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Konsten att ta död på en förening!! 
 

1.  Gå aldrig på några möten. 

2.  Om du går på mötet- kom försent 

3.  Gå inte på mötet om det blir dåligt 
väder. 

4.  Hitta alltid fel på föreningen eller dess 
medlemmar. 

5.  Acceptera aldrig ett uppdrag eller 
utnämning, det är lättare att kritisera att 
kritisera andra än att själv åstadkomma 
något. 

6.  Om du blir tillfrågad om din åsikt- säg 
att du inte har någon, då kan du senare 
säga hur saker och ting bord ha gjorts. 

7.  Bli arg om du inte blir nominerad till 
något uppdrag. 

8.  Gör ingenting annat än att klaga över 
att föreningen styrs av en liten klick, nät 
medlemmar frågar dig            

9.  Betala inte medlemsavgiften 

10.  Tala aldrig om vad som gjorts bra, bara 
om missarna 

11.  Var inte med när viktiga evangemang 
skall genomföras 

12.  När något har eller skall organiseras 
tala om att föreningen eller klubben är 
död. 

13. LÄS ALDRIG INFORMATION SOM 
DU FÅR, MEN BLI ARG OM  DU 
INTE FÅR NÅGON. 

14. Meddela aldrig adressändring eller nytt 
telefonnummer 

15. Om du är intresserad av styrelsearbeta 
kan du ställa upp som 
Ordförandekandidat och sedan bli 
förbannad om du inte blir vald. 

16. Sprid ut att föreningen är död. 
 

RANNSAKA DITT SAMVETE. 
Hur nära 16 rätt kommer du?? 

Kommentar: Originallydelse var ” How to 
kill a club” och är ursprungligen 
publicerad i Widenings Horizons. 
 
 
 
 

HUND 2009 
”Stora Stockholm” 

12-13 december 2009 
 

I år har vi ansökt om monterplats 
på Stora Stockholm.  

 
Vi behöver DIN HJÄLP! 

 
Tycker du om att prata med 

människor, kan lite om vår ras 
samt har en social och klappvänlig 

hund? 
 

DÅ BEHÖVER VI DIG! 
Hör av dig till: 

 Yvonne Janzén 
Tfn: 0171-55 604 
Mail: info@tazzar.se 
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Styrelse och Kommittéer 
 
Ordförande  Sekreterare Kassör 
 

Monica Algotsson Ann-Helen Hedman  Ingela Ågren 
Kusktorp Johannesdalsv. 3  Parkg. 5 
730 30 Kolsva 150 21 Mölnbo 69234 Kumla 
Tel: 0221-540 21 Tel: 0158-60277 Tel: 019-5002076 
ordförande@eurasierklubben.se sekreterare@eurasierklubben.se kassör@eurasierklubben.se 
    

Vice Ordförande Ledamot Ledamot 
 
Per-Olow Hedman Yvone Janzen Tina Andersson 
Johannesdalsv. 3 Trillav. 3 Storg. 97 
150 21 Mölnbo 746 39 Bålsta 570 80 Virserum 
Tel: 0158-60267 Tel: 0171-55604 Tel: 0495-31810 
viceordförande@eurasierklubben.se ledamot1@eurasierklubben.se ledamot3@eurasierklubben.se 
 
Ledamot Suppleant 1  Suppleant 2 
 
Inge Andersson Jenny Sandvall Ann-Marie Werner 
Storg. 97 Åshult Skrävstagård 
570 80 Virserum 572 91 Oskarshamn 186 95 Vallentuna 
Tel: 0495-31810 Tel: 0491-60028 Tel: 08-51232121 
ledamot4@eurasierklubben.se  suppleant1@eurasierklubben.se  suppleant2@eurasierklubben.se 
 

Medlemsansvarig              Revisor 1 Revisor 2     
 
Rose-Marie Forsberg Ulla-Carin Totney Rose-Marie Forsberg 
Furug. 11 A Storg. 25 Furug. 11 A 
 59834 Vimmerby 590 81 Gullringen 598 34 Vimmerby 
Tel: 0492-31453 0492-22900 
medlem@eurasierklubben.se  revisor@eurasierklubben.se   
 
Revisorsuppleant    Valberedning   Valberedning 
 
Irene Jonsson  Eva Olsson Sk  Susanne Lundgren 
Tegelängsv. 21 Basbo Ryssbo 11 Lammsjöv. 14 
152 40 Södertälje 755 96 Uppsala 610 60 Tystberga 
Tel: 08-55085637 Tel: 018-368017 Tel: 0158-21500 
revisorsuppleant@eurasierklubben.se  
 

Valberedning  Redaktör  Webansvarig 
 

Ingegärd Eriksson  Vakant Stefan Olsson 
Lilla Ljusbrunn  Risgränd    
740 21 Järlåsa   840 92 Vemdalen 
  webmaster@eurasierklubben.se 
  

Guldhundskommitté  Valphänvisare MH-kommitté 
  Vakant 
Malin Hedlund Monica Algotsson     
Mullg. 2 Kusktorp Avelskommitté: 
783 35 Säter 730 30 Kusktorp Vakant 
Tel: 0158-602 67  Tel: 0221-540 21 
guldhund@eurasierklubben.se  valphanvisning@eurasierklubben.se   
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 
Hoppas ni haft en skön sommar med era två och fyrbenta vänner. Hösten har börjat göra sitt 
intrång i naturen med alla dessa vackra färger. 
 

• Som ni såg så blev det ingen Gränna utställning och det var tråkigt, men det var alldeles 
för få anmälda för att kunna ha en utställning. 

 

• Jag har suttit med hälsoenkäten och det var roligt att så många skickat in svar till klubben. 
(Se resultaten längre in i tidningen). 

 

• Nu ser vi fram mot uppfödarmötet som Lena och Marita ordnat med. Se annons 
 

• Jag har fortfarande undringar varför ingen medlem ställer upp i våra kommittéer? En viktig 
kommitté är avelskommittén. Finns det ingen som är intresserad av vad det blir av rasen 
och hur uppdateringen av RAS skall se ut?  Det stämmer inte riktigt då man fått så många 
svar på Hälsoenkäten. 
 
Får vi ingen till denna kommitté så måste det bli så att vi hänvisar till SSUK att ta över 
ansvaret för RAS. Det är ett krav från SKK att RAS skall uppdateras med vissa 
tidsintervall, och finns det inget intresse i rasklubben som fått rasansvaret delegerat av 
SSUK, har Svenska Kennelklubben krav på att SSUK tar över detta eftersom som de har 
det slutgiltiga rasansvaret för vår ras. Det måste väl vara så att de som verkligen har 
erfarenhet av rasen borde ha intresse av att arbeta med RAS-frågor? 

 

• Styrelsen beslutade att sätta in vissa kommittéer från styrelsen:  
 

Info.ansvarig:  Per-Olow Hedman och Ann-Marie Werner. 
Utställningskommittén:  Tina Andersson (sk), Jenny Sandvall och Yvonne Janzén. 
*Redaktionen:  Per-Olow Hedman ser till att vi får någon som ställer upp på att 

göra julnumret av Eurasierbladet. 
MH- Kommitté:  *Ulla-Carin Totney står som tillfällig ansvarig i MH-kommittén 

till årsmötet 2010 
 

• Vi i styrelsen söker också en redaktör. Nu har jag gjort de senaste numren av tidningen 
med god hjälp ar Rose-Marie Emery, som lagt egen tid att sätta ihop materialet då jag själv 
inte är så bra på det där med data.  Jag hinner tyvärr inte att göra julnumret. Så vi söker 
med ljus och lykta någon som kan ta den posten. Hör av er till vår sekreterare om ni kan 
ställa upp. 

 

• Styrelsen beslutade att betala 5836:- Anna-Karin Lundberg och Linde Wewel resa till Ifez 
– mötet i Holland. 

 
• Kom ihåg att skicka in material till julnumret senast 15 november  

Det är min övertygelse att vi hittar någon som kan ställa upp för styrelsen och se till att vi 
får ut ett julnummer. 

