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NÅGRA ORD FRÅN REDAKTIONEN 

Hej alla medlemmar! 

 

Tänkte presentera mig lite, då jag fått äran att bli redaktör för Eurasierbladet.  

Jag heter Yvonne Janzén, bor i Bålsta som ligger mellan Stockholm och Enköping. Jag bor i ett 

väldigt naturskönt område i en villa med man och son samt mina två eurasierkillar Nalle & Nemo. 

Ja, de heter Filurias Apollon och Lovely Megans Ben Affleck i stamtavlan. 

 

Jag jobbar hemifrån i ett eget företag, jobbar mycket med text och layout så det är något jag både 

kan och tycker är jättekul. Med mig än så länge i redaktionen är Anna Frisk, Göteborg. 

 

Jag vill försöka göra en så bra tidning som möjligt, men för att göra detta så behöver jag er hjälp. 

Ni måste skicka in lite artiklar och bilder till redaktionen, och har ni varit på någon utställning så 

blir jag väldigt tacksam om ni har bilder och resultat att dela med er av.  

 

Jag tar också tacksamt emot både positiv och negativ (konstruktiv) kritik på tidningen. Meddela 

mig gärna om tips och idéer, något ni vill att vi ska skriva om eller bara något i allmänhet så lovar 

jag att ta det till mig.  

 

Med förhoppning om en bra tidning / Yvonne Janzén 
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NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN 

Hej alla eurasiervänner! 

 

Nytt år, ny styrelse och nya tag! 

Så har årsmötet passerat vilket gick lugnt tillväga och vi har nu ett år framför oss med mycket 

jobb. Dels måste vi komma igång med uppfödarträffar, geografiskt så ska vi försöka få till det så 

att alla har möjlighet att komma. Närmast nu så har vi ju rasspecialen som går av stapeln i  

Degernäs/Degerfors till pingst. Vi har fått ihop folk till utställningskommittéen men man kan  

aldrig få för mycket folk som hjälper till med smått och gott omkring arrangemanget. Så känner du 

att du kan göra ett handtag i samband med specialen så kontakta Tina Andersson, se kontakt-

uppgifter på insidan av omslaget i tidningen. 

 

Sen ska RAS revideras, RAS som är en förkortning för Rasspecifika avelsstrategier. RAS är vårt 

verktyg för aveln och under de senaste åren har RAS känts svårt att uppfylla för många våra 

uppfödare.  

Det är viktigt att RAS blir mer anpassat till verkligheten och vad vi har omkring oss, det måste 

vara rimligt med tanke på den numerärt lilla ras vi har. RAS är heller inget krav utan en  

rekommendation, det får vi inte glömma. Ingen ska behöva ”hängas” för att man inte följer RAS 

men strävan ska givetvis vara att så många kullar som möjligt följer RAS. Ibland kan det dock  

innas en och annan anledning till att det inte gör det och ändå gynnar rasens framtid. De regler vi 

måste följa är SKK:s grundregler, konsumentköplagen och Svensk djurskyddslag, och uppfödaren 

har givetvis också uppfödaransvar gentemot sina valpköpare oavsett om kullen följer RAS eller 

inte. 

 

Vem är då jag som nu sitter som ordförande, ja många av er vet nog vem jag är men jag kan ju 

ändå skriva lite kort om mig själv. Jag heter Marita Andersen och bor utanför Mora i Dalarna.  

Eurasier har jag haft sen januari -95 och uppfödning sen -98, lever idag med 10 eurasier, 2 saluki 

och min sambo Göran. Jag har varit med sen starten av klubben och har under perioder haft hand 

om Eurasierbladet och jobbat med utställningen, men uppgiften som ordförande är ny för mig. Jag 

får lära mig efterhand men jag tar min uppgift på största allvar och är det något som har en åsikt 

om mitt arbete så är det bara att höra av sig. Nu är det på tiden att eurasierfolk börjar samarbeta 

istället för att motarbeta. Jag ser fram emot detta år och hoppas att vi alla har lärt oss lite i positiv 

riktning av motgångarna som har 

varit. 

 

Är det någon där ute som känner att 

de vill göra en insats i klubben så 

kontakta någon i styrelsen, stort som 

smått, alla behövs! 

 
Marita Andersen 
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Information från Utställningskommittén 
 
 

Nytt internationellt championat (C.I.E)  
 

FCI har beslutat att införa ett nytt internationellt championat (C.I.E) och därför inför 
SKK de förkortningar FCI använder för sina championattitlar.  
 

C.I.B (International Beauty Champion)  
Tilldelas hund som ej är av arbetande ras och som erhållit fyra (4) CACIB utdelade i 

minst tre (3) länder  
av minst tre (3) domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och 
sista CACIB.  

För hund av arbetande ras krävs två (2) CACIB utdelade i två (2) länder av två (2) 
domare plus arbetsmerit  

i enlighet med tidigare regelverk (se SKKs Utställnings- och championat-
bestämmelser).  
Alla dispenser från regelverket som SKK tidigare erhållit efter särskild ansökan till 

FCI har upphört med anledning av det nya championat (C.I.E) som införts.  
I övrigt är kraven desamma som för tidigare INTUCH.  

