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Hvordan har I oplevet den første kontakt til os, mødet med os, forløbet mens hvalpen var hos os og 
efterfølgende efter Jeres hvalp er flyttet ind hjemme? (Har I modtaget nok information før, under og 
efter i købt jeres hvalp?) 
Vi har oplevet at vi har fået al den nødvendige information og hjælp til den første tid med vores hvalp. Samt at I har gjort 
jeres værdier klart i forhold til rollen som opdrætter, hvilket har gjort det trygt for os at købe en hvalp hos Jer 

 
Har vi informeret korrekt og godt nok omkring hverdagen med en eurasier og lever Jeres hvalp op til 
forventningerne? Vil I anbefale eurasieren til alle? 
Helt bestemt. Vi vil klart anbefale eurasieren til andre. 

 
Hvordan oplever I jeres hvalps indlæringsevne, lydighed og temperament? 
Vi oplever at vores hvalp er meget dygtig til at lære og forstå nye ting. Alt omkring lydighed fungerer super godt - vores 
hvalp elsker at træne, få nye udfordringer og løse opgaver. 

 
Hvilke sjove eller underlige ting laver den i hverdagen? (tygge i arm, ligge i sofa, slæbe ting i haven, 
flytte rundt på dyner osv.) 
Ja alle ovennævnte ting + den spiser ALT 

 
Har jeres hvalp knyttet sig til én bestemt i familien eller er den ”alles” hund? 
Den har knyttet sig særligt til en, men er også meget knyttet til resten af familien 

 
Hvordan vil I beskrive Eurasieren, hvis folk spørger til den som race? 
Meget rolig hund, som let tilpasser sig og er meget børnevenlig. Men også en følsom hund, som kræver tid og kærlighed 
i familien 

 
Hvordan har I oplevet Hjemmeside/facebookgruppe/hvalpe-TV – hvad er især godt og knap så godt? 
Gerne forslag til forbedringer. 
Det fungerede godt. Kunne dog være rart hvis facebook gruppen var privat. 

 
Hvad har vi som opdrætter gjort rigtig og hvad kan vi forbedre/ændre til kommende kuld? 
Der har været en rigtig god socialisering af hvalpene, hvilket har resulteret i at vi har fået en meget tryg hvalp der trives i 
alle miljøer og med alle mennesker os hunde. Kunne ønske at hvalpene havde været noget mere alene hos Jer - vores 
hvalp bære meget præg af at være meget knyttet til mennesker, hvilket gjorde den første tid alene-hjemme svær 

 
Gode råd til kommende hvalpekøbere hos os? 
Køb en hvalp! 

 
Vil I anbefale os som kennel til andre? Uddyb venligst jeres begrundelse herfor. 
Det ville vi helt klart. Pga af jeres ærlighed og den tid i tager jer til hver enkel hvalpekøber. man føler sig tryg og har fået 
de nødvendige informationer. 
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