 

Slutar dessa rader och hoppas ni skall ha en skön höst med era fyrbenta vänner.  
Ordförande Monica Algotsson 
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Svensk Utställningschampion 

"Angie" 
 

 

 

 

  

Lovely Megan's Angelina Jolie 

  

Ägare: 
Kitune's Kennel 

Susanne Lindahl Hjerpe 

0340-657106 eller 0735-05 01 82 

www.kitunes.se 



 
7 

Rasspecifika avelsstrategier (RAS) - Om RAS  
 
På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras 
ska finnas en s k rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget att utforma dessa lades på specialklubbarna 
som i sin tur i huvudsak delegerar ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret 
kvarstår hos specialklubben. År 2004 bör de flesta klubbar kunna ha lagt grunden för en strategi 
för respektive ras.  

 
Vad är en rasspecifik strategi - och behövs den?  
Hundar och hundavel är numera utsatta för granskning från många håll. År 1987 presenterade 
Europarådet en konvention om hållandet av sällskapsdjur och inte minst om avel av densamma. 
Här påpekades vikten av en sund och genetiskt hållbar avel, d v s en avel som inte leder till 
defekta eller sjuka djur och som bygger på långsiktighet. Frågor om avel av sällskapsdjur 
diskuteras kontinuerligt inom rådet. Från samhällets håll har man även på andra sätt påtalat vikten 
av sund hundavel. Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen är skrivna på ett sådant sätt att 
andemeningen inte kan missförstås.  
 
Allra viktigast är kanske inte påtryckningar utifrån utan det faktum att de flesta av landets 
uppfödare själva har intentionen att föda upp friska och sunda hundar med goda mentala 
egenskaper, en strävan som kommer till uttryck i SKK:s Avelspolicy. Men hur ska det göras, hur 
vet vi vilka avelsdjur som ska väljas och vilka egenskaper som ska prioritera o s v?  
I arbetet med hundarnas hälsa finns det sedan drygt 20 år tillbaka ett, av SKK formulerat, 
genetiskt hälsoprogram. Efter ansökan kan klubbarna ansluta de raser de önskar ska omfattas av 
programmet. Idag är cirka 120 raser är anslutna till höftledsprogrammet, ca 60 till 
ögonprogrammet osv. Hälsoprogrammet bygger på att det finns en undersöknings- och 
diagnosticeringsmetod som är vedertagen, som till exempel vid röntgen och ögonlysning. I de fall 
en ras har andra mer framträdande defekter som inte kan passas in i de generella programmen bör 
man hellre inrikta sig på det som är viktigt i just den rasen. Följden kan annars bli att för stor vikt 
läggs vid mätbara defekter trots att dessa kanske inte är vad uppfödarna verkligen borde fokusera 
på. Populationsgenetiska aspekter är en annan viktig del av avelsarbetet och principer för detta har 
precis börjat utvecklas inom hälsoprogrammets ram.  
 
Efter att ha behandlat alla raser mer eller mindre lika med hänsyn till hälsa är nu tiden mogen för 
individuellt utformade avelsstrategier för respektive ras. Detta är en nödvändighet för att 
utvecklingen ska fortgå i den riktning vi önskar. En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är alltså en 
handlingsplan för aveln inom en specifik ras. SKKs Avelspolicy anger målen, strategin beskriver 
vägen dit.  
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Vad behöver vi veta och var hittar vi informationen?  
Arbetet med RAS kan delas in i tre delar:  
1. Rasens historiska bakgrund och utveckling.  
2. Beskrivning av nuläget.  
3. Slutsatser, målinriktningar och prioriteringar för framtiden.  
De aspekter vi bör ta hänsyn till är förslagsvis:  
Hälsa  
Funktion  
Mentalitet  
Genetisk variation  
Exteriör  
En avelsstrategi bör vidare innehålla:  
Mätbara mål och därtill ha en fastställd  
Tidsplan  
 
För att veta vad vi har att arbeta med fordras i första hand en beskrivning av nuläget. Vilka är de 
främsta hälsoproblemen, vilka funktionsbrister är uppenbara, vad kan i övrigt önskas ifråga om 
mentalitet och prestation? Vidare: vilka möjligheter finns till selektion om vi ser till populationen 
totalt? Den genetiska variationen har stor betydelse för hur fort och drastiskt t ex ett hälsoproblem 
kan bearbetas. Att utesluta alltför många individer ur aveln genom att ställa upp för hårda krav 
bäddar för än värre problem på längre sikt.  
 
Det kan också vara av vikt och till hjälp i arbetet att kartlägga rasens historia och se om vi där kan 
finna förklaring till dagens situation. Hur ser utvecklingen ut? Hur många individer utgör rasens 
"founders" ("grundhundar") och vad vet vi om vägen fram till idag? Vad kan utläsas av tidiga 
beskrivningar av mentalitet, funktion och exteriör och hur har dessa förändrats genom tidens 
gång? Vad har gått förlorat, vilken utveckling har å andra sidan faktiskt varit önskvärd? Kan man 
se när rasen kom till Sverige och utröna hur etableringsprocessen sett ut, t ex hur många avelsdjur 
som används genom åren och deras inbördes släktskap?  

 
Nulägesbeskrivning  
Idag finns goda möjligheter att mäta hundars exteriör och funktion genom utställningar och 
bruksprov. Resultaten är offentliga och tillgängliga i SKK:s rasdatabas. Här finns Hundregistret 
med härstamningsuppgifter om varje registrerad hund, här finns Tävlingsregistret med samtliga 
prov- och utställningsresultat samt Veterinärregistret med samtliga centralt registrerade 
undersökningsresultat (med utgångspunkt i Hälsoprogrammet). Ersättningsstatistik från 
försäkringsbolagen kan utgöra en informationskälla avseende hälsoproblem men är begränsad till 
uppgifter om dödsorsaker och mer kostsam veterinärvård.  
Många klubbar väljer att formulera enkäter till uppfödare och valpköpare där man försöker ringa 
in hela spektrumet av hälsa, funktion och mentalitet. Av värde kan också vara att förse exteriör- 
och provdomare med enkäter. Det är viktigt att frågeformulären utformas och distribueras på ett 
sätt som ger den önskade informationen. Flera rasklubbar har idag utvecklat goda exempel på 
hälsoenkäter.  
 
Den populationsgenetiska situationen inom varje ras är oerhört viktig i en beskrivning av det 
nuvarande tillståndet. Det finns idag datorprogram som ger upplysningar om den effektiva 
populationen och inavelsutvecklingen inom rasen - något som beror på det antal djur som faktiskt 
används i avel och hur de används. Denna kunskap är nog så väsentlig i skapandet av en långsiktig 
avelsplan. Vissa uppgifter ur SKK:s rasdata kommer att finnas tillgängliga på organisationens 
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webbplats vid slutet av år 2002.  
Ett lämpligt sätt att sammanställa den samlade kunskapen är i ett raskompendium som t ex läggs 
ut på rasklubbens egna hemsida.  
Utformandet av avelsstrategin ska grundas på fakta. Det duger inte med att bara "tro" eller 
"tycka".  

 
Slutsatser och formulering av målsättning  
Målen som formuleras ska vara realistiska och mätbara. Den övergripande målsättningen för all 
hundavel finns att läsa i SKK:s målparagraf och i Avelspolicyn. Detta är säkerligen den 
gemensamma intentionen för alla uppfödare, nämligen att de hundar vi föder upp ska vara friska 
och funktionella ur alla aspekter. Sedan måste det verkliga arbetet vara konkret och kanske mer 
pragmatiskt för att vi ska lyckas föra aveln åt rätt håll.  
 
Låt oss ta ett exempel:  
Inom en ras höftledsröntgas 50% av populationen. Av dessa har 20% defekta höfter. Att helt och 
hållet få bort HD hos rasen är i dagsläget inte realistiskt. Klubben ifråga bestämmer därför att ett 
mål för avelsstrategin ska vara att inom en 5-årsperiod ha ökat andelen röntgade hundar till 80% 
och ha minskat andelen dysplasta individer till 10%. För att få en tydlig bild av rasens eventuella 
övriga och kanske mer väsentliga hälsoproblem beslutar man sig för att med hjälp av enkäter 
genomföra en inventering av populationen. Vidare har man genom användning av särskilda 
dataprogram kunnat konstatera att den effektiva populationen är mycket lågt trots relativt höga 
registreringssiffror. Den genomsnittliga inavelsgraden hos rasen är hög. Inom avelsstrategin sätter 
man därför upp som mål att under de närmaste fem åren kraftigt öka den effektiva populationen 
och halvera inavelsgraden. Klubben sätter upp ytterligare mål ifråga om funktion, exteriör och 
hälsa i övrigt.  
 
