, prate og diskutere med høy
takhøyde, ærlighet og åpenhet mot
hverandre, står man bedre rustet til å
kunne dra nytte av hverandre sine
erfaringer, og ikke minst sammen kunne
jobbe for et felles mål om det beste for
rasen vår.
Dette er selvsagt et viktig mål som vi
ønsker å jobbe videre mot, og vi
oppfordrer selvsagt alle oppdrettere til å
kommer med innspill til videre arbeid!
Ut ifra de tilbakemeldingene vi har fått så virket det som om om oppdrettermøtet 2013 var en stor suksess. Det
virket som om de fleste oppdretterne dro nytte av dagens diskusjoner, og at de fleste dro ifra Gardermoen med en
positiv innstilling til videre arbeid fremover.
Dette ser vi oss selvsagt fornøyde med, og det har allerede blitt bestemt at det skal arrangeres et nytt
oppdrettermøte på høsten til neste år!

Oppdrettere - we want you!
Norsk Eurasierklubb er avhengig av en god kommunikasjon med oppdrettere i arbeidet for det felles
beste for vår rase.
Derfor oppfordrer vi alle oppdrettere som ikke har satt seg opp på mailingslisten vår til å gjøre dette,
slik at dere kan motta informasjon om saker, eller innkallelser til møter som angår avl- og oppdrett
innad i klubben. På denne måten blir det dermed lettere å kommunisere med hverandre og holde
hverandre oppdatert på hva som skjer.
Norsk Eurasierklubb regner alle som enten allerede har et kennelnavn, eller har søkt om kennelnavn
til FCI, som oppdrettere.
For de oppdretterne som allerede har satt seg opp på mailinglisten vår, men kanskje har endret
mailadresse siden den gang, ber vi dere også om å sende den nye adressen til oss.
Send inn til post@eurasierklubben.no :)

Ny informasjon vedrørende
helseregistrering og avlskrav i NEK!
Som en videreføring av anbefalingene som kom fram under oppdrettermøtet, har Norsk Eurasierklubb vedtatt
følgende endringer i helseregistrering og avlskrav for eurasieravl. Denne informasjonen gjelder både for
oppdrettere, så vel som valpekjøpere som helsesjekker sine eurasiere.

HD- indeks av eurasier i Dogweb
Hvert år beregner NKK flere helsestatistikker som benyttes av klubber, veterinærer, hundeeiere, medier og andre.
Hofteledsdysplasi (HD) er en lidelse der lårbeinshodet og hofteskålen ikke er tilpasset hverandre optimalt. HD er
en arvelig betinget sykdom med en polygenetisk ressesiv arvegang, d.v.s at flere (mange) gener avgjør hvorvidt
en hund er disponert for å utvikle lidelsen. Hunder som er arvelig disponert, har større risiko for å utvikle HD,
spesielt om den utsettes for negative miljøpåvirkninger som feil ernæring, feil mosjon etc.
HD-indeksen forteller hvordan hunden står genetisk og dermed avlsmessig i henhold til HD-egenskaper, i forhold
til gjennomsnittet i rasen. HD-indeksen vil dermed være en prognose for om hunden vil produsere valper bedre
eller dårligere en rasens gjennomsnitt!
Oppdrettermøtet etterlyste en egen HD- indeks for eurasier i Dogweb (dette har vi ikke hatt tidligere). Vi har nå
fått svar fra NKK om at Eurasier fyller kravene for å få beregnet HD- indeks (krav til registreringstall og prosent
røntgede hunder for at indeksen skal bli sikker nok til å kunne brukes). Eurasier vil dermed tas med i NKK sin
neste kjøring av HD- indeks. Denne indeksen vil dermed være et godt hjelpemiddel i fremtidens avlsarbeid. Målet
er å redusere antall HD diagnoser, slik at vi på sikt får en enda sunnere, leddmessig rase enn det vi pr i dag har.

Undersøkelse vedrørende patellaluxasjon
Som mange nok har fått med seg så har det kommet et nytt krav fra Norsk Kennel Klubb angående
patellaundersøkelsen. I de nye reglene fra NKK er det bare godkjente klinikker/veterinærer som kan foreta en
undersøkelse for patellaluxasjon. Dette er imidlertid bare et krav dersom resultatet skal offentliggjøres i Dogweb.
Kravet til Norsk Eurasier Klubb vil ikke bli endret, etter anbefaling fra oppdrettermøtet. Man kan med andre ord
fortsette å bruke patella-skjemaet som ligger på hjemmesiden vår. Møter man veterinærer som sier de ikke lengre
kan utføre denne undersøkelsen, så stemmer ikke det. ALLE veterinærer kan undersøke og fylle ut papirene som
tidligere!

Nytt avlskrav - øyelysning av avlsdyr (Distichiasis)
Hittil har en enkel øyeundesøkelse gjort av veterinær vært avlskravet hos Norsk Eurasierklubb, og det har ikke
blitt stilt spesielle krav til spesialutstyr eller kompetanse til veterinæren som foretar undersøkelsen. Spesialister
påpeker imidlertid at dagens øyeundersøkelse har vært for dårlig. Mange hunder som får en enkel
øyelokksundersøkelse går ofte som fri, selv om de faktisk ville fått påvist ekstra øyehår ved en øyelysning. Dette
kan igjen føre til at vi ubevisst dobler på ekstra øyehår i eurasieravlen, noe som selvsagt er veldig uheldig.
I 2012 ble det registrert 19 øyelyste hunder, og 10 av disse fikk påvist ekstra øyehår, noe som tyder på at
øyelysning er nødvendig på rasen vår.
Som et resultat av oppdrettermøtet vil NEK dermed innføre en prøveperiode på 5 år, hvor det stilles krav til at
avlshunder skal øyelyses. Dersom avlshunden ikke er fri for ekstra øyenhår ved øyenlysning, skal denne da parres
med et individ som er fri. Dette nye avlskravet vil tre i kraft fra 28. februar 2014.

