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Efter en hektiskt vår har nu även detta nummer 
gått till tryck och när det når er läsare är somma-
ren här. Sommaren som är full av aktiviteter, en-
ergi och ledighet! Något i alla fall jag kommer se 
till att njuta ordentligt av.  Sommaren är ju ock-
så valparnas tid, där många där ute just nu har 
en ny familjemedlem hemma. Jag minns med 
glädje den där varma sommaren för tre år sedan 
när vi hämtade hem vår Eurasier. Den sommaren 
med en liten valp var verkligen en fin tid.

Som ni kanske har märkt har vi i detta nummer 
en ny ansvarig utgivare. Marita Carlstedt har kli-
vit av som ansvarig utgivare och jag vill rikta ett 
varmt tack för det stöd jag fått under min första 
tid som redaktör. Jag säger välkommen till Charli 
Ahl, vår nya ordförande, som även tar över rollen 
som ansvarig utgivare. Till er som noterat att tid-
ningen landat i brevlådan senare än vanligt finns 
förklaringen i att registreringen hos Patent- och 
Registreringsverket av byte av ansvarig utgivare 
behövdes behandlas innan tidningen kunde gå 
till tryck.

Som vi tidigare nämnt tar vi gärna emot mate-
rial till tidningen. Har ni haft en hundpromenad 
tillsammans, anordnat en liten träff, eller vill dela 
med er av en text, skicka in den! Trots att det kan 
kännas svårt att ta sig för går det ofta fortare 
än man tror när man börjat skriva. Det betyder 
också mycket för tidningen att få ta del av mate-
rial från olika skribenter och såklart behöver tid-
ningen bidrag från läsare.  I just detta nummer 
kan jag också säga att ett bidrag betyder mycket, 
eftersom även vi i redaktionen ibland har svårt 
att få tiden att räcka till på våren.

I det här numret får ni läsa om årets Eurasierspe-
cial som gick av stapeln på Hökensås Camping. 
Det var en god uppslutning i år och i tidningen 
kan den som inte kunde delta ta del av årets re-
sultat och bilder. Ni kan även läsa om hundens 
tänder och tandhälsa och varför det är så viktigt 
att ta hand om sin hunds tänder. Jag har även 
delat med mig av ett personligt tips till er som 
skickar in bilder för att lättare kunna avgöra om 
bilden är stor nog för tryck. Såhär inför somma-
ren får ni även läsa om en del tips och trix när 
man fotograferar sin hund för att få så fina bil-
der som möjligt. Våren och årsmötet har också 
medfört förändring i klubben och en ny styrelse 

har bildats. Ni kan därför ta del av presentationer 
av de nya styrelsemedlemmarna i detta nummer. 
Vi har även läsarbidrag där vi får följa Hugos se-
naste äventyr och läsa om hur det var för Charli 
och Linux att besöka Crufts. 

Under sommaren kommer tidningen gå ner på 
lågvarv för att även vi i redaktionen ska få ledig-
het. Vi sätter dock igång med arbetet igen inför 
manusstopp den 1 augusti. Skicka gärna löpande 
in material i sommar till redaktor@eurasierklub-
ben.se och försök skicka in innan manusstopp! 
Det blir så mycket lättare att planera numret då. 
Avslutningsvis vill jag önska er en trevlig sommar 
med förhoppningsvis massa sol, roliga stunder 
med Eurasier och tid att ladda upp batterierna 
inför hösten. Till alla er med en liten valp hemma 
vill jag säga: Ta tillvara på tiden. Valptiden är kort 
och intensiv men väldigt charmig. 

Jag önskar er alla en trevlig sommar!

Camilla Norberg - Redaktör

Ordförande har ordet

Hej

Arbetet i Avelskommittén fortsätter och vi har 
fått tackat av Madeléne Andersson efter många 
år i kommittén. I april månad hade vi 3 uppfödar-
möten. Det var ett telefonmöte och övriga två 
var förlagda i Södertälje och i Lenhovda.  Totalt 
var det ca 20 personer som deltog. Vi diskute-
rade bland annat om Dandy Walker och hälsore-
gistret. 

Efter uppfödarmötet gick det ut en förfrågan till 
alla uppfödare hur vi ska fortsätta med hälsore-
gistret och hur vill vi ha det med Dandy Walker ef-
tersom många som deltog i uppfödarmötena var 

tveksamma till att ha Dandy Walker eller hälsore-
gistret helt offentligt. Vi i avelskommittén skick-
ade ut 4 alternativ och resultatet blev att både 
hälsoregistret och Dandy Walker ska vara endast 
för uppfödare. Men vill man som hanhundsägare 
ha information så går det att få via avelskommit-
tén eller om det endast gäller Dandy Walker så 
kan man vända sig till den kommittén. 

Är du intresserad av att vara med i kommittén så 
hör av dig till: avelskommitte@eurasierklubben.
se.

Mvh Jenny Kindstrand och Julia Norlén

avelskommittén informerar

redaktörens rader

Camilla och Presley                                                                                  Foto: Joel Hoff

Nytt år och ny ordförande. 

Jag hade äran att bli invald som ordförande på 
årsmötet i mars i år.

Jag har tidigare varit aktiv inom islandshätsvärlden, 
både som ryttare, domare & aktiv i styrelser, så jag 
drar av tidigare erfarenheter inför min nya uppgift 
som ordförande för Svenska eurasierklubben.

Den här första tiden har jag lagt på att sätta mig 
in i föreningens alla olika kommittéer och hur de 
arbetar.

Det som är uppenbart är att det behövs fler 
personer som hjälps åt. Så om du är lite nyfi-
ken på tex avel eller kurser, hör gärna av er till 
styrelsen så skickar vi vidare till rätt personer. 
Många bäckar små… 

Jag vill passa på att tacka de personer som precis 
lämnat sin poster i styrelsen & i de olika kommittéerna 
för deras insatser. Ingen nämnd, ingen glömd. 

I Maj så arrangerades vår Eurasierspecial. Blå himmel 
och strålande sol gav en härlig inramning åt vår 
utställning. Jag vill rikta ett stort tack till arrangörerna 
och funktionärerna som gjorde vårt 25års jubileum så lyckat. För mig som ny ordförande var det väldigt 
roligt att få träffa så många medlemmar under dagen och på den gemensamma grillkvällen. 

Jag önskar er och era hundar en riktigt skön sommar!

Charli Ahl Ludvigsson, Ordförande
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Presentation av styrelsen
Jag heter Charli Ahl Ludvigsson, bor i Saxtorp i Skåne och är 
stolt  ägare till en Eurasierhane på 5år. SE DE UCH Coryana’s 
Linux.
Jag och min familj är ganska nya inom Eurasiervärlden. 2011 
googlade vi lite olika hundraser och kom fram till att Eurasiern 
verkade passa oss perfekt. Problemet var väl att vi aldrig hade 
hört talas om rasen innan, än mindre sett en i verkligheten. Så 
vi åkte på utställningar och tog kontakt med några uppfödare. 
Därefter är vi Eurasierfrälsta. 
Linux är främst en familjehund men vi åker även på en del 
utställningar. Linux har fått testa på både rallylydnad & 
agilityträning, men det är svårt att hitta tid till träning med 
två små barn hemma, så mestadels blir det skogspromenader 
som aktivitet. Jag är helt ny i denna styrelsen, så även om jag 
har tidigare erfarenheter av styrelsearbete, så finns det mycket 
att lära, men jag har många duktiga styrelsemedlemmar att 
luta mig mot.

Jag heter Emélie Gustafsson och bor i Umeå tillsammans med 
min hund Ellie (Risan Gårdens Ritva) som är drygt två år gammal. 
Vi tycker om att vara ute på äventyr, åka på utställningar och har 
även börjat med agility. Det blir andra året jag är med i styrelsen 
och tycker att det är både intressant och lärorikt och ser fram 
emot ytterligare ett år i styrelsen.

Jag heter Christina Haggren och är snart 36 år. Jag bor 
med min sambo och våra 3 eurasier Bonzo 7 år, Frisse 
5 år och Doris 3 år, på en liten gård strax utanför  Upp-
härad. Jag är uppväxt med hundar och har alltid velat 
ha en egen hund. Just nu jobbar jag inom vården men 
vill jobba med hundar i framtiden, jag är certifierad 
canineopat med D9 kompetens, alltså med andra ord 
”Djurvårdare på utökad nivå”, specialiserad på skador 
på hundens rörelseapparat. Det här är mitt andra år i 
styrelsen på klubben, förra året var jag ledamot. Jag är 
även med i utställningskommittén första året, så det 
ska bli spännande.