Liknande rimliga och genomförbara handlingsplaner kan formuleras för alla aktuella egenskaper. 
Syftet är ju att strategin utformas efter vad varje ras specifikt har behov av. Exteriör kan t ex vara 
särskilt viktigt för de raser som ligger i riskzonen för abnormiteter. Inom andra kan det t ex vara 
angeläget att höja andelen mentalbeskrivna individer o s v. Ser man till de mer övergripande 
målen kan ett sådant vara t ex att flytta rasen från en dyr premiegrupp hos försäkringsbolagens till 
en billigare, d v s göra den en premiegrupp friskare.  
Glöm inte att göra upp en realistisk tidsplan, 5-10 år är ofta lagom. I annat fall riskerar arbetet 
antingen att bli för snabbt och ogenomtänkt gjort eller, om tiden är alltför generöst tilltagen, att 
rinna ut i sanden.  
 
Tänk också på vad som är positivt inom den egna rasen och som är viktigt att värna om!  
 

Hur vet vi vad som ska prioriteras?  
Svaret på den frågan är enkelt: Hundens hälsa och välbefinnande ska alltid prioriteras.  

 
Hur vet vi att vår plan är realistisk och genomförbar?  
Svenska Kennelklubbens Avelskommitté, AK, är klubbarnas rådgivare och bollplank under 
arbetets gång. En aktiv dialog och samtal mellan de klubbfunktionärer som jobbar med strategin 
även utöver ras- och klubbgränser är naturligtvis värdefull. AK anordnar regelbundet 
avelsrådskonferenser och utbildningar som är utmärkta tillfällen till att utbyta erfarenheter.  
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Hur ska arbetet organiseras?  
Det är viktigt att ambitionsnivån för strategin anpassas till klubbens resurser. Eftersom alla 
klubbar har varierande förutsättningar kommer arbetet att se ut på olika sätt. Somliga klubbar har 
så pass många aktiva funktionärer att arbetet kan delas upp och fördelas. I andra tvingas en liten 
skara verka efter bästa förmåga.  
 
Arbetet kan förslagsvis pågå i etapper. Arbeta först fram en stomme och hämta sedan in 
uppfödares och hundägares synpunkter. Utarbeta sedan nästa version o s v. Förankra och för en 
kontinuerlig dialog med klubbens medlemmar.  
 
För de raser där det p g a en alltför liten population endast pågår en mycket begränsad avel eller 
ingen alls, kommer AK att utarbeta standardförslag till avelsstrategi.  

 
Hur får man alla med på strategin?  
Det är viktigt att det förs en diskussion och debatt inom rasen. Det är inte bara uppfödare som bör 
komma till tals. Även hanhundsägare och valpköpare kan bidra med såväl kunskap som åsikter. 
Klubbtidningen är ett viktigt forum, avelskonferenser ett annat. Många klubbar lyckas anordna 
både attraktiva och trevliga konferenser med stor uppslutning. Ta del av deras erfarenhet.  
Det ska understrykas hur angeläget det är att den rasspecifika avelsstrategin förankras hos 
medlemmarna, lämpligen på ett årsmöte.  
En färdig avelsstrategi sänds via specialklubben till SKK:s Avelskommitté som fastställer 
strategin. Sammanställt av Åsa Lindholm efter uppdrag av SKKs Avelskommitté  
 
Meddelat av SKKs Avelskommitté  

 
Kontakt angående RAS: 
Svenska Kennelklubbens Avelskommitté, Karin Drotz, 163 85 Spånga  
e-post: karin.drotz@skk.se 
 
OBS! Då du tar kontakt med en av våra kommittéer är vår ambition att svara dig så fort som 
möjligt - vi ber dig dock att ha överseende med att en viss handläggningstid kan behövas. Tack på 
förhand!  
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Några korta förklaringar angående vissa sjukdomar som finns med i 
hälsoenkäten  

Sköldkörtelrubbning 
Underfunktion av sköldkörteln, en livslång sjukdom där kroppen inte har förmåga att producera ett 
visst hormon. Medicinering med Levaxin, vilket är syntetisk hormon.  
Hunden blir återställd med medicin och lever ett normalt liv. 

Exorcrine pancreas insufficiency (EPI) 
Underfunktion hos bukspottkörteln. Kroppen saknar en ensym som bryter ner fettet i maten. Fettet 
passerar rakt ut i avföringen som blir lös, oljig och luktar fränt. Med medicin som man strör på 
maten kan hunden leva ett normalt liv. 
 Se artikel i Eurasierbladet nr 4/2008. 

Allergi/Atopi 
Foderallergi förekommer, men är tämligen ovanlig. Endast 1–2 procent av hudklådelidandet beror 
på foderallergi. Allergener kan här vara ägg, vissa vegetabiliska eller animaliska proteiner, tex. i 
vete, råg, mjölk och visst kött. Atopisk allergi (atopi) är den vanligaste allergiformen hos hund. 
Atopi är en ärftlig sjukdom, som inte kan botas utan bara lindras med relativt gott resultat. Den 
drabbar främst huden (atopisk dermatit) men mycket sällan luftvägarna. De största orsakerna 
ligger i arvsanlagen och störningar i hundens immunförsvar. Utlösande ämnen är vanligen 
husdamm, kvalster, pollen, mögelsvampsporer eller hudflagor. 

SA/Talgkörteladenit (hudsjukdom-sebaceus adenit) 
En hudsjukdom där hårsäckarna dör, sjukdomen går i skov med bättre och sämre perioder, ofta har 
inte hunden några större problem med sjukdomen men hunden kan se ”maläten” ut då den aldrig 
blir i full päls. Det går att medicinera men det är lite olika på hur hundarna svarar på 
medicineringen. SA tillhör en mer ”kosmetisk” sjukdom men ibland kan hunden få torr hud med 
lite klåda och små lokala sår i huden. 

Magomvridning  
Se artikel i Eurasierbladet nr 4/2008. 

Cushings sjukdom 
Är en hormonell ämnesomsättningssjukdom som leder till förhöjd produktion av kroppseget 
kortison i hundens binjurar. Detta resulterar i bl a ökad törst, ökad aptit, symmetriskt håravfall 
(framförallt rygg), hudförändringar som t ex ökad pigmentering samt ökad bukighet på grund av 
fettansamling i bukhålan. 

Addisons sjukdom 
Addisons sjukdom uppkommer p.g.a. en brist i binjurebarkens hormoner. Orsaken är vanligtvis en 
autoimmun reaktion mot binjurebarkens vävnad. Det leder till att vävnaden slutligen förstörs och 
därmed mister sin hormonproducerande funktion. Symtomen hos en hund med Addisons sjukdom 
kan vara muskelsvaghet, anorexi, trötthet, kräkningar, viktförlust, diarré, skakningar/darrningar, 
bukömhet, ökad törst mm. 
 
ED, armbågsdysplasi har bytt förkortning, tidigare kallades det AD
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Hälsoenkäten Eurasier.                                 201 st inlämnade svar. 
 