For mer informasjon verørende disse endringene, ta kontakt med avlsrådet: avl@eurasierklubben.no

Avlsrådet søker medlemmer!
Avlsrådet fungerer som styrets fagkomité og arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål. Det er et
rådgivende organ, ansvaret for avl innen rasen hviler på den enkelte oppdretter. Avlsrådet
skal drive informasjon og rådgivning for at rasearbeidet på best mulig måte
oppfyller Norsk Eurasierklubb`s avlsmål om å avle hunder som er psykisk og fysisk friske,
mest mulig fri for alvorlige sykdommer, eksteriørmessig akesptable, samt unngå høy grad av
innavl.
Det er 1 ledig plass i avlsrådet, og vi søker etter en engasjert person som har noe kunnskap om,
og interesse for spørsmål om avl og helse på vår rase.
Interessert? Send en mail til avl@eurasierklubben.no !

Dommerelevkurs i NKK
Norsk Kennel Klub arrangerer dommerelevkurs for eksteriørdommere 2015.
Kurset avholdes over 2 helger, første kurshelg 28.-30. november 2014. Den andre kurshelgen er 13. – 15. februar
2015.
Søknadsfrist: 1. august 2014
Kompetansekrav: Fylt 18 år
1
2
3
4

Autorisert ringsekretær (skal være autorisert før søknaden sendes inn)
Bred kunnskap i avl og oppdrett
Erfaring fra utstillings-, organisasjons- og prøvevirksomhet
Gjennomført kynologikurs, med kursbevis
For mer informasjon, se NKK sine hjemmesider.

Bilde: Bittebit´s Bea og
Dazzling Daintys David

Eurasiertreff i Trøndelag
Tekst og foto: Anne- Grete Rønningsbakk

Årets eurasiertreff i Trøndelag ble holdt 29.09-13.

Bente fra Fanakka`s og jeg fra
Amentino`s kennel har i de senere
år hatt et fellestreff for våre
valpekjøpere og andre Eurasiereiere
i Trøndelag.
Til sammen så var det 24 Eurasier
med sine eiere som kom :-)
Vi hadde en kjempefin dag sammen,
og værgudene var med oss. Det var
to hunder som kom fra Møre- kanten
også. En fra Tingvold og en fra Eide.

Vi hadde med oss en instruktør for dagen som heter Hilde Munkvold. Hun viste oss litt båndbruk og hverdagslydighet
med hund. Mange sliter med å få hundene sine til å gå pent i bånd, og vi fikk noen tips som jeg håper mange ble
fornøyde med,og kan prøve ut på sine hunder :-)

Tid til kaffekos med kaker og masse
Eurasierprat er det alltids rom for når vi
møtes. Artig å utveksle forskjellige
erfaringer som vi og andre har fra vår
fantastiske rase.
Noen valgte også å gå tur rundt
elvebredden hvor vi hadde treffet.
Tusen takk til instruktør Hilde Munkvold
som møtte opp og gav oss nyttige tips og
triks på denne dagen!

En ting er i alle fall sikkert , nytt
treff blir det også til neste høst
- om ikke før ;-) !!

Disse hundene møtte på treffet:
Fannakka´s Farah, Fanakka´s Darka, Fanakka´s Bhima, Fanakka´s Ecco, Fanakka´s Eika,
Fanakka´s Indiana , Fanakka´s Java, Fanakka´s Jancho, Fanakka´s Jette,
Leiionspitz Qchani, Dennis av Geehrbacch, Hanna av Geehrbacch,

Amentino´s Amira, Amentino´s Binna,
Amentino´s Cita, Amentino´s Dina,
Amention´s Eico, Amentino´s Era ,
Amentino´s Ehro, Amentino´s Nemi,
Amentino´s Amanda,
Spiraltrollet's Eventylige Enzo, Risan
Gården's Eddie, Zicata's Aiko og
Wentors Gada.

Vennlig hilsen
Anne-Grete Rønningsbakk
Distriktskontakt i Trøndelag.

Har DU noen ønsker for aktiviteter i
2014?
Vi ønsker stadig innspill til hvilke aktiviteter medlemmene ønsker at vi skal arrangere, enten det er kurs,
foredrag, samlinger eller andre eurasierrelaterte aktiviteter!

Send inn ditt forslag til post@eurasierklubben.no

Bilde: Bittebits Enora og
Spiraltrollets Eventyrlige Tuva
Foto: Lene Helgesen

Bobilferie/ utstilling i Tyskland

Bobilferie/utstilling i Tyskland
Bobilferie/
utstilling i Tyskland
Tekst: Kine Oppgård

Tenkte
jegKine
skulle
fortelle litt om ferieturen vi hadde i år, bobil med 2 hunder PERFEKT!
Tekst
og foto:
Oppegård

Vi kjørte til Larvik der vi tok båten over til Danmark. Den tok ca 3,5 timer og hundene lå i
bobilen mens vi koste oss på båten. Kom frem på kvelden så vi kjørte opp til Skagen og
overnattet oppe ved fyret. Dagen etter gikk vi en fin tur på stranda.