Jag heter Maja Ärleborg Hasselkvist och bor i ett samhälle 
mellan Eskilstuna och Strängnäs som heter Ärla. Min första 
kontakt med eurasiern var 2006, då jag köpte en kille från 
Suz Bengtsdotter som kallas Bonus. Han har verkligen va-
rit min stora Bonus i livet och det var tack vare honom jag 
blev förälskad i rasen! Jag fick 2011 mitt kennelnamn Bonus 
Pop Up’s och det har varit en spännande resa att börja med 
avel. Jag är en person som vill lära mig mer och brinner för 
vår ras och dess utveckling, hälsa och avel. Nu är jag med 
i styrelsen för första gången och det blir en ny spännande 
fas! Jag hoppas att jag kan göra någon nytta för klubben 
och dess medlemmar!

Jag heter Malin Nilsson och jag bor strax utanför Varberg på västkusten. Fa-
miljen består av man, 2 ungdomar och hunden Freja. Kitunés Lovely Freja, 
som hon egentligen heter, är numera 4 år. På fritiden är det familjen som 
är högsta prioritet. Vi åker gärna ut med vår husvagn och umgås med vän-
ner på både hundutställningar och bilutställningar runt om i landet.Det var 
egentligen en slump att det blev eurasier när vi skulle leta hund och det är 
någonting som vi absolut inte har ångrat. Rasen är helt underbar och man 
träffar så många härliga människor i samband med träffar och utställningar. 

Det är första året jag är med i styrelsen och jag ser fram emot ett spän-
nande och lärorikt år. 

Hej!

Jag heter Camilla Norberg och har suttit med i styrelsen de 
senaste tre åren. Två år som suppleant och det senaste året 
som ledamot.  Jag är därmed nu inne på mitt sista år som le-
damot i styrelsen. Jag bor i Umeå tillsammans med min hund 
Presley och min sambo. Jag arbetar som revisorsassistent och 
tycker om viltspår, promenader och andra aktiviteter där hun-
den kan vara med. Många av er kanske känner igen mig från 
Eurasierbladet, där jag varit redaktör de senaste tre numren. 
Jag sitter med i styrelsen för att jag vill hjälpa till i klubben och 
vara med och påverka. Jag tycker styrelsearbetet är spännan-
de, där man hela tiden lär sig något nytt och får möjlighet att 
uttrycka sin åsikt. Självklart är det otroligt givande där man lär 
känna massor av människor runt om i klubben. Jag ser fram 
emot ett spännande år!

Hej! Nina Kjellberg heter jag och har snart varit eurasieräga-
re i 3,5 år och har nu suttit i styrelsen i ett år. Just Pix Casper, 
eller Akio som vi kallar honom, tillhör en stor familj. I famil-
jen finns en matte och en husse och 4 barn i ett åldersspann 
mellan två och sexton år. För lite mer än ett år sedan fick 
Akios bästa kompis, och familjens andra hund, blandrasen 
Lea somna in så just nu är han ensamhund här hemma. Men 
inte så länge till om matte får bestämma. Vi bor i en villa i 
centrala Tidaholm där Akio har koll på alla tikar i stan. Jag 
börjar snart jobba som bildlärare på en f-9 skola vilket jag 
verkligen ser fram emot. Lärandet är något man har hela li-
vet och jag lär mig varje dag något nytt om hundar, hundträ-
ning och vår egen Akio. Jag hoppas att kommande år kom-
mer ge mig lika mycket lärdom som året som gått. 

Ser fram emot ännu ett roligt år i styrelsen.
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Hugos äventyr

Hej igen!  

Jag tänkte vi skulle prata lite om resor och utställ-
ningar idag. 

När det här kommer i bladet så har väl årets Eu-
rasierspecial varit. Matte och husse tänkte ta med 
mig dit och hälsa på några av er, själv ställde jag 
upp både 2014 i Karlskoga (unghund) och 2015 i 
Orsa (vuxen), och det gick ju bra, very good båda 
gångerna! Fast husse och matte tycker jag är ex-
cellent alla dagar. Nästan. 

Innan vi kom till Karlskoga 2014 så hade vi varit 
på en resa. Jag gillar att åka med husse och matte, 
jag har ju en egen bur längst bak i bilen, där är jag 
trygg och hemma. Husse har lagt en inne- & ute-
termometer i bilen, där ute-sladden är hos mig i 
buren, så de kan se där framme hur varmt jag har 
det. Det är spännande att resa i bilen, jag vet näs-
tan aldrig vart vi ska fast ofta känner jag igen mig 
när vi är på väg till något ställe vi varit förut. 

Då, sommaren 2014, hade vi varit på en lång resa 
innan vi landade i Karlskoga. Vi började med att 
hälsa på hos Ulla-Carin i Gullringen, sedan en natt 
i Trelleborg innan vi tog färjan till Sassnitz (vi hade 
hundrummet helt för oss själva), en övernattning 
i Tyskland och så var vi framme hos mattes yngsta 
dotter Johanna i München. Några utflykter däri-
från, en slottspark i München, ett Örnnäste och 
Salzburg i Österrike, ett sagoslott utanför München 

(där jag mötte en häst för första gången i mitt liv – 
underliga djur! Och STORA!), sedan styrde vi hem-
åt (nåja), en natt i Goslar, en natt vid Puttgarden, 
färjan till Rødby, genom Danmark, bron till Malmö 
där vi hälsade på hos husses morbror Bengt. Vi-
dare norröver, till Sunnemo i Värmland där hus-
ses syster Barbro bor med sambo Kenneth. Några 
utflykter där, det finns många fina sjöar man kan 
doppa benen i, och sedan till Karlskoga. 

Puh, vilken resa! Utställning. Matte var lite orolig, 
men jag skötte mig galant – jag vet och kan när det 
gäller! Och så hade vi tränat med Jennifer innan. 
Efter utställningen for vi hem, och gissa om det 
var skönt att hoppa ut ur bilen och vara HEMMA!  
Vill ni ha tips på mina bästa restauranger i Salz-
burg och Goslar så är det bara att höra av sig! Kom 
ihåg att ta med passet om ni ska ut i världen, och 
så ska man äta avmaskningspiller innan man åker 
hem igen.  

Nu måste jag sluta. Jag tror det är resa på gång 
snart, matte och husse håller på och packar väs-
kor. Ännu har de inte plockat fram mina saker, så 
jag är lite osäker på vad som ska hända. Det är 
snart dags för kvällspromenad och nattning, vi får 
se vad som händer i morgon. Hej så länge!

Hugo

Hugo   (Foto Sven Wallén)                                   

Plötsligt händer det!

När vi välkomnade Linux in i vår familj, så visste jag 
väldigt lite om hundutställningar. Min erfarenhet bestod 
i planlöst promenera runt bland ringarna på utställningen 
på Sofiero och sen hade jag ju sett komedifilmen Best In 
Show. Jag hade ingen aning om att jag skulle tycka det 
var så kul att ställa ut Linux och jag hade inte en tanke 
på att vi skulle få möjlighet att delta på en av världens 
största utställningar, Crufts.

Sedan Linux och min första trevande utställning 2012, så 
har vi kämpat på med varierande framgång och motgång. 
På första utställningsdagen på My Dog utställningen i 
Göteborg 2015 så blev det ett Very Good (näst högsta 
betyget) av domaren. Men andra utställningsdagen blev 
vår största framgång hittills. Linux fick Excellent CK, blev 
bästa hane och Bäst i rasen. Jag var så glad att jag grät. 
Domaren trodde nog inte jag var riktig klok. My Dog 
utställningen är Crufts-kvalificerande, dvs att blir man 
bästa hane/tik så blir man inbjuden att delta på Crufts 
i Birmingham, England, följande år.

Det kändes såklart häftigt att ha fått en inbjudan, men 
att faktiskt åka hade jag inte en tanke på först. Allt 
eftersom jag och min man pratat om det, kom vi fram 
till att detta var ju en chans vi inte fick missa. 
Jag lusläste Crufts hemsida och ansökte om vårt Authority 
To Compete (ATC), ett slags registrering hos engelska 
kennelklubben. Hotell bokades och resväg planerades. 
Eftersom det inte går att flyga med hund till England (lång 
karantän) och det inte längre går några passagerarbåtar 
varken från Sverige eller Danmark, så var en biltur genom 
Europa enda möjligheten. 

Crufts Vilken tur att Linux tycker om att åka bil. Sverige-Damark-
Tyskland-Holland-Belgien-Frankrike-England. Vi tog det 
på 2 dagar, men vi träffade de som kört i ett sträck. 