SKK har tillskrivit FCI och avvaktar besked gällande exempelvis om svenska 
bruksprovsmeriter fortfarande jämställs med IPO.  
 

C.I.E (International Show Champion)  
Fr o m 2009-01-01  

Nytt championat som tilldelas hund av arbetande ras som erhållit fyra (4) CACIB 
utdelade i minst tre (3) länder av minst tre (3) domare, men inte har arbetsmerit för 

att kunna ansöka om C.I.B enligt ovan.  
Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.  
Från denna regel har de nordiska kennelklubbarna (gäller ej DKK) tillsvidare beslutat 

att undanta samtliga jakthundraser som har Sverige, Norge eller Finland som 
ursprungsland.  

SKK har tillskrivit FCI och avvaktar besked gällande exempelvis retroaktivitet.  
SKK har februari 2009 fått besked från FCI angående retroaktivitet. C.I.E kan utdelas 
retroaktivt, men endast för nu levande hundar.  

 
C.I.T (International Working Champion)  

Tilldelas hund som erhållit två (2) CACIT utdelade i två (2) länder av två (2) domare 
plus lägst 2:a pris i kvalitetsbedömning på internationell utställning vid lägst 15 
månaders ålder i jakt-/bruksklass eller öppen klass. Kraven är oförändrade i 

förhållande till t ex tidigare INTBCH och INTJCH. 

*S blir SE* 

 

*Från årsskiftet 2010 ersätts den gamla landskoden för svensk  

(S med SE i SKKs alla register). Det innebär t.ex. att förkortningen för svensk  

utställningschampion framöver kommer att skrivas SE UCH och titeln  

Svensk Vinnare SE V. Obserera att ett mellanslag ska finnas mellan  

landkoden och titeln. Alla svenska championtitlar kommer att omvandlas i  

registret. De hundar som registreras fr.o.m. 1 januari 2010 i Sverige  

kommer att inleda sitt registreringsnummer med koden SE. * 
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VI HAR HAFT EN UNDERBART VIT VINTER, OCH VÅRA 

HUNDAR VERKAR TRIVAS ALLDELES UTMÄRKT I DENNA 

MILJÖ. 

SE OCH NJUT AV DESSA HÄRLIGA BILDER AV VÅR  

UNDERBARA RAS. 

Leiionspitz Famous Falina 

Foto: Eva Carp 

Aakon des Chevaloupsgreg 

Foto: Marita Andersen 

Söskärs Cera 

Foto: Marita Andersen 

Sund Stamm’s Lord Lanson 

Foto: Anna-Karin Lundberg 

Snöstorm på kennel Balder-Balder 

Foto: Anna-Karin Lundberg 
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EU låter Sverige ha kvar undantag om fri rörelse för husdjur ytterligare ett år till!! 

 

EU vill ju att vi husdjursägare ska kunna resa fritt med våra husdjur inom EU. Sverige har dock 

oroat sig för andra farliga sjukdomar än rabies. Den 9 mars bestämde EU-parlamentet att Sverige 

får ha kvar ett undantag från EU:s regler om fri rörelse för katter, hundar och illrar som reser med 

pass (husdjurspass) fram till nästa år men inte längre. Som det är nu så kan man resa fritt med 

husdjur inom EU om man har pass, djuret kan identifieras med mikrochip eller tatuering och är  

vaccinerat mot rabies och vid blodprov visat sig ha tillräcklig mängd antikroppar i blodet. 

Dock har några länder, Sverige, Malta, Irland, Finland och Storbritannien som idag är rabiesfria, 

haft rätten att ha ännu strängare regler för att hålla rabiessmittan ute.  

Några av länderna, bl.a. Sverige kräver också att djuret ska avmaskas, för att skydda mot 

dvärgbandmasken. 

Det är dvärgbandmasken och våra bärplockartraditioner som är krav på våra undantagsregler. 

så nu får vi hundägare se fram emot 2011 och hoppas på något enklare regler för vårt resande med 

våra husdjur. 

 

BOKTIPS 

Valpvardag: en bra start på ett långt hundliv 

Av: Yrsa Franzén-Görnerup 

”Min valp är aggressiv och biter på mina händer, vad ska jag göra?” Så 

lyder den absolut vanligaste frågan som nya hundägare ställer,  

enligt hundpsykologen Yrsa Franzén-Görnerup. 

I ”Valpvardag” ger hon praktiska tips för livet med valpen. Hon  

beskriver vad man kan göra för att förebygga problem och skapa en god 

grund som hjälper hunden att klara av de svårigheter och  

utmaningar som den kan möta senare i livet.  

Det pedagogiska upplägget i text och bild känns igen från de tidigare 

böckerna i ”Hand med hund”-serien.  

Aktivitetsboken 

Av: Memea Mohlin 

Hunden behöver både fysisk och psykisk aktivitet för att få stimulans 

och utlopp för sin energi och nyfikenhet. Men det är inte alltid så lätt att 

hitta på nya roliga övningar. Oftast tryter den egna fantasin innan  

hundens energi tar slut.  