Vi kjøre videre nedover mot Tyskland men fant ut vi ville stoppe i Løveparken da det er lov
og ha med hund inn der. Oj-Oj har vært der før og den normalt så «zombie» aktige hunden
blir klin «gal»!! Hun hopper ALDRI men når hun kommer dit så hopper hun opp for å se om
der er marsvin elller surikatter på andre siden. Er det elefanter eller kameler går hun ned
med en gang men er det surikatter prøver hun å kravle over! Å surikatene er like ivrig på å
hilse på hundene!

Vi skulle kjøre romantiske strasse i Tyskland og det ble en veldig fin tur. Så mange gamle
byer og slott. Var VELDIG varmt så ble ikke så mange gåturer som vi hadde håpet på. Rett
før grensen til Østeriket kom vi til Neuschwanstein slott. Det var utrolig fint! Det går ikke
ann og kjøre bil opp dit så vi gikk ca 40 min for og komme på toppen.

Vi rakk en liten svipptur innom Østeriket før vi måtte sette nesen mot Ludwigshafen og int.
utstilling.
Dommer for dagen var Willi Sator fra Tyskland.
Oppsettet for utstilling er litt anderledes en her hjemme. De deler ikke ut sløyfer eller
rosetter men pokaler til alle! Resultatene blir skrevet opp på en tavle etter hver som
klassene er ferdige.
Utstillerene er heller ikke så nøye med og stille opp hundene riktig. Og de satt eller sto
spilte ikke så stor rolle. Ringen var også veldig liten så en fikk ikke opp noe fart på
hundene. Ble kjent med mange hyggelige folk rund ringen om var veldig behjelpelige men
og forklare regler og hvordan de gjør det i Tyskland. De andre utstillerne reagerte også på
størrelsen på ringen så de har vel litt det samme problemet som oss her hjemme. Får det
ikke stort nok! Alle måtte være igjen til alle hadde vært i ringen og det tok LANG tid da alle
klassene hadde egne tider. Spilte ikke noe rolle om det ikke møtte noen hunder. Da satt
dommer og prøvde og få tiden til å gå med ringsekretær og assistenten. Det var grusomt
varm den dagen over 40 grader i skyggen men heldigvis holdt begge hundene halen opp i
ringen. Oj-Oj ble nr 2 i sin klasse med vg. Ko-Ko vant sin klasse og gikk videre til en egen
cacib klasse der hun ble nr 2 med res.cacib. Veldig fornøyd med dagen.
Hunden som vant het Bakira-Anuk von der Schönen teck, en tispe på 15 mnd som var
veldig god premiert.

Var også en svensk hund der Leiionspitz Smash-hit Shadow. Han var også en favoritt som
hadde vunnet masse. Men nådde ikke helt opp denne dagen.

Legger ut litt bilder fra utstillingen her så dere får se. Blir nok flere utstillinger i Tyskland da
alle var veldig behjelpelige og trivelige med en bortkommen normann som ikke kan tysk!

Over:
Ko- Ko (Zicatas Kessi of Benji) med sin pokal!

Årsmøtet 2014
Norsk Eurasierklubb sitt årsmøte avholdes i NKK`s lokaler i Oslo

Lørdag 01. mars 2014 kl 12.00.
Formell innkalling og saksdokumenter vil bli sendt ut i god tid før møtet, minimum 4 uker før. Som alltid
er det viktig at så mange som mulig stiller på årsmøtet - årsmøtet er klubbens øverste organ og skal
legge føringer for styret og klubbens øvrige arbeide for neste år.
Vi minner om at saker til årsmøtet og forslag til valgkomiteen må være klubben i hende
senest 31. desember.
Saker til årsmøtet sendes : post@eurasierklubben.no
Forslag til valgkomiteen sendes : kineaunan@gmail.com
Følgende verv står på valg:
• Leder (for 2 år)
• 2 medlemmer (for 2 år)
• Revisor (for 1 år)
• 3 valgkomitemedlemmer (for 1 år)

Bilde: Karoline av Gehrbacch (Mira)
Foto: Hanne Moxnes Kristiansen

Valpens første leveuker grunnlag for resten av livet.
Tekst og foto: Beathe Pilskog
Artikkelen er originalt skrevet for Canis Tidsskrift, og er gjengitt i NEK- nytt
med tillatelse fra forfatteren.
En oppdretters ansvar starter allerede før valpene er tiltenkt. Det å finne foreldredyr som er gode
nok er en stor oppgave. Ikke bare skal de følge rasens helsekrav, som ofte er minimale, men de
bør også ha over gjennomsnittet godt gemytt slik at de tilfører rasen noe positivt.
Når dette er i boks, kan man begynne å vente på valpene. Når valpene er i mors liv, skal mor behandles som
normalt. De skal utsettes for normalt stress, normalt med turer og normalt med trening. Prenatalt (i mors liv)
stress er til en viss grad sunt, men for mye vil kunne skade valpene. For eksempel vil det kunne skade valpene
om tispa blir skremt, utsatt for store påkjenninger eller lignende.
Det er viktig at oppdretter gir tispa nok kos og stimuli under drektighet, spesielt under siste del av drektighet.
Klapp og kos fører til produksjon av oxytocin, prolaktin, dopamin og endorfin (Løberg 2007), som er bra for tispa.
Valpene har evne til å kjenne berøring, og viser en høyere toleranse for berøring om tispa er blitt strøket mye på
buken siste del av drektighet.