På lördagen var det då dags för utställning.
Vi var ute i god tid, vilket var tur, eftersom det var väldigt 
långa köer ända ut på motorvägen. Det var svårt att 
utläsa vilken tid eurasierna skulle in i ringen, så vi var 
på plats redan kl 9. Det visade sig att Eurasierna skulle 
inte in i ringen förrän vid 16-tiden. Detta gav oss god tid 
att bekanta oss med de andra eurasierägarna. De flesta 
var från England, några från Frankrike, en från Holland 
och två från Norge. Vi var de enda från Sverige. Linux 
tog det hela med ro och passade på att sova en stund 
under den långa väntan. Det var fasta bänkplatser där 
man kunde ställa sin hundbur, men vi hade tur och kunde 
ta två bänkplatser. 
Det är alltid lika intressant att se hur olika alla förbereder 
sig för sin stund inne i ringen och detta var nog första 
gången jag varit med om att man sprejat hårsprej på 
en eurasier. 
Jag och Linux var båda redo när det var vår tur i ringen. 
Domaren tog sig god tid med varje ekipage och vi fick 
verkligen chans att visa upp oss. 
Linux visade sig från sin bästa sida, men konkurrensen 
var hård och tyvärr blev det ingen placering. Men vilken 
upplevelse det var att få visa upp sin ögonsten på en 
av världens största utställningar. Jag säger bara: Får ni 
chansen, ta den!

Jag vill säga tack till Lotta Jegenstam som tålmodigt 
besvarade alla mina frågor ang CRUFTS.
Stort tack till min käre man som ställde upp som chaufför, 
bärare av alla väskor och hejarklack.
Sist men inte minst ett stort tack till Linux som tålmodigt 
och gladlynt följer med på alla äventyr.

Text: Charli Ahl

Fakta om Crufts:
Grundades 1891
Varje år tävlar ca 28.000 hundar, över fyra dagar, i 
utställning, agillity, lydnad, flyball och heelwork
Varje år kommer ca 160.000 besökare som spenderar 
runt £20 miljoner på mässan med fler än 450 olika 
försäljare.

(Källor: 
http://www.crufts.org.uk/content/show-information/
history-of-crufts/
http://www.crufts.org.uk/content/dog-exhibitors/
international-exhibitors-guidance/)
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Foto: Sven Wallén

Hundens tandhälsa
En viktig del i hundens allmänna hälsa är tandhälsan. 
Hundar har precis som människor ett behov av att 
regelbundet rengöra tänderna för att hålla plack och 
tandsten borta. Plack och tandsten kan, om de inte 
åtgärdas, leda till tandvärk, inflammerat tandkött 
och tandlossning. Symtom som tyvärr är vanliga hos 
svenska hundar och där problemen inte är helt tydliga 
att upptäcka hos din hund. 

Plack, tandsten, karies och tandlossning

Plack är mat och bakterier som när hunden ätit bildar 
ett lager utanpå tanden. Får placken sitta kvar på 
tanden reagerar den med hundens saliv och hårdnar 
till tandsten. Tandsten kan bildas både utanpå tanden 
och i fickor i tandköttet. Tandsten som sitter på tanden 
under tandköttets kant kallas supragingival tandsten. 
Den beläggningen börjar ofta där tandköttet övergår 
till tand och sprider sig nedåt över tanden. Bildandet 
av tandsten kan ske inom loppet av några dagar och 
märks då hunden får en hård beläggning på tanden. Om 
denna beläggning inte avlägsnas kommer bakterierna 
fortsätta frodas och fickor i tandköttet börja bildas. 
Bakterierna kommer in i dessa fickor och tandsten bildas 
även under tandköttet, så kallad subgingival tandsten. 

Subgingival tandsten behöver oftast avlägsnas av ve-
terinär, då den är svår att komma åt. Får den sitta kvar 
obehandlad kan den leda till att bakterier bryter ned 
vävnaden runt tanden, tanden blir lös och så småningom 
lossnar tanden, vilket kallas tandlossning, parodontit. 
Andra symtom är att tandköttet blir inflammerat och 
rött av bakterierna och blöder lätt. Hunden får även 
dålig andedräkt, som en följd av bakterierna. Kryper 
inflammation ännu längre ned kan skador i käken uppstå. 
Något att tänka på är också att bakterierna kan spridas 
runt i kroppen och dess organ.

Utöver tandsten förekommer även karies hos hund. 
Frätskador på tänderna som uppstår när munnens 
egna bakterier kommer i kontakt med socker och bildar 
syra. Med socker menas kolhydrater som bryts ned till 
socker i munnen. Precis som för människor bildas hål 
om hunden äter socker men inte borstar tänderna. 
Får processen fortsätta når bakterier lagret innanför 
emaljen, dentinet. Här kan bakterierna sedan ta sig 
vidare till pulpan, tandens mitt och inflammationen 
blir omfattande. 

Som läsningen ovan visar är processen för bildandet 
av plack, tandsten och karies liknande hos människan 
och hunden. När processen får gå för långt leder det 
till tandvärk, obehag och inflammation hos hunden. 
Skillnaden mellan människa och hund är att vid tandvärk 
kan människan säga till. Hundar har en tendens att 
dölja smärta och en myt är att hunden slutar äta om 
den har ont i munnen. Det stämmer inte och hunden 
fortsätter äta ben, mat och hämta pinnar, den tuggar 
helt enkelt på en annan sida än de drabbade tänderna. 
Irritation, trötthet, varande tandkött, kliande mun hos 
hunden kan vara ett tecken på att hunden har problem 
med munnen.

Förebyggande åtgärder

En första åtgärd för att förebygga problem med hun-
dens tandhälsa är att undvika mat och belöningar som 
innehåller socker. 

Tuggben av torkad hud hjälper till att hålla undan plack 
från hundens tänder. Den viktigaste åtgärden är dock 
regelbunden tandborstning, helst varje dag för att hålla 
tänderna i gott skick. Tandkrämen ska vara avsedd för djur 
då hundar är känsliga för vissa ämnen i människotandkräm. 
Borstningen kan ske med en tandborste anpassad för 
hundar, barntandborste eller en microfibervante. Det 
viktigaste för att få tandborstningen att fungera är att 
göra det till en positiv rutin. Börja försiktigt med att 
lyfta läppar, träna hantering och beröm hunden. Då 
blir det lättare att stegvis öka borstningen och att få 
in en rutin som hunden accepterar. Det finns även gel, 
pulver samt tuggtabletter som ska bidra till att minska 
uppbyggnaden av plack och tandsten.

Har tandsten redan byggts upp kan man besöka 
veterinären och avlägsna tandsten. Hunden sövs i 
samband med detta. En röntgen genomförs även av 
tänderna för att kunna upptäcka ej synliga problem 
med tänder, till exempel subgingivit. Beroende på hur 
långt gångna problemen med tandsten och karies är 
genomförs olika åtgärder. En hund med lite tandsten 
och mindre problem kan få tandstenen avlägsnad och 
rekommendationen om tandborstning. En hund som 
har stora angrepp av tandsten eller karies kan behöva 
ett större ingrepp med tänder som dras. 

Avslutande ord

Hundar lever precis som människor allt längre och behöver därför tänder som är i gott skick. Socker tillför ingenting 
till hundens tandhälsa och i kombination med haltande rengöring av tänderna kan det ge tråkiga konsekvenser för 
hundens hälsa. Ben och tuggleksaker räcker enligt samtliga källor i min efterforskning inte till för att hålla tandsten 
borta. Daglig tandborstning är det viktigaste. Hundens tandhälsa är något som jag upplever är något som inte 
riktigt får den uppmärksamhet den borde. Utanför Eurasiersammanhanget har jag under min tid som hundägare 
träffat hundägare som doppat sockerbitar i kaffe till hunden, hävdat att tandborstning minsann aldrig behövts 
förut och träffat oroliga ägare som undrar hur många tänder som måste dras vid nästa veterinärbesök. Allt detta är 
något som i slutändan drabbar hunden och hundens hälsa är något som är hundägarens ansvar. Sett ekonomiskt 
är tandborstning billigt, jämfört med ingrepp där hundens tand eller tänder avlägsnas. Ofta utgår heller ingen 
ersättning från försäkringen för dålig tandhälsa. 

Min avsikt med artikeln är att belysa vikten av en god tandhälsa hos hunden för det allmänna välmåendet. Tuggben 
och tandborstning ger en god effekt och rutinen med tandborstning blir ett tillfälle att hantera och få kontakt 
med hunden. Som hundägare kan vi alla bidra till en bättre tandhälsa hos våra hundar, något som jag vet att vi 
alla önskar våra hundar.