Aktivitetsboken är en bok fylld med övningar, enkla och  

svårare, som du kan göra tillsammans med din hund, både 

Inomhus och utomhus. Övningar som tränar hundens balans och  

luktsinne samt övningar där hunden måste tänka till för att själv finna 

lösningar. Ny upplaga! 
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 Historien om Windi 

                                                                              

     
 

Vi åkte till Mora för att hämta hem en lite valp. Hon var då lugn och tystlåten så 
länge hon var i Maritas hus.  

Valp, barn och övriga hundar packades in i husbilen för en, som jag trodde lugn färd 
till Lysekil. Redan här startade damen och visade att hon har humör och vet vad hon 
vill. Pep och ylade ca 20 mil. Sedan somnade hon av utmattning. Lite svettigt att 

köra med en ylande valp och en unge som tjatar hela tiden om vad man kan tänkas 
göra för att ” pipdjuret ” ska tystna och sova.  

 
Väl hemma installerar hon sig snabbt och konstaterar att vattenskålen är en härlig 
pool. Windi som valpen kallas börjar redan första dagen att ta sats från en hundkorg 

och hoppar därefter ner i vattenskålen. Ska kanske skriva att vår vattenskål här 
hemma rymmer ca. 5 liter. Det är mycket vatten det när det far ut över golvet. 

 
Hon får efter ett par dagar hemma med sig de övriga fyra valparna så det var 
ständigt blött på golvet. När man väl fått ut vattnet ur skålen ska  det krafsas runt i 

det åxå. Sedan springer man omkring så mycket det går över hela golvet.  
 

Har en valpköpare som ringde mig senast igår och frågade hur man får valpen att 
sluta hoppa i vattenskålen. Jag tröstade med att det går över. Det gör det kan jag 
berätta fast det tar rätt lång tid. 

Jag testade med en antispillskål, men den gick fint att dra iväg med och då sölar 
även det ur den. Att ha en antispillskål till 8 hundar förslog liksom inte så långt :o)) 

Windi, Monstret, Prinsessan Krokodillen, Pirayan, Puckot, Snuttan, ja, jag vet inte hur 
många namn valpen har i huset. Vad hon kallas beror lite på hur hon är för dagen.  
 

Piraya var hon när hon drog ut dasspappret över hela hallgolvet. Onza har i alla fall 
förstånd att vänta med att ta den eftertraktade toarullen när pappret är slut. 

Kenzo och Chicko skulle aldrig komma på tanken att göra något sådant. 
Inte Pirayan inte, hon sätter igång och drar ut det som är PÅ rullen. Jag satt vid  

datorn på andra våningen och hörde hur hundarna lekte nere. 
Inte kunde jag lista ut vad dom lekte med. Här har jag hårdpackade toarullar så det 
var MYCKET  papper på golvet. 

 
Givetvis var nu inte Windi ensam skyldig till att pappret var i mikroskopiska bitar , 

utan hela Essmaniasfamiljen hjälptes glatt åt. Var jag glad när jag kom ner?? Jag vet 
nu att det var Vindi som drog ut pappret från toarullen för jag har kommit på henne 
ett par gånger Numera är toadörren stängd.  
 

Hur många skor har Krokodillen gnagt på? Curlingkängor är gott. Speciellt högst upp 
på dragkedjan så nu kan jag bara stänga dom till hälften. Fick ett par tofflor av min 
mamma med massor av pärlor på i somras Dom lever ännu fast utan pärlor.  

Dom ligger utspridda i skogen tillsammans med det som kommer ur bakvägen på 
Krokodillen. Många fina färgglada skitar.  
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Hon blev rumsren till slut och jag la på mattor i köket och vardagsrummet. Härligt, 

det blir lite mer ombonat.  
 

Satt och tog en fika för ett par dagar sedan och Monstret hade skött allt ute riktigt 
länge. Helt plötsligt kommer Monstret farande upp på kökssoffan och sätter sig. 
Ser lite filurig ut. Plötsligt hör jag att det skvalar!! 

Var kommer det ifrån? Jo, nu var det dags för nya hyss. Monstret sitter längst bak i 
soffan och KISSAR!! Inte i soffan utan lyckas sikta strålen ner mellan soffan och  

elementet därav det skvalande ljudet. Herregud! Vad har jag gjort för att drabbas av 
detta ? Det var bara att städa och Monstret ville gärna vara med och leka med 
kissetrasan.  

 
Varje morgon är det väckning. Inte av klockan utan det sköter vår lilla valp. Ja, så 

liten är hon inte längre när hon kommer i 120 knyck och hoppar upp i sängen.  
De övriga hundarna har lite hyfs för de hoppar upp i fotänden . Inte Vindi, hon  
hoppar upp vid kudden, på mitt huvud och tycker att jag ska stå upp. NU!!!  

Det går inte att vänta för enligt Vindi ska jag stå upp direkt. Givetvis gör jag det 
och går ner och släpper ut henne. Några gånger har jag reagerat på att det är fasligt 

mörkt i dom andra husen. Har då kollat klockan och konstaterat att hon jagat upp 
mig mitt i natten, typ tretiden. 