Skriv inn tekst

Fosteret påvirkes av
glucosekortikoider gjennom placenta.
Det har vist seg å påvirke blant annet
valpenes vekst, valpenes fryktutvikling
og fryktterskel. Effekten vises spesielt
hos valper etter fryktsomme tisper.
Det kan mest sannsynligvis påvirke
varigheten av sosialiseringsperioden.
Morten Bakken (2009)

	
  

Risan Gårdens Milo

De første 3 ukene har valpene verken syn eller hørsel, det kaller vi den neonatale perioden. Selv om valpene er
hjelpeløse i denne perioden, vil det være lurt å sette i gang med håndteringen av dem i korte perioder. Valpen vil
da være mer rustet til å akseptere mennesker. Valpen kan også stresses i små doser, for eksempel ved å legges
vekk fra mor i korte perioder (30-60 sek), og tilbake. Dette kan hjelpe valpen å takle stress bedre når den blir
eldre. Selv om oppdretters rolle er der disse første 3 ukene, er mor og søsken de viktigste i valpen sitt liv den aller
første tiden.

Oppdretters jobb begynner for alvor når de første 3 ukene er unna. Morten Bakken sammenligner
sosialiseringen med preging som vi har hos andre arter, og den er fra ca 3 til 10 uker. Det er litt raseavhengig når
sosialiseringsperioden er over. Men når vi vet at sosialiseringen skjer i en så kort og kritisk periode i dyrets liv,
ligger en veldig viktig jobb i oppdretters hender.
Bakken forteller videre at sosialiseringen i stor grad styres av valpens motivasjon for å følge etter bevegelige
objekter og avsluttes når frykten for ukjent stimuli blir sterkere enn utforskningsmotivasjonen.
Utforskningsmotivasjonen utvikles tidligere enn fryktmotivasjonen, slik at valpene skal kunne utforske “verden” før
de skjønner at dette er skummelt. Det er veldig viktig at valpene har kontakt med mennesker daglig, valper som
ikke har hatt noen form for kontakt med mennesker før de er 10 uker vil i de fleste tilfeller forbli sky resten av sitt
liv. Varigheten av sosialiseringsperioden vil i stor grad påvirke sosialiseringsresultatet. Om oppdretter gjør en
dårlig jobb under sosialiseringsperioden, vil dette kunne påvirke valpen senere i livet.
Det er viktig å gi positive erfaringer, og
som en ser av bildet her har valpen
mulighet til å trekke seg tilbake om den
synes det er skummelt. Oppdretter bør
også kunne lese valpen og situasjonen
slik at det ikke går over grensen for hva
valpen takler.

Det er viktig å møte mange slags folk, gamle,
unge, barn, voksne og gjerne folk med flere
hudfarger. Jo flere positive erfaringer valpen
gjør seg, jo større er sjansen for at dette blir en
del av valpens repertoar over ting som ikke er
farlige.
Man starter i det små, og utvider gradvis. La
valpen først få hilse på folk og dyr hjemme,
deretter ute i forskjellige miljø

	
  

Det er viktig å treffe forskjellige raser, farger, små og store. Dette må være hunder som er trygge og stabile, som
kan gi valpene gode opplevelser.
Valpene bør få mange og varierte opplevelser, dette skaper koblinger i hjernen når nervecellene dannes. Valper
som vokser opp i lite stimulerende miljø vil ha færre koblinger enn valper som vokser opp i et stimulerende miljø.
Understimulering når hjernen utvikles kan føre til en underutviklet hjerne og atferdsmessige problemer.
De aller fleste hunder må kjøre til sine nye
hjem og sitter mye bil i løpet av livet sitt, så
det er viktig at valpene er med på bilturer
flere ganger hos oppdretter.

Valpene bør vokse opp inne i huset til oppdretter, et såkalt stueoppdrett, er en oppdretter som vil gi valpene
mye gratis. Valpene vokser opp som en del av hverdagen til familien, og blir vant med alle lyder den skal flytte til
når den blir 8-9 uker. TV, støvsuger, lyden av kasseroller, vaskemaskin, toalett, radio, dører som smeller,
mobiltelefoner som kimer osv. Valper som vokser opp i fjøs, på låver o.l. vil ikke få dette som en del av det daglige,
dermed ikke bli habituert til det fra første stund.

Pat Shaap’s Rule of 7 for hva en valp
bør eksponeres for de første ukene:
•

7 forskjellige underlag gress, parkett,
asfalt, grus, sand, skog, fliser, fjell osv.

•

Leke med 7 forskjellige objekt ball,
bamse, leker med lyd, harde leker,
leker i metall, myk plast, tau osv.

•

7 forskjellige steder i hagen, på veien,
ved sjøen, i skogen, i byen, inne i
huset, i kjelleren osv.

•

Møte 7 forskjellige folk gamle, unge,
menn, kvinner, rullestoler, folk med
stokk, folk med hatt osv.

•

7 forskjellige utfordringer gå gjennom
en tunell, klatre på en stein, hoppe ned
fra en høyde, krype under en hindring,
klatre over en hindring, balansere osv.

