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Monica Algotsson har valt att avgå som ordförande för Eurasierklubben 

 

Monica Algotsson blev vald till Eurasierklubbens nya ordförande vid årsmötet i  

februari.  

Den 6 november berättade Monica att hon ville ställa sin plats till förfogande.  

Anledningen som hon uttryckte det, var att hon inte fullt ut kände tillräckligt stöd 

från delar av styrelsen, klubbens medlemmar och uppfödare. 

 

Styrelsen, med Monica som ordförande, har under hittillsvarande period haft  

ansvaret, kraven och förväntningarna på att hantera en mängd viktiga frågor av 

strategiskt och känslig karaktär. Det är i dessa diskussioner det stundtals har varit  

svårt att skapa enlighet och samsyn i styrelsearbetet och som i sin tur är de primära 

anledningarna till att Monica fattat sitt beslut. 

 

Å hela styrelsens vägnar ber jag att få framföra mitt stora tack för det engagemang 

och arbete Monica lagt ned. Vi önskar dig all lycka och framgång i ditt fortsatta  

arbete inom SKK. 

 

Undertecknad blev vid årsmötet vald till vice ordförande. I samband med att Monica 

avgick har jag nu tagit tag i ordförandeklubban och skall göra allt vad jag kan för att 

driva de strategiskt viktiga frågorna framåt. 

Direkt efter Monicas avgång hade vi ett extra styrelsemöte per telefon. 

 

Nästa styrelsemöte blir den 5 december.  

Jag kommer att återkomma med mer information på hemsidan efter vårt nästa  

styrelsemöte. 

 

 

/Per-Olow Hedman 

Några ord från styrelsen 
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Trombocytopeni  -  Hemangiosarkom 

 

Min berättelse om hur det var 

 

Kingen  har varit som vilken normal hund som helst under hela hans tid som sjuk. 

Man har inte kunnat sett på honom att han hade hemangiosarkom. 

Vi var på utställningar och han var som vanligt, åt och var sig själv. 

Att han hade den sjukdomen var det nog ingen som visste. 

Vår sista utställning tillsammans var Lilla Stockholm i Älvsjö. 

Där visade han sin bästa sida och det var som om vi ägde ringen denna gång. 

Hans placering blev BIM med CACIB. 

Det var 3 veckor innan han fick lämna denna jord och vandra vidare till 

regnbågslandet. 

Jag kommer aldrig att få en sådan som min King. 

 

Det var svårt att fastställa vad det var för orsak som gjorde 

att han hade låga värden av trombocyter. 

Det enda som framkom var att han hade lätt att få 

inre blödningar och vad det berodde på visste de ej. 

Det var inte förrän vi kom till Bagarmossen, när King hade 

varit i slagsmål med Flinta, som de upptäckte att han hade 

förändringar i lungorna och det var svårt att säga vad det var. 

Efter obduktionen visade det sig att King hade blod i hjärtsäcken och 

att mjälten,  hjärnan och lungorna var angripna av små metastaser i kärlväggarna. 

 

 

 

 

 

 

  Susanna Söderberg, Till minne av Kingen 
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INTUCH   NORDUCH 
 < SUCH  DKUCH  NUCH > 
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”Det är ju bara en hund”! 

 

Eller hur!? Ystra är ju bara en hund och henne 

kan man ju göra sig av med. I alla fall om  

sonens hälsa är beroende av det. Annars kan 

han bli dödssjuk!!! 

 

Hur ofta läser man inte i tidningarna eller på 

nätet annonser om hundar som måste  

omplaceras på grund av att någon i familjen 

blivit allergisk. Ofta! Och jag har varit glad 

över att vi varit förskonade från det. Ända till 

jullovet förra året. Då hade Elias hostat och 

snorat en hel termin och något kändes fel. 

Han går på fridykning och jag trodde hela  

tiden att det var den som underhöll  

förkylningen, men när jullovet kom och en 

paus från fridykningen och ledighet och vila, 

så blev han inte bättre. Tvärtom det blev 

ännu värre med snorandet.  

 

Till saken hör att Ystra just då hade valpar. 

Det var något alldeles speciellt och fantastiskt 

och vi hade ett jullov vi aldrig kommer att 

glömma. Men som sagt, Elias var inte frisk. 

När Ystra och valparna flyttade till Anna-Karin 

tog jag mitt ansvar som mamma och gick 

med Elias till vårdcentralen. Jag är inte så  

förtjust i att gå till doktorn och efter det här 

besöket är jag ännu mindre motiverad att 

uppsöka traditionell vård.  

 

I alla fall togs blodprov och det konstaterades 

att Elias faktiskt var allergisk mot hund!  

Katastrof! Vad gör man? Man vill att ens barn 

ska bli friskt! Men man blir inte frisk från  

allergi. Det vet alla. Allergimedicin äter man 

hela livet. Förfärligt!                                                                                

 

 

 

 

Tanten som tog blodprovet var själv allergisk 

och uppmuntrade Elias och sa att med  

medicin skulle han kunna behålla hunden. 

Men doktorn sa att vi absolut måste göra oss 

av med henne. Elias grät floder och jag grät 

inombords och låtsades vara stark. ”Det är ju 

bara en hund”, sa doktorn då.  

 

Många gånger har jag tänkt byta ”husläkare”. 

Nu vet jag att jag aldrig mer går till henne. 

Hur kan man säga så? Även om man tänker 

att en hund bara är en hund! 

Ja, alternativet att göra mig av med Ystra 

hamnade inte högst upp på åtgärdslistan.  

Något sätt måste det väl finnas för Elias att bli 

frisk på. För mig kändes det självklart att han 

skulle bli frisk igen. Men hjälpen fanns inte 

inom den vanliga vården. Vi prövade med  

allergitabletter, men det kändes inte bra.  

 

Jag frågade alla om råd. Släkt, vänner,  

kolleger. Anna-Karins mamma peppade oss 

på ett fantastiskt sätt. Hon är själv allergisk 

och vet att det går bra att leva med djur trots 

det. Min kollega Filippa som också har med 

sin hund i skolan sa:  

”Gå till Kinesiska vårdcentralen! De fixar 

det.”  

 

Österländsk medicin tilltalar mig. Själv blev 

jag av med min pollenallergi när jag gick på 

kiropraktorbehandling för ledvärk. Jag hade 

aldrig hört talas om den Kinesiska  

vårdcentralen.  
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Nåväl, vi fick tid omgående. De lovade att 

hjälpa oss. Elias skulle bli frisk. Två läkare 

diagnostiserade honom. De kände på pulsen, 

och tittade på tungan och i halsen på  

mandlarna och de tittade honom i ögonen. 

”Han är mycket förkyld”, sa de. ”Han behöver 

dricka örtteer och få akupunktur. 

Sen han kan spela med sin hund!” 

 

Hurra! Det fanns ett botemedel. Elias var  

tapper. Han accepterade nålarna. Som mest 

hade han fjorton nålar på sig. Många av dem i 

ansiktet, och de runt näsan var jobbigast.  

 

Tårarna rann, det gjorde inte ont, men  

nålarna irriterade tydligen tårkanalerna. Och 

han drack örtteer. Plikttroget. Han fick inte 

heller dricka kallt. ”No good habit in this  

culture”, sa en av läkarna. ”To mix hot and 

cold food”. Precis som min pappa alltid sagt. 

Honom litade jag inte på, men nu skickade 

jag med Elias en termos varje dag så att han 

skulle ha varmt te till maten i skolan. Och han 

kämpade på. Han skulle bli frisk. 

 

Vi åkte på behandling två gånger i veckan i 

några månader. Elias drack litervis med örtte. 

Det var inte någon billig behandling! Svenska 

staten subventionerar inte österländsk  

medicin. Varför? Vi kände oss sedda där.  Det 

var tre läkare som turades om att ta hand om 

Elias. En plockade ihop påsarna med örter. De 

två andra diagnostiserade och satte nålarna. 

”Bemötandet här är mycket bättre än på den 

vanliga vårdcentralen” sa Elias. Han kände sig 

sedd och väl omhändertagen och blev mycket 

förtjust i sina läkare. 

 

Ingen fala! 

Ganska snabbt märktes en förbättring. Och 

snart skulle Ystra komma hem igen. Valparna 

var stora och flyttade till egna familjer.  

”Påverkar det behandlingen att hunden  

kommer hem?” frågade Elias bekymrat. 

”Spelal ingen loll! Ingen fala, ingen fala!” sa 

vår favoritläkare.  

Tänk, hon lyfte ett ok från Elias axlar. Han 

kunde fortsätta leka och gosa med Ystra och 

jag behövde inte vara orolig att hon gick in i 

hans rum. Inget trassel med att byta kläder, 

tvätta händer och annat. ”Ingen fala”.  

Så skööönt! 

 

 

 

 

 

Och Elias blev frisk. Till slut gav hostan och 

snuvan med sig och vi avslutade  

behandlingen. Det är länge sedan nu och jag 

har nästan glömt hur orolig jag var. Bara när 

vi skulle åka till landet i somras blev jag lite 

fundersam igen. Vi sover ju tillsammans i en 

liten trång sovstuga. Det är omöjligt om man 

är allergisk. Det begriper till och med jag.  