Nu går jag inte på den längre utan kollar klockan innan jag går ur sängen. 
Smärtgränsen är klockan sex för min del.  
 

Vid fyra månaders ålder är hon en Prinsessa att duscha. Hon är den enda hunden jag 
har som står som ett ljus utan att jag behöver klä av mig och gå in i duschen. Hon 

njuter av att bli torkad av hårtorken. Somnar i mitt knä. Snäll att klippa klor på, har 
då aldrig protesterat över det. Äter snällt sin mat och givetvis tigger hon vid mat-
bordet som hon ska :o)) 

 
Jag brukar säga att denna valpen har jag fått för mina synders. Så är det nog men 

jag skulle inte byta bort henne för ”allt smör i Småland”. 
Windis specialitet är att rymma, hoppar ut över allt. Jag stänger och stänger och  
höjer staket. Hon har vingar, därav namnet Humlan. 

 
Nu bor vi ju ute på landet med 1.40 staket så nu kommer hon inte ut längre. Hon har 

växt till sig vid ett och ett halvt års ålder. En lugn och go tjej som trivs med livet. 
Älskar att sitta i soffan och ligga i sängen. 
 

Tack Marita och Göran för att vi fått hit Yrvädret. Hon sätter fart på familjen och vi 
har då aldrig långtråkigt med denna 

dam. 
 
Anette Essman 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

  

Leiionspitz Windorah 

”Windi” 
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HUND 2009 12-13 December 

 

För första gången fick vi ansvaret att arrangera Svenska Eurasierklubbens rasmonter på 

HUND 2009 i Älvsjö, Stockholm. Vi startade planeringen rätt tidigt och redan vid första 

samtalet vi hade så var våra ideér näst intill lika. Det var som att läsa  

varandras tankar, väldigt kul! Vi fick lite tips ifrån andra personer som tidigare hade gjort 

montern vilket vi var tacksamma för, men det är ändå rätt svårt att veta hur allt ser ut i 

verkligheten.  

 

Vi gjorde ett schema för att det inte skulle bli så tungt vare sig för våra älskade  

vovvar samt för oss själva. Det var väldigt enkelt att få till folk, hundar var lite  

knepigare men det gick till slut. Vi skrev upp allt material som skulle behöva köpas in och 

försökte hålla oss till budgeten som vi hade. 

 

När det väl var dags att börja bygga montern på fredagen den 12 December så möttes vi upp 

under eftermiddagen på mässan. Det var redan många som var i full gång när vi kom dit och 

det var otroligt kul att se hur allas montrar växte fram!  

Stämningen var väldigt positiv och vi fick hjälp och vägledning av våra grannar som gjort 

detta i många år. Vi fick även hjälp av Yvonnes man att klä väggarna vilket var lite knepigt, 

stort tack till det säger vi! Väggarna blev i mörk grönt, vi dekorerade med ett 

”fönster”(spegel), bokstäver i rött som bildade EURASIER, en julgran och några tavlor med 

Eurasier på. Material vi hade med oss var färgnyckeln,  

informationsblad att dela ut om rasen. En tavla som Madeleine gjort om rasens  

historia samt försäljning av 2010 års almanackor. Yvonne´s företag sponsrade med godis 

vilket var väldigt populärt, stort tack Yvonne för det! 

 

Efter några timmar var det dags att bege sig hem för att sova lite. När vi väl gick därifrån 

hade vi sett och fått många andra tips på hur man skulle kunna göra nästa år, och tankarna 

for även i huvudet om vad alla andra i vår klubb skulle tycka om montern i år.  

Vi skulle själva stå första passet. Men det dök snart upp folk och hundar som ville börja 

arbeta nu, så Madeleine lämnade sin plats åt dessa.  

Vår monter var välbesökt och det roliga var att det faktiskt var så många som  

faktiskt redan kände till vår ras! Några skulle ha en Eurasier i framtiden, några hade t o m 

beställt och skulle hämta hem sin valp snart. Men så fanns det även de som inte tidigare sett 

rasen som ställde mycket frågor. Nästan allt material som vi hade med oss gick åt vilket ju 

visar på ett stort intresse av rasen! 

 

Nu återstod bara att riva ner allt vilket vi fick hjälp med och det tackar vi innerligt för! Det var 

inte bara att riva utan alla klamrar osv på väggen skulle bort och det var ett riktigt 

”karlagöra”.  

En del av materialet har nu sparats till nästkommande år och vi har även avlagt  

rapport till styrelsen om vissa idéer som vi fick i och med vårt arrangemang kring montern. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Janzén med Nemo och Cecilia Govers med Zelma 

Ett stort tack till alla er som  

gjorde detta möjligt 

 

Ylva Malmbom / Ebony 

Cecilia Govers / Zelma 

Åsa Edesten & Christian / Bilbo 

Eva Adut / Lotus 

Agneta Ulvkrans / Honey 

Lotta Stenbacka / Gizmo 

Jennifer Andersson / Molly 

Per Janzén / Nemo 

Viveka Jonasson 

Tack för att vi fick förtroendet att  

arrangera klubbens rasmonter  
på Hund 2009! 