Text och bild: Camilla Norberg

Källor:

http://glanna.se/Hundsidan/hundar_tander/2/http://www.tandhygienisterna.se/pages/karies.html 
http://www.tandvardenhabo.se/hygienistbehandling/item/26-vad-ar-tandsten 
https://www.apoteket.se/kategori/djur/hund/mun-tander/ 
https://www.agria.se/hund/artiklar/sjukdomar-och-skador/karies-hos-hund/ 
https://www.agria.se/hund/artiklar/sjukdomar-och-skador/tandsten-hos-hund/ 
http://www.harligahund.se/2015/09/27/9-fragor-svar-om-hundens-tander/ 
https://www.svtplay.se/klipp/12896584/allt-fler-hundar-har-samre-tander 
http://www.anicura.se/vara-tjanster/tandbehandling/ 
https://evidensia.se/hund/tandvard/ 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/allt-fler-hundar-har-samre-tander

Kitune’s Perdita                                                       
Foto: Jeannette Dyberg
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	 	 Hej	alla	Eurasier-vänner! 

Välkomna till en gemensam 

Promenad	i	Söderköping

med eller utan hund

2 september kl 10.30 träffas vi i Petersburg för att gemensamt ta en pro-

menad ner till Söderköping. I Söderköping är tanken att de som vill kan 

köpa glass och sen fortsätter vi vår promenad tillbaka till bilarna. Vi 

kommer gå så det funkar med barnvagn osv.

Vi önskar att man anmäler sig senast 1 sep till info@ibixys.com eller på 

073-8437911 alt 073-8168230. Så vi vet hur många vi blir.

Vägbeskrivning till Petersburg från Norrköping: 
T.ag E:22:an mot Kalmar / Söderköping 
Avfart Östra Husby / Ramunderbergets Naturreservat 
Följ skyltar mot Ramunderbergets Naturreservat

GPS : Lat N 58 29 20 Lon E 16 19 5

Vi hoppas på en härlig stund tillsammans

                                                 Jenny och Matilda Kindstrand

BPH-uppfödardiplom

Har du fött upp minst fem hundar som genomfört Svenska Kennelklubbens Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund, BHP? Då kan du ansöka om ett BPH-uppfödardiplom!

Svenska Kennelklubbens BPH-uppfödardiplom har tagits fram för att premiera de uppfödare 
som både deltar på BPH med de egna hundarna och uppmuntrar valpköpare att gå BPH-
banan med sina hundar.

Vem kan tilldelas BPH-uppfödardiplom?

För att tilldelas diplomet krävs det att man har ett registrerat kennelnamn och att mellan fem 
och tio hundar från den egna uppfödningen klarat genomförd BPH.

En uppfödare kan tilldelas obegränsat antal BPH-uppfödardiplom men samma hund kan bara 
ingå på ett diplom. Både hundar som genomfört BPH med eller utan skott kan ingå i samma 
diplom, men de måste vara av samma hundras.

Hur ansöker man?

Diplomet är helt kostnadsfritt och man ansöker genom att skicka in en för ändamålet avsedd 
blankett, se länk nedan. 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/blanketter/ansokan-bph-uppfodardiplom_t112.pdf

hämtad 2017-07-26 från svenska kennelklubbens hemsida.

Glad	sommar	önskar	vi	på	redaktio
nen!

Foto: Jeannette Dyberg

Sorschies Wi Honey
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  Foto: Menno Visser

Euphoria van disse kaante Kuunder

BPH-uppfödardiplom
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synts i bild. 

En utmaning när man ska fotogra-
fera sin fyrbenta vän är att det ofta 
finns så många intressanta saker 
runt omkring. Det kan vara svårt 
att sitta still, och speciellt om matte 
eller husse som vill ha en fin bild 
tappar tålamodet. Här är det bra 
att förbereda sig, finns det någon 
leksak, godis, lek eller liknande som 
hunden tycker roligt är det en bra 
grej både för att få hundens upp-
märksamhet men också för att göra 
fotograferingen till en rolig stund. 
Det kan vara ett bra sätt att få hun-
den att titta åt ett visst håll eller till 
exempel lägga sig ned eller sitta. 
Har man någon som hjälper till med 
fotograferingen kan den personen 
fånga hundens uppmärksamhet 
samtidigt som det ger mer tid för 
den som fotograferar att fokusera 
på just det. En hund som är duktig 

Fotografera din hund!

Jag tror nog att alla hundägare där ute har upplevt de där ögonblicken när man önskar att man hade hunnit ta ett 
foto av sin hund. Mitt i leken, på språng eller i ett av de där ögonblicken när kontakten är på topp. Samtidigt finns 
alla de tillfällen när man med kameran i högsta hugg försökt ta en bild, men där bilderna inte blir så bra som det 
var tänkt, eller när man har en ointresserad hund på andra sidan kameran. Som tur är finns det en del knep för att 
förbättra förutsättningarna för bilden för att få ett så fint foto som möjligt av sin hund. Här kommer några av dem.

Ett av de första stegen mot en bättre bild, men som ofta glöms bort när fotot tas spontant, är att fotografera på hun-
dens nivå. Precis som när man tar bilder på människor uppifrån så ser hunden mindre ut när bilden tas uppifrån. Det 
kan finnas tillfällen när man vill framhäva detta, till exempel för att framhäva en liten valp, eller en hund som tittar 
bedjande. Men i många fall är ett bra tips att fotografera hunden på hundens nivå. Det räcker med att ställa sig på 
knä, eller i vissa fall ligga ned för att få bilden att ge en mer rättvis bild av hunden. Här kan man också pröva sig fram 
med olika vinklar och se att en bild tagen underifrån ger ett intryck av en hund med bestämdhet. 

Bakgrunden är viktig när hunden fotograferas. En stökig bakgrund tar fokus från motivet. Ibland kan uppstickande 
objekt i bakgrunden nästan se ut som att de växer fram ur motivet. Ta därför en titt på bakgrunden innan fotografe-
ringen ska börja. Vill man ta ett kort på hunden i soffan kan det vara en idé att ta bort de saker som kan ta fokus från 
hunden. Samtidigt kan man även här experimentera där till exempel flera vita kuddar kan framhäva en svart hund. 
En viktig del av bakgrunden är också ljuset. Ett sätt att få bättre bilder är att använda sig av naturligt ljus som kommer 
in från fönster, eller ljuset utomhus, då användande av blixt kan upplevas som obehagligt av hunden och då hundens 
livfulla färger kan se mattare ut med blixt. En fin miljö utomhus i ljuset är en bra start för en bild.

När man fotograferar hunden är det bra att tänka igenom vad man vill fotografera hos hunden. Är det en bild av 
hundens huvud som är målet, fotografera från bröstet och uppåt och se till att få med öronen. Om hela hunden ska 
fotograferas, se till att tassarna kommer med. Även vid redigering är ett bra tips att det som ska fotograferas ska 
se ut som en helhet. Bilder där öron eller ben ser avklippta ut hade upplevts som mer naturliga om helheten hade 

på inkallning kan vara effektfull att fotografera i ögonblicket den kommer springande, för en bild i rörelse. 

Som det hintades i förgående stycke är tålamod något en hundfotograf behöver massor av. Tänk igenom i förväg hur 
du vill att bilden ska se ut. Låt det ta tid och se till att ha roligt tillsammans med hunden! Ett bra tips är också att ta 
många bilder. Av alla bilder finns ett fåtal som fångar ögonblicket och hunden, precis så där som man ser framför sig. 
Det som gäller är därför att fota, fota och fota för att sedan hitta guldkornen i bildserien.

Utan att bli alltför teknisk så är kamerans fokus något som kan användas för att förbättra bilden. Allt i en bild blir inte 
lika skarpt, utan det är där kamerans fokus ligger som skärpan blir som störst. Det kan därför vara en bra idé att lära 
sig mer om sin kamera och hur man ställer in fokus manuellt. I de flesta autolägen gissar kameran var man vill ha 
fokus, och när man håller ned knappen halvvägs fokuserar kameran på den rutan. Att lära sig ställa in fokus manuellt 
gör att man själv kan bestämma och kontrollera var fokus i bilden ska ligga. Det går då att leka med olika effekter, 
såsom att fokusera på hundens nos eller på hundens ögon. Det går också att fokusera på ansiktet på en hund som 
är längre bort ur bild. Det är alltså något som kan vara bra att kunna vid fotografering.