•

Spise fra 7 forskjellige beholdere papp,
plast, metall, tre, fra bakken, fra en
lekekong, fra gresset osv.

•

Spise på 7 forskjellige steder i bur,
inne, i hagen, på fjellet, på stranda, i
sentrum osv.

Runar Næss har utvidet dette til Rule of 12,
der han har 12 forskjellige utfordinger og 12
moment på hver utfordring. Jo mer jo bedre!

Foto: Gitte Børgesen

Det er også viktig at oppdretter håndterer valpen ofte
med tanke på pelsstell, kloklipp, tannsjekk og øresjekk.
Gjerne få besøkende også til å gjøre denne prosedyren.
Dette er noe valpen må vennes til.både med tanke på
veterinærbesøk i årene som kommer. De aller fleste raser
må børstes, og de fleste hunder må en klippe klør på. Dette
må ikke gjøres under tvang, men gjøres til en kosestund
når valpen er trøtt og gjerne med en godbit på lur. Det gjør
jobben for valpekjøper lettere når den skal ta over. Når
valpene skal til sin første helsesjekk og vaksinering hos
veterinær før avreise, er det lurt at oppdretter har med seg
godbiter for å gi valpene positive opplevelser på
veterinærkontoret.

Foto: Gitte Børgesen

Valpene bruker de 8 ukene på å lære seg
hundens språk, de lærer seg bitehemming, de
leker med hverandre, de jakter på hverandre og
de slapper av sammen. Tispa har også mye hun
skal lære dem. Gode tisper leker fint med
valpene sine.	
  
Når valpen er ca 8 uker er den klar for å reise til
sitt nye hjem. Leken mellom valpene kan bli litt
voldsommere, og det er på tide at de skilles.
Valpen kommer da i en tilknytningsperiode, og
det er derfor en fin tid for valpen å flytte til sine
nye eiere og knytte bånd med dem.	
  	
  
Det er viktig at den nye eieren fortsetter jobben med miljøtrening og sosialisering som oppdretter har gjort. Har
oppdretter lagt et godt grunnlag, er det lett for valpekjøper å bygge videre på dette ved å melde seg på et godt
valpekurs, og gi hunden gode positive opplevelser i hverdagen.

Kilder:
Bakken, Morten, Forelesning UMB, november 2009
Løberg, Gry, Valpesosialisering, Canis Forlag, 2007
Næss, Runar, http://www.wolfdog.no/hundeprat/valpeutvikling.asp
Schaap,	
  Pat,	
  h*p://www.echowyn.com/Ruleof7.html

Eurasierspesialen 2014!

Materiellfrist NEK- nytt:

Norsk Eurasierspesial kommer til å avholdes i
helga 22. -24- august 2013, ved
Hunderfossen Familiepark
(Lillehammerområdet).

Vinter: 10. januar
Påske: 10. mars
Sommer: 10. juni
Høst: 10. september
Jul: 10. desember

Mer informasjon vedrørende arrangementet vil
bli annonsert i neste NEK- nytt.

Alle bidrag tas imot med stor takk!

Hold av helga allerede nå!
Vennlig hilsen
Utstillingskomitéen

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

IFEZ- møte i Stuttgart
Tekst: Maria Beluga
Den siste helga i oktober reiste IFEZ- respresentant Marit og nestleder Maria til det årlige IFEZmøtet i rasens hjemland, Tyskland. Dette var en fin helg med mye faglig påfyll og en god del
hyggelig eurasiersnakk med andre eurasiervenner fra flere land!

IFEZ har siden 2010 vært assosiert medlem i IFEZ (Die Internationale Föderation Für EurasierZucht), som er en
internasjonal sammenslutning av eurasierklubber som er anerkjent av FCI. Hovedformålet med IFEZ er å være en
arena for informasjonsutveksling klubbene imellom, særlig innen avl og helse, og hvert år arrangeres det en årlig
samling hvor alle medlemsklubbene møtes.
I år ble det årlige IFEZ- møtet avholdt i Stuttgart, hvor en rekke foredrag og presentasjoner knyttet til eurasieravl
og helse ble holdt av ulike representanter fra de ulike landene. Vi fikk blant annet lære mer om et meget
spennende tema, nemlig avlsarbeid hvor man har fått inn nytt genmateriale inn i rasen vår. Gjennom flere år har
det nemlig foregått et arbeid med å krysse inn fortrinnsvis individer fra Samojed og Keeshond (som Eurasieren
opprinnelig stammer fra) med Eurasiere, for å utvide rasens genpool og bidra til nytt blod. I denne
presentasjonen fikk vi se utviklingen til disse ulike kullene, samt lære mer om positive og negative sider ved slikt
avlsarbeid.
I tillegg fikk vi også sette oss inn i tematikken rundt hva som utgjør korrekte bakbeinsvinkler på eurasieren, noe vi
helt klart kan trekke paralleller fra og se utfordringer med her hjemme i Norge, og vi fikk også en lærerik innføring
i symptomer og forekomst på ulike arvelige sykdommer som har forekommet på eurasieren nedover i Europa,
som f.eks de noe ukjente Glaukom (grønn stær) og Dandy Walkers Syndrome (hjernefeil). Oppdateringer og funn
fra de ulike medlemslandenes databaser og helsestatistikker ble også presentert, noe som var veldig interessant
å høre om.
Atpåtil ble det også mange diskusjoner i plenum om hvordan rutinene i de ulike landene er på ulike ting, som for
eksempel i forhold til avlskrav, helseundersøkelser og valpepriser. En ting som også ble diskutert en del på møtet,
var spørsmålet om forvertsavtaler er «greit» eller ikke. Det var tydelig å se at representantene fra flere land,
inkludert Tyskland, fant denne forvertsordningen som vi blant annet har mye av i Skandinavia som veldig uvant og
litt vanskelig å forstå, da dette ikke er vanlig hos dem. Hos oss i Norge er dette derimot mer vanlig, noe vi i NEK
også prøvde å forklare.
På mange måter kan vi se at det finnes flere ulike utgangspunkter fra medlemsland til medlemsland i hvordan man
vedlikeholder og setter krav til retningslinjer for avl og oppdrett, noe som kan gjøre det litt vanskelig å oppnå en
helt identisk fremgangsmåte i alle landene - avhenging av de ulike kennelklubbsystemene og deres regelverk.
Dette kan også gjøre det litt vanskelig å forstå hvordan andre medlemsklubber i IFEZ opererer noen ganger, fordi
man ikke helt har det samme systemet hjemme.