 
/Yvonne Janzén och Madeleine Andersson 
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MH 

Mentalbeskrivna hundar 

 

 

Leiionspitz Charming Calvin    S69130/2007 

Leiionspitz Ylo      S17859/2007 

 

Aakon des Chevaloupsgreg    S16313/2006 

Essmanias Anazai      S61960/2006 

Essmanias Bernstein     S68015/2007 

Filurias Bastian      S53846/2007 

Leiionspitz Vlad      S57478/2006 

Essmanias Allie      S61958/2006 

Essmanias Alzea      S61957/2006 

Leiionspitz  Adorable Alice    S39426/2007 

Leiionspitz Beautiful Blossom   S66060/2007 

Lovely Megan’s Brooke Shields   S68177/2007 

 

Foxfire Sphinx       S45266/2006 

Foxfire Xander      S46722/2008 

Lovely Megan’s Brad Pitt    S68174/2007 

Mabuh’s Reimondo      S14764/2006 

Foxfire Maitai       S30826/2005 

Foxfire Paragon of Beauty    S60918/2005 

Risangårdens Duchess     S64717/2007 

SundStamm’s Ebony Star    S64193/2006 

 

Reldaz Camaro      S56489/2008 

*MH - för Eurasier 

*Det är bra för Eurasierns framtid i Sverige att så många som möjligt 
genomför MH-beskrivningar på sina hundar. MH står för 

Mentalbeskrivning Hund. Du kan boka tid hos närmaste Brukshundklubb, 
även om du inte är medlem där. Hunden måste vara över 1 år och löptikar 

får inte deltaga. Det kostar 350 kr. 

Anmälan och inbetalning måste vara arrangerande klubb tillhanda senast 
3 veckor före utsatt beskrivningsdatum. Du finner alla planerade MH- 

beskrivningar för året på SBKs hemsida: www.brukshundklubben.se/ 
Glöm inte att skicka in en kopia på beskrivningsprotokollet till  

MH-kommittén för arkivering, därefter erhåller ni ett MH-Diplom från  

klubben. 
Läs mer på klubbens hemsida under MH-kommittén. 
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 Information på dansk. 

 
Dommer: 
Paul Silder, Tyskland og C.M.C Saes, Holland 

 

 

Klasseinddeling: 

 

Baby klasse 

Alder: 3-6 måneder (uofficiel klasse). 

Hunde tilmeldt i babyklasse konkurrerer om at blive bedste baby i racen. 

 

Hvalpeklasse 

Alder: 6-9 måneder (uofficiel klasse). 

Hunde tilmeldt i hvalpeklasse konkurrerer om at blive bedste hvalp i racen. 

 

Mellemklasse 

Alder: 15-24 måneder. 

Hunde tilmeldt i mellemklasse konkurrerer om certifikat (CAC) og BIR. 

 

Åben klasse 

Alder: fra 15 måneder. 

Hunde tilmeldt i åben klasse konkurrerer om certifikat (CAC) og BIR. 

 

Championklasse 

Hunde tilmeldt i championklasse konkurrerer om BIR, men IKKE om certifikat (CAC). For udenlandske 

hunde gælder, at dokumentation for nationalt eller internationalt championat skal  

vedlægges. Danske champions SKAL anmeldes i championklasse eller veteranklasse. 

 

Veteranklasse 

Alder: fra 8 år. 

Hunde tilmeldt i veteranklassen konkurrerer om BIR og Bedste Veteran, men IKKE om certifikat (CAC). 

Danske champions SKAL anmeldes i championklasse eller veteranklasse. 

 

Avlsklasse 

En avlsklasse består af et forældredyr med minimum tre og maksimum fem stk. afkom (1.generation: 

sønner/døtre). Hundene skal være tilmeldt utdstillingen i enten champion-, junior-, mellem-, åben-, eller 

veteranklasse. (Dog kan avlshunden i en avlsklasse være anmeldt udenfor bedømmelse). Hvalpe samt 

hunde, der har fået tildelt Disqualifed eller Cannot Be Judged, kan ikke deltage. 

 

Opdrætsklasse 

En opdrætsklasse består af minimum tre og maksimum fem eksemplarer af samme race og race-variant, 

uanset køn, opdrættet af samme opdrætter (samma kennelnavn). Hundene skal være  

tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-, mellem-, åben-, eller veteranklasse. Hvalpe samt hunde, der 

har fået tildelt disqualifed eller Cannot Be Judged, kan ikke deltage. 

Præmieringsbånd og rosetter: 

Kvalitetsbedømmelserne angives med følgende farver: 

 

 Excellent:     Lilla bånd 

 Very Good:   Rødt bånd 

 Good:    Blåt bånd 

 Sufficient:    Gult bånd 

 Certifikat (CAC):   Rødt/hvidt bånd 

 BIR /bedst i racen):  Rød/gul roset 

 BIM (bedst i modsat køn): Blå/gul roset 
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Vi var på utställning en helg i januari. En inofficiell sådan i Eskilstuna med  

147 hundar anmälda uppdelade på tre ringar. 
  