Ovan finns några av de tips som är de mest grundläggande för att lyckas bättre med sina bilder. A och O är dock att 
lära känna sin hund, våga experimentera och som tidigare nämnt, göra det till något roligt både för dig och din hund. 
Våra Eurasier är så vackra hundar och att föreviga ögonblicken tillsammans med dem på kort är roligt. Jag hoppas 
därför att flera av er där ute kan hitta inspiration till att fotografera era hundar. Och glöm inte, skicka gärna in era 
fina bilder till oss på redaktionen!

Källor:

http://www.andyrenard.se/fotografering/husdjur/fotografera-hundar/ 
http://djurfotografen.blogg.se/2010/december/artikel-att-fota-hundar-del-1.html 
http://www.hillspet.se/sv-se/dog-adult/smile-how-to-take-the-perfect-picture-of-your-dog.html 
http://hundintresse.se/m/articles/view/L-r-dig-fotografera-hundar 
http://www.kelpiestudsfoto.se/2015/12/29/tio-tips-for-battre-hundbilder-tips-3-fokus/ 
http://www.kelpiestudsfoto.se/2015/12/27/tio-tips-for-battre-hundbilder/ 
http://www.kelpiestudsfoto.se/2015/12/28/tio-tips-for-battre-hundbilder-tips-2-bakgrunden/ 
http://www.kamerabild.se/fotoskolor/fokusera-r-tt 
https://www.fotosidan.se/cldoc/fototeknik/fotoskola-15-tips-for-att-maxa.htm 

Risan Gårdens Presley                                                                                                                                                                                                           foto: Camilla Norberg

Risan Gårdens Presley                                                                                                    foto: Camilla Norberg
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Den 22 april hade vi vår årliga vårträff här hos oss 
på Ögärdet och även denna gång blev det toppen 
på alla sätt! Ca 20 eurasier med familjer kom på 
träffen och vi njöt alla av solen som även var med 
oss denna gång. Tänk att man kan ha en sådan 
”tumme” med vädret vid varje träff?

Och som brukligt startade vi med en tipspromenad 
och det var tydligen en klurig sådan denna gång, 
det var inte direkt några hundfrågor om man säger 
så och till exempel så skapade denna fråga en hel 
del huvudbry 

Svaret var X, vattenlås som droppar är godiset PLOPP 

Det tog sin lilla betänketid vid varje fråga och för oss 
som var eftertrupp så var det väldigt roligt att höra 
de olika diskussionerna om eventuella svar, för visst 
är det så mycket enklare när man vet svaren? 

Efter tipspromenaden blev det fri lek för fyrfotingarna 
i vår trädgård medan vi tvåbenta roade oss med 
fika och en flera timmar lång härlig samvaro i solen, 
ja tänk så mycket man kan tala och skratta om när 
man har samma intresse!

Stort tack till alla er som kom och gjorde årets 
vårträff till den succé det återigen blev 

Jeanette & Hasse Dyberg

VILKET GODIS?

Fråga 1:

1, Vattenlås som stängs

X, Vattenlås som droppar

2, Vattenlås som ramlar

Eurasierträff på Ögärdet! 

Kitune´s Jill Johnson

Sorschies Wi Kokos Leiionspitz Cheerful Xena

Sorchies Wi Kiwi

foto’s: Jeanette Dyberg

Sorschies Wi Jezzi, & Sorschies Wi Estrella & 
Coryana’s Sancho 

Kitune´s Lovely Freja 

Sorchies Wi Honeyi Three C’s Yodeling Snow White & Coryana’s Sancho
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Eurasierspecialen
Lördagen den 20 maj var det dags för eurasierspecia len 

och i år hölls den på Hökensås camping i Tidaholm, 

en mycket mysig camping med superfina stugor och 

stora gräsytor. På fredagen börjades det med att bygga 

ringar m.m. I år var det 20-års jubileum för svenska 

eurasierklubben, så klubben bjöd på sa llad, bröd och 

tårta under grillkväl len efter specia len och de som 

deltog i utstä l lningen fick en jubileumsmeda ljong.

På lördagen vaknade man til l sol och varmt väder, ett superbra väder för 

utstä l lning. I år var det 110 st hundar anmälda, vilket var superkul . 

Domare i år var Hans-Åke Sperne som dömde va lpar och hanar och 

senare BIM och BIR. Leif Ragnar Hjort dömde tikarna. Många fina hundar 

b lev bedömda och det var en mycket rolig dag, många lotter b lev sålda 

och många fina priser b lev utdelade. Stort grattis til l a lla som vann 

och så klart stort grattis til l a lla som var med denna dag. Stämningen 

var verkligen på topp hela dagen.

Under kväl len var det gemensam gril lning och klubben bjöd på sa l-

lader, bröd och tårta. Det var över 80 personer som kom och det var 

superkul, och så kunde man gå runt och mingla lite och prata med 

människor man inte träffar så ofta. 

Och tills lut ett stort tack til l ALLA som hjä lpte til l och kunde göra 

denna helg möjlig, jag vil l bara säga att det är jätteroligt att jobba med 

utstä l lningen och vara aktiv i klubben. Klubben söker hela tiden efter 

fler som vil l hjä lpa til l i a lla kommittéer, även om man bara kan 

hjä lpa til l litegrann så är det bara bra. 

Christina Haggren
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foton sidan 20 tom 23: Linda Karlsson

Eurasierspecialen 2017
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foton sidan 24 och 25: Jeanette Dyberg

Eurasierspecialen 2017
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Eurasierspecialen resultat 2017

Ring 1 
Domare: Hans-Åke Sperne, Sverige 
 
Valpar 4 – 6 mån 
Hanar 
1. Lion,      SE11671/2017    Valpkl 4 
2. Twin Dogs Aiming For Success,   SE11940/2017    Valpkl 1 HP BIM-valp 
3. Twin Dogs Aiming For The Summit,  SE11939/2017   Valpkl 3 
4. Twin Dogs Aiming To Be The Best,  SE11941/2017   Valpkl 2 HP 
 
Tikar 
5. Leiionspitz Irresistible Ryoko,   SE14406/2017   Valpkl 2 HP 
6. Lovely Megan’s Penelope Cruz,   SE10927/2017   Valpkl 3 
7. Lovely Megan’s Penny Johnson,   SE10926/2017   Valpkl 4 
8. Pine Garden’s Ingrid,    SE13920/2017   Oplacerad 
9. Twin Dogs Aiming To The Stars,   SE11937/2017   Valpkl 1 HP BIR-valp BIS-valp 
 
Valpar 6 – 9 mån 
Hanar 
10. Ibixys Faithful Basti,    SE59262/2016   Valpkl 1 HP BIM-valp

Tikar 
11. Balule Kalitchi,     SE16124/2017    Valpkl 1 HP BIR-valp 
12. Ibixys Faithful Beyonce,    SE59260/2016   Valpkl 4  
13. Ibixys Faithful Bianca,    SE59263/2016    Oplacerad 
14. Sorschies Wi Kiwi,     SE57758/2016    Valpkl 3 
15. Sorschies Wi Kokos,    SE57759/2016    Oplacerad 
16. Wirosas Crystal Star,    SE56784/2016   Valpkl 2 HP 
 
Hanar 
Juniorklass 
17. Eurasierliebe Checker,    SE27335/2017    Excellent jkl 3 
18. Lovely Megan’s Owen Hunt,   SE40919/2016    Excellent jkl 4 
19. Lovely Megan’s Owen Wilson,   SE40918/2016    Excellent jkl 2 CK 
20. Sorschies Wi Indigo,    SE23215/2016    Excellent jkl 1 CK 
21. Toledo Lupus Ferratus,    SE51163/2016    Disqualified (mentalitet) 
22. Westerner Hailstorm,    SE28236/2016    Very Good 
23. Wirosas Bellcanto,    SE19845/2016   Good 
 
Unghundsklass 
24. Essmania’s Sarajevo,    SE51925/2015    Disqualified 
25. Foxfire Jewels Jack,    SE50608/2015   Deltog ej 
 
Öppenklass 
26. Foxfire Incredible Iso,    SE49628/2014    Excellent ökl 3 
27. Fridlyckans Ivory Kouvo,    SE11032/2015    Very Good 
28. Just Pix Casper,     SE15330/2014    Very Good ökl 4 
29. Kitune’s Lovely Bentley,    SE29866/2013    Excellent ökl 2 CK R-cert 
30. Lovely Megan’s Leonardo Di Caprio,  SE56176/2014    Disqualified 
31. Lovely Megan’s Liam Neeson,   SE56173/2014    Excellent ökl 1 CK BH-2 Cert 
32. Järpéns Puppies Coffee Of Ibux,   SE25597/2015   Very good 
 