Selve møtet foregikk i all hovedsak på tysk, noe som gjorde det ganske vanskelig å få med seg og forstå alt som
ble sagt underveis i diskusjonene. For saker som angikk oss i Norsk Eurasierklubb direkte ble dette selvsagt litt
problematisk, men vi prøvde så godt vi kunne å følge med og forstå, og ikke minst presentere vårt syn og
meninger på de ulike sakene på en best mulig måte.
Å være på IFEZ- møtet i Stuttgart var en veldig interessant og lærerik opplevelse, og vi fikk lære veldig mye om
områder som vi både kunne, og ikke kunne så mye om fra før av. I tillegg er det selvsagt alltid hyggelig å møte
andre mennesker fra andre land som sitter på masse kunnskap og kompetanse og som brenner like mye for rasen
vår som det vi gjør selv!
Det er også veldig tydelig å se at Tyskland er et veldig hundevennlig land. Flere eurasiere fikk være med på møtet,
og de lå «slengt» rundt om i lokalet med hver sin leke og vannskål. I tillegg var det også eurasiere sammen med
oss i restauranten på fellesmiddagen, noe vi selvsagt syntes var uvant men veldig hyggelig!
Alt i alt var dette en lærerik helg hvor vi lærte mange nye ting om vår rase. Når det gjelder de ulike sakene og
diskusjonspunktene på møtet, så er det en rekke ting som ble tatt opp og vedtatt som vi har tatt med oss videre
hjem og kommer til å jobbe videre med her i Norge fremover. Mer informasjon om dette kommer etterhvert!

Bilde: Risan Gårdens Milo (Akiro)
Foto: Trude Arnesen Svarttjønneng

Amigo Ikitassønn
Foto: Camilla Dehlin

HD- resultater:

AD- resultater:

Dogs4all 2013
Tekst: Maria Beluga
Den 16. -17. november var det igjen duket for en ny Dogs4all på Lillestrøm, Norges største
hundeevent. Norsk Eurasierklubb var selvsagt representert, og vi stod på stand på rasetorget,
gikk i raseparade, og flere stilte også ut hundene sine!
Allerede på fredags ettermiddag begynte frivillige
medlemmer fra klubben å rigge opp standen vår
til rasetorget, slik at den var klar for den
kommende helga. Vi disket opp med pepperkaker
til besøkende, mulighet for å kjøpe
medlemsartikler, og satte også opp en
innhengning hvor representanter fra rasen kunne
ligge og slappe av i løpet av dagene.
Selve helga gikk slag i slag, med mange
besøkende på standen vår som var interesserte i
rasen. Vår oppgave bestod selvsagt av å prøve å
«selge» rasen så godt som mulig, men også å
være ærlig og gi informasjon om rasens sterke
og svake sider underveis.
Det var var mange som stakk innom standen vår, både medlemmer og folk som var nyskjerrige på rasen, noe vi
selvsagt syntes var veldig hyggelig. Ingenting er som å stå å snakke om eurasiere i 2 dager i strekk!
I tillegg var det mange
eurasierfolk som stilte ut på
utstillingen på lørdagen, hele 53
eurasiere var påmeldt!
Dommeren som dømte eurasier
var Nederlandske Rony Doedijns,
som var rolig og behangelig mot
både hund og handler, og gav en
ærlig kritikk i sin bedømming.
BIR: Leiionspitz The One and
Only Takiri
BIM: Zicata´s Exxon of Archie
Foto: Marianne Stoa

Norsk Juniorvinner 2013 Hannhund Leiionspitz Yippee Yanko
Foto: Marianne Stoa

Eurasierklubben deltok også på
raseparaden begge dagene, hvor vi fikk en
anledning til å vise fram de ulike
variantene av rasen vår i den store
finaleringen. Som en litt artig tvist valgte vi
å la et eksemplar av en Chow Chow, en
Keeshond og en Samojed gå på rekke
foran oss for å vise rasens opphav. Vi
hadde med oss tyske flagg og matchende
t- skjorter, og fikk vist rasen vår fint frem
for publikum.

Ellers var dette en kjempeartig helg med
god stemning og masse flotte hunder!
Tusen takk til alle som møtte opp og hjalp
til denne helga, både ved å gå i
raseparaden, stå på stand og rigge oppog ned!