Detta var vår andra utställning med Fonzo, vår första var i Köping i november 
men där blev vi utslagna direkt. Vi fick jättebra kritik av domaren och det 

enda hon hade att anmärka på var att han var lite omogen, jo ja tackar ja. 

Både han och jag var ganska förvirrade när vi skulle springa runt i ringen. 
Hade ju aldrig tidigare ens besökt en hundutställning så det blev väl lite av en 

chock för oss båda. Fast Fonzo var hur glad som helst och tyckte att det var 
jätteroligt. Men jag fick väl lite av en blackout när jag inte ens visste hur jag 

skulle springa då domaren bad oss göra en triangel!? 
  

Men nu i söndags tog vi nya tag. Och nu hade vi faktiskt tränat en del på att 
springa fint och inte bara galoppera på i full fart som Fonzo helst vill göra. När 

vi kom till utställningsplatsen blev vi lite smått förvånade vad liten lokalen var 
där allt ägde rum och tre olika ringar var det också. Sen hör det till saken att 

golvet var superhalt, både förare och hundar halkade omkring som Bambi på 
hal is så jag tänkte att det här kommer ju aldrig att gå vägen. 

  
Fonzo var som vanligt supertaggad, jättenyfiken och superglad. Hälsar på allt 

och alla som han får chansen till och svansen går i ett. Vi försökte väl värma 

upp så gott det gick men han bara halkade omkring och såg väl mer ut som 
en kråka än en Eurasier. Fick rådet att doppa tassarna i Coca-Cola för att  

kanske få lite bättre grepp men det hjälpte föga. Men alla andra stora hundar 
halkade ju lika mycket de också,  så det var ju lika för alla. Ja så var de dags, 

då var det bara att se glad ut och göra sitt bästa. Fonzo började med att  
verka försöka slå banrekordet, sedan tänkte han hoppa upp på bordet där de 

små hundarna visas upp och när domaren skulle känna igenom kroppen på 
honom så försökte han hoppa upp i knät på henne, grattis. Sen var det dags 

att ställa upp honom framför domarbordet. Och detta hade vi baske mig  
tränat så mycket på så stå kan han ju, trodde jag ja. Nu har han stått hela  

tiden medan de andra hundarna visats upp, men när det väl gäller ja då  
sätter han sig så fint så med ryggen mot domaren. Jag tänkte att nej nu är 

det väl kört. Vi går väl inte ens vidare till gruppfinal trots att han var ensam 
Eurasier. Men han ställde sig tillslut riktigt fint och fick jättebra kritik och vi 

fick en BIR rosett, något förvånad. 

  
Jamen nu var jag ändå nöjd, en rosett att hänga på väggen,  i gruppen var 

det ju totalt 25 hundar så där har vi ju ingen chans. Men vad händer, jo vi 
vann gruppen! En till rosett och en stor påse hundmat, jag var helt chockad 

när domaren önskar oss välkommen tillbaka till Best In Show. 
  

DEBUTEN! 

Tänkte att jag skulle passa på att skryta lite om världens bästa vovve... 
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Där skulle då en hund från varje grupp mötas, så totalt var vi 10 helt olika 

ekipage. Men det dröjde ganska länge innan finalen. Vi fick väl vänta typ  
3-4 timmar skulle jag tro. Och Fonzo var lika glad hela tiden. Tänkte att nu 

får han väl kramp i svansen snart eftersom han viftat på den konstant i  
6 timmar. Vi fick så många snälla kommentarer från folk som aldrig träffat en 

Eurasier som varit så social och gosig. 
  

Tillslut fick vi ställa upp oss igen och nu var det alla tre domare som skulle 
bedöma oss. Här var jag helt övertygad om att vi skulle bli sist. De andra 

hundarna var mycket äldre och de sprang som om de aldrig gjort annat än 
varit på utställningar. Och förarna verkade superseriösa, de hade special-

byggda burar på hjul för hundarna och massor av rosetter hängandes på  
burarna. Jaja, men att komma på tionde plats av 147 är ju inte dåligt det  

heller! 
  

Men nu sprang Fonzo riktigt bra, han började väl så smått bli lite trött och jag 

hade ju varit så nervös hela dagen så jag var väl lite mindre skärrad jag  
också. Så när de skulle ta bort hälften av hundarna fick vi vara kvar.  

Nu kunde vi bli sämst femma alltså, men vi blev inte femma och inte fyra  
heller. 

Fonzo blev BIS-3!!!! av totalt 147 hundar, helt sjukt och vi fick en fin pokal 
(ja jag vet men oj vad stolt jag är). 

  
Ja det här var banne mig det roligaste jag varit med om. Nog för att det 

"bara" är en inofficiell utställning och visst, på "riktiga" utställningar är  
domarna säkert mycket hårdare så vi måste fortsätta att öva på springandet 

men faktum är att vi vann ju över massvis av "duktigare" hundar/förare så för 
självförtroendet gjorde detta verkligen susen. 

