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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?)
Hele forløbet har været super. Jeg tror ikke hvalpene kunne få en bedre start på livet end hos jer. Sjovt at følge hvalpene
på hvalpe tv. Masser af information om hvordan det gik. Rigtigt dejligt besøg hvor vi og hvalpen fik mulighed for at finde
hinanden i ro og mag.

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 begge spørgsmål. Men det er nok ikke alle der er gode til racen.

Hvordan oplever I jeres hvalps indlæringsevne, lydighed og temperament?
Samson er kvik og lærer hurtigt. Han er lydig, ikke fordi vi har fået trænet så meget, men fordi han føler sig så knyttet til
os, tror jeg. Han blev hurtigt renlig og er aldrig løbet væk. Han har et meget roligt temperament over for alle, både andre
hunde og børn og voksne. Men er samtidig fuld af sjov, især over for børnene, som han elsker at drille.

Hvilke sjove eller underlige ting laver den i hverdagen? (tygge i arm, ligge i sofa, slæbe ting i haven,
flytte rundt på dyner osv.)
Han tygger i arm hvis han får lov. Han smutter med pigernes legetøj og bamser, hvis han kan, men afleverer pænt når
han har fået dem til at løbe efter sig. Han kan godt lide at tygge i ting, men ikke de dyre ting som sko og sofa.

Har jeres hvalp knyttet sig til én bestemt i familien eller er den ”alles” hund?
Den har knyttet sig til os alle sammen på forskellig vis.

Hvordan vil I beskrive Eurasieren, hvis folk spørger til den som race?
Som en intelligent hund. Den skal behandles med følsomhed, men hvis man kan det, er det en utrolig nem hund.

Hvordan har I oplevet Hjemmeside/facebookgruppe/hvalpe-TV – hvad er især godt og knap så godt?
Gerne forslag til forbedringer.
Det er sjovt at følge de andre hvalpe, men vi er ikke selv så gode til at få lagt noget op.

Hvad har vi som opdrætter gjort rigtig og hvad kan vi forbedre/ændre til kommende kuld?
I ønsker det bedste for hundene og har en god tilgang til opdragelse af hunde.

Gode råd til kommende hvalpekøbere hos os?
Gør det.

Vil I anbefale os som kennel til andre? Uddyb venligst jeres begrundelse herfor.
Ja, helt sikkert og begrundelsen er at der kommer nogle virkeligt dejlige hunde fra jer, og I ser ikke hvalpene som cool
business.
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