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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?) 
Det har været et fantastisk forløb, hvor vi i høj grad oplevede forventningens glæde. I er en fantastisk familie, der virkelig 
tager opdrætter opgaven seriøst, både omkring information og kontakten til os, som kommende hvalpeejer 
 
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 var helt klar over, hvad vi fik. Vores hvalp lever op til forventningerne på alle planer. Jeg vil klart anbefale Eurasier til 
alle, omend jeg mener at det er ikke en førstegangshund. 
 
Hvordan oplever I jeres hvalps indlæringsevne, lydighed og temperament? 
Hun er meget kvik og hurtigopfattende. Hun er så lydig som an kan forvente i forhold til alderen, og hun forstår allerede 
rigtig meget, men har også sine pudsigheder. Hun charmer sig til megen opmærksomhed. Hun er meget glad for 
mennesker, hunde og katte og har ikke læst at Eurasier er reserveret. Hun er ikke bange for noget. 
 
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 tygger kun i egne ting. Hun vasker kattenes ører. Kattene må gerne spise hendes mad. Legetøjet slæbes ind og ud, 
når dørene står åbne. Hun synes plast urtepotter er sjove. 
 
Har jeres hvalp knyttet sig til én bestemt i familien eller er den ”alles” hund? 
Hun er begges hund også selvom jeg går sammen med hende  hele dagen. Hun "sladrer" til far, hvis jeg øver noget hun 
ikke vil, eksempelvis kigge tænder. 
 
Hvordan vil I beskrive Eurasieren, hvis folk spørger til den som race? 
Klog, kærlig, charmerende, let omgængelig, men kræver som alle kærlig opdragelse. 
 
Hvordan har I oplevet Hjemmeside/facebookgruppe/hvalpe-TV – hvad er især godt og knap så godt? 
Gerne forslag til forbedringer. 
Den var så fin og det var så dejligt at følge hvalpene. 
 
Hvad har vi som opdrætter gjort rigtig og hvad kan vi forbedre/ændre til kommende kuld? 
I var så åbne omkring jeres hunde og  den glade og tillidsfulde hvalp vi fik, var klart resultatet af jeres konstante kærlige 
omgang med kuldet. Har svært ved at se, hvad I kan forbedre. 
 
Gode råd til kommende hvalpekøbere hos os? 
At huske at I er en familie, der giver alt, hvad I har. Det er nemt at komme til at drive rovdrift på jeres tid. Vi anbefaler jer 
på det varmeste. 
 
Vil I anbefale os som kennel til andre? Uddyb venligst jeres begrundelse herfor. 
Ja, fordi I er så seriøse omkring avl, I tager så stort hensyn til jeres hunde. Hvalpene er så socialisere og velfungerende 
når I leverer. 
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