Championklass 
33. Bonus Pop Up’s Adin,    SE15757/2012   Deltog ej 
34. Bonus Pop Up’s Oscar Wilde,   SE39786/2014   Excellent ckl 1 CK BH-1 BIR 
35. Dazzling Dainty’s Benny,    NO51430/09   Deltog ej 

Tidaholm 2017-05-20

36. Essmania’s Krim,     SE35899/2012    Excellent ckl 4 CK 
37. Foxfire Brilliant Benji,    S56915/2009    Excellent ckl 2 CK BH-3 
38. Foxfire Xander,     S46722/2008    Excellent 
39. Leiionspitz Quality Qevin,   SE11121/2011    Excellent ckl 3 CK 
40. Risan Gårdens Neymar,    SE44117/2013   Excellent 
 
Veteranklass 
41. Balule Cactus,     S41782/2007    Excellent vkl 1 CK BH-4 BIM-veteran 
42. Foxfire Sphinx,     S45266/2006    Very Good vkl 3 
43. Mabuh’s Reimondo,    S14764/2006   Excellent vkl 2 
 
Ring 2 
Domare: Leif Ragnar Hjorth, Norge 
 
Tikar 
Juniorklass 
44. Balder-Balder Thoka Järnvilje,   SE48536/2016    Excellent  
45. Balder-Balder Vera Järnvilje,   SE48541/2016   Deltog ej 
46. Bonus Pop Up’s Crush Mandarin,   SE43293/2016    Very Good 
47. Czaruso Adele,     SE41404/2016    Very Good 
48. Czaruso Amazing Queen,   SE41406/2016    Very Good 
49. Czaruso Amazing Silver Vixen,   SE41401/2016    Excellent jkl 1 CK Cert BT-1 BIM 
50. Ex Amino’s Fighting For Glory,   SE30525/2016    Excellent jkl 3 
51. Lovely Megan’s Oprah Winfrey,   SE40911/2016    Excellent jkl 4 
52. Sorschies Wi Inez,     SE23216/2016    Very Good 
53. Sorschies Wi Iriz,     SE23217/2016   Very Good 
54. Sorschies Wi Java,     SE26213/2016    Very Good 
55. Sorschies Wi Jezzi,    SE26214/2016    Excellent 
56. Sorschies Wi Jojo,     SE26215/2016    Excellent jkl 2 CK 
57. Zicatas Adele Irina Of Orasi,   NO49689/16    Excellent 
58. Vårin Av Geehrbacch,    SE41620/2016    Very Good 
59. Westerner Harmony,    SE28242/2016   Excellent 
 
Unghundsklass 
60. Essmania’s Shimoni,    SE51920/2015    Excellent ukl 4 
61. Ex Amino’s Enchanted By The Rainbow,  SE45698/2015    Excellent ukl 2 
62. Foxfire Jewels Jindra,    SE506102015    Excellent ukl 1 CK BT-3 R-Cert 
63. Leiionspitz Excellent Vizzla,   SE11148/2016   Excellent ukl 3 
64. Leiionspitz Fabulous Una,   SE18558/2016    Very Good 
65. Sorschies Wi Havanna,    SE46795/2015    Very Good 
66. Sorschies Wi Heffa,    SE46796/2015    Excellent 
67. Sorschies Wi Honey,    SE46798/2015   Good 
 
Öppenklass 
68. Balder-Balder Lovis Björnfot,   SE50427/2012    Deltog ej 
69. Bonus Pop Up’s Karin Boye,   SE39789/2014   Deltog ej 
70. Cool Surprise Perfekta Rajah,   SE32701/2015    Excellent 
71. Cristal De Neige Helle,    SE54976/2012    Excellent 
72. Essmania’s Ozora,     SE23795/2014    Excellent ökl 2 CK 
73. Ex Amino’s Angel Of Sunshine,   SE23800/2011    Excellent 
74. Ex Amino’s Born To Be A Star,   SE17856/2012    Excellent ökl 3 CK 
75. Kathakali’s Absolut Aronia,   SE19563/2015    Excellent 
76. Kathakali’s Absolut Schizandra,   SE19566/2015    Excellent ökl 4 CK 
77. Kitune’s Jill Johnson,    SE52981/2012    Excellent 
78. Kitune’s Lovely Freja,    SE29862/2013    Very Good 
79. Lovely Megan’s Faith Hill,    SE62661/2010    Very Good 
80. Palma Av Geehrbacch,    SE31144/2013    Excellent 
81. Polkas Valpar Geisha,    SE36059/2013    Excellent 
82. Reidun Av Geehrbacch,    NO32303/14    Excellent 
83. Shideezhi Arwen D’Aili,    NO42867/14    Deltog ej 
84. Sorschies Lou Flamma,    SE29057/2014    Deltog ej 
85. Sorschies Lou Freja,    SE29060/2014    Excellent 
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Exempelbild

Bilden har ett visst antal bildpunkter eller pixlar som det kall-
las. Högerklicka på bilden och välj ”egenskaper”, välj sedan 
”information”. Där framgår bildstorlek t.ex. 4608*3072 bild-
punkter. I mitt exempel är bredd 4608 bildpunkter och höjd 
3072 bildpunkter. Dela dessa i 120 för att få en riktlinje för hur 
många centimeter bilden kan tryckas i och se bra ut. I exemplet 
ovan tar jag 

        4608/120 = 38,4 och 3072/120 = 25,6

Bilden kan därmed tryckas i 38,4*25,6 centimeter. 

En framsida i Eurasierbladet är 20*30 centimeter och exemplet 
ovan tyder på en bild som kan tryckas som förstasida. Det vi 
behöver när det kommer till en framsidesbild är en bild som 
inte blir suddig när den trycks i den storleken. För övriga bil-
der i tidningen tar vi självklart med glädje emot bilder av olika 
storlek och det behövs mindre bilder också till vissa sidor, men 
generellt är det bilderna som håller för tryck på en halv sida 
som används mest. Så innan ni skickar in en bild, för att själv 
kunna bedöma bilden kan ni använda tipset ovan. Ni är alltid 
välkomna att fråga om ni är osäkra och är bilden något liten 
för det ni önskar trycka kan man i många fall lösa det med till 
exempel en ram eller liknande.

Bilder kan mailas till redaktor@eurasierklubben.se

Jag ser fram emot era bidrag!

Text och bild: Camilla Norberg

Bilder till Eurasierbladet!

Som så många gånger tidigare vill jag påminna om att vi 
gärna tar del av alla era fina bilder där hemma. När jag 
skrivit i sociala medier och uppmanat att bilder behövs har 
uppslutningen varit fantastisk, så fortsätt skicka! Den här 
texten tänkte jag dela med mig av eftersom jag har märkt av 
en viss osäkerhet för vilka bilder som fungerar för tryck, när 
jag efterfrågat bilder från er läsare. Jag tänkte därför dela 
med mig av ett tips som hjälpt mig få en uppfattning om bil-
ders storlek!

Jag har också varit läsare en gång i tiden och skickat in fina 
bilder, för att sedan få förklarat att bilden är för liten för tryck. 
Jag vet att man har lagt tid på att skicka in bilden och har för-
hoppningen att komma med i tidningen och därför är det alltid 
tråkigt att höra. För min egen del handlade det om att jag inte 
visste hur jag skulle veta om bilden var för liten eller inte. När 
jag tog över som redaktör fick jag helt plötsligt en roll där jag 
måste kunna bedöma bilderna som kommer in för att kunna 
ge svar. Jag lärde mig då att bedöma bilder på följande sätt:

redaktörens tips86. Sorschies Wi Chikara,    SE19718/2012    Excellent 
87. Sorschies Wi Cola,     SE19720/2012    Excellent 
88. Sorschies Wi Glamour,    SE11337/2015    Excellent ökl 1 CK 
89. Spiraltrollet’s Eventyrlige Tuva,   NO45410/12    Excellent 
90. Three C’s Yodeling Snow White,   S66715/2009    Excellent 
91. Wirosas Abra,     SE12992/2015    Excellent 
92. Wirosas Aileen,     SE12991/2015   Excellent 
 