 

Men det gick bra. Sommaren gick och Elias 

reagerade inte på Ystra. Han var inte förkyld 

på hela lovet. Min syster hävdade att det där 

med allergi bara var nys. Och jag är böjd att 

hålla med henne. Men vi gjorde faktiskt ett 

pricktest också, och även det visade på allergi 

mot hund och framför allt mot katt. Och man 

kan ju börja fundera på vad allergi egentligen 

är.  

I höstas blev Elias rejält förkyld i samband 

med skolstarten. Då bad han om kinesiskt te. 

Som tur var hade vi två påsar kvar.  

Behandlingen var dyr. Men den var värd  

varenda krona. Annars hade vi kanske fått 

göra oss av med Ystra och Elias hade fått äta  

allergimedicin hela livet och det är inte billigt. 

Dessutom blir man trött och trög i huvudet av 

det. 

 

Nu vet vi att det finns alternativ och att man 

visst kan bli frisk från sin allergi. Förresten 

har kineserna inget ord i sitt språk för allergi! 

De ser en obalans i kroppen. Som går att  

rätta till! 

 

 

 
 

/Linde 
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ÅRSMÖTE! 
 

 Nu är det dags för nytt årsmöte. 

Datum: 2010-02-27 

Tid: 13.00 

Plats: Södertälje Brukshundsklubb 

SvEuk bjuder på fika. 

 

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen! 

Vägbeskrivning: 

 

 

Valberedningen informerar! 

Är du intresserad av att ställa upp som förtroendevald i klubben eller har du något förslag på 

kandidat? 

Du kanske är intresserad av att jobba i en kommitté? 

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG TILL VALBEREDNINGEN: 

 
      Susanne Lundgren     Eva Ohlsson      Ingegerd Eriksson 

Valberedning.sk@eurasierklubben.se  valberedning1@eurasierklubben.se valberedning2@eurasierklubben.se 
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Mongolisk Eurasier?  

För en tid sedan reste jag runt i Kina med en grupp biologistudenter som skulle  
studera natur och miljöproblematik. Bland annat åkte vi till Inre  

Mongoliet för att lära oss mer om ökenspridning. När vi ändå var där besökte vi vad 
som påstås vara Genghis Khans mausoleum. Där fanns även ett museum, och till 
min stora förvåning hittade jag där en målning föreställande en grupp mongoler, 

med en hund som påminner väldigt mycket om en Eurasier! Kan det vara så att  
Eurasier har sitt ursprung i Mongoliet för nästan tusen år sedan, snarare än i  

Tyskland för ett knappt halvsekel sen? Naturligtvis inte, snarare avbildar väl  
målningen en tidig version av Chow-Chow. Men visst är likheten slående! 

 

 

Inte fanns det väl Eurasiers i Mongoliet på 1100-talet.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...men visst är likheten med vår lilla Alve slående 

 (även om hans pose inte är lika stilig)? 



 13 

Vad som också var slående var att just Chow-Chow fortfarande tycktes vara väldigt 

populära i Kina. Det är väldigt sällan jag stöter på dem hemma i Sverige, men där 
såg jag dem överallt. Det skulle vara intressant att veta hur det ligger till med höft- 

ledsproblematik hos dessa kinesiska Chow-Chow. I Sverige är det ju ett stort och  
uppenbarligen svårlöst problem, bland annat för att det finns så få av dem. Några 

stiliga Eurasier såg jag däremot inte till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att hålla hund som husdjur verkar överhuvudtaget vara på frammarsch i Kina. Fram-
förallt i städerna såg jag väldigt många piffiga små hundar ute på promenad med 
sina glada ägare. Däremot var det mer ovanligt med större hundar. När jag frågade 

vad det beror på visade det sig att det är hemskt dyrt att hålla hund som husdjur. 
Inte för att det är dyrt med mat och annat, utan för att man som hundägare måste 

betala en särskilld avgift. Denna avgift baseras på hundens storlek - ju större hund, 

desto högre avgift! 

Så, vad lärde jag mig då om Kina under denna resa? Jo, att ursprungliga Chow-Chow 

är väldigt lika Eurasier, att Chow-Chow fortfarande är hemskt vanliga, och att det är 
dyrt att hålla stora hundar som husdjur. Och tro det eller ej, jag lärde mig även en 

del om kinas natur och miljöproblematik! Men det kommer lite i andra hand som  
relativt nybliven och lycklig Eurasierägare! 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bengtson – stolt ägare till Balder-Balder Alve Stormfare 

Den här gamla damen var som sig bör måttligt intresserad både av att hälsa och  

posera inför kameran, trots mattes mycket entusiastiska uppmananden. 

Matte och husse 
måste vara väldigt 
nöjda med den här 
lilla krabaten. Inte 

nog med att den är 
ofantligt söt och 
charmig, den stor-
leksbaserade hund-
ägaravgiften lär 
inte heller vara så 
hög! 
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Rapport från IFEZ möte 

 
 
Ett soligt Appeldorn välkomnade Eurasiervänner från Belgien, Danmark, England, Finland, Holland,  
Norge, Schweiz, Sverige, Tyskland och Österrike. USA var representerat genom ombud.  

Från Tyskland och Schweiz var flera klubbar representerade. Anna-Karin och jag hade äran att vara 
SvEuk:s representanter på mötet. Det var flera hundar med på mötet (förstås fick de vara med i mötes-
rummet och på restaurangen), bland annat två bedårande valpar på väg från England till Österrike, som 
tillsammans med medlemmar i IFEZ reste från uppfödaren till sina nya familjer.  
De påminde oss hela tiden om varför vi var där. 
 

Jag var mycket nyfiken på vad IFEZ egentligen är och svaret från alla blev: en databas!  
Men också ett forum för diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan de olika klubbarna. 
Vi möttes av stor öppenhet och vilja till samarbete. Många diskussioner handlade om vad IFEZ mer kan 
vara än den gemensamma databasen. 
 
Vi fick lära oss mycket och insåg att det är mötena mellan människor som bygger basen för ett ömse- 
sidigt förtroende och samarbete. Vi förstod att vi har mycket kvar att lära om hur uppfödning i de olika 

länderna fungerar. Vi blev varmt välkomnade, trots att vår ordförande inte skrivit 
under överenskommelsen om ett associerat medlemskap i IFEZ som vi erbjöds efter förra årets års-
möte, då Anna-Karin var där och ansökte om det. 
 
Vi började med ett intressant möte när vi kom fram på fredagskvällen och det fortsatte redan halv nio 

på lördagsmorgonen och höll på till halv tio på kvällen. Som tur var kunde vi ta en liten promenad under 
lunchen. Under frukosten på söndagsmorgonen ägde de mer informella samtalen rum och vi fick möjlig-

het att berätta om och jämföra avelsarbetet i de olika klubbarna.  
 
Det var en spännande helg. 
 
Anna-Karin & Linde 
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Bokrecension 

 
Författare: Inger Tapper 

Bokens titel: Hundars rädsla och aggressioner 

För vilda hundar är känslor som rädsla och aggression ett måste för överlevnaden.  

Att fly för livet eller försvara sin flock är naturliga beteenden som också finns kvar hos våra 

tamhundar.  Normalt andas relationen mellan hund och människa vänskap och samarbete. 

Ändå uppstår ibland situationer där hunden tar till naturliga beteenden och känslor som  

aggression eller rädsla. En rädd hund som visar aggressivitet har sällan kontroll över sitt 

handlande och därför är det med all rätt man talar om att en rädd hund samtidigt kan vara 

den mest farliga typen av hund. Genom att skaffa oss kunskap om hundens reaktioner får vi 

bättre förståelse för hur vi kan träna bort oönskade beteenden när hunden är liten och  

därmed har större förmåga att lära om. Vi får också en större beredskap för att hantera våra 

egna reaktioner och känslor om oönskade situationer ändå inträffar.  

Boken är upplagd så att den kan fungera både som faktabok och som uppslagsbok i ämnet.  

 

Ur bokens innehåll:  

 Beteenden vid rädsla, aggression och passivitet  

 Rädsla (orsaker till rädsla)  

 Rädsleträning i teori och praktik  

 Aggression (beteenden och olika typer av aggressioner)  

 Farliga hundar eller farliga raser  

 Begreppen kamphundar och kamplust  

 Oacceptabelt beteende  

 Bitskador på människor, diagram  

 Fysiologi (hjärnan, nervsystem, hormoner, stress m.m.)  

 Känslornas orsaker (gener, erfarenheter, retning)  

 Teori och verklighet  

 Syndabockar 
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 Välkommen till Degernäs camping  21-23 maj! 

  

         Svenska Eurasierklubben inbjuder till officiell utställning. 

Lördagen den 22/5 

MH-test (om det finns en MH-kommitté) 

Grillafton så klart!! 

Naturligtvis anordnar vi en gemensam grillafton. Ta med något gott att lägga på grillen,  

tillbehör och dryck. 

 

Söndagen den 23/5 

 inbjuder vi till officiell Eurasier-utställning. 

Domare:  

Ing-Marie Hagelin, valp- och junior- och veteranklass. 

 

Nina Karlsdotter, vuxenklass. 

Avgift 270 kr/hund. Valpklass från 4 månader 170 kr. Fr o m tredje hund halva priset i  

vuxenklass.  

 

Senast anmälan och betalning den 24 April 2010.  

Inbetalning till SvEuks BG:nr 5101-5030.  

