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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 været trygge hele vejen igennem. Vi har fået al den vejledning man kunne drømme om 

 
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? 
Vores forventninger er indfriet til fulde. Jeg vil ikke nødvendigvis anbefale en eurasier til alle. Der er så mange forskellige 
ønsker og behov og hvis man ønsker sig en vagthund er eurasierne ikke et oplagt valg 

 
Hvordan oplever I jeres hvalps indlæringsevne, lydighed og temperament? 
Han er dygtig. Og han er sin egen. God til samarbejde. Har lært giv pote meget let eks. 

 
Hvilke sjove eller underlige ting laver den i hverdagen? (tygge i arm, ligge i sofa, slæbe ting i haven, 
flytte rundt på dyner osv.) 
Rusker sine gamle sko. Tygger i hånden. Sover mange forskellige steder 

 
Har jeres hvalp knyttet sig til én bestemt i familien eller er den ”alles” hund? 
Var meget mors men efter mor en overgang var mere væk end sædvanligt blev han familiens hund. 

 
Hvordan vil I beskrive Eurasieren, hvis folk spørger til den som race? 
Skøn. En kat forklædt som hund. 

 
Hvordan har I oplevet Hjemmeside/facebookgruppe/hvalpe-TV – hvad er især godt og knap så godt? 
Gerne forslag til forbedringer. 
Kanon med live streamingen Forum godt til spørgsmål 

 
Hvad har vi som opdrætter gjort rigtig og hvad kan vi forbedre/ændre til kommende kuld? 
Vi har ingen erfaringer med opdrættere så der er intet sammenlignlngs grundlag. Men vi er 200% glade og tilfredse 

 
Gode råd til kommende hvalpekøbere hos os? 
Skynd jer 

 
Vil I anbefale os som kennel til andre? Uddyb venligst jeres begrundelse herfor. 
Tryghed. Information. Tilgængelighed. Kernefamilie = børn og dyr. 
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