  
Fonzos kritik: Härlig hund av utmärkt typ, väl ihopkommen, vackert huvud 

och utryck, vacker färg och päls, vackra rörelser, bra temperament. väl visad, 

Hp. BIR. 
  

 
Stolta hälsningar, Jenny & Fonzo 

(Leiionspitz Famous Finley) 
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Välkommen till Degernäs camping  21-23 maj! 

 

 Kontakt till Degernäs camping: 

Mailadress: reception@degernascamping.se eller telefon 0586-449 99 
  

         Svenska Eurasierklubben inbjuder till officiell utställning. 

Grillafton så klart!! 

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

dryck. 

Söndagen den 23 maj 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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Röntgenresultat höfter, armbågar samt  

patellastatus och ögonlysning 

 

 
 

 

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: 

 

Marita Andersen 

rontgendiplom@eurasierklubben.se 

Regnr Namn Kön HD ED Patella Öga 

S11175/2008 Daqela’s Piri Piri H A ua ua  

S61958/2006 Essmania’s Allie T B ua   

S68013/2007 Essmania’s Bellini H C 2   

S68015/2007 Essmania’s Bernstein H C ua   

S55569/2008 Essmania’s Carne’A T C ua   

S55571/2008 Essmania’s Corleone H C ua ua  

S61951/2008 Essmania’s Denizli T A ua   

S53848/2007 Filurias Bliss T A ua ua  

S45265/2006 Foxfire Sonaki H A ua ua ua 

S64912/2007 Foxfire Vittra T A ua ua ua 

S68963/2008 Foxfire Zebulon H A ua   

S60331/2008 Fridlyckans Belinda T A ua  ua ua 

S20197/2008 Ilifos Gizmo H A ua   

S34323/2008 Leiionspitz Eye-Catching Exter H A ua   

S50152/2008 Leiionspitz Famous Falina T A ua ua  

S51051/2008 Leiionspitz Famous Frost H C ua ua  

S26361/2007 Leiionspitz Zelma T A ua   

S62353/2008 Lejonskogens Raija T C ua   

S68181/2007 Lovely Megan’s Boris Karloff H B ua ua  

S68171/2007 Lovely Megan’s Bruce Lee H A ua   

S47575/2008 Lundvangs Hannibal H B ua   

S41154/2007 Orionstjärnans Atlas Af Harryson H D ua   

S64195/2006 Sund Stamm’s Everlasting Love T A ua ua  

S11666/2008 Sund Stamm’s Hedline In Havana T A ua ua  

S57299/2008 Sund Stamm’s I Am Indigo H B ua ua  
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Tyresö Slottspark 
 

En söndag i januari träffades 19 eurasier med familjer  

för att gå en promenad i Tyresö Slottspark. 

 
 

SMHI hade lovat en sol med ett litet 

moln, men det enda vi såg den här  

dagen var en jämngrå himmel. Ett par 

minusgrader kändes lagom efter den 

stränga kylan vi haft hela januari, lite 

vind gjorde inget heller, men en  

strimma sol hade suttit fint. Men lite 

gråväder hindrar inte en rejäl skock  

urasierägare, sken som solen gjorde alla 

glada människor som dök upp vid  

kyrkan denna söndag. 

Jag hade skrivit i vägbeskrivningen att 

det är ”lätt att hitta och väl skyltat” men 

när jag kom på morgonen såg jag att det 

var ett vägbygge just vid avfarten till 

slottet, så skylten var nedtagen! Jag 

hoppas ingen åkte vilse.  

Det finns flera parkeringsplatser, så för 

att inte tappa bort någon skulle vi ses 

framför kyrkan. När den ringde klockan 

elva var det nitton hundar med familjer 

som samlats och jag kan tänka mig att 

några som var på väg in i kyrkan  

undrade vad vi hade för planer.  

Men när kyrkklockorna slog lämnade vi 

strax kyrkbacken och gick mot 

slottsparken. Parken är ganska känd, 

den är rätt gammal och väl bevarad. 

Den ligger vackert vid havet och 

vanligtvis är det grönt och lummigt. Nu 

var det vintervitt istället.  

Slottet och kyrkan byggdes under 1630-

talet. På 1770-talet moderniserades  

slottet och den första engelska parken i 

landet planerad av trädgårdsarkitekten 

Fredrik Magnus Piper, anlades runt  

slottet, det är samma park än i dag! 

Två glada eurasierkillar som inte frös 

utan stortrivdes! 

Nalle & Nemo 

Anna-Karin och Malva visar hur  

klickerträning kan gå till. 
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Det var verkligen roligt att så många ville komma och det är roligt att så många  

hundar kan träffas utan några problem. Jag vet att det var några familjer här i dag 

som ännu inte har eurasier. Vad jag förstod av dem så funderar de inte längre på OM 

utan på NÄR. Åtminstone två av dem kände jag igen sen tidigare, de har varit med 

vid ett par tillfällen och det är ett verkligt bra sätt att välja hundras. Är man så noga 

och engagerad innan man bestämmer sig för vilken ras man ska leva med, så ökar 

det chanserna enormt för att man verkligen ska få den där rasen man letar. Till er vill 

jag säga: Bra gjort! 

