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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?) 
Positivt og ja, vi har modtaget tilstrækkelig information 
 

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? 
Det vil jeg mene, men vi har mange informationskilder og mener ikke at ansvaret ligger på jeres skuldre at informere os 
som kommende og eksisterende hundeejere (selvom jeg har spurgt Birgitte en del), det er os selv, som har ansvaret for 
det. I har været gode til at dele jeres viden og erfaringer. Vi vil bestemt anbefale Eurasiere til andre. 

 
Hvordan oplever I jeres hvalps indlæringsevne, lydighed og temperament? 
God til at indlære, men ikke altid lydig (for tiden sjældent!). Relativt roligt temperament, men det forudsætter at hun er 
stimuleret og har været på min. en gåtur hvor hun har løbet frit i skoven og leget med andre hunde i min. 45 minutter. 
Ellers er hun meget legesyg og dermed også urolig herhjemme. 

 
Hvilke sjove eller underlige ting laver den i hverdagen? (tygge i arm, ligge i sofa, slæbe ting i haven, 
flytte rundt på dyner osv.) 
Tygger i sin mors arm, vasker katten bag ørerne, slæber ting ud i haven, stjæler legetøj fra børnene. 

 
Har jeres hvalp knyttet sig til én bestemt i familien eller er den ”alles” hund? 
Mest knyttet til sin mor, men er tydeligvis meget glad for sin kernefamilie og moster (som vi tror minder hende om hendes 
mor) 

 
Hvordan vil I beskrive Eurasieren, hvis folk spørger til den som race? 
Kærlig, legesyg, sjov, rolig når færdig med leg, en rigtig familiehund. Omsorgsfuld. 

 
Hvordan har I oplevet Hjemmeside/facebookgruppe/hvalpe-TV – hvad er især godt og knap så godt? 
Gerne forslag til forbedringer. 
Super! 

 
Hvad har vi som opdrætter gjort rigtig og hvad kan vi forbedre/ændre til kommende kuld? 
I er rigtig gode til kommunikation og dele jeres viden og erfaringer. Kan ikke lige tænke på noget i kan forbedre, i har 
gjort det super godt!! 

 
Gode råd til kommende hvalpekøbere hos os? 
Lyt til og stol på hvad Birgitte fornemmer, f.eks. mht. valg af hund. 

 
Vil I anbefale os som kennel til andre? Uddyb venligst jeres begrundelse herfor. 
Bestemt! Jamen, i brænder jo for de hunde, det kan man meget tydeligt mærke, så derfor :-) 
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