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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?) 
I forhold til mødet mellem Marco og Coco, syntes vi at det var fornuftigt at mødes på neutral grund. Også at det var i god 
tid før parringen. 

 
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? 
Vi vil gerne anbefale Eurasieren, men det er vigtigt, at de nye hvalpeejere ved hvad de går ind til. Hunden har jo 
sommetider sin egen mening og det skal man respektere. 

 
Hvordan oplever I jeres hvalps indlæringsevne, lydighed og temperament? 
Marco har nemt ved at lære, hvis han vil. Han har et dejligt temperament. 

 
Hvilke sjove eller underlige ting laver den i hverdagen? (tygge i arm, ligge i sofa, slæbe ting i haven, 
flytte rundt på dyner osv.) 
Marco har en mani med at slæbe ting ud i haven. Sokker, klude og legetøj kommer derud. 

 
Har jeres hvalp knyttet sig til én bestemt i familien eller er den ”alles” hund? 
Marco har det bedst når hele familien er samlet. 

 
Hvordan vil I beskrive Eurasieren, hvis folk spørger til den som race? 
Det er en god familiehund og en god vagthund, men den har sin egen vilje. 

 
Hvordan har I oplevet Hjemmeside/facebookgruppe/hvalpe-TV – hvad er især godt og knap så godt? 
Gerne forslag til forbedringer. 
Det var rigtig godt med live-view tv. At følge hvalpene under de første 8 uger var spændende. 

 
Hvad har vi som opdrætter gjort rigtig og hvad kan vi forbedre/ændre til kommende kuld? 
I lytter til hvalpekøberene og følger dem og hvalpene. Det er værdifuldt, både som hvalpekøber og som hvalpeopdrætter. 
Bliv ved med det. 

 
Gode råd til kommende hvalpekøbere hos os? 
Det er vigtig at de sætter sig ind i hvilken race det er de køber. Hvordan skal den opdrages osv. 

 
Vil I anbefale os som kennel til andre? Uddyb venligst jeres begrundelse herfor. 
Absolut. Kommende hvalpekøberene bliver klædt godt på til den første tid med hvalpen. 
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