Boende utanför Sverige använder sig av IBAN: SE868 000 81661 903975 7068  

BIC: SWEDSESS. 

Anmälningsblankett kan laddas ned från hemsidan. 

Anmälan skickas till Tina Andersson, Storgatan 97, 570 80 Virserum. 

OBS!! Inga anmälningar via e-post. 

Här kommer några praktiska tips och information som vi hoppas ska underlätta för dig och din hund 

under utställningen. 

Ta med vaccinationsintyg som ska visas upp vid anmodan.  

Nummerlapp får ni vid sekreteriatet från kl 08.00. 

Glöm inte ta med vattenskål till vovven och ett glatt humör. 

Självklart ska inga hundar lämnas i bilen! Det kan bli oerhört varmt i en bil.  

För mer information, kontakta Tina, Jenny och Yvonne. 

 

Hjärtligt välkomna önskar 

Utställningskommittén och styrelsen 
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UPPFÖDARMÖTET 

Degernäs camping 

24-25 oktober 2009 

 
Deltagare:  

Ingela Ågren – Filurias kennel 

Eva Ohlsson – Lejonbols kennel 

Inger Grönberg – Ronevikens kennel 

Anette Essman – Essmania´s kennel 

Leena Korpi – Zeldas kennel 

Anna-Karin Lundberg – Kennel Balder-Balder 

Kicki Simonsson – Kennel Hanstad 

Kicki Svalin – Sorchies kennel 

Marita Andersen – Leiionspitz kennel 

Karin Hallgren – Kennel Risangården 

Madeleine Andersson 

Yvonne Janzén 

Camilla Svensson 

Monica Algotsson – Ordförande SvEuk 

Anita Larsson – SSUK 

 

IFEZ 

 
Mötet började med många diskussioner omkring deltagande i IFEZ. Många frågor och funderingar.  

Klubben skickar ju nu en representant till IFEZ årsmöte i Holland, under sista helgen i oktober, och vi 

har ännu inte fått vårt kontrakt påskrivet.  

Förklaring till detta från ordförande att det är så att det måste gå via SSUK och även SKK innan vi kan 

ta ställning. Papper är ivägskickade och innan klartecken från SKK och SSUK ingen påskrift. 

Diskussionen gick dock som så att detta var ju redan bestämt sedan föregående årsmöte (2008) och 

det rådde tvivel angående detta. Samtliga var dock överens om att det i första hand är SKK som har det 

yttersta rasansvaret och det är dem reglerna vi följer. I och med ett deltagande i IFEZ väntar sig de 

flesta mer information och tillgång till databaser inför val av avelshanar. Detta är bra med tanke på  

hälsostatus etc. De som var tveksamma menade att information kan man få ändå. 

Anita från SSUK poängterade då att det i Sverige nu kommer en databas (avelsdata) på engelska, och 

menade att man kunde utbyta information där. Vissa ansåg att detta bara innebar att vi gav  

information och inte fick någon tillbaka.  

Det kom också upp diskussioner om detta med falska stamtavlor, detta menade man kunde bli mer  

säkert om man har tillgång till databasen i och med ett medlemskap i IFEZ. 

 

Får man då fritt välja hanhund? Nej, först en förfrågan, och då EJ till hanhundsägaren utan till avels-

kommittén.  

Diskussion kring detta, då man menade att man hade tillgång till detta om man gick med som  

medlem i olika eurasierklubbar, men får man då veta något om hälsotillståndet i landet? 

I Tyskland registrerar man heller inte alla valpkullar.  

Danmark och Finland är med i IFEZ i dag, Norge vill gå med. Vi avvaktar nu alltså svar från SKK och 

SSUK. 
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HÄLSOENKÄTEN 

 
Man tyckte att redovisningen av hälsoenkäten (på hemsidan och i tidningen) var väldigt dålig, den var 

svår att förstå sig på och man kunde inte riktigt utläsa den på rätt sätt. Vikten som angavs, vilken ålder 

hade den hunden? T ex sådana frågetecken.  

 

Eftersom det var så mycket ogillande över denna redovisning av hälsoenkäten beslutades att tillsätta en 

grupp på 4 personer som nu ska revidera denna och komma med en ny redovisning av hälsoenkäten. 

Det beslutades också att enkäten ska finnas tillgänglig från hemsidan och att man ska uppmana så 

många som möjligt att fylla i den. Uppfödare uppmanas att försöka få sina valpköpare att fylla i den. 

Det har inte kommit in så överraskande många svar: 216 svar och vi har 1500 registrerade eurasier. 

(cirkavärden) 

Gruppen som nu ska bearbeta dessa data, en pro-avelskommitté bestående av:  

Marita Andersen - Leiionspitz kennel 

Leena Korpi – Zeldas kennel 

Anna-Karin Lundberg – Kennel Balder-Balder 

Eva Ohlsson – Kennel Lejonbols 

Anita Larsson – SSUK 

 

Avelskommittén kommer också få ansvara för en ny enkät, förslag var att uppfödare skulle fylla i en 

blankett för valparna upp till 8 veckors ålder. Därefter skulle sedan valpköparen fylla i en uppföljande 

blankett då hunden uppnått 2 års ålder.  

 

Vi pratade lite om det som kommit fram i hälsoenkäten vad gäller sjukdomar hos eurasiern. Det fanns  

4 st registrerade i enkäten som haft magomvridning, men man kom överens om att det finns minst  

16 kända fall. En uppfödare hade forskat lite i detta och kunde med säkerhet säga att dessa djur kom 

från två linjer och var ganska närbesläktade med varandra.  

Man diskuterade om magomvridning verkligen ökat i relation till antalet hundar. Finns ärftligheten? Och 

varför avlar man på djur man vet har haft sjukdomen, eller har den i nära släktingar. 

Mycket diskussion om öppenhet! 

 

Man diskuterade att lägga upp ett formulär på hemsidan för att uppfödare där ska kunna fylla i 

(rapportera) ev sjukdomar, defekter och problem. Detta ska sedan föras in i register och offentliggöras.  
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Information  

Veterinär Leif Hokfors 

 

Sköldkörtelrubbning 

 

Sköldkörtelrubbning är den allra vanligaste hormonsjukdomen hos hund. Sjukdomen är autoimmun, 

vilket innebär att kroppens immunförsvar felaktigt bryter ner kroppsegen vävnad, i det här fallet sköld-

körteln. 

 

Sköldkörteln, eller thyreoidea som är den medicinska termen, är en liten fjärilsformad körtel som sitter 

på framsidan av halsen, runt luftstrupen, precis som hos människor. Sitt namn har den fått eftersom 

den ligger som en liten sköld över luftstrupen. Sköldkörteln producerar flera hormon som reglerar  

kroppens metabolism genom att hjälpa syre att komma in i kroppens alla celler. Allt från hjärtrytm till 

kaloriförbränning kommer därför att påverkas av dess hormon, tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). 

 

Såsom kroppens alla organ ingår även sköldkörteln i en större helhet, i ett samarbete mellan olika delar 

av kroppen. För att veta exakt hur mycket hormon (T4 och T3) den ska producera, är sköldkörteln  

beroende av instruktioner från hypofysen, en av kroppens allra viktigaste endokrina körtlar.  

 

(Passus: Endokrin = insöndring (till blodomloppet). Exokrin = utsöndrar (ut ur kroppen)) 

 

 

 
 

 

Hypofysen sitter mellan hjärnhalvorna och har direkt kontakt med hjärnan via hypofysstjälken. Den  

fungerar som central för många av kroppens körtlar, genom att producera hormon som antingen  

stimulerar eller dämpar deras funktion. Just sköldkörteln regleras av hypofysen genom hormonet  

thyreoidea stimulerande hormon, TSH. När kroppen behöver mer av sköldkörtelns hormon  

(T4 och T3) producerar hypofysen mer TSH för att på så sätt tala om för sköldkörteln att den måste  

jobba hårdare.  

Ibland fungerar inte sköldkörteln som den ska. Antingen kan den producera för mycket hormoner, vilket 

kallas för hyperthyreodism (hyper = för mycket), eller så producerar den för lite, vilket istället kallas för 

hypothyreodism hypo = för lite). 

 

Hos hund är överproduktion av sköldkörtelhormon, dvs hyperthyreoidism, mycket ovanligt, medan  

hypothyreoidism faktiskt är en av hundens allra vanligaste hormonstörningar. 
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Underproduktion av sköldkörteln delas vanligtvis upp i primär, sekundär och tertiär hypothyreoidism. 

Den primära formen, dit lymfocytär thyreoitid räknas, står för en stor andel av alla hypothyreosfall hos 

hund och innebär att sköldkörteln successivt förstörs. 

Denna typ av hypothyreoidism som oftast drabbar bl a Riesen och Hovawart är just lymfocytär  

thyreoidit (lymfocyt = vit blodkropp, thyreoidit = sköldkörtelinflammation). Sjukdomen innebär att 

sköldkörteln förstörs genom autoimmun reaktion. Det betyder att kroppens eget immunförsvar är  

felriktat eller ”förvirrat” och uppfattar den egna sköldkörteln som främmande vävnad som måste för-

störas. Kroppens vita blodkroppar (lymfocyterna) bildar då antikroppar, bl a sk TgA-antikroppar 

(Thyroglobulin AutoAntibodies), som successivt ”tuggar i sig” sköldkörtelvävnaden. Detta pågår under 

en lång tidsperiod, och efter flera år är sköldkörteln helt fördärvad. Symptom på sjukdom uppkommer 

först när tre fjärdedelar av körtelvävnaden är förstörd. 