Championklass 
93. Armi,      SE45358/2012    Excellent CK 
94. Bittebit’s Enora,     NO52385/10    Excellent ckl 4 CK 
95. Bonus Pop Up’s Apple,    SE15759/2012    Very Good 
96. Bonus Pop Up’s Moa Martinsson,  SE39791/2014    Excellent CK 
97. Kathakali’s Absolut Hallon,   SE19562/2015    Excellent CK 
98. Kitune’s Perdita,     S59865/2009    Excellent CK 
99. Leiionspitz Marvellous Miyaka,   S56571/2009    Excellent ckl 3 CK 
100. Leiionspitz The One And Only Takiri,  SE12440/2012    Deltog ej 
101. Lovely Megan’s Geena Davis,   SE62218/2011    Excellent CK 
102. Lovely Megan’s Grace Kelly,   SE62219/2011    Excellent CK 
103. Sorschies Ze Butterfly,    SE40033/2010    Excellent ckl 2 CK BT-4 
104. Visca Von Der Pferdekoppel,   SE50982/2013   Excellent ckl 1 CK BT-2 
 
Veteranklass 
105. Balder-Balder Lova Bifrost,   S44910/2004    Excellent 
106. Essmania’s Alzea,    S61957/2006    Excellent vkl 1 CK BIR-veteran 
107. Ilifos Esmeralda,     S37587/2005    Excellent vkl 2 CK 
108. Malva Mirakel M Av Terjeviken,   S62794/2006    Excellent 
109. Leiionspitz Adorable Aniston,   S39428/2007    Excellent vkl 3 CK 
110. Sundstamm’s Everlasting Love,   S64195/2006   Deltog ej 

Grupper 
Domare: Hans-Åke Sperne 
 
Avelsklass 
111. Essmania’s Gambino       Deltog ej 
86.  Sorschies Wi Chikara,    SE19718/2012    Avelskl 2 HP 
90.  Three C’s Yodeling Snow White      Deltog ej 
93.  Armi         Deltog ej 
101.  Lovely Megan’s Geena Davis,   SE62218/2011   Avelskl 1 HP 
 
Uppfödarklass 
Kennel Balder-Balder , Anna-Karin Lundberg    Deltog ej 
Kennel Bonus Pop Up, Maja Ärleborg     Uppfkl 3 HP 
Kennel Essmania’s, Anette Essman      Uppfkl 1 HP 
Kennel Ex Amino’s, Madeleine & Jennifer Andersson   HP 
Kennel Foxfire, Ulla-Carin Totney      HP 
Kennel Kitune’s, Susanne Lindahl-Hjerpe     Uppfkl 2 HP 
Kennel Leiionspitz, Marita & Göran Carlstedt    Deltog ej 
Kennel Lovely Megan’s, Suzanne Bengtsdotter    Uppfkl 4 HP 
Kennel Sorschies, Kicki Svalin       HP 

BIR och BIM dömdes av Hans-Åke Sperne.

Mika Nordlending N av Terjeviken Foto: Elisabeth Berg Jormeland
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Titeltavlan

RLD N SE JV-14 

Essmania’s Orinoco 

SE23801/2014 
 

Ny titel:  RLD N

FI UCH NORD UCH RLD N Polkas Valpar Noblesse 
SE36060/2013  Ny titel:  FI UCH

*Här presenteras hundar som fått nya titlar: 6 februari 2017 till den 4 juni 2017.

SE UCH SE VCH 

Kathakali’s Absolut Hallon 
SE19562/2015

Ny titel:  SE UCH
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NO UCH SE UCH 

Risan Gårdens Rex 

SE19995/2015 
 

Ny titel:  SE UCH

CORYANA’S JOLIE
 Saknaden är så stor.

Sov gott allra finaste lilla Jolie

2006-09-11--2017-01-13

Gun-Aino Engqvist
Ellinor Andersson

Lejonbols Johnnie Walker 
”Lotus”

 
Vår allra finaste vän. Så oändligt älskad 

och saknad.

2005-04-01--2016-11-23

Men du finns för alltid i våra hjärtan. 
Sov i ro Nallegull.

Eva och Börje

Lovely Megan’s Anette Bening 
”Cindy”

Vår älskade, kloka, vackra Cindy 
lämnade oss i stor sorg och obeskrivlig 

saknad.

2006-07-29--2017-01-01

Med sitt utseende och sin härliga mentali-
tet var hon en fin representant för rasen

Matte och Husse

Lundvagns Eira
”EMmie”

 ÄLSKADE EMMIE, INTE LÄNGRE VID MIN SIDA
MEN ALLTID I MITT HJÄRTA.

2002-05-27--2017-02-18

Ellinor Andersson
Foxfire Xander             
foto:  Jenny Sandvall

In memoriam
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röntgenresultat
Balder-Balder 

Anna-Karin Lundberg 
Tyresö 

Mobil: 070-962 40 80 
 

 
Bonus Pop up´s 

Maja Ärleborg 
Ärla 

Tel: 016-700 26  
Mobil: 070-232 29 60  

 
Brännabråns 
Anette Lindeborg 

Härnösand 
Mobil: 070-695 05 06 

 

 
Chikaraspitz 

Sara Ljusterfors  
Ekerö 

Mobil: 070-751 47 23 
 

 
Chiluna star 
Tina Andersson 

Virserum 
Tel: 0495-318 10 

Mobil: 070-343 18 10 

 
Coryana’s 

Ellinor Andersson 
Ängelholm 

Tel: 042-684 31 
Mobil: 070-668 04 31 

 
Dockgården 

Margareta Helleman 
Hällevikstrand 

Mobil: 070-728 57 09 
 

 
Essmania’s 
Anette Essman 

Lysekil 
Tel: 0523-61 11 18 

Mobil: 076-040 81 11 

 
Ex amino’s 

Madeleine och Jennifer Andersson 
Tungelsta 

Mobil: 070-778 65 65 
0734- 21 65 43 

 
Foxfire 

Ulla-Carin Totney 
Gullringen 

Tel: 0492-229 00 
Mobil: 070-655 45 94  

 

Fridlyckans 
Helena Jansson 

Falkenberg 
Mobil: 0707-40 26 38 

 

 
ibixys 

Jenny och Matilda Kindstrand 
Söderköping 

Tel: 073-8437911 
Mobil: 073-816 82 30 

 

Just Pix 
Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström 

Tobo 
Tel: 0295-340 17 

Mobil: 070-564 14 99 

 
Järpéns Puppies 

Kristina Järpén 
Gullringen 

Tel: 0492-224 18 
Mobil: 070-577 42 90 

 
Kathakali’s 

Camilla och Madeleine Svensson 
Väse-Västanå 

Tel: 073-107 51 65 
Mobil: 070-537 83 86 

 
Kvarnsjölidens 

Camilla Hartzell 
Vendelsö 

Tel: 08-776 39 07 
Mobil: 076-050 84 48 

 
Leiionspitz 

Marita & Göran Carlstedt 
Mora 

Mobil: 073-528 70 93 
 

 
Lovely Megan’s 
Suzanne Bengsdotter 

Katrineholm 
Mobil: 070-492 15 11 

 

 
Pine Garden 

Wiveca & Börje Larsson 
Ekerö 

Mobil: 076-209 38 37 
 

 
Polkas Valpar 

Mariette och Torbjörn Styrenius 
Trollhättan 

Tel: 0520-42 08 04 
Mobil: 070-082 24 28 

 
risan Gården 

Karin Hallgren 
Vemdalen 

Tel: 0684-305 61 
Mobil: 070-201 00 87 

 
silvergläntans 

Julia Norlén 
Västerås 

Mobil: 072-938 03 51 
 

 
s*rocknikk’s 

Annika Tranberg & Hasse Nilsson 
Prässebo 

Tel: 0520-66 73 44 
Mobil A: 070-454-67 68, Mobil H: 070 409 09 62 

 
sorschies 

Kicki Svalin 
Svenljunga 

Tel: 0325-190 11 
Mobil: 073-575 57 24 

 

stagniticas 
Christina Haggren & Fredrik Björk  

Upphärad 
Mobil: 076-181 61 21 

 

 
Twin Dogs 

Sofi och Linda Karlsson 
Linköping 

Mobil: 073-64 77 695 / 073-67 13 258 

 
 

van disse kaante Kuunder 
Menno och Baukje Visser 

Lakene 
Mobil: 072-270 25 88 

 

 
Wävlegårds 

Inger och Karin Johansson 
Eskilstuna 

Mobil: 070-848 82 58 
 

 
Wirosas 

Ann-Charlotte & Björn Lagergren  
Lenhovda 

Mobil: 073-503 19 60 
 
 