x står för Lagom 
 
Vikt                      Mentalitet 
30 h                      ö                                                                                  
18 t                       u                                            
26 h                      x                  
23 h                      u                                          
25 h                      ö                                                                                  
24 h                      x 
23.6 t                    x 
27 h                      x 
18 t                       u                                                                    
24.6 h                   x 
26 h                      x 
17 t                       u                                         
21 t                       u                                          
33 h                      x  
20 t                       x 
20 h                      u                                           
26 h                      x            Vaktig, Skällig, hanhundsilsken, stor jaktlust 
23 h                      x            Hanhundsilsken, skygg 
22 h                      x            Skygg, Nervös  
22 h                      x            Vaktig 
29 h                      x                                           
18 t                       x                                          
30 h                      x                                             
23 h                      x                                             
24.2 t                    x       
22 t                       x          
30 h    
26 t                       x     
22 t                       x            Jaktlust                                                  
28 t                       x            Rädd för allt.   
27 h                      u                                                  
28 h                      x          
20 t                       x           Skygg 
29 h                      x           Lätt att bli uppstressad och svårt att stressa av. 
21t                        x           Stor jaktlust, social 
30 t                       x     
30 h                      ö                                                        
42 h                      x            Skygghet, aggressiv hemma, social på stan.     
25 t                       x                                 
30 h                      x            Skotträdd, hanhundsilsken   
22 t                       x   
23 t                       x     
28 h                      x       
22 h                      x 
26 t                       x            Skotträdd, känslig mot höga ljud 
30 h                      x            hög jaktlust 
25 t                       x            hög jaktlust   
20 t                      x        Lite nervös 
30 h                      x  
25 h                      x     
18 t                       u    
21 t                       x          Skygg i samband med större samlingar 
25 t                       u 
22 t                       x         
30 h                      x        
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31 h                 x   
29 h                 x                 hög jaktlust      
27 h                 x      
25 t                  ö  
26 t                  x     
33 h                 x 
28 t                  ö 
26 t                  x 
26 t                  x    
25 t                  x 
22 t                  x 
29 h                 x 
22 t                  x 
20 h                 x                 stort huvud med liten kropp småväxt. Dålig utveckl. av Molarer 
27 h                 x    
26 t                  x   
32 h                 x 
21 t                  x                 Jaktlust  
26 t                  x                Jaktlust 
23 t                  x                 
 21t                  x 
25 h                 x 
25 h                 x 
19 t                  x 
26 h                 x                 Skotträdsla. Gör utfall mot människor. kan ej lämnas ensam 
27 t                  ö                 Gör utfall. skygg, rädd, skäller 
25 h                 x    
20 t                  x                 skotträdd, Skygg     
20 t                  x 
24 t                  x     
22 t                  x   
23 h                 u       
33 h                 x    
23 t                  u                 Varit ngt anorektisk  
27 h                 x                  Gör utfall mot andra hanhundar, Svårt att vara ensam hemma 
23 t                  x 
23 h                 x 
   ?                                      10 mån. Avlivad Bet ett barn i ansiktet 
24 t                  x   
16 t                  u 
 
20 t                  x                 Rädd för ljud skotträdd. Jagar rådjur    
22 t                  x                 Skotträdd.     
23 t                  u                          
27 t                   ö               jaktbenägen 
20 t                   u        
26 h                  x                Skotträdd 
30 h                  x                hög jaktlust- 
23 h                  u                hög jaktlust 
25 h                  x 
21 t                   x   
28 h                  x 
23 t                   x    
26 h                  x                jagar gärna 
30 h                  x   
24 t                    
26 h                  x                Går ej att lämna ensam, skotträdd 
25 t                   ö                            
29 h                  u                Mycket vakt och reserverad mot främlingar    
27 h                  x                Skygg för män   
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22 h                  u                Mycket skotträdd, vaktar. jagar   
22 t                   x    
22 t                   x 
30 h                  x 
23 t                   x    
26 h                  u                Kräsen med mat 
28 t                   x 
27 h                  u 
26 h                  x 
27 t                   x 
28 t                   ö 
31 h                  ö                Skotträdd, hanhundsaggressiv     
26 h                  x                Ngt hanhundsaggresiv  
22 t                   x                Hög jaktlust  
19 t                   x 
21 h                  x               Unghund 
26 h                  x 
18 t                   x 
21 t                   x                Hög jaktlust, svårigheter att lämnas ensam 
18 t                   x                Hög jaktlust, reserverad mot främlingar, Är känslig för beröring, 
26 t                   u                Skällig och avvaktande mot främmande 
25 t                   x       
21 t                   x   
24 t                   x 
22 t                   x 
22 t                   x 
22 t                   x  
22 t                   x                Skotträdd, Skällig, Vaktig. 
21 t                   u 
20 t                   u                Något Skällig 
26 t                   ö                Dåligt socialiserad som valp. 
27 h                  x  
30 h                  ö    
20 t                   x 
26 t                   x 
22 h                  x                      
 
      
                                                         Orsak 
Kastrering  
1                       3år                           Beteendestörning  
1                       3 år                          Bekvämt 
1                                                       Bekvämt  
1                       3 år                         Testikeltumör 

                                                  fick ej gå i avel p.g.a höftledsfel 
1                       1.5 år                       Beteendemässiga orsaker  
1                        8 år                         P.g.a Cushings sjukdom 
           
 
Steralisering                                   Ålder/Orsak                         
1                                                        ?  
1                                                        9 mån  
1                                                        6 år 
1                                                        3 år Hormonrubbning 
1                                                       5 år Bekvämt 
1                                                       3 år Medicinska och beteendemässiga orsaker 
1                                                       Beteendemässiga orsaker 
1                                                       5 år Problem vid skendräktighet. Hund olycklig 
1                                                       Livmoderinflammation 
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  Livmoderinflammation                  Åtgärd                       Ålder  

1                                                Antibiotika                        3 år 
1                                                opererad 
1 cystor på livmoder                 opererad                            6.5 år 
1                                                opererad vid valpning       5 år 
1                                                opererad vid valpning       2.5 år 

       1                                                opererad vid löpning         5.5 år 
 
                                      
1 Förhudskatarr    
1 Prostatit                                                                     
1 förstorad prostata 2 år (inga besvär) 
 
 
Urinvägsinfektion 
1 ofta efter löp 
1 urinvägsinfektion 3 ggr som valp 
 
Tumörer 
 
1 Juvertumör 
1 Mjälten godartad 
1 Testikeltumör 
1 Tumör i tunntarmen avliden vid 11 år 
1 Tumör i skelettet i frambenet avlivad 3 år 
1  Körtel? avlivad 3 år 
 
Leder 
 
 1  svullen Kapulled 
 1 Osteokondros Problem med axel som valp 
 1 op. höger knä 9 mån. Vä patella hoppar ur led alltmer sällan. 
 1 Patellaluxation på båda knän, sjukgymnasatik 
 1 Ostekondros i båda armåbagarna. Började halta vid 4 mån. 
 1 Höftledsfel avlivad 6.5 år och problem med ryggen. 
 1 Vä knä luxerat  1 år 
 1 Ligamentsproblem bakben. Unghund 
 1 Patellaluxation ev. ej kollad 
 1 Lätt hälta, stelhet 
 

 
 

Diabetes                                      Ålder  
 
1                                                 10 mån. 
1                                                 9 mån. 

 
   Öroninflammation/Ögon 
                                                         Enstaka tillfällen 
     14   Örininflammaion                                                                         x 
    1  Eksem, vaxpropp                                                                             x 
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Ögon                                          Ofta                                           Enstaka tillfällen 
 
  1 Ögoninflammation                    x    
  2           ”                                                                                                 x 

1 (districhiasis, opererad)                      
1  Inåtväxta hårstrån                                                                               x    
1 Episklerit                                                                                                                     
1 Entropion 
1 inåtrullad undre 
1 Inåtväxt ögonfrans                                                                             
1 Pannusförändring hö öga 2 års ålder 
1 Plockat ögonhår 2 ggr 
1 Cherry Eyes 
1 Rinnande ögon                             
1 Grå hinna på ögonen 5 år 
 
 

Hudproblem 
1 återkommande Alopecia  
1 återkommande   Klåda  
1 Håravfall , klåda  
2 Återkomande klåda.  
1 återkommande Klåda håravfall, mjäll. Talgkörteladenit vid 7 år 
1Alopecia 
1Håravfall, periodvis klåda. troligen p.g.a sköldkörtelbroblem 
5 Återkommande fukteksem  
3  Fukteksem 1 gång 
1Återkommande klåda biter bort päls på tassar. Undersökt för allergi. Ingen diagnos 
1 Klåda ibland  
1 Långvarig och återkommande hudproblem, undersökt ingen diagnos av allergi/atopi 
1 Långvariga och återkommande hudproblem, Bakteriell infektion på huden. 
 
 

Allergi  
1                                                  mot kött. kyckling majs, födoallergi start 6 mån          
   
                                                

       Magomvridning                     Ålder/trolig orsak 
 

1 4 år (stress) 
1 8 år enligt vet. hormonellt  
1 6 år efter måltid och lång resa 
1                                          5 år 

 
Mag o tarmproblem 

1 ev.magsår 
1 stressmage 
1 Återkommande kräkningar,Värre vid stora portioner mat. 
1                                                            Magsår. 
 
 
 
Skendräktighet                          varje löp               Enstaka 
4                                                     x                              
3                                                                                    x 
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Hund i Sverige - Stor undersökning om hundar och hundägande  
 
Pressmeddelande från 2000 
Resultaten av den största undersökning om hundar och hundägande som någonsin 
genomförts i Sverige visar bland annat på att hundpopulationen i Sverige blir allt 
äldre, och att 15,5 procent – cirka 600.000 – av de svenska hushållen har hund.  
 