Strax innan och under det ovan beskrivna sjukdomsförloppet ses en markant förhöjning av blodets 

TgAA-nivå. Men när all sköldkörtelvävnad är förstörd och inget längre finns att ”tugga i sig”, minskar 

nivåerna igen, vilket betyder att man i praktiken skulle kunna missa en thyreoideasjuk hund, om man 

bara tittade på TgAA-värdet. Vid diagnostisering tittar man därför ofta på flera olika värden samtidigt. 

Låga halter av sk fritt T4 parallellt med förhöjda värden av TSH och TgAA ger en mycket god indikation 

på att hunden lider av lymfocytär thyreoidit. 

Eftersom sköldkörtelns hormon verkar i hela kroppen, kan också symptom på sköldkörtelrubbning synas 

i vitt skilda organ. Ofta är symptomen vaga och skiftar mellan individer och mellan raser. Många ägare 

misstolkar dem som vanliga ålderskrämpor, speciellt eftersom sjukdomen ofta inte uppträder förrän i 

medelåldern, eller ännu senare.  

Gemensamt för alla symptom är att de tyder på låg ämnesomsättning. Hunden går helt enkelt på 

”lågvarv”.  

Några av de vanligaste symptomen är: 

 

 viktökning, trots samma eller t o m mindre fodergiva 

 trötthet, lathet, ointresse att leka och stoja 

 hunden klarar inte längre av den vanliga promenaden 

 frusenhet (hunden söker upp varma platser att ligga på) 

 sänkt hjärtfrekvens 

 dålig pälskvalitet, håravfall och avpigmentering av pälsen 

 

Andra symptom som kan förekomma är: 

 reproduktionsstörningar, konstiga löp, minskad könsdrift etc 

 inkontinens 

 diarré och kräkningar 

 krampanfall (dock ovanligt) 

 
  

BEHANDLING 

  

Lymfocytär thyreoidit kan inte botas. 

Drabbade hundar är därför i behov av livslång medicinering i form av hormonpreparat, t ex Levaxin, 

samma medicin som ges till människor med nedsatt sköldkörtelfunktion. Doserna hos hund är dock  

annorlunda. 

De flesta hundar tar medicinen morgon och kväll, och svarar mycket bra på behandlingen. Redan efter 

en eller ett par veckor ses en markant förbättring i hundens välmående. 

 

Avel? – svårt att begränsa. 

 

HAR DIN HUND… 

Lågt T4 och 

Högt TSH och 

Högt TgAA?? 

 

Då har den LT 
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Magomvridning 

Magomvridning hos hund är mycket otäckt! Det är ett akut livshotande tillstånd som leder till döden om 

inte behandling sätts in i tid. Det beror mycket på hundens konstruktion, men risk finns i alla raser.  

Magsäcken är som en upphängd ballong, den hänger i ligament och är mycket tänjbar. När hunden ätit 

lägger sig maten i botten på magsäcken, hunden sväljer också luft och luften hamnar ju i ”taket” på 

magsäcken. Vid en magomvridning roterar magsäcken runt sin egen axel, bl a pga uttänjda ligament. 

När den vrids om resulterar det i stängd matstrupe samt även tillsluten öppning till tarmen. Ingen  

kommer alltså upp genom matstrupen, hunden kan inte kräkas, och inget kommer ut ur tarmen. Det 

bildas gas i magsäcken och då detta inte kan komma ut någonstans fylls magsäcken mer och mer, detta 

kan gå väldigt fort. Man kan se hur revbenen spänns ut och hunden får det jobbigt att andas. 

 

Det kommer heller ingen syretillförsel eller blod till magen vilket gör att bukväggen sakta dör. Om mag-

säcken ”dör” kan det ta upp till 3-4 dygn innan hunden avlider. 

Hunden hamnar i chock och avlider om man inte kan punktera och få ut gasen som trycker mot hjärta 

och lungor. Man kan (om man är modig) själv punktera magsäcken och släppa på trycket med en kanyl 

eller vass kniv. Man dunkar då på bukväggen för att höra ”trummande ljud” (gasfyllnad) för att veta var 

man ska punktera. Detta kan rädda din hunds liv! 

Orsakerna till magomvridning är inte helt klarlagda. Avel? – Ja, men inte avla på dubbla linjer.  

Passus: I engelsk litteratur benämns sjukdomen Gastric Dilatation Volvulus, GDV. 

 

Exokrin Pankreas Insufficiens – EPI 

En av bukspottskörtelns funktioner är att utsöndra de livsnödvändiga enzymer som bryter ner maten vi 

äter. Hos en hund med denna sjukdom utsöndras inte dessa enzymer i tillräcklig mängd. Hunden kan 

inte bryta ner vare sig protein, fett eller kolhydrater och drabbas av brist på både energi och livsnöd-

vändiga näringsämnen. Den speciella formen av EPI som förekommer hos Schäfer, Eurasier, långhårig 

Collie och Chow-Chow beror på en atrofi (tillbakabildning) av bukspottskörteln (pankreas) och tros vara 

autoimmun. Det innebär att hundens eget immunförsvar gör en felbedömning och förstör de celler som 

normalt sköter enzymutsöndringen. Att immunförsvaret reagerar på kroppsegen vävnad har i sin tur sin 

orsak i en genförändring. 

Den sjuka hunden magrar kraftigt trots rikligt foderintag, har lös avföring (diarré), glanslös päls och 

äter mer än vanligt. Diagnostisering sker enkelt genom ett sk TLI-test där man mäter aktiviteten av 

matsmältningsenzymet trypsin i blodet. En hund som får diagnosen i tid kan leva med sjukdomen  

genom att man tillsätter de enzymer som saknas till varje måltid. Har sjukdomen gått riktigt långt kan 

hunden ha svårt att svara på behandlingen och att återhämta sig. 

 

Man tar blodprov för TLI när hunden fastat i 8-12 timmar och värdet ska vara mellan 5-25. Men man 

säger att om värdet ligger < 2,5 så är det en klar diagnos. Livslång medicinering gäller.  

Hunden insjuknar i allmänhet före 2 års ålder. 

 

Avel? – Tikar ska ej gå i avel, hanar okej.  
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RAS – Rasspecifika Avelsstrategier för Eurasier 

 

Mötet hålls av Elisabeth Wahlström: uppfödare av Boxer och Dvärgschnauzer, verksam i  

Boxerklubben sedan 20 år, är sekreterare i Örebro Läns Kennelklubb, håller valpkurser och är 

även ringsekreterare. 

 

RAS kom till 2004 och det är dags för en revidering. Vi började med att gå igenom mallen/lathunden. 

Genetisk variation: 

Inavelsberäknade kullar, inavelsgraden ska hållas kvar på en låg %, men max 6,25%. Kom fram till att 

0% behöver inte betyda ett ideal. Vi vill öka hanhundsanvändningen. Att ha antingen 5 kullar och där-

efter en utvärdering på 50% av avkommorna, och vänta 5 år. Att antingen ha antal kullar eller ett  

procenttal för att få fler hanar i avel. Eller att låta en hane gå i avel på 5 tikar/kullar, sen utvärdering på 

avkommorna där minst 50% ska ha känd status, därefter kan man släppa sin hane på ytterligare  

5 tikar/kullar. 

 

Vi diskuterade att använda hanar utan utställningsmeriter för att kunna använda fler hanar i avel. Hanar 

utan merit ger en högre reg.avgift för tikägaren, men det är inte så stor kostnad. I dag har vi en  

användning på 5%, 24 valpar/hane.  

 

Att öka engagemanget till att röntga sina hundar. I första hand är detta ett uppfödaransvar. Man vill att 

det ska vara 5 kullar och därefter en utvärdering av minst 50% av kullen med rtg. Om fler kullar innan 

5 år har gått får man valphänvisning men det ska stå att man inte följer RAS. Utvärderingen ska bestå i 

rtg av HD, AD och patellaundersökning. Detta ska hållas i av avelskommittén. 

Vi vill ha kvar patellaundersökningen, pga att en 1:a syns inte. Vi röstade om detta. 

Förslag: vid röntgen av HD/AD – förfrågan om patella / intyg från veterinär. 

Mentalitet: 

Ordet reserverad misstolkas. Man vill ändra detta till ”ointresse av..”, eller ev ha kvar ordet reserverad 

men med en förklaring. 

 

Vi pratade om aggressiviteten hos hanhundar, att absolut inte tillåta detta i utställningsringarna. Det 

kom upp att domare kan döma ut en hund som ”tappar svansen” och inte vill visa sig för att istället  

premiera en hund som visat otillåtet beteende i ringen. Man vill förtydliga detta mer och även ge  

domare denna information inför utställning. 

 

Men även att informera alla, över huvudtaget.  Vill ha detta inskrivet i både under Mentalitet och  

Exteriör. Information till valpköparna, och verkligen förtydliga detta. 