Norsk Juniorvinner 2013 Tispe Bessie av Vebema
Foto: Marianne Stoa

Utstillingsresultater
Norsk Kennel Klub

14.09.2013

Leila Kärkäs

Leiionspitz Lovely
Leon

Exc. CHK. 1CHKK. CK
1BHK. CACIB. BIR

Bittebit´s Kischa

Exc. UK. 1UK. CK
1BTK. CACIB. BIM
Exc. AK. 1AKK. CK
1BTK. BIR

Sortland Hundeklubb

21.09.2013

Tino Pehar

Zicata´s Enja

Bergens selskaps- og
brukshundklubb

28.09.2013

Dr. Wilfried Peper

Balder- balder Edmund Exc. AK. 1AKK. CK
Yggdrasil
1BHK. BIR

Norsk Kennel Klub

Norsk Dobermann
Klub

Norsk Pinscherklubb

Norsk
Dalmatinerklubb

Norsk Lhasa Apso
klubb

05..10.2013

12.1o.2013

13.10.2013

Torbjørn Skaar

Lusa Beradze

José Monteiro De Barros Cabral

Natalja Skalin

Bearcub´s A - little
lady Jane

Exc. CHK. 1CHK. CK
1BTK. BIM

Reldaz Caliber

Exc. CHK. 1CHKK. CK
1BHK. CACIB. BIR

Just pix Alwa

Exc. UK. 1UK. CK
1BTK. CACIB. BIM

Birk Leonsson

Exc. JK. 1JK. CK CERT
1BHK. BIR

Bittebit´s Happy

Exc. AK. 1AKKK. CK
1BTK. BIM

Bittebit´s Happy

Exc. AK. 1AkK. CK
CERT 1BTK. BIR

Birk Leonsson

Exc. JK. 1JKK. CK
CERT 1BHK. BIM

Feuerblick Renate

Exc. CHK. 1CHK. CK
CERT 1BTK. BIR

Sund Stamm´s
Handmade Hazard

Exc. CHK. 1CHK. CK
1BHK. BIM

Feuerblick Renate

Exc. CHK. 1CHK. CK
1BTK. BIR

Birk Leonsson

Exc. JK. 1JKK. CK
CERT 1BHK. BIM

26.10.2013

27.10.2013

Pedro Sanches Delerue

Fitjar, Stord
Hundeklubb

09.11.2013

Marianne Baden

Just Pix Boss

Exc. JK. 1JKK. CK
CERT 1BHK. BIR

Orkdal Hundeklubb

09.11.2013

Sajja Juutilainen

Hanna av Geehrbacch

Exc. CHK. 1CHK. CK
1BTK. BIM

Carve Canem Feliciter
Filius

Exc. AK. 1AKK. CK
CERT 1BHK. BIM

Kongsberg Hundeklubb

Norsk Kennel Klub

09.11.2013

16.11.2013

Pedro Sanches Delerue

Rony Doedijns

Bittebit´s Enora

Exc. CHK. 1CHKK. CK.
1BTK. BIR

Birk Leonsson

Exc. JK. 1JK. CK.
1BHK. BIR

Leiionspitz the One
and Only Takiri

Exc. UK. 1UKK.CK.
1BTK. CERT. CACIB.
BIR.

Zicata´s Exxon of
Archie

Exc. CHK. 1CHKK. CK.
1BHK. CACIB. BIR

Ikke glem å bestille
fotokalenderen for
2014!
Sikre deg et eksemplar av den nye
kalenderen for 2014. Kalenderen er
fullstappet med flotte bilder av
vakre eurasiere i alle varianter og
årstider. Dette er litt av et kupp!
130,- + porto
Send din bestilling til:
medlem2@eurasierklubben.no

Bilde: Jari Sari J av Terjeviken
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Jul og nyttår med hund i hus
Tekst: Maria Beluga
Vi er nå inne i en årstid hvor jul- og nyttårsfeiring står for tur. Her kommer noen små tips til
hvordan høytiden kan bli enda hyggeligere for våre pelsdotter!