I korthet:  (Pressmeddelande från Svenska Kennelklubben) 
 
Undersökningen har genomförts av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet med stöd från 
försäkringsbolaget Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben. De 11 762 
telefonintervjuerna utfördes av SIFO.  
 
Hundar i Sverige lever länge i allt större utsträckning. 16 procent av hundarna i undersökningen är 
tio år eller äldre. Nästan 40 procent av hundarna är över sju år gamla. Vid mindre undersökningar 
under 70- och 80-talet uppskattades andelen hundar äldre än 7 år till 30-35 procent. Svenska 
Kennelklubben menar att det är tänkbart att den stora andelen äldre hundar är anledningen till de 
senare årens minskande registrering av valpar. De flesta av de hundägande hushållen – ca 80 
procent – nöjer sig med att ha en hund. I takt med att hundarna lever längre minskar behovet av att 
skaffa ny hund. 
 
Hela 93 procent av hundarna i undersökningen uppges vara fullt friska, vilket är en siffra som kan 
verka förvånansvärt hög med hänsyn till den offentliga debatten om hundavel under de senaste 
åren. De hundar som anges vara sjuka lider framför allt av sjukdomar i skelett/leder och hud/öron. 
 
97 procent av landets hundar fungerar som sällskapshundar. Samtidigt fyller de även andra 
funktioner. 26 procent används till jakt, 20 procent som vakthundar, 18 procent deltar i tävlingar 
arrangerade av Svenska Kennelklubben, 3 procent används som vallhundar och 10 procent 
används i avel. Bara 13 procent av de svenska hundarna är blandraser. 
 
Nästan två tredjedelar av alla svenska hushåll anger andra orsaker till att man inte har hund än att 
man inte vill ha hund. Detta kan tolkas som att många fler skulle ha hund om det var möjligt. Den 
stora andelen enpersons-hushåll, hög ålder och sjukdom utgör uppenbara hinder för hundägande. 
Dessutom anges tidsbrist, allergi, arbets- och bostadsförhållanden som hinder. 
 
Undersökningen Hund i Sverige ingår som en del i Projekt Hundhälsa. Projektets syfte är att 
utveckla sjukdoms- och skadeförebyggande åtgärder för den framtida hundpopulationens 
välbefinnande. I projektet ingår forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och företrädare för 
finansiärerna Agria och Svenska Kennelklubben. 
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Veterinärföreläsning – akutsjukvård - hundar i skogen 
veterinär Magnus Danielsson från Trestads djurklinik 
 
 

Håll hunden i trim hela året! Om man undviker övervikt hos hunden, minskar 
risken för skador på framförallt leder och rygg. Påfrestningen på hjärta och 
lungor minskar och hunden orkar mer. Börja träna hunden i tid inför jakten - risk 
för skador vid snabb insatt hårdträning. 
 
 
 
 
 

Vaccinationer:  
Rekommenderas att vaccinera mot valpsjuka, smittsam leverinflammation (HCC) och parvovirus 
vart tredje år efter den vanliga grundvaccinationen som valp och vid ett års ålder. 
Mot parainfluensavirus (kennelhosta, smittar genom direktkontakt) bör man 
vaccinera varje år särskilt hundar som ofta kommer i kontakt med andra hundar. 
Avmaska vid förekomst av mask, synl vid kräkning eller i avföring. Spolmasken 
smittar mellan hundar via ägg i avföringen. Bandmask smittar via mellanvärd 
t.ex via slaktavfall. 
Förebyggande: använd halsbandet Scalibor, Exspot eller Frontline spot-on. 
Scalibor och Exspot har liknande substanser och har hunden någon gång 
reagerat på dessa preparat (lokala hudförändringar eller liknande) kan man använda det "snällare" 
preparatet Frontline. 
 
 
Noskvalster:  
1-1,5 mm stora vita. De finns i den normala floran i hundens nos och bihålor 
hos ca 25 % av Sveriges hundar. Smitta sker både vid direkt och indirekt 
kontakt. Symtom: ev. allergisk reaktion som visar sig i försämrat luktsinne, 
nysningar, inåtvända nysningar och klart näsflöde. Diagnos är svår att ställa då 
man sällan kan se kvalstren. Ev. kan hunden sövas och via spolning av 
näshålan kan ibland kvalstren ses. Om man misstänker att hunden har symtom 
av noskvalster kan man pröva att behandla med exempelvis Interseptor 3 ggr med 
en veckas mellanrum. Man bör då också behandla samtliga hundar i familjen. 
 
 
 

 
Tänder:  
Titta på hundens tänder regelbundet. Kolla efter tandsten och frakturerade 
tänder. Se upp här då en trasig tand kan ställa till mkt smärta och obehag för 
hunden. Tänk på att märgben kan ge frakturer på spec. de stora rovtänderna! 
Tandsten och tandlossning drabbar speciellt småväxta raser. Borsta tänderna 
regelbundet. Det finns hundtandkräm i olika smaker och använd en mjuk 
borste. 
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Olika skador:  
 
Sårskador som glipar skall helst sys inom 8 timmar. Trampdynesår skall alltid sys.  
Vid kraftig blödning - lägg tryckförband men inte alltför hårt.  
Vid stakningsskada (främmande föremål som kommit in i djurkroppen) skall man låta föremålet 
sitta kvar och snabbt uppsöka veterinär.  
Ögonskador (röda ögon, rinnande ögon osv.) skall alltid kontrolleras hos veterinär. 
 
Håll efter klorna och klipp dem regelbundet. Trampdynor behöver inte smörjas om de inte är 
spruckna. Ha ett bra underlag i rastgården. Bra att kunna lägga ett tassbandage på rätt sätt. Lär av 
någon som kan! 
 

 
 Orm/insektsbett: Vid huggormsbett och många bett av insekter skall man 
snarast uppsöka veterinär. Håll hunden i stillhet/bär den. Har man fått 
Cortison utskrivet, skall man ge rek. mängd. OBS upplöst 
i vatten för snabbare effekt. Det kan bli allvarliga 
komplikationer med skador på hjärta, lever och njurar. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Skador på ben/leder/rygg: sök alltid veterinär om hunden är kraftigt halt. 
Klobrott- blödning från klon eller klon sitter snett: sök veterinär då ofta hela 
klokapseln måste avlägsnas. 
Vid misstänkt benbrott skall man alltid uppsöka veterinär. Är frakturen öppen 
(sår, benpipor synliga) bör man lägga ett bandage på för att minska risken för 
infektion. 
 
Korsbanden i knälederna utsätts för kraftig påfrestning under jakt och kan 

rupturera. Symtom - kraftig hälta. Går att operera. 
 
Främmande kroppar i matstrupen kan vara ett ben som fastnat. Symtomet är akut insatt oro, 
sträckning av halsen och kräkningsförsök. Senare börjar hunden salivera och slutar att äta. Den 
kan ev dricka. Diagnosen ställs genom röntgen. Detta är ett mycket allvarligt tillstånd som oftast 
kräver operation med lång konvalescenstid. 
 
Svampförgiftning:  Olika svampar ger olika symtom men i de flesta fall av svampförgiftning är 
det mest kräkningar och diarré som ses. Uppsök veterinär vid misstänkt svampförgiftning. Lär inte 
din hund att äta svamp då den inte kan avgöra vilken som är giftig. 
Algförgiftning:  blågrönalger i sött/bräckt vatten vid temperaturer på 15-23 grader i juni-
september. Algerna innehåller gifter som påverkar lever, hud och centrala nervsystemet. Symtom: 
kräkningar, diarré, vinglighet, hjärtklappning, ev kramper och koma inom en timme. Leverskada 
inom 2-48 timmar. Behandling med vätska och Neostigmin. 
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Agrias telefonveterinärer 
 
Behöver du rådfråga en veterinär under helgen?  
Agrias Telefonveterinärer har öppet alla dagar. Många gånger kan ett kvalificerat råd per telefon 
hjälpa dig att avgöra om ditt djur behöver akut vård och hur sjukdomen kan behandlas. 
 
Agrias Telefonveterinär hjälper dig under den tid på dygnet då det kan vara svårt att 
nå din ordinarie veterinär.  
 
Du kan också få information om närmaste veterinär med akut- och jourmottagning. 
 
Samtalet kostar 25 kr oavsett längd. 
 
Öppettider för Telefonveterinärens linje är: 
Vardagar 16.00–24.00  
Helger 07.00-24.00. 
 