 

Vi vill också har mer information om detta med mentaliteten på hemsidan, mer information till alla om 

eurasier. Det skulle göras en broschyr ”Välkommen Eurasier”, detta har inte hunnits med. Marita 

(kennel Leiionspitz) fick i uppdrag att göra denna till nästa årsmöte som är planerat före mars månads 

utgång år 2010. 

Vi diskuterade också att göra ett info.blad om rasen och ett info.blad om första tiden med din eurasier-

valp. Men detta kommer senare.  
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Som en liten passus kom det fram att hemsidan är mycket svårjobbad (enligt vår webmaster Stefan).  

Vi ska göra den snyggare och mer lätt jobbad. Med bättre text. Även Ann-Marie Werner och  

P-O Hedman jobbar på layouten till hemsidan. Det finns mycket gammalt på hemsidan som måste bort. 

Grönt ljus i lathunden? Ska vi ha det kvar i vår text, eller inte? Kom överens om att all text om detta 

ska bort ur RAS. Att RAS är mest till för dem som inte är ”gamla rävar” och kan detta ändå, och i första 

hand handlar det om att hitta en rastypisk eurasier. Vi måste hitta fler hanar till avel. Ett sätt är att  

presentera barnbarns-kurvor, och ha en koll på dessa vid val av hane/tik till avel. 

 

Bokstäverna för mentaliteten som finns på kritiklapparna, ska de finnas kvar eller inte? Vi kom fram till 

att JA, det ska dem. Värdefullt? JA. 

 

HD – Höftledsdysplasi 

RAS stämmer fortfarande, men vi har inte nått upp till målet med minst 50% röntgade hundar. I dag är 

det 45% röntgade. Vi ska ha kvar målet på 50%. Texten om Grönt ljus i lathunden ska bort. 

Vi ska skriva om rtg-diplomen i RAS och även i tidningen, för att få fler att röntga. Även rtg-resultaten 

ska ut i tidningen. 

 

AD – Armbågsledsdysplasi 

Vi har ej uppnått målet med 50% röntgade hundar. Vi har i dag 33%.  Texten om Grönt ljus i lathunden 

ska bort. Vi ska även ta bort texten om ”strategin”. 

 

Hud/matsmältningsbesvär 

Vi tar bort detta helt och hållet. Vi har inga sådana problem i rasen.  

 

Patella 

Det finns ett mörkertal. Det finns ett centralt register men alla hundar som är opererade finns ej med 

där. Mål: 50% undersökta hundar. 

 

Exteriör 

Ta bort texten om att hanar ska ha en 1:a på utställning, hanar ska inte behöva någon merit då fler  

hanar kan användas i avel. En tik ska ha en 2:a eller ett genomfört MH. 

Rastyp: inte bara utseende. Avvikelser och defekter ska omskrivas mer utförligt, ang fläckar, nostryffel 

etc. Vi ska revidera översättningen ”white patch” som är felöversatt, kommer att tillskriva standard-

kommittén om detta. (Först till SSUK och sen till SKK Standardkommitté). Vad gäller rörelser hos  

eurasiern, ska den ha en fjädrande gång. 

 

Övrigt 

Vi vill be Hans-Åke Sperne att berätta lite om domarkonferensen. Vad hände? Vad sades? 

Vi vill ha ett register över sköldkörtelsjukdomar, EPI och magomvridning. Info om hur, när, varför. 

Vi vill införa en informationsplikt från uppfödare om sjukdom och defekter/problem, vill för detta ha ett 

formulär på hemsidan. Och även skriva till om detta i RAS. 

 

Falsk marknadsföring när det gäller EPI och sköldkörtel. Det får inte stå på våra hemsidor att  

hundarna är ”fria” från detta, då det inte kan bekräftas genom prov. Om prov tas är detta enbart  

aktuellt under 1 år.  

Vi vill kunna jämföra våra Eurasier med andra nordiska Eurasier, och även Eurasier i Europa. 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi planerar valpar efter Such Lovely Megan's Angelina Jolie  

till vintern 09/10 

 

 

 

 

 

 

 

AKIDUS KENNEL 

ÖNSKAR ALLA EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!  
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Nosarbete med Askild 

 

Askild har på ett sätt varit den lättaste valpen vi har haft- knappt några sönderbitna saker när han var liten, 

nöjd med att vara med oss vart vi än gick. På ett annat sätt har han varit den absolut svåraste valpen- jag har 

aldrig varit med om en hund som haft förmågan att göra sig själv så mentalt oanträffbar som Askild kan göra 

närhelst det passar honom. Han kan stå 5 meter ifrån mig när jag ber honom komma- Hans svar är som ett 

uppsträckt långfinger och man kan nästan höra honom säga: Ja, men herregud så du tjatar. Jag kommer när 

jag har lust.....  

På hundkurserna har det här ibland varit lite pinsamt. Askild kan vara hur lyhörd som helst eller också inte.... 

 

På sistone har dock Askild fått ett nytt fritidsintresse- att tugga på saker.  

Många äro de skor som har gått hädan i vår familj den senaste tiden. Underligt nog har Askild en förkärlek för 

endast en av skorna i ett par, så numera består vår skofamilj av en fin och hel sko och en tuggad och repad... 

Och Gunnar blev inte särskilt glad när han hittade sina kostymbyxor med söndertuggad "gren" och fickor. 

(Han hade haft hundgodis i fickorna)  

  

Vi skulle dock inte vilja byta ut Askild mot någonting. Han är helt underbar (i alla fall nästan jämt....) 

Jag som tycker om att gå kurser och jobba med hundar kände dock ett tag att jag nog inte ville gå så många 

fler med Askild. Och jag sneglade avundsjukt på alla Border Collies som var med på kurserna. Det gick till och 

med så långt att jag under en period tittade avundsjukt även på Pudelägarna. 

  

Hundfröken Eva försökte hålla masken men jag märkte ändå att hon inte alltid var så imponerad över Askilds 

vilja att lära sig saker. (Eller över min bristande förmåga att entusiasmera honom....) 

Men under över alla under- Askild lärde sig saker utan att jag märkte det- och ibland undrar jag vad Curtan 

(vår andra hund) sa till honom. Kanske någonting i stil med För i H... te LIGG KVAR- hör du inte vad matte 

säger. För helt plötsligt kunde han stanna kvar, ligg, och en massa andra saker som vi egentligen inte hade 

tränat.  

  

Jag avstod i alla fall från att anmäla oss till tävlingslydnadskursen och anmälde oss istället till en Aktvitetskurs 

där man vid några tillfällen fick prova på bl a Agilty, Spår och Sök. Agilityn var otroligt kul. Askild gick banan 

klockrent! Rätt långsamt men ytterst noggrant. (Förutom vid ett tillfälle när han stannade mitt i en böjd tunnel 

och inte ville komma ut för att det luktade så gott där inne.....) Sök var också kul tyckte vi båda två. 

  

Och så kom vi till spårkursen!  

Ute i skogen fick vi en snabbkurs, rent teoretiskt alltså. 

Sedan var det dags att binda upp hundarna. Lägga ett kort rakt spår ca 50 meter, märka ut spåret med  

klädnypor och lägga en leksak i slutet av spåret. När jag kom tillbaks till Askild hade han bitit av kopplet men 

satt snällt kvar. Och sedan var det dags att sätta på spårlinan och börja spåra. 

Jag hade mina tvivel: Hur i allsin dar skulle Askild förstå att han skulle nosa och följa mitt spår? 

Ja, det hade jag inte behövt fundera på. När vi kom fram till spårets början satte Askild nosen i backen och 

spårade noggrant varje steg jag hade tagit. Det var knappt att jag hann ta ner klädnyporna. Vid slutet av  

spåret struntade han i leksaken och ville fortsätta spåra min väg tillbaks.  

Vi testade flera spår, nu lite längre, med samma resultat. Och jag var stolt som en tupp (höna) och anmälde 

oss på stående fot till en riktig Spårkurs. 

  

Under den kursen stegrades svårighetsgraden rätt snabbt. Under tre lektionstillfällen hann vi lägga rätt långa 

spår, lägga spår åt varandras hundar, lägga spår med vinklar och spår med flera apporter. Själva spårandet 

går galant! Askild bryr sig inte ens om förledningsspår. Däremot har vi lite svårare med apporterna. De är 

enligt Askild helt onödig rekvisita. Därför får jag leka igång Askild med apporterna före själva spårningen. Jag 

har överträffat mig själv i uppfinningsrikedom med att knyta ihop olika leksaker och hitta på roligheter och 

faktum är att jag har rikeligen belönats.  
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Vid det första tillfället tog det mig ungefär en halvtimme att "leka igång" honom, och vid det laget var jag helt 

slut (och kände mig så oerhört löjlig över att leka helt ensam med Askilds leksak och dessutom i vittnens 

åsyn....) Nu markerar Askild apporterna dvs han tittar på dem...... och ibland lyckas vi till och med leka lite 

innan vi fortsätter spåret. 

  

Jag har fått blodad tand och lägger nu spår flera gånger i veckan, ibland riktigt långa (ca 1 km) i kringeli-

krokar, över stock och sten, bland rådjurs och vildsvinsspår och Askild spårar oförtrutet. Ivrigt väntar vi på 

fortsättningskursen i vår! Och under tiden tränar vi på, underbara Askild och jag! 