1. Pass på for matvarer som kan være skadelig for hunden din.
Massevis av god mat og drikke er noe som ofte står sentralt i mange hjem i juletiden. Likevel kan det være viktig å
være obs på at enkelte matvarer faktisk kan være skadelige, og til og med også dødelige for våre firbente venner.
Fet og salt mat som ribbe og pinnekjøtt kan blant annet gi langvarig diaré for noen hunder, selv i veldig små
mengder. I tillegg er det viktig å huske på at man ALDRI skal gi varmebehandlede bein, som man jo ofte får svært
mye av etter julemiddagen, til hunden sin da slike bein har mye lettere for å splintre seg opp og kan være som et
barberblad i hundens tarmer. Kalkunskinn bør heller ikke gis til hunder, da dette inneholder et stoff som kan føre
til akutt betennelse i hundens bukspyttkjertel.
Sjokolade, konfekt, druer, nøtteblandinger og rosiner som står
ubevoktet på et bord kan ofte utgjøre en stor fristelse for mange
hunder. Det er imidlertid veldig viktig å passe på at hunden din ikke
får i seg disse matvarene, da disse kan være ekstremt skadelige for
hunden - og i verste fall dødelig. Mulige utfall kan være forgiftning
eller akutt nyresvikt, så dette bør selvsagt styres unna i aller
høyeste grad. Skulle hunden din mot formodning for eksempel få i
seg større megder sjokolade på julekvelden, ring din nærmeste
veterinærvakt for råd, og prøv å få hunden til å kaste det opp for å
hindre at det går inn i hundens system.
Har man mange besøkende i jula, kan det også være lurt å være litt «streng» med julegjestene. Ikke la voksne
eller barn gi hunden snike matrester eller godbiter til hunden under bordet, uten at du har en viss kontroll på
hva hunden får. La heller gjestene leke eller aktivisere hunden på annet vis framfor å gi den usunne
julematrester eller godterier.
2. La hunden din få en mulighet til å trekke seg tilbake under feiringen.
For mange består jule- og nyttårsfeiringen av mange besøkende gjester i alle varianter og størrelser. For mange
hunder, og særlig eurasiere som gjerne vil være med på alt som skjer, kan dette i noen tilfeller føre til at
hunden opplever et høyt stressnivå og ikke klarer å roe seg tilstrekkelig ned. La hunden få muligheten til å
trekke seg tilbake på en rolig plass dersom den har et behov for dette, og vær også flink til å passe på at barn
og andre gjester gir hunden plass og ro til å kunne slappe av. Dette er selvsagt særlig viktig dersom man har
en valp i hus i jula, men også voksne hunder har et behov for å kunne trekke seg tilbake dersom det er mye
folk, besøk og trafikk i hjemmet i juletiden.

3. Pynt hundevennlig!
Julepynt kan også være være farlig for hunden din, og både selve juletreet og julepynten man har i stua kan være
farlig på ulike måter. Juletreet kan velte over en altfor nysgjerrig hund, så pass derfor på at juletreet står stødig,
og at hunden ikke kan komme i fare for å velte det over seg.
Hundemagen kan heller ikke fordøye granbar, og for at hunden ikke skal få det i seg kan det være lurt å støvsuge
regelmessig eller passe på at hunden ikke gnager på treet. Glitter, glasskuler, og julestjerner (blomster) er heller
ikke bra for hundemagen, så pass gjerne på de aller mest nyskjerrige hundene/valpene som må smake på «alt».
Selvsagt må man se an sin egen hund selv, men man bør likevel være oppmerksom. Mange tror at uroen for at
hunden skal spise julepynt er overdrevet, men svært mange veterinærklinikker kan fortelle om de merkeligste ting
som blir hentet ut fra hundemager i juletida, slik som valnøtter, glittergirlandere, leker osv.
4. Nyttårsfeiringen - unngå ubehagelige opplevelser for hunden.
Nyttårsaften kan for mange hunder og eiere være en svært ubehagelig affære, da mange hunder kan reagere
kraftig på nyttårsrakketter, støy og bråk. Et viktig tips i i denne sammenheng er å ta en rekke forholdsregler i
forkant av den store dagen, slik at nyttårsaften kan gå mest mulig smertefritt. En gylden regel når det gjelder
nyttåraften er å aldri ta med seg hunden ut på nyttårsfeiringen. Mange ønsker ofte å se hvordan hunden/ valpen
reagerer på fyrverkeri, eller man tror at hunden sin ikke har noen problemer med raketter. Likevel er det svært
ugunstig å ta med seg hunden ut når det smeller som verst, da det kan dukke opp mange uforutsette hendelser
underveis i en slik setting som kan skremme hunden. Har man først en hund som har fått en skikkelig
skremmende eller ubehagelig opplevelse med fyrverkeri, er dette veldig vanskelig å trene bort til neste gang.
Et alternativ kan være å heller gå en lengre tur med hunden (ha
alltid hunden din i bånd på denne dagen, i tilfelle den blir skremt!)
tidlig på dagen på nyttårsaften før det begynner å smelle, og heller
la hunden være inne i trygge omgivelser på kvelden. Noen velger å
trekke for gardinene, sette tv eller radio på høyt volum, eller lage en
trygg hule hvor hunden kan få trekke seg tilbake. Et annet tips kan
være å gi hunden noe ordentlig godt å jobbe med når det smeller
som verst, som f.eks et tyggebein eller en kong med godbiter inni,
slik at hunden flytter fokuset fra smellene til å gjøre noe den liker.
Forhold deg rolig om du ser at hunden dine begynner å bli nervøs av rakettstøyen, og ikke gi hunden overdrevet
trøst eller oppmerksomhet ved stresset adferd. Tilby likevel støtte og trygghet, vær avslappet og lat som om
nyttårsaften er lik en hvilken som helst annen dag i året.
Hvis hunden din åpenbart blir svært stressa og redd på nyttårsaften, kan det være lurt å vurdere å gå til
anskaffelse av beroligende feromoner, for eksempel Adaptil som både finnes som halsbånd, plug-in diffuser som
settes i stikk-kontakten et par dager i forveien, eller spray. Noen velger også å bruke beroligende medikamenter.
Snakk med din veterinær for å få tips og råd om hvilke midler som anbefales, samt bruken av dette.
I slike tilfeller så kjenner man selvsagt sin egen hund best i slike situasjoner, men det kan likevel være greit å ta
sine forhåndsregler. På denne måten kan man sikre en mest mulig hyggelig høytid - både for seg selv og sine
firbente venner. God feiring!
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Ha en riktig
god jul og et
godt nyttår!
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