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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 kan kun sige at vores første møde med jer var yderst positivt. Vi kendte ikke racen, og besøgte jer derfor inden Coco
fik hvalpene. Vi besøgte jer to gange efter hvalpene var født og fik rigtig godt information omkring foder, pelspleje og
racens små særheder. da vi fik vores hvalp hjem ( Loke) har vi til en hver tid kunne ringe eller skrive til jer hvis der var
spørgsmål.

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?
Ja til UG.. En eurasier er den mest kærlig hunderace, vi til dato har mødt, men den er også stædig. Vi har allerede
anbefalet eurasier til andre. Jeg ville nok ikke anbefale en eurasier til førstegangs købere.

Hvordan oplever I jeres hvalps indlæringsevne, lydighed og temperament?
Det er hurtig til at lære ting,, når bare der er godbider i farvandet... men samtidig er den meget stædig eks. ved indkald.
Eller når man går tur..har vi nogle gange ikke lyst tilat gå længrer.

Hvilke sjove eller underlige ting laver den i hverdagen? (tygge i arm, ligge i sofa, slæbe ting i haven,
flytte rundt på dyner osv.)
Loke elsker at sutte på mit ærme. Alt legetøj bliver dagligt taget med i haven så hver aften laver vi lige en lille opsamling.
Min mand var taget på ferie, så synes Loke at den så ligeså godt kunne låne hans dyne, så hver dag blevhans dyne
slæbt ned fra sengen, men pludselig skulle den så også tykkes i, og så var det slut med det efter vi havde fjer i hele
huset.

Har jeres hvalp knyttet sig til én bestemt i familien eller er den ”alles” hund?
Den er meget knyttet til mig...så knyttet at den vil med uanset hvor jeg skal hen. Hvis den ikke skal med ligger den ved
havelågen og ser fornærmet ud til jeg kommer tilbage.

Hvordan vil I beskrive Eurasieren, hvis folk spørger til den som race?
Smuk, kærlig..lære nem,..og lidt stædig.

Hvordan har I oplevet Hjemmeside/facebookgruppe/hvalpe-TV – hvad er især godt og knap så godt?
Gerne forslag til forbedringer.
Det var så dejligt at kunne følge sin, hvalp dagl...Men måske lidt træls for jer at leve i et Big Brother hus så længe det
stod på...Man kunne evt. lave hjemmeside hvor der dagl. blev lagt en lille film op i stedet.

Hvad har vi som opdrætter gjort rigtig og hvad kan vi forbedre/ændre til kommende kuld?
I har været og er de rigtig gode opdrætter, men for jeres skyld synes jeg til næste kuld skal begrænse, besøgene fra nye
hvalpekøbere til to besøg per købere..

Gode råd til kommende hvalpekøbere hos os?
Tag hen til Ulvehedens eurasier.. her får du en dejlig hvalp der har været i hænder fra den kom til verden..og samtidig
har fået masser af kærlighed.

Vil I anbefale os som kennel til andre? Uddyb venligst jeres begrundelse herfor.
Jaaaa..den bedste kennel..se ovenfor.
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