  

Den här roliga aktiviteten har medfört ett större samspel mellan Askild och mig. Något som hela familjen har 

glädje av. Askild är mer alert, uppmärksam och lyhörd som aldrig förr. Han har visat oanade talanger så vem 

vet vad framtiden har att bjuda på? En tävlingskurs till våren kanske..................... 

 

När han helt plötsligt kommer fram och placerar en försynt puss på min mun kan jag ju inte annat än att 

smälta. Jag ser den här underbart vackra hunden och inser hur fantastisk han är! Och hur oerhört lyckliga vi 

är över honom! Han är vacker, självsäker, familjekär och helt underbart personlig! (Trots att han inte är en 

Border Collie och inte ens en Pudel.... Och förresten- varför skulle man vilja ha en sådan när man har en 

Askild!!!!!) 

  

/Ann-Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balder-Balder Askild Stormfare 
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Nu är julen här! 

Här tänkte vi belysa några av julens risker för våra hundar. 

 

Diarréer och kräkningar 

Den kanske vanligaste åkomman i jultider är mag- tarmstörningar. Julen innebär mycket mat och annan 

mat än normalt. Många djurägare, eller kanske aningslösa släktingar, tycker att hunden också skall få ta 

del av denna mat. Tyvärr är det inte alla djur som klarar det. Resultatet av omtanken blir lätt en våld-

sam diarré och i värsta fall en jul på djursjukhus. 

Ni som vet med er att era sällskapsdjur är känsliga och lätt får mag- tarmproblem, informera alla gäster 

om problemet. Berätta att det kan bli stora bekymmer av bara en liten munsbit i allra största väl-

mening. 

Även om din hund inte är så känslig så kan en benbit, från t.ex. revbensspjäll, innebära en dyr  

operation och mycket lidande. Det händer till och med att benbitar skär hål på matstrupen. Då är det 

inte alls säkert att det går att rädda hunden. Alla ben som hunden kan tugga sönder, eller svälja hela, 

innebär en risk. Ben kan fastna i tarmen och benbitar eller benrester kan orsaka besvärliga förstopp-

ningar. 

 

Valpar stoppar i sig allt 

Valpar är, liksom små barn, alltid intresserade av att stoppa in saker i munnen. Under julen finns det 

mer än vanligt att se upp med såsom nötter, julklappssnören etc. De kan, liksom benbitar och stenar, 

sätta stopp i tarmen. Blir det stopp så resulterar det som regel i intensiva kräkningar och en allmän-

påverkad hund eller katt. Snören kan orsaka att tunntarmen träs upp på snöret. Det blir stopp på tarm-

rörelserna och snöret kan till och med skära sönder tarmen. Tarminnehåll läcker då ut i bukhålan med 

en allvarlig bukhåleinflammation som följd.  

Har du en valp hemma så är det ett styvt jobb att plocka bort alla farliga saker. Men det är viktigt. En 

olycka händer så snabbt. En tappad hasselnöt med skal som hamnar på golvet kan innebära ett jour-

besök på ett djursjukhus.  

Granen 

Julgranen är full med intressanta saker för en hund. De behöver inte vara valpar för att tycka att det är 

lockande att sätta tänderna i julgransprydnaderna. Har man en livlig hund eller två så kan det faktiskt 

vara en bra idé att förankra granen mot taket eller väggen så att den inte lika lätt välts omkull när det 

blir fart på djuren. Som när någon ringer på dörren eller kylskåpsdörren öppnas. Vem bryr sig då om att 

det finns en gran i vägen? Levande ljus i granen är det väl inte många som har längre, av flera skäl. Har 

man hund eller katt så förefaller det ändå mindre lämpligt. 

Levande ljus 

Levande ljus har man oftast så högt upp att det inte är någon större fara för mindre hundar men ha  

aldrig levande ljus tända om de inte är bevakade.  

 

Choklad är giftigt för hundar 

I choklad finns ämnet theobromin som kan orsaka dödsfall. En 100 g chokladkaka med mörk choklad 

kan vara tillräckligt för att förgifta en hund. En lite pralin som hunden råkat få i sig är ingen fara.  

Mjölkchoklad och ljus choklad innehåller mindre mängder theobromin och är därför inte lika giftiga men 

det säkraste är att inte alls ge hunden choklad. 

 

Jäst hund 

Julen är också en tid när det bakas mycket hemma. Har man en hungrig hund så kan degen som står på 

jäsning utgöra en för stor frestelse. Men det är inte alls nyttigt att sätta i sig  

stora mängder deg om man är hund. Förutom besvärlig gasbildning, diarré och buksmärtor så kan alko-

holen, som bildas vid den fortsatta jäsningen, faktiskt förgifta hunden. 

 

Ha en riktigt God Jul och försök att undvika farorna, det blir en lugnare jul då! 
Källa: Veterinärspalten av vet. Elsie Lindstedt och/eller Olle Görman. 
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ÖNSKAR VALPKÖPARE OCH ÖVRIGA 

GOD JUL OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR 

Inger Grönberg   0498-488252   070-2617345   

www.roneviken.com 
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Höftledsröntgen  

Vad betyder egentligen dessa bokstäver som används när man talar om HD-

status? Och vad har de för funktion och innebörd? Hur går en höftleds-

röntgen till och varför låter man röntga hundar? 

Kort om höftledens anatomi 

Höftbenet utgörs av två symmetriska halvor, som i sin tur är uppbyggda av tre skelettdelar. Dessa delar 

har vuxit ihop hos den vuxne individen, och kallas sittben, bäckenben och höftvingsben, samtliga tre 
delar är involverade i höftledsskålen. De olika delarna har sina egna förbeningscentrum och hos den 
unga hunden finns ytterligare ett ben i höftledsskålen. Den färdiga höftledsskålen bildas alltså från fyra 
olika "delar" och bildar en helhet. Den delen av lårbenet som ligger an mot höften kallas för lårbens-

huvud, huvudet har en hals, lårbenshalsen, som är lårbenets svaga länk. Lårbenshuvudet är väl välvt, 
med en liten fördjupning där ett starkt ligament fäster in, medan andra änden av ligamentet fäster in i 
höftledsskålen som är väl välvd för att passa lårbenshuvudet. Det finns inga riktigt starka ligament  
omkring leden som kan begränsa rörligheten utan de är snarare så pass elastiska att de inte brister om 
höften dras ur led. "Taket" i höftledsskålen är den del av höftbenet som tar upp hela belastningen från 
hundens vikt via lårbenet. Det gäller alltså att den ytan är så stor som möjligt, och "taket" måste täcka 
minst hälften av lårbenshuvudet för att det inte ska bli någon felaktig belastning i leden. 

 

Höftledsröntgen – så går det till 

Du beställer en tid hos en djurklinik och kommer sedan dit med din hund. Först får hunden vanligtvis en 
sedering, det vill säga lugnande som gör den avslappnad och trött. Det råder delade meningar om en 

kraftig sedering kan påverka röntgenresultatet. Har man en hund som ligger på rygg utan problem kan 
det gå bra att hoppa över sederingen, man får diskutera sig fram till ett beslut om detta med sin  
veterinär. Som ägare brukar du sedan få följa med in på röntgen och kanske hjälpa till att hålla  
hunden.  
 
När hunden ska röntgas läggs den på rygg, ofta i en särskild "vagga" som ger maximalt stöd. Det är 

viktigt att hunden ligger stilla, därav sederingen, och rakt för att röntgenbilden av höften ska bli bra. 
Eftersom röntgen är strålning och inte bra att exponeras för mycket för vill man undvika att behöva ta 

fler än de bilder som behövs. Röntgenbilden ska även inkludera hundens knäskålar, för att man ska 
kunna se att benen inte vridits åt något håll i ett försök att påverka resultatet i någon riktning.  
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Avläsning 

Det första avläsaren tittar på är om bilden är symmetrisk och fotograferad i exakt rak vinkel. Om  
bäckenet är vinklat blir i regel ena höften bra medan den andra förefaller sämre. I en del fall har det 
mindre betydelse men det kan vara högst avgörande när en hund ser ut att ha en A-höft respektive en 
C-höft på grund av en feltagen bild. Avläsaren förvissar sig också att benen ligger parallellt, att knä-
skålarna ligger rakt. Om benen inte ligger lika pressas ledkulan in i skålen och resultaten blir miss-
visande. Kravet på att knäskålarna ligger rakt beror på att när hunden rör sig är detta benets riktning, 
det är så belastningen kommer att verka. 

 
Avläsaren kollar även att röntgenbilden inte visar perspektivförkortningar som tyder på att lårbenet inte 
pressats ner tillräckligt. Framför allt vid bedömningen av A- och B-höfter är Norbergs vinkel rådgivande. 

Ibland upptäcker avläsaren andra missbildningar i höfter och bäcken, det vanligaste är att den sista 
ländkotan, och ibland den första korskotan, är deformerade och då ger ett bäcken som sitter fast i rygg-
raden på ett felaktigt sätt. Om missbildningen kan vara vägledande om hunden vid senare tillfälle till 

exempel skulle bli halt gör avläsaren en kommentar om denna missbildning. 