Alla djurägare är välkomna att ringa djurens sjukvårdsupplysning - oavsett var du 
har din försäkring! 
 
Numret är: 0900-100 51 61. 
 
Ingen frågar var din hund är försäkrad. 
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Bo på hotell med hund. 
 
Den gångna vintern var vi och hundarna på hotell. Vi är Jag Malin, min sambo 
Simon och vår son Jesper, då 5 månader gammal och hundarna Lejonbols Pim Pim 
och Great Tundrans Ajesha ”Isa”.  
 
Vi var på minisemester med det företag som vi jobbar åt i Fjellnäs och bodde på 
Fjellnäs högfjällspensionat. Pensionatet är mycket vänligt inställda när det gäller 
hundar. Man kunde till och med se hundar som satt och väntade på sin husse eller 
matte i foajén till matsalen. Tyvärr såg vi också bevis på att hundar inte trivts på 
anläggningen med sönderriven dörr. Jag tänkte därför ge några tips på hur man kan 
underlätta hotell vistelsen och hur man kan göra både hundar och hotellägare glada.  
 
Kan nämna att min äldsta tik Pim Pim (Eurasier) har bott på hotell ett flertal gånger 
då vi åkt land och rike runt på utställning. Isa (samojed) har endast varit i väg en 
gång tidigare.  
 

1 = Ha alltid med dig extra lakan. Om man som jag har hundar som får ligga i soffan hemma har 
de lite svårt att riktigt acceptera att man inte får ligga i soffan på hotell. När vi var på denna resa så 
började Isa löpa så då fick vi även täcka in den fina mattan med lakan. Att hundarna ligger i 
sängen gör ju inget. De lakanen tvättas ju i alla fall vid gästbyte.  

2 = Ställ vattnet inne på toaletten. Vet inte hur era hundar gör men mina har en förmåga att 
glömma att svälja sista klunken vatten som de dricker.  

3 = Ta med bur. Även den lugnaste hund kan få separationsångest av att vara på ett helt nytt 
ställe eller så kan det förekomma ljud som de inte är vana med eller är rädda för. Det är bra att 
kunna stänga in hunden om bara ska ut en lite stund.  

4 = Ha tillgång till bilen. (om det inte är för varmt) Detta är nog en smaksak, men jag lämnar inte 
mina hundar längre stunder på rummet.  Jag har dem i bilen om vi går och äter. Detta för att om de 
börjar skälla. Kan ju bli så att hundar i grannrummen sätter igång och då kan det vara kört. Jag har 
väldigt stor respekt för hotellets andra gäster när jag är iväg och jag kan själv bli riktigt arg när det 
finns dem som låter sina hundar sitta och skälla och skälla. Detta är ju naturligtvis också rasbundet 
och jag kan erkänna att jag har lämnat Pim Pim i större utsträckning ensam på rummet än Isa.  

5 = Ha hunden/hundarna ordentligt rastade. En självklarhet men det kan inte understrykas nog.  

6 = Tips vid bokningen. Be att få rökfritt rum fast du reser med hund. Har man otur får man 
rökrummen när man reser med hund, men de har även rum som man får ha hund som inte man får 
röka i. 

 
Vid tangentbordet 
Malin Hedlund  
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Så här skönt har man det på hotellrummet när man ligger och myser. 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bästa kompisar 
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Europarådet och svensk djurskyddslagstiftning 
 
Djurskyddslagen 1988 

Underordnat Europakonventionen följer 
Riksdagens beslut i form av 
Djurskyddslagen. Den nuvarande lagen 
antogs 1988 och innehåller bland annat 
följande skrivning: 

§ 2 ”Djur skall behandlas väl och skyddas 
mot onödigt lidande och sjukdom.” 

Djurskyddsförordningen 

Regeringen beslutar om 
Djurskyddsförordningen, vilken bygger på 
Djurskyddslagen. 

§ 29 ”Avel med sådan inriktning att den kan 
medföra lidande för djuren är förbjuden. 
Närmare föreskrifter om förbudet meddelas 
av Jordbruksverket.” 

Europarådet bildades år 1949 av tio 
västeuropeiska stater, däribland Sverige. Idag 
har Europarådet drygt 40 medlemsländer. 
Syftet med Europarådets arbete är att uppnå 
en större enighet mellan medlemsländerna, 
främst på det kulturella och sociala området. 
För att lagstiftningen ska kunna bli likartad 
utarbetar man särskilda avtal, konventioner. 
Konventionen om skydd av sällskapsdjur 
upprättades i Strasbourg den 13 november 
1987 och ratificerades av Sverige. 

Konventionens utgångspunkt är att 
medlemsländerna erkänner ”att människan 
har en moralisk förpliktelse att respektera 
alla levande varelser” och tar hänsyn till ”att 
sällskapsdjur har ett särskilt förhållande till 
människan”. Vidare att medlemsländerna 
”beaktar sällskapsdjurens betydelse för 
livskvaliteten och därmed deras värde för 
samhället”. 

Konventionen innehåller följande kapitel 

1. Allmänna bestämmelser 

2. Principer för hållande av sällskapsdjur 

3. Kompletterande åtgärder rörande herrelösa 
djur 

4. Information och utbildning 

5. Multilaterala samråd 

6. Ändringar 

7. Slutbestämmelser 

Konventionens artikel 5 om uppfödning 

Artikel 5 om uppfödning har central 
betydelse för de bestämmelser som omger 
hunduppfödningen i Sverige. Den lyder: 

”En person som väljer ett sällskapsdjur för 
uppfödning skall ansvara för att hänsyn tas 
till anatomiska, fysiologiska och 
beteendemässiga egenskaper som kan 
äventyra antingen avkommans eller 
moderns hälsa och välbefinnande”. 

Beslutsgången inom djurskyddBeslutsgången inom djurskyddBeslutsgången inom djurskyddBeslutsgången inom djurskydd    

EuroparådetEuroparådetEuroparådetEuroparådet    
Konventionen om skydd av sällskapsdjur 

 

SverigesSverigesSverigesSveriges riksdagriksdagriksdagriksdag 
Djurskyddslagen 

 

RegeringenRegeringenRegeringenRegeringen 
Djurskyddsförordningen 

 

JordbruksverketJordbruksverketJordbruksverketJordbruksverket 
Föreskrifter 

 

SvenskaSvenskaSvenskaSvenska Kennelklubben 
Specialklubbar 
Rasklubbar 
Uppfödare och hundägare 
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Statens jordbruksverks föreskrifter 

Det verkställande organet är Statens 
jordbruksverk som utarbetar detaljerade 
regler och ser till att de efterlevs. 
Avelsparagrafen återfinns i Jordbruksverkets 
föreskrifter och allmänna råd om hållande av 
hund och katt. 

§2 Avel ”Djur, som nedärver missbildning 
eller andra egenskaper som medför lidande 
för avkomman eller negativt påverkar 
avkommans naturliga funktioner får inte 
användas i avel.  

Ett djur får inte heller användas i avel om 
det nedärver disposition för hög frekvens av 
allvarliga sjukdomsfall eller 
förlossningssvårigheter eller om det saknar 
förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.” 

För närvarande (mars 2008) pågår arbete 
med revidering av ovanstående föreskrifter. 

Kontakta Jordbruksverket för närmare 
information. 

 

Förbättrad avel och hundhälsa 
 
Multilateral överenskommelse 
 
Vid en multilateral konsultation i 
Europarådet 1995 angående Konventionen 
om skydd av sällskapsdjur enades parterna 
om nödvändigheten av att arbeta för en 
förbättrad avel och hundhälsa. Följande 
målsättningsförklaring antogs av deltagande 
medlemsländer och organisationer: • att med 
hänsyn till djurens välbefinnande medverka 
till en översyn av rasstandarder, i synnerhet 
när dessa föreskriver kirurgiska ingrepp av 
estetiska skäl. 

• att skapa respekt för dessa standarder hos 
domare och uppfödare. 

• att arbeta för en ändamålsenlig och 
fortlöpande utbildning av domare och 
uppfödare. 

• att vidta nödvändiga åtgärder för att 
förhindra uppfödning av djur med genetiska 
eller fenotypiska egenskaper som menligt 
kan påverka djurens hälsa och sundhet. 

• att utarbeta information till allmänheten för 
att uppnå ett ansvarsfullt djurägande i 
överensstämmelse med konventionens 
intentioner. 

Nordisk strategi 

Vid ett möte med NKUs standardkommitté 
1996 beslutades om en inventering av 
rasstandarder. 

