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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 haft utrolig god kontakt med Ulrik og Birgitte igennem hele forløbet. Det var meget vigtigt for jer, at finde de helt 
rigtige hvalpekøbere, og det var vigtigt for os at finde en kennel der var mere end bare en forretning, og de to ting gik ret 
godt i spand. 

 
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? 
Jeres information, kombineret med den information der findes tilgængelig på internettet, giver et meget sandt billede af 
racen generelt. Hun lever absolut op til forventningerne. Jeg vil ikke anbefale Eurasieren til alle. Eurasieren kræver en 
mængde engagement og mental stimuli, som jeg ikke er sikker på at alle potentielle hundeejere kan eller måske er villige 
til at levere... Kan man levere det engagement, får man en fantastisk hund..! 

 
Hvordan oplever I jeres hvalps indlæringsevne, lydighed og temperament? 
Indlæringsevnen og temperamentet er helt i top. Hun lærer ting lynhurtigt, og har et fantastisk temperament. Hun er 
utroligt tolerant og fungerer rigtig godt med både andre hunde og andre mennesker. Lydigheden er god, men til tider 
præget af spidshundens lidt "selektive hørelse", hvor hun helt tydeligt selv vurderer hvad hun har mest lyst til... 
F.eks.:"Jeg har hørt hvad du siger, jeg skal bare lige gøre det her færdigt først, så skal jeg nok komme.." Eller :" Jeg har 
hørt hvad du siger, det er bare ikke lige det jeg har lyst til lige nu.." Et forsøg på disciplin hér, fungerer overhovedet ikke, 
kun smooth talk, godbidder og masser af ros :-) 

 
Hvilke sjove eller underlige ting laver den i hverdagen? (tygge i arm, ligge i sofa, slæbe ting i haven, 
flytte rundt på dyner osv.) 
Hun laver egentlig ikke noget super specielt, andet end at hun utroligt gerne vil gøre det samme som os... Hun er f.eks. i 
øjeblikket ved at beslutte sig for, at hun skal flytte ind i vores soveværelse sammen med os, og hun er ret stædig.. ;-) 
Dog ikke i sengen, da hun ikke vil ligge på noget der er blødt... Kun hårde gulve ;-) 

 
Har jeres hvalp knyttet sig til én bestemt i familien eller er den ”alles” hund? 
Hun er faktisk vores allesammens hund. 

 
Hvordan vil I beskrive Eurasieren, hvis folk spørger til den som race? 
En mentalt meget moden hund, der virker meget velovervejet og velfunderet i sin opførsel. Du skal som ejer forstå at 
gøre dig interessant og give hunden lyst til at gøre de ting du gerne vil have. Streng disciplin fungerer ikke, kun kærlig 
disciplin og samarbejde. Når først samarbejdet fungerer, så har du en fantastisk hund, der er nem at have med overalt. 

 
Hvordan har I oplevet Hjemmeside/facebookgruppe/hvalpe-TV – hvad er især godt og knap så godt? 
Gerne forslag til forbedringer. 
Hjemmesiden er fin, med god info der, for den interesserede køber, også bør suppleres med Google.. Hvalpe-TV var et 
kæmpe hit.! Specielt når man som kommende køber, bor langt fra opdrætteren og ikke har mulighed for at se hvalpene 
så tit. Facebook gruppen fungerer rigtig godt til at holde kontakt med hele "slægten", nu når hvalpene er spredt rundt i 
hele landet. Dog vil jeg foreslå Ulrik, at lave denne gruppe privat/lukket, således at man undgår at f.eks. ens 
arbejdskollegaer osv. skal følge med i det man bare gerne vil dele med Eurasierfamilien. Jeg ville i hvertfald dele mere 
og oftere, hvis det ikke røg rundt til hele mit netværk... 

 
Hvad har vi som opdrætter gjort rigtig og hvad kan vi forbedre/ændre til kommende kuld? 
I har lagt et kæmpe engagement i at levere en "komplet" hvalp til jeres hvalpekøbere. Vores lille pige har været renlig fra 
dag ét, hun har stort set ikke bidt noget som helst i stykker, hun er blevet vel socialiseret lige fra fødslen og har været 
vandt til at blive håndteret i alle ender og kanter fra dag ét. Hunde vil for altid foretrække at gå på toilettet på det underlag 
de bruger når de er 8,5 uger gamle, og derfor er vi glade for at hvalpene var så meget på græs i den sidste tid hjemme 
hos jer. Det tror jeg betød meget for renligheden herhjemme. Dog mistænker jeg, at hvalpenes næsten 24t i døgnet, 
tilgang til jeres have gjorde, at vores lille pige næsten ikke ville være indenfor den første måned efter hjemkomst... 

 
Gode råd til kommende hvalpekøbere hos os? 
Gør brug af Ulrik og Birgittes store engagement i deres hunde, og sørg for at få svar på alle jeres spørgsmål inden I 
beslutter jer. 

 
Vil I anbefale os som kennel til andre? Uddyb venligst jeres begrundelse herfor. 
Lige fra jeres annonce i Den Blå Avis til vores kommende kuldtræf, har I skilt jer ud som værende en kennel og en 
hundefamilie der var mere interesserede i hvalpene som individer, og deres fremtidige trivsel, end som en salgsvare, og 
det er det vigtigste kvalitetsstempel for os... Derfor er svaret naturligvis : Ja, vi vil absolut anbefale jer som kennel til 
andre... Har allerede gjort det ;-) 
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