När höftleden granskas tittar man på hur väl lårbenshuvudet passar in i ledskålen, jämnheten på  
kanterna granskas såväl som lårbenshuvudets överlappning av ledskålen och storleken på glipan eller 
glappet mellan dem. Lårbenshalsen granskas noga efter eventuella ojämnheter som är benpålagringar 
och lårbenshalsens tjocklek studeras, är den tjockare än normalt kan det vara ett tecken på belastnings 
fel. Den så kallade Norbergs vinkel är, sedan ändringen år 2000, helt avgörande för vilken höftleds-
status hunden får. För att bestämma Norbergs vinkel beräknar och fastställer man först ledkulornas 

mittpunkter, mellan punkterna dras sedan en linje som bildar en baslinje för själva mätningen. Därefter 

dras en linje från ledkulans mittpunkt upp mot ledskålens främre kant. För att höften ska klassas som 
normal måste vinkeln vara minst 105 grader. För raser med till exempel kortare ben eller grundare led-
skål kan vinkeln vara missvisande. Vinkeln är grundad på schäfer och när höfterna inte stämmer  
överens med en schäfers blir marginalerna snävare. Det finns även raser som tvärtom kan gynnas av 
vinkeln. 
 

Graderna 

 A - Höftleden har en absolut passform och ett skåldjup som är minst hälften av kulan. Är skålen mycket                  
djup och fin kan i undantagsfall en minimal avvikelse ändå ge A. 

B - Passformen mellan skål och kula brister något, men skålens djup är ändå tillräckligt. 

C - Antingen är passformen sämre än hos A- och B-höften eller så täcker skålens djup mindre än 50 
procent av kulan. 

D - Skålens djup täcker ledkulan till 30-40 procent. 

E - Ledkulan ligger nästan alltid utanför ledskålen, det vill säga den har i princip ingen täckning alls. 

Omröntgen 

Det går att låta göra en ny röntgen på hunden och att få de nya bilderna avlästa, men i de flesta fall blir 

resultatet oförändrat. Samtliga resultat registreras och redovisas då på SKK:s hemsida, vid registrering 
av avkommer är det föräldradjurets senaste resultat som gäller. 

Om man vill överklaga ett röntgenbildsutlåtande får man betala en avgift till SKK. Röntgenbilden skickas 
sedan till Nordiska röntgenpanelen och en svensk bild granskas då i Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. 

De tre avläsningarnas medelvärde blir det slutgiltiga resultatet och tidigare resultat stryks. Detta beslut 
kan inte ändras eller överklagas igen. Den röntgenbild som granskas är alltid densamma som gett  
hundens resultat men utlåtandet av den tidigare bedömningen är dolt för de nordiska avläsarna. Inom  
Nordisk Kennelunion har man kommit överens om att vid förnyad avläsning kan omröntgen tidigast  
göras efter 6 månader. 
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Röntgenresultat höfter, armbågar samt 

patellastatus och ögonlysning 

Regnr Namn Kön HD ED Patella Öga 
S56216/2007 Balder-Balder Aarre Gyllenfäll H A 1 ua  

S56212/2007 Balder-Balder Helmi Gyllenfäll T A ua ua  

S56213/2007 Balder-Balder Henna Gyllenfäll T A ua ua   

S56214/2007 Balder-Balder Jalmari Gyllenfäll H A ua ua  

S56215/2007 Balder-Balder Lovisa Gyllenfäll T A 1 ua  

S41782/2007 Balule Cactus H A ua ua  

S15986/2008 Cristal De Neige Caesar H D ua  ua 

S15985/2008 Cristal De Neige Chica T A ua   

S17160/2008 Daqela‟s Anis T A ua ua  

S45565/2006 Edeängs Valle H D    

S28277/2007 Edeängs Zabina T C ua   

S28273/2007 Edeängs Zebb H A ua   

S61572/2006 Edeängs Yrsa T C ua   

S61568/2006 Edeängs Yster H A 1 ua  

S68016/2007 Essmania‟s Benatzky H D 1   

S68015/2007 Essmania‟s Bernstein H C ua   

S53843/2007 Filurias Bailey H A ua   

S53847/2007 Filurias Belinda T A ua ua  

S48896/2005 Foxfire Nikolaus H B ua ua ua 

S17804/2006 Foxfire Qusara T A ua  ua 

S45267/2006 Foxfire Smaragd Of Gold T D ua   

S15766/2007 Foxfire Theresa T D 2 ua ua 

S27951/2007 Foxfire Ultra Nelly T C ua ua ua 

S27952/2007 Foxfire Uncredible Janna T B ua  ua 

S27948/2007 Foxfire Undercover Kenzo H C ua ua ua 

S27954/2007 Foxfire Urricane T A ua ua  

S47949/2007 Fridlyckans Anaèl T A ua ua  

S47946/2007 Fridlyckans Aurora T A ua ua  

S60330/2008 Fridlyckans Bellona T A 2   

S60334/2008 Fridlyckans Bianca T A 2   

S60325/2008 Fridlyckans Björne H A 1   

S60329/2008 Fridlyckans Blossa T A ua ua  

S44095/2006 Gomorran‟s Glimma T B ua ua  

S57053/2008 Jojje H A    

S57363/2007 Kaerlundegård‟s Ronja Lowa T A ua   

S66057/2007 Leiionspitz Beautiful Baldur H B ua ua  

S66060/2007 Leiionspitz Beautiful Blossom T B ua   

S69130/2007 Leiionspitz Charming Calvin H A ua ua  

S69132/2007 Leiionspitz Charming Cayenne T A ua ua  

S34328/2008 Leiionspitz Eye-Catching Elexa T A ua ua  

S51050/2008 Leiionspitz Famous Frisco H A ua   

S10094/2007 Leiionspitz Xavier H A 1   

S18245/2007 Lejonbols Caffé Con Panna T A 1 ua  

S18243/2007 Lejonbols Caffé Ciocoolato T B ua   

S18249/2007 Lejonbols Caffé Maracchino H A ua   

S18246/2007 Lejonbols Cappuccino Chiaro T A ua ua  

S18248/2007 Lejonbols Hard Rock Cafés Java H A ua   

S21539/2008 Lejonbols Luna Montes Carpatus H B 1 ua  

S18250/2007 Lejonbols Mocca Latte H A ua ua  
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Regnr Namn Kön HD ED Patella Öga 
S11842/2007 Lejonbols Vanilla Latte T A ua ua  

S54012/2006 Lovely Megan‟s Angelina Jolie T B ua ua  

S68180/2007 Lovely Megan‟s Barbara Streisand T A 2   

S68173/2007 Lovely Megan‟s Ben Stiller H A ua ua  

S68177/2007 Lovely Megan‟s Brooke Shields T A ua ua  

S45837/2008 Milaika‟s Faraw H A ua ua  

S21237/2008 Nattfjärilen Balder H B    

S41154/2007 Orionstjärnans Atlas Af Harryson H D ua   

S41148/2007 Orionstjärnans Dafne „Harrysdotter T D 1 ua  

S41151/2007 Orionstjärnans Gaia Af Harrysdotter T A ua   

S41156/2007 Orionstjärnans Minos Af Harryson H C 1 ua  

S41149/2007 Orionstjärnans Selena „Harrysdotter T D ua   

S41152/2007 Orionstjärnas Zeus Af Harryson H E 2   

S33684/2008 Pysen Ask-Jetson H A ua ua  

S5648972008 Reldaz Camaro H B ua ua  

S67413/2007 Risan Gårdens Dante H A ua ua  

S67415/2007 Risan Gårdens Datsy T A ua ua  

S67419/2007 Risan Gårdens Davida T A ua ua  

S67411/2007 Risan Gårdens Desmond H A ua ua  

S67412/2007 Risan Gårdens Dizel H A 1 1  

S67417/2007 Risan Gårdens Duchess T A ua ua  

S38397/2006 Ronevikens Almas Tiili T A ua  ua 

S43445/2007 Sund Stamm‟s Golden Gaston H D ua ua ua 

S11659/2008 Sund Stamm‟s Hurricane Hero H B    

S50230/2008 Towdahsbest Rising Son H A ua ua  

S57623/2007 Vångström‟s Paws Leija T A ua   

S59999/2006 Vångström‟s Paws Tanya T A ua   

S60001/2006 Vångström‟s Paws Tezzy T A    

S59998/2006 Vångström‟s Paws Tomson H B ua   

S28327/2008 Wolfmoor Ablaze T A ua   

S28330/2008 Wolfmoor Amorous H A ua   

S24036/2007 Zeldas Göte Petter H A ua ua  

S24042/2007 Zeldas Jösses Amalia T A ua ua  

S17145/2007 Zeldas Mastermind H A ua   

 

 

Om du röntgar din hund får du ett Röntgen-Diplom 

OBS!! Om vi inte kan hitta ditt namn i registret hos Svenska Kennelklubben, 

måste du själv skicka in uppgifterna om du vill ha ditt Diplom. 

Ansvarig för Diplomen är: 

Ann-Helene Hedman Tfn: 0158-60267 

rontgendiplom@eurasierklubben.se 



 34 

ÖNSKAR EDEÄNGS KENNEL 
Karin Yngvesdotter-Krook 0653-620 15  

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 

ÖNSKAR 

CORYANAS KENNEL 

Ellinor Andersson  

Farhultsvägen 462 

262 94 ÄNGELHOLM 

Tel: 042-68431 

070-66 80 431 

www.coryanas.se 

ellinor_andersson@telia.se  
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Svar på; "Konsten att ta död på en förening” i senaste medlemstidningen. 

