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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 helt perfekt. Et rigtig godt førstehåndsindtryk, som blot er blevet bekræftet igen og igen. En god og kærlig 
familie, med de allerbedste opvækst vilkår for hvalpene. En rigtig god, kompetent og vedvarende information, som var 
nøje afpasset efter vores erfaring og behov. Rigtig sjovt og udbytterigt at følge med på "hvalpecam", og dejligt med den 
opfølgende kontakt efter hvalpens hjemkomst til det nye hjem. 
 
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? 
Informationerne har været rigtig gode, og nøje afpasset efter vores behov. Racens væsentligste karaktertræk er 
fremhævet, og vores hvalp passer rigtig fint ind i beskrivelsen på hjemmesiden, og vores forventninger. Vi kan kun give 
såvel racen som Ulvehedens Eurasier vores bedste anbefalinger. 
 
Hvordan oplever I jeres hvalps indlæringsevne, lydighed og temperament? 
Boston er intelligent, kvik, charmerende og med en helt utrolig selvtillid. Han hviler meget i sig selv, og det kommer 
blandt andet til udtryk, når han møder en anden hund. Boston lader modparten om at gø, mens han selv står lidt 
reserveret og måler modparten med øjnene. Han er imødekommende, men me den sund reservation overfor nye 
bekendtskaber og oplevelser. Racen er ikke en "kaste pind" hund, som kan købes for en pølse eller lidt ros. Lydighed 
kan indlæres med kærlighed, og en STOR portion tålmodighed, da eurasierens er udstyret med en selektiv hørelse. Det 
betyder, at eurasierens kan alt, hvis den har lyst. Eurasierens temperament er perfekt til både børnefamilier og den 
erfarne hundeejer. 
 
Hvilke sjove eller underlige ting laver den i hverdagen? (tygge i arm, ligge i sofa, slæbe ting i haven, 
flytte rundt på dyner osv.) 
Boston har en periode, hvor kæl og klap straks honoreres med et aktivt tandsæt. Han bider ikke, men vil gerne lege og 
"slås". Han har pt. en fetisch med sko, som betyder, at de straks bæres ud i haven eller ind under sofabordet, med 
udpræget stolthed over dette underlige bytte. Det har den positive sideeffekt, at pigerne har opgraderet deres 
ordenssans, tvunget af omstændighederne. Han er en udpræget " hygger", som gerne sniger sig til lidt kvalitetstid i en 
varm seng. Endvidere er han et udpræget "madøre", som tilsyneladende altid er sulten. Han er nysgerrig og altid frisk på 
leg. 
 
Har jeres hvalp knyttet sig til én bestemt i familien eller er den ”alles” hund? 
Boston har ikke nogen tydelig favorit, men kommer glad alle familiemedlemmer i møde. Dog virker det som om han har 
accepteret, at manden er "førerhunden". 
 
Hvordan vil I beskrive Eurasieren, hvis folk spørger til den som race? 
En kat forklædt som slædehund. Den har nogle af kattens karaktertræk, som f.eks. at være reserveret over for fremmede 
og med en stor portion selvværd. Den er glad, afbalanceret, intelligent og rolig. Gør meget sjældent, og god til at være 
alene, når den er vænnet til det over passende tid. En perfekt familiehund med behov for moderat motion og pelspleje, 
men med behov for stimulation og udfordringer som alle dyr. En nem og rigtig rar hund. 
 
Hvordan har I oplevet Hjemmeside/facebookgruppe/hvalpe-TV – hvad er især godt og knap så godt? 
Gerne forslag til forbedringer. 
Det har været en rigtig god oplevelse, at følge såvel hvalpene som Coco og Audi. Det gav allerede nogle input til, hvem 
man skulle ønske sig, som nyt familiemedlem. I den forbindelse kunne det være rart, om de var nemmere at skelne fra 
hinanden. Facebook-gruppen er en rigtig god ting, som binder ejerne/ kuldet lidt sammen, og giver nyttig viden om, 
hvordan det går med de øvrige søskende. Svært at komme med gode forslag, da det heler virker så gennemtænkt og 
veludført. 
 
Hvad har vi som opdrætter gjort rigtig og hvad kan vi forbedre/ændre til kommende kuld? 
Jeres altoverskyggende kærlighed til hundene er smittende, og den store åbenhed i form at "hvalpecam", hjemmeside og 
Facebook virker rigtig betryggende for nye eurasier-ejere. Alt omkring betaling, stamtavle, sundhedspapirer osv. virker 
helt igennem gennemført og grundig. 
 
Gode råd til kommende hvalpekøbere hos os? 
Kom i gang. Det kan kun gå for langsomt. 
 
Vil I anbefale os som kennel til andre? Uddyb venligst jeres begrundelse herfor. 
Jeg kan som erfaren hundeejer og tjenestehundefører kun give Ulvehedens Eurasier mine bedste anbefalinger. Jeg har 
aldrig oplevet en kennel på dette høje niveau. Der er styr på alt, og det hele styres af åbenhed, ærlighed, faglighed og 
ikke mindst kærlighed til hundene. Du bliver ærligt guidet gennem et evt. køb, som dog ikke gennemføres for enhver pris. 
Hundenes tarv før alt andet. 
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