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Historien bag Pokalskovturene. 

 
I Tyskland hvor der er flest Eurasiere, har man i nogle klubber i mange år haft tradition for at lave 
"Eurasierspaziergang" - Eurasier gåture - her kan man spredt over hele landet finde en gåtur ca. hver uge. 
Disse gåture har været til stor gavn for racens udvikling, da ejere har mødtes på hundenes præmisser og 
nye eller kommende Eurasierejere har kunnet forelske sig grundigt i racen. Denne tradition har vi i Danmark 
også taget til os. 
 
I 2003 tog Anette & Brian Bech - Bentley & Chevrolet - med på den første skovtur arrangeret af Hanne & 
Lars fra Kennel Blomsterlunden. Dette blev starten på Skovturene. Anette og Brian Bech tog initiativ til at 
inviterer alle, der var interesserede til at deltage; formålet var egentligt at gå en tur i skoven, og ellers få en 
hyggelig dag... jo flere jo bedre. Dette initiativ blev taget godt imod og allerede til den første skovtur var der 
mange Eurasiere med. 3 måneder efter blev Anette og Brian Bech på opfordring fra en del Eurasierejere, 
nærmest tvunget til at lave endnu en skovtur og denne gang havde rygtet om denne gode dag spredt sig - 
15 hunde og 33 mennesker troppede op til en rigtig hyggelig dag.  

Skovturene afholdes for hundenes skyld og er dernæst ment som en uofficiel og uforpligtende 
sammenkomst for dem der har lyst til at møde andre Eurasiere, enten ejere eller bare interesserede i racen. 
Anette og Brian Bech havde nu afholdt 2 skovture og fandt på at lave en vandrepokal der skulle gives til den 
Eurasier der havde rejst længst for at komme med på skovturen, heraf navnet "Pokalskovtur". Det er så 
valgfrit om vinderen vil arrangerer den næste Pokalskovtur, derved vil pokalskovturene blive fordelt i hele 
landet, og alle vil få en chance for at deltage. Er der nogle, som gerne vil afholde en Pokalskovtur kan de 
skrive til aktivitetsudvalget og derved afholde en Pokalskovtur næste gang der er en pokalvinder, der ikke 
har mulighed/lyst til det.  
 
Skovturene er hidtil blevet afholdt i hundeskove, hvor hundene har mulighed for at løbe frit, dette er dog ikke 
nødvendigt for at lave en Pokalskovtur. Anette og Brian Bech har ligeledes på eget initiativ lavet bål med 
pølser, kage og kaffe/te, dette har ligeledes ikke været en betingelse for Pokalskovturen, men bare lidt 
hygge de gerne ville bidrage med. Alle der afholder Pokalskovtur bestemmer selv hvor turen skal afholdes 
og hvad den skal indeholde og da det er for hundenes skyld der holdes Pokalskovture stilles der ingen 
komfortmæssige krav. 
 
Eurasier Klub Danmark er ikke ansvarlig for Pokalskovture, da disse laves på frivillig basis af Eurasierejere. 
Her på hjemmesiden bliver der blot annonceret og informeret om arrangementet. 
 
I forbindelse med oprettelsen af Eurasier Klub Danmark har Anette og Brian Bech overdraget vandrepokalen 
til klubben, således at traditionen med Pokalskovture kan videreføres. Stor tak til Anette og Brian Bech. 

 
Reglerne for vandrepokalen: 
 
§ 1  Pokalen er en vandrepokal. Det er tilladt at få graveret navn og 
      dato i pokalen. 
 
§ 2  Vinderen af pokalen er ikke forpligtet til at afholde næste skovtur. 
 
§ 3  Ønsker vinderen ikke at afholde næste skovtur skal pokalen afleveres 
      til en repræsentant fra aktivitetsudvalget. 
 
§ 4  Skovturene afholdes så vidt muligt hver 3. måned. 
 
§ 5  Dommeren er altid den/dem der afholder skovturen. 
 
§ 7  Vinderen skal altid være en dansk bosat Eurasier. 