Följande handlingsprogram antogs: 

• Standarder för inhemska raser ska ses över 
med tanke på formuleringar som kan anses 
negativa ur hälsosynpunkt. 

• Kunskap om sambandet exteriör - hälsa ska 
spridas. 

• Överdrivna exteriöra detaljer och de ökade 
risker för skador som dessa kan medför ska 
diskuteras vid uppfödarkonferenser och 
liknande. 

• Problematiken i samband med premiering 
på utställning ska uppmärksammas vid 
domarutbildning och exteriördomar-
konferenser. 

• Information ska ges till utländska domare 
som inbjuds att döma i Norden. 

• Problematiken ska tas upp på internationell 
nivå. 

Tillägg till samtliga rasstandarder 

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv 
eller extremt skygg eller om den har 
anatomiska defekter som menligt kan 
påverka dess hälsa och sundhet

 
Saxat ur :  
Avel 2009 
Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska 
hälsoprogrammet. (Svenska Kennelklubbens skrift).
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Strax före kl.10:00 möttes vi upp i Kungsträdgården för att göra i ordning vårt tält för dagen. Det 
var redan då många på plats och förberedelserna i full gång. Stockholms kennelklubb höll i 
arrangemanget denna dag och programmet var späckat med många intressanta saker mellan kl: 11-
16. Vädret var helt på vår sida, ja det var strålande sol och vi hoppades att detta skulle hålla i sig 
hela dagen. Det var 34 rasklubbar med denna dag.  
 
Vi hade fått låna ett tält, och det var tur att vi hade våra män med så att vi fick lite hjälp med att 
fälla upp detta, då det vägde en hel del. Vi försökte pryda tältet med lite utskrivna fotografier och 
på ett bord lade vi fram informationsblad OM RASEN som folk fick ta med sig. Även färgnyckeln 
fanns utskriven så att man fick se hur många olika färger vår ras finns i.  
Vi visade även upp ett nummer av Eurasierbladet och en Eurasieralmanacka. Sedan bjöd vi även 
våra besökare på lite godis. Som ”klapphundar” idag hade vi Nemo (Lovely Megan’s Ben Afflek) 
och Tequila (Foxfire Attractive Afrodite). Nemo är 2 år och Tequila 12 veckor.  
Vi hann inte ens ställa i ordning allt i tältet förrän vi hade nyfikna besökare. ”Vad var detta för ras 
egentligen?” ”Ser ju ut som nallebjörnar!” ” Så söta!” ” Men jobbig päls, väl?” ”Den där ljusa, blir 
den svart sen då?” ”Vad har man dessa hundar till?” ”Är det en Chow-Chow?” ”Är det en 
draghund?” ”Vad lugna de är!”  Ja, frågorna och kommentarerna strömmade in hela dagen. Under 
tiden fortsatte programmet på stora scenen med bl a freestyleuppvisning. Sedan var det dags för 
raspresentation på stora scenen. Yvonne och Nemo fick gå upp på stora scenen för att representera 
vår ras, och det gjorde de så bra!  
 
Det blåste sedan upp lite mera och många av våra vänner bredvid blev av med sina tält, men vårt 
stod stadigt kvar, vilket vi var så glada för. För att sammanfatta dagen så var det en massa trevliga 
människor vi träffade, och vi är övertygade om att en eller flera snart har en Eurasier i sin ägo! Det 
var kul att vi fick äran att presentera vår ras denna dag och hoppas på att klubben är med flera 
gånger. 
 
                                                 

 
 

Madeleine Andersson & Yvonne Janzén 
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UPPFÖDARMÖTE ~ RAS ~ EURASIER 
24-25 oktober i Degernäs, Degerfors 

 
Det är dags att revidera RAS  
(Rasspecifika avelsstrategier) 

 
Preliminärt program: 
 
Lördag 
Vi träffas 11.00 vid Degernäs Herrgård 
 
Redovisning av Eurasierklubbens hälsoenkät 
 
Föreläsning av veterinär med sammanställning  
av hälsoenkäten som underlag 
SSUKs avelskommitté informerar 

 
Söndag 
Vi träffas 09.30 vid Degernäs Herrgård 
Denna dag ägnar vi åt RAS, diskussion och revidering. 
Hur ska RAS se ut i framtiden för att främja aveln inom 
Eurasier 
 
Inför denna dag så vill vi ha in förslag på vad ni vill ta upp 
för diskussion så att vi har lite program att gå efter. Givetvis 
kan vi även ta upp annat om tid finns.  
 
Skickas via mail till 
leiionspitz@eurasier.se senast 18 oktober. 
 
Mat 
Det finns buffé och även andra rätter påHerrgården. 
 
Boende 
Stugor: 4-bädds, vinterbonade 500 kr/natten 
Bokning till Leena Korpi 0586-728362, 070-422 42 26 
 
Föranmälan för deltagande senast 18 oktober till 
leiionspitz@eurasier.se eller 
073-528 70 93, 0250-663064. 
 
Välkomna önskar Marita A, Leena K och 
SvEuk styrelse 



 
29 

Foxfire-träff i Vimmerby 2009-09-20! 
 
Eftersom det inte blev någon inofficiell utställning i Gränna så var vi ett gäng personer 
som bestämde oss för att anordna en liten Foxfire-träff i Vimmerby istället. Vi räknade 
nog med ett 20-tal personer men det blev runt 60 st. Snacka om en kanonuppslutning. 
De mest långväga familjerna kom från Norge, Stockholm, Sala och Göteborg.  
 

 
Folk från när och fjärran samlas. 

 
Vi började dagen med tipspromenad och fika. Ulla-Carin hade fått Ing-Marie Hagelin att 
komma för att kolla våra hundar, så det blev en inofficiell utställning för alla deltagarna. 
Mycket uppskattat då många av oss aldrig varit med om att ställa en hund tidigare. Alla 
var jätteduktiga och alla hundarna skötte sig jättebra. Det var totalt 36 eurasier som 
ställdes ut för en bedömning. Många fina priser hade vi fått från Djurproffsen i Vimmerby, 
Royal Canin, Agria försäkringar m fl. 
 
Tina och Ann-Helen hade bakat fikabröd. Vi hade fått ihop så många priser att vi även 
delade ut en ”deltagarkasse” med lite olika prylar till alla som kommit – även familjerna 
utan hund. Efter själva utställningen grillade vi och hade trevligt tillsammans. Ing-Marie 
berättade vad hon tyckte och hon uppskattade verkligen att hon blivit inbjuden. Hon hade 
en väninna med sig så vi fick en ringsekreterare som är proffs. 
 
Vi hade en Baby-klass med två deltagare under 4 månader. BIR Baby blev Shikoba och 
BIM Baby blev Elisabeth med Arabella. 
 
Bland de vuxna var det Peter med Gaston som blev BIR och BIM blev Ulla-Carins  11-
åriga Aleika. 
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Juniorhanarna står fint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öppenklass tikar väntar på bedömning 
 
 
 



 
31 

 
Ing-Marie  Helkontakt med matte. 

 
 

Monica och Peter med Gaston och Eddie  Julle och Anna myser i solen 
 

 
Som ni ser på bilderna så hade vi en otroligt varm 
och skön höstdag. Det blev en helt underbar dag, 
soligt, trevliga människor och helt underbara hundar. 
 
Vi vill tacka er alla som kom till vår träff och 
hoppas ni kommer igen nästa år. Ni som inte 
kunde i år kan redan nu tänka på att vara med 
nästa gång. Mer info om det kommer senare. 
 