 

Konsten att få liv i en förening 
 

 Välj en styrelse med största omsorg. 

 Välj in folk som är engagerade i rasen  

 De okunniga lär man upp med hjälp av inköpta böcker där de får insikt 

i föreningsteknik 

 Välj in folk från olika kennlar 

 Acceptera inte att en människa styr och ställer över andras huvud 

 Ta till vara ALLA medlemmars åsikter och idéer 

 Beröm varandras arbetsinsatser, stora som små 

 Släpp in alla i gemenskapen oavsett vilken kennel de har sin hund 

ifrån 

 Kom till arrangerade möten och tillställningar med en positiv inställ-

ning 

 En styrelses arbete får aldrig bli som en hemlig sluten förening i före-

ningen.  

 Styrelsen ska vara öppen med beslut som tas och göra medlemmarna 

delaktiga. 

 En klubbtidning ska vara rolig, informativ och aldrig vara ett forum där 

man lägger ut hot eller negativa kommentarer. 

 

Om man inte vill arbeta MED en klubb, börja då samla frimärken 

eller kottar på din egen hemmaplan. Vare sig kottar eller frimärken säger 

emot dig eller är dum mot dig. 

 

Med vänlig hälsning 

 en som tröttnat på gnället 
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KENNELREGISTRET 
Uppfödare i Sverige 

 

 

 

Akidus Kennel 
Susanna Söderberg 

Skördegången 2 
619 33 TROSA 

Tfn: 0156-35 70 87 
Mobil: 076-273 06 21 

Balder-Balder 
Anna-Karin Lundberg 

Nyforsvägen 19 
135 33  TYRESÖ 

Tfn: 08-798 35 43 
Mobil: 070-962 40 80 

Chiluna Star 
Tina Andersson 
Storgatan 97 

570 80  VIRSERUM 
Tfn: 0495-318 10 

Mobil: 070-343 18 10 

Cool Surprise 
Agneta Janson 
Nordansjö 531 

870 16  RAMVIK 
Tfn: 0612-424 35 

Mobil: 070-957 00 45 
Coryana’s 

Ellinor Andersson 
Farhultsvägen 462 

262 94  ÄNGELHOLM 
Tfn: 042-683 88 
eller: 042-684 31 

Cristal de Neige 
Inger Gårdman 

Katedervägen 9A 
273 95  TOMELILLA 
Tfn: 0417-300 09 

Edeängs 
Carin Yngvesdotter-Krook 

Frisbo 31 
820 62  BJURÅKER 
Tfn: 0653-620 15 

Endless Edens 
Anette & Magdalena Bernts-

son 
Simmarevägen 10 
302 09  HALMSTAD 
Tfn: 035-12  48 91 

Essmania’s Eurasier 
Anette Essman 
Lyse-Lycke 110 
453 91  LYSEKIL 

Tfn: 0523-61 11 18 
Mobil: 076-805 08 44 

Filurias 
Ingela Ågren 
Parkgatan 5 

692 34  KUMLA 
Tfn: 019-500 20 76 

Mobil: 070-149 56 27 

Foxfire 
Ulla-Carin Totney 

Storgatan 25 
590 81  GULLRINGEN 

Tfn: 0492-229 00 
Mobil: 070-646 45 94 

Fridlyckans 
Helena Jansson & 
Jörgen Brorsson 

Norrelundsvägen 27 
439 91  ONSALA 
Tfn: 0300-263 22 

Goa Gullan’s 
Laila Johnsson 

Norra Sundsvägen 19 
610 74  VAGNHÄRAD 

Tfn: 0156-141 86 
Mobil: 070-752 46 76 

Gomorran’s 
Rune A Åmodt 

Vammerviken Mon 10 
666 93  GUSTAVSFORS 

Tfn: 0531-200 90 
Mobil: 070-131 39 26 

Hanstad 
Christin “Kicki” Simonsson 

Hammarbacken 7 
147 92  GRÖDINGE 
Tfn: 08-530 267 07 

Mobil: 073-663 53 94 

Ilifo’s Kennel 
Inga-Lill Forsberg 

Skämsta 4 
725 97  VÄSTERÅS 
Tfn: 021-257 70 

Mobil: 070-483 83 08 
Kitune’s 

Susanne Lindahl-Hjerpe 
Nordvära 20 

430 22 VÄRÖBACKA 
Tfn: 0340-65 71 06 

Mobil: 073-378 38 69 

Leiionspitz 
Marita Andersen & 
Göran Carlstedt 

Siknäs Vansbrovägen 129 
792 92  MORA 

Tfn: 0250-66 30 64 

Lejonbols 
Eva och Björne Ohlsson 

Rasbo Ryssbol 
755 96  UPPSALA 
Tfn: 018-36 80 17 

Mobil: 070-536 80 17 

Lovely Megan 
Suzanne Bengsdotter 

Lenagatan 16 
641 34  KATRINEHOLM 
Mobil: 070-492 15 11 

Lundvangs 
Inger Lundvang 
Södra Nackby 8 

730 50  SKULTUNA 
Tfn: 021-14 61 60 

Orionstjärnan 
Monica Jacobsson 
Oriongatan 187 
195 55 MÄRSTA 

Tfn: 08-591 155 97 
Mobil: 070-628 03 97 

Risan Gården 
Karina Hallgren 

Risgränd 10 
840 92  VEMDALEN 
Tfn: 0684-305 61 

Mobil: 070-201 00 87 

Reldaz Kennel 
Eva Adler 

Stensötegången 64 
135 35  Tyresö 

Tfn: 08-712 60 84 
Mobil: 070 394 75 96 

Ronevikens 
Inger Grönberg 

Linde Hässelby 135 
623 57  HEMSE 

Tfn: 0498-48 82 52 
Mobil: 070-261 73 45 

S*RockNikk’s 
Annika Tranberg & 

Hasse Nilsson 
Törstorp 284 

460 12 PRÄSSEBO 
Tfn: 0520-66 73 44 

Mobil Annika: 070-454-67 68 

Sorschies 
Kicki Svalin 

Mjölby/Øversjødalen 
Tfn: 0047-624 944 77 
Mobil: 073-575 57 24 

Sund Stamm’s 
Susanne Lundgren 
Lammsjövägen 14 

610 60  TYSTBERGA 
Tfn: 0158-215 00 

  

Three C’s 
Pernilla Bengtsson 

Nya Axtorpsvägen 171 
266 94  MUNKA LJUNGBY 

Tfn: 0431-43 23 00 

Zeldas 
Leena Korpi 

Österhult 9896 Utterbäck 
691 94  KARLSKOGA 
Tfn: 0586-72 83 62 

Mobil: 070-422 42 26 

Vångström’s Paws 
Gunilla & Thomas Vångström 

Ludvigsborgsgatan 8 
593 50  VÄSTERVIK 
Tfn: 0490-75 00 55 

Mobil: 070-639 62 34 

Westerner 
Inger Ivarsson 

Nytorp 
710 41  FELLINGSBRO 

Tfn: 0581-63 10 97 

 

DaQela’s 
Gitte Børgesen 
Gøngeherred 9 

3700 Bornholm – DANMARK 
Tfn: +45 56 96 10 25 / +45 20 10 18 57 

Nixenspitze 
Monica Normanseth 

Armo 
N-1866 BÅSTAD 

Tfn: +47 95 12 86 63 / +47 69 82 77 44 

Uppfödare utomlands 
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Annonspriser 

 

Medlem icke kommersiellt: 

Helsida 500:- 

Halvsida 350:- 

Championannons 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, så som bilder, artiklar med mera från  

Eurasierklubbens medlemmar. 

Alla inlägg till tidningen ska vara underskrivna med namn. Inga anonyma  

inlägg tas emot. Du får dock vara anonym i tidningen.  

 

Material skickas till: 

Yvonne Janzén 

Trillavägen 3 

746 39 BÅLSTA 

Mail: ledamot1@eurasierklubben.se 

 

Om du vill 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 bidrags- 

givarna är personliga 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  15 november 
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Medlemsavgifter & Annonspriser 

Svenska Eurasierklubben 

 

Huvudmedlem 275:- 

Familjemedlem 100:- 

Utlandsboende medlem 275:- 

Familjemedlem utlandet 100:- 

I medlemsavgiften ingår medlemskap i Svenska Spets– och Urhundklubben 

(SSUK) 

 

Medlemsavgiften betalas in till SKK på följande kontonummer: 

Sverige postgiro  832400-6 (används inte vid betalning via Internet) 

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, tfn och personnr.  

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 medlemsavgift. Ange vilken annan klubb inom SSUK du 

är medlem i. du blir automatiskt medlem i SSUK då du går med i Eurasier-

klubben. Denna avgift betalas till SvEuk:s postgiro. 

Vid valpgåvomedlemsanmälan, när uppfödare 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:s egna postgirokonto: 

71427-9. 

 

Utlandsboende använder sig av 

IBAN: SE 45 9500 0099 6042 0071 4279 

SWIFT: NDEASESS 

vid all övrig betalning. 

 

Om du har frågor, ellar har ändrat adress, kontakta medlemsansvarig i SvEuk: 

Rose-Marie Forsberg Tfn: 0492-314 53 Mail: medlem@eurasierklubben.se 
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GOD JUL 

Och 

GOTT NYTT 

ÅR 
Önskar vi alla läsare  
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