 

Efter en tur i parken gick vi upp till borggården och satte oss på slottstrappan för att 

fika. Jag passade på att fota lite - och var inte ensam. Undrar hur många pixlar med 

eurasier det blev i dag! Under fikat berättade jag mycket kortfattat om klickerträning 

och Malva fick visa hur man kan träna. Hon fick lära sig att ta upp min vante från 

marken. Jag rekommenderar att man tar hjälp av en bok eller en kurs för att lära sig 

träna på rätt sätt, men det är inte alls svårt och det är lätt och roligt! Malva lärde sig 

stänga en skåplucka i köket på en enda lektion! Som bokförslag finns ex 

”Klickerträning för nybörjare” ISBN 978-91-518-4907-2.  

 

Alla som var där fick också 3 kilo gratis hundmat från Eukanuba. Jag orkade inte 

bära, så man får hämta maten själv i sin djuraffär. Vi hann inte prata om mat, jag 

hade tänkt på det, för jag vet att många undrar om matrutiner och matlust. Det får bli 

en annan gång! Rätt som det var började det bli kallt och det var dags att packa ihop 

och åka hem. Jag måste säga att jag var mycket nöjd och glad när jag satt i bilen på 

hemväg. Tänk att så många ville komma och så trevligt vi hade! Som vanligt fick 

jag äta min smörgås och öppna min termos med kaffe när jag satt hemma i soffan 

med varma tofflor på fötterna. Jag sprang runt och fotade under fikat, men tack för 

blåbärskakan Ylva, den var det enda jag hann äta. Och mina fötter var iskalla. Jag 

minns att jag sagt att man skulle klä sig varmt, varmare än man trodde… Ändå hade 

jag bara ett par strumpor i mina gummistövlar, det blev kallt om fötterna! 

 
Text och foto: Anna-Karin Lundberg 

Lova och Malva 
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Vår rastypiska 

Eurasier! 
 

 

 

 

Året är 2010 och tiden för utställningarna har 

satt igång. Nu planeras det i mängder för de 

framtida utställningarna och hundarna ska både 

borstas och badas men också gärna vara 

rastypiska – Annars kommer man inte långt, 

eller? 

 
Vad är då en rastypisk Eurasier? I rasstandarden 

presenteras den utopiska Eurasiern, teoretiskt, dock 

ser verkligheten lite annorlunda ut. 

Idag finns det stora variationer inom nästan allting 

gällande Eurasiern, så som färg, storlek, intryck och 

även temperament, detta därför att alla har olika 

åsikter/tankar om hur en Eurasier faktisk ska se ut 

och vara. Det är mycket en smaksak det där då vissa 

gillar stora grova hundar medan andra gillar lite 

mindre och nätta hundar. Detta ger, som förstått, en 

stor variation på utseendet men också på 

mentaliteten hos rasen som kan göra att meningarna 

går isär väldigt mycket om vad som faktiskt är en 

rastypisk Eurasier. 

 

Du kan, i rasstandarden, finna ordet ”reserverad” 

och det är nog över det ordet som de flesta snubblat 

över och lagt in sitt eget tycke. För vad betyder 

egentligen ordet reserverad?I ordboken kan du finna 

flera synonymer så som avvaktande, försiktig och 

tystlåten (?).   

Dessa ord ska då beskriva ordet reserverad med 

andra krångliga ord. Det är inte lätt ibland men jag 

ska förklara mitt synsätt på ordet ”Reserverad”. 

En reserverad hund  är varken som en överdrivet 

glad golden eller som en hårt slagen bullterrier. 

Hunden, som är reserverad, tar inte spontant kontakt 

med främlingar men är heller inte rädd, osäker eller 

stressad/aggressiv över varken person/hund eller 

situationen utan är istället lugn och balanserad med 

ett harmoniskt kroppsspråk. Detta är då mitt synsätt 

på ordet reserverad. 

 

Vår rastypiska Eurasier 

Frågan många uppfödare måste ställa sig är vad de 

vill uppnå med aveln och utifrån vilken ”mall” de 

bör avla ifrån. De flesta svarar nog rasstandarden 

men om det hade varit så hade ju Eurasiern sett 

likadan ut. Överallt. Både mentalt och exteriört.  

Men nu gör rasen inte det och det kan då bli svårt 

för vissa valpköpare men också för domare att 

bedöma om en hund är bra eller inte, eftersom den 

ena inte är den andre lik. Men eftersom att 

rasstandarden bara är en mall så läggs mycket eget 

tycke till, vilket gör att vi har en väldigt stor 

variation på utseende och liknande. Vilket kan både 

vara till fördel och nackdel, det avgör man själv. 

 
Första Eurasiern jag träffade 

Nea var den första Eurasiern Jag träffade. Jag hade 

inte ens sett någon på avstånd och ännu mindre 

pratat med en ägare av rasen (förutom upp- 

födaren/-na). Ja, det var nog vågat att köpa henne