 
Tina, Marina, Rose-Marie , Jenny, Ann-
Helen och Ulla-Carin 
 
 
 
 
 

Zeb och Nova med Johan och Fanny.  
Blivande eurasierägare. 
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Uppfödare i Sverige / Breeders in Sweden 
 
Akidus Kennel 
Susanna Söderberg 
Skördegången 2 
619 33 Trosa 
Tel: 0156 - 35 70 87 
Mobil: 076 - 273 06 21 
 
Balder-Balder 
Anna-Karin Lundberg 
Nyforsvägen 19 
135 33 Tyresö 
Tel: 08-798 35 43 
Mobil: 070-962 40 80 
 
Chiluna Star 
Tina Andersson 
Storgatan 97 
570 80 Virserum 
Tel: 0495-318 10 
Mobil: 070-343 18 10 
 
Cool Surprise 
Agneta Janson 
Nordansjö 531 
87016 Ramvik 
Tel: 0612-424 35 
Mobil: 0709-570 045 
 
Coryana´s 
Ellinor Andersson 
Farhultsvägen 462 
262 94 Ängelholm 
Tel: 042-68388 
eller: 042-68431 
 
Cristal de Neige 
Inger Gårdman 
Katedervägen 9 A 
273 95 Tomelilla 
Tel: 0417-30009 
 
Edeängs 
Carin Yngvesdotter-Krook 
Frisbo 31 
820 62 Bjuråker 
Tel: 0653-62015 

Endless Edens 
Anette & Magdalena 
Berntsson 
Simmarevägen 10 
302 39 Halmstad 
Tel: 035-124891 
 
Essmania's Eurasier 
Anette Essman 
Lyse-Lycke 110 
453 91 Lysekil 
0523-611118 
0768-050844 
 
Filurias 
Ingela Ågren 
Parkgatan 5 
69234 Kumla 
Tel: 019-5002076 
Mobil: 0701-495627 
 
Foxfire 
Ulla-Carin Totney 
Storgatan 25 
590 81 Gullringen 
Tel: 0492-22900 
Mobil: 070-6464594 
 
Fridlyckans 
Helena Jansson och Jörgen 
Brorsson 
Norrelundsvägen 27 
439 91 ONSALA 
Tel: 0300-26322 
Mobil: 0707-402638 
 
Goa Gullan´s 
Laila Johnsson 
Norra Sundsvägen 19 
610 74 Vagnhärad 
Tel: 0156 141 86 
Mobil: 0707-52 46 76 
 
Gomorrans´s 
Rune A. Åmodt 
Vammerviken Mon 10 
666 93 Gustavsfors 
Tel: 0531-20090 

Mobil: 070-1313926 
Hanstad 
Christin "Kicki" Simonsson 
Hammarbacken 7 
14792 Grödinge 
Tel: 08-53026707 
Mobil: 0736-635394 
 
Ilifo´s Kennel 
Inga-Lill Forsberg 
Skämsta 4 
725 97 Västerås 
Tel: 021-25770 
Mobil: 070-4838308 
 
Kitune´s 
Susanne Lindahl-Hjerpe 
Nordvära 20 
430 22 Väröbacka 
0340-6571 06 
0733-783869 
 
Leiionspitz 
Marita Andersen & Göran 
Carlstedt 
Siknäs Vansbrovägen 129 
792 92 Mora 
Tel: 0250-663064 
 
Lejonbols 
Eva och Björne Ohlsson 
Rasbo Ryssbol 
755 96 Uppsala 
Tel: 018-368017 
Mobil: 0705-36 80 17 
 
Lovely Megan 
Suzanne Bengtsdotter 
Lenagatan 16 
641 34 Katrineholm 
Mobil: 070-492 15 11 
 
Lundvangs 
Inger Lundvang 
Södra Nackby 8 
73050 Skultuna 
Tel: 021-146160 
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Orionstjärnan 
Monica Jacobsson 
Oriongatan 187 
195 55 Märsta 
Tel: 070-6280397 
eller: 08-59115597 
 
Risan Gården 
Karin Hallgren 
Risgränd 10 
840 92 Vemdalen 
Tel: 0684-30561 
Mobil: 070-2010087 
 
Reldaz Kennel 
Eva Adler 
Stensötegången 64 
135 35 Tyresö 
Tel 08-7126084 
070-3947596 

Ronevikens 
Inger Grönberg 
Linde Hässelby 135 
62357 Hemse 
Tel: 0498-488252 
Mobil: 070-2617345 
 
Sorschies 
Kicki Svalin 
Mjölby/Øversjødalen 
Tel: 0047-62494477 
Mobil: 0735-755724 
 
Sund Stamm´s 
Susanne Lundgren 
Lammsjövägen 14 
610 60 Tystberga 
Tel: 0158-21500 
Fax: 0158-21515 

Zeldas 
Lena Korpi 
Österhult 9896 Utterbäck 
691094 Karlskoga 
Tel: 0586-728 362 
Mobil: 070-422 42 26 
 
Vångström´s Paws 
Gunilla Tomas Vångström 
Ludvigsborgsgatan 8 
593 50 Västervik 
Tel: 0490-750055 
Mobil: 
0706396234,0737159930 
 
Westerner 
Inger Ivarsson 
Nytorp 
710 41 Fellingsbro 
T el: 0581-631 097 

 
 

Uppfödare Utomlands/Breeders Abroad 
 
DaQela’s Nixenspitze 
Gitte Borgesen Monica Normanseth 
Gongeherred 9 Aarmo  
3700 Rönne N-1866 
Bornholm-Danmark Norge 
004556961025 eller 004795128663 eller 
0045-20101857eller  004769827744 
 
 

Hitta alla våra uppfödare på 
http://www.eurasierklubben.se/ 
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Annonspriser 
 
Medlem icke kommersiellt: 
Helsida 500:- 
Halvsida 350:- 
Championatannons 350:- 
Årsannons helsida 4 nr. 1500:- betalas i förskott 
Kennelregister 4 nr inklusive hemsidan 200:- 
 
Kommersiella annonser 
Helsida 1500:- 
Halvsida 1000:- 
Medlemmar 50 % per Helsida. 
 
Material till tidningen 
Redaktionen vill gärna ha in bidrag, såsom bilder, artiklar m.m. från Eurasierklubbens 
medlemmar. 
 
Alla inlägg till tidningen skall vara underskrivna med namnet. Inga anonyma inlägg tas emot. 
Materialet skickas till 
Monica Algotsson 
Kusktorp 
730 30 Kolsva 
Mailadress: monica.algotsson@telia.com 
 
Vill du ha tillbaka insänt material så skicka med ett frankerat och adresserat kuvert. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att använda och att om nödvändigt redigera material. 
De åsikter som framförts av de olika bidragsgivarna är personligt och överensstämmer inte alltid 
med redaktionen eller Svenska Eurasierklubbens mening. 
 

Manusstopp 
Nr 1 15 februari 
Nr 2 15 maj 
Nr 3 15 augusti 
Nr 4 1 november 



 
35 

Medlemsavgifter & Annonspriser  
Svenska Eurasierklubben 
 
 
Huvudmedlem 275: - 
Familjemedlem 100: - 
Utlandsboende medlem 275: - 
I medlemsavgiften ingår medlemskap i Svenska Spets och Urhundklubben (SSUK) 
 
Medlemsavgiften betalas in till SKK på följande kontonr: 
Sverige postgiro: 832400-6 används inte vid betalning via Internet. (se nedan) 
Sverige Bankgiro: 563-0488 Nordea 
Norge: 60210716249 Nordea 
Finland: 182030-919 Nordea 
Danmark: 8476431590 Reg.nr 2040 
 
OBS! Betalningsmottagare Svenska Kennelklubben (SKK). Ange att det gäller Inbetalning till 
Svenska Eurasierklubben, namn, adress, telnr.och personnummer. 
Betalar du via Internet och OCR-nummer saknas använder du postgiro 1177-5. 
Glöm inte ange att det avser medlemskap i SvEuk, dina personuppgifter och gärna Mailadress. 
Medlem som redan är med i annan klubb tillhörande SSUK betalar endast 210:- i medl.avgift. 
Ange vilken annan klubb inom SSUK du är medlem i. Du blir automatiskt medlem i SSUK då du 
går med i Eurasierklubben. Denna avgift betalas till SvEuk:s postgiro. 
 
Vid valpgåvomedlemsanmälan, när uppfödaren vill utnyttja att betala för sina valpköpare till 
halva priset. Detta gäller för huvudmedlem, betalas denna avgift till SvEuk:s postgiro. 
All övrig inbetalning till klubben måste ske till SvEuk egna postgirokonto. 71427-9 
 
Utlandsboende använder sig av 
IBAN: SE 45 9500 0099 6042 0071 4279 
SWIFT: NDEASESS vid all övrig betalning. 
 
Om ni har några funderingar eller ändrat adress kontakta medlemsansvarig i SvEuk, 
Rose-Marie Forsberg, tel.: 0492-314 53. 
Mailadress: medlem@eurasierklubben.se 
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Posttidning 
 

Vid obeställbarhet el definitiv 
eftersändning 
Återsänd tidn. till 
Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11 A 
59834 Vimmerby

 
 

Porto betalt 
Port Paye 

 