 Zetill’s 
Jeanette & Hasse Dyberg 

Ätran 
Mobil: 070-347 48 22 

Kennelregister

Järpens Coffee of Ibux                               
foto: Ulrika Karlsson

Finns även i bakgrunden på sida 34

Reg.nr Namn Kön HD ED Patella

SE50088/2013 Balder-Balder Blossi Fridsam T C
SE41306/2015 Balder-Balder Jolnir Kämpeglöd H B UA
SE30646/2013 Blondie T A UA
SE32701/2015 Cool Surprise Perfekta Rajah T A UA
SE50976/2015 Coryana’s Sakita T B UA UA
SE50977/2015 Coryana’s Sancho H B UA UA
SE50978/2015 Coryana’s Sicco H B 1
SE59488/2014 Emfi’s Star Alhena T A UA
SE51927/2015 Essmania’s Samburu H B UA 1
SE51923/2015 Essmania’s Selendi T A UA UA
SE51922/2015 Essmania’s Serengeti H C 2 UA
SE45695/2015 Ex Amino’s Enchanted By A Lightning H A UA
SE45694/2015 Ex Amino’s Enchanted By The Eclipse T B UA 1
SE50608/2015 Foxfire Jewels Jack H A 3 UA
SE50610/2015 Foxfire Jewels Jindra T D UA UA
SE19268/2016 Foxfire Kindful Kian H UA
SE25122/2015 Fridlyckans Jazmine T A UA
SE32395/2015 Just Pix Ezzi T UA
SE25595/2015 Järpéns Puppies Cherie Of Ibux T B UA UA
SE19561/2015 Kathakali’s Absolut Kiwai H A UA
SE53020/2014 Kvarnsjölidens Precious T 1
SE37943/2014 Leiionspitz Brilliant Yerko H UA
SE37946/2014 Leiionspitz Brilliant Yxa T A UA
SE52945/2015 Leiionspitz Dazzling Wendy T A UA UA
SE18559/2016 Leiionspitz Fabulous Utatci T B UA
SE30171/2016 Leiionspitz Great Talea T A UA UA
SE30169/2016 Leiionspitz Great Thylo H A 3 UA
SE28579/2015 Lejonbols Blue Stilton Cheese H A UA
SE28584/2015 Lejonbols Cream Cheese T A UA
SE28582/2015 Lejonbols Mascarpone Cheese T B UA
SE59011/2015 Lovely Megan’s Nicolas Cage H C UA UA
SE54751/2015 Lundvangs Karuso H A UA
SE54749/2015 Lundvangs Kosmos H A 2
SE15880/2016 Noble Niro Av Nixenspitze H A UA UA
SE25315/2015 Polkas Valpar Cindy T C
SE19997/2015 Risan Gårdens Ritva T A UA UA
SE51128/2015 Risan Gårdens Sabah T B UA 1
SE20082/2016 Risan Gårdens Tamara T C UA
SE43744/2012 Sanoya’s Atos H A UA UA
SE20488/2015 Silvergläntans Allvarsamma Mustafa H 1
SE20485/2015 Silvergläntans Apatiska Pumba H B UA
SE46794/2015 Sorschies Wi Helios H C UA UA
SE46798/2015 Sorschies Wi Honey T B UA UA
SE26215/2016 Sorschies Wi Jojo T A UA UA
SE53609/2015 Zeldas Perry Mason H A UA UA
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Foto: Patricia Sjölander

Sorschies Wi Heffa

Foto: Johanna Devert

Fridlyckans Ivory Kouvo & Leiionspitz dazzling wendy
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Medlemsavgifter

Huvudmedlem:                                                            300 kr 
Familjemedlem:                                                           100 kr  
Utlandsboende medlem:                                          300 kr 
Utlandsboende familjemedlem:                             100 kr  
Medlemsavgift i SSUK ingår  
(endast boende i Sverige).

Det är enkelt att bli medlem; Kontakta bara SKK:s kansli 
på tel: 08-795 30 50 eller e-post: medlem@skk.se. Du får 
sen hem en förtryckt avi och ett medlemskort. Avgiften 
skall ej betalas direkt till Svenska Eurasierklubben.

Medlem som redan är medlem i annan klubb inom 
SSUK betalar endast 230 kr i medlemsavgift. Ange 
alltid vilken annan klubb du är medlem i. Denna avgift 
betalas alltid till SvEuk: 
Bankgiro: 5101-5030.

Utlandsboende använder sig av följande vid betalning 
till SvEuk:  
IBAN: SE868 0000 81661 903975 7068  
BIC: SWEDSESS

Vid valpgåvomedlemsanmälan, när uppfödare vill 
betala för sina valpköpare till halva priset (gäller 
huvudmedlem), betalas denna avgift till SvEuks 
bankgiro.

Skicka också ett mail till kassor@eurasierklubben.se

Om ni har några funderingar eller ändrat adress, kon-
takta medlemsansvarig i SvEuk: Rose-Marie Forsberg, 
tel 0492-314 53, medlem@eurasierklubben.se

Annonspriser 
 
Medlem, icke kommersiellt 
Helsida                                                                              350 kr 
Halvsida                                                                            200 kr 
Årsannons helsida 4 nr (betalas i förskott)        1000 kr 
Minnesannons, 1/4-sida                                             gratis

Kommersiella annonser
Helsida                                                                           1000 kr 
Halvsida                                                                           500 kr 
Medlemmar 50% rabatt per helsida

Championatannons
Du kan annonsera till reducerat pris då din hund blivit 
champion eller fått annan officiell titel. 

Championatannons , helsida                                    250 kr 
Championatannons, 1/4-sida                                   100 kr 

Fjärdedelssida får endast innehålla namn och titel på 
hund, ägare och uppfödare samt bild.

Kennelregistret
Med i förteckningen i tidningen med samma text som 
på klubbens hemsida.  
Kennelregistret, 4 nr inkl. hemsidan                      200 kr 
Priset gäller per kalenderår.

Annonsbokning
För frågor, bokning av annonser och insändande av 
material, maila annons@eurasierklubben.se

Observera, alla priser gäller för annonser i svartvitt, för 
annonser i färg, vänligen kontakta annonsansvarig.

Material till tidningen
Redaktionen vill gärna ha in bidrag, såsom bilder, 
artiklar, utställningsresultat m. m. från er medlemmar. 
Alla bidrag till tidningen ska vara underskrivna med 
namn – inga anonyma inlägg tas emot. Du kan dock få 
vara anonym i tidningen om så önskas.

Materialet skickas till: 
Camilla Norberg, Timmermansgatan 16H, 904 20 Umeå 
redaktor@eurasierklubben.se

Om du vill ha tillbaka insänt material så skicka med ett 
frankerat och adresserat kuvert. Redaktionen förbehål-
ler sig rätten att använda och att om nödvändigt 
redigera insänt material.

De åsikter som framförts av de olika bidragsgivarna 
är personliga och överensstämmer inte alltid med 
redaktionen eller Svenska Eurasierklubbens mening.

manusstopp
Nr 1 1 februari

Nr 2 1 maj

Nr 3 1 augusti

Nr 4 1 november
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eurasier i korthet

Eurasiern är en ganska ny ras i Sverige, en vacker och tillta-
lande spets! Eurasiern är en medelstor, harmonisk byggd 
hund av spetstyp med kilformat huvud. Den har visat sig 
vara en idealisk familjehund p.g.a. sitt lugna sätt och passar 
bra in i alla vardagliga situationer. Eurasier är en av våra 
yngsta raser. Den tillkom så sent som på 1960-talet genom 
initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad  
Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel  
mellan befintliga raser.

Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambi-
tionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spets-
hund med tilltalande färger och med en speciell mentalitet. 
Detta åstadkom man genom att para en wolfspitztik med 
en chow-chowhane. Med rasen som senare kom att kallas 
wolf-chow, var avsikten att chow-chowen skulle lämna sin 
enmanshundskaraktär och wolfspitztiken sin anatomiska 
sundhet och avelsduglighet vidare till avkomman.

 
 
Man parade sedan in samojedhund och med detta fick 
rasen en större elegans i kroppsbyggnaden och i rörelse-
mönstret och en större fertilitet. Genom inblandningen av 
samojeden blev namnet wolf-chow inte längre rättvisande 
och rasen blev då omdöpt till eurasier. Namnet hänvisar till 
härkomsten av ursprungs raserna: wolfspitz från Europa och 
chow-chow och samojedhund från Asien.

Alla färger och färgkombinationer är tillåtna utom helvit, 
vitfläckig och leverfärg.

Vikt och storlek
Mankhöjd: Hanar 52–60 cm, tikar 48–56 cm.  
Vikt: Hanar 23–32 kg, tikar 18–26 kg.

Balansen i proportionerna är av avgörande betydelse men 
de idealvärden som bör eftersträvas ligger i mitten av 
storleks- och viktangivelserna.

Idealmankhöjd: Hanar 56 cm, tikar 52 cm  
Idealvikt: Hanar 26 kg, tikar 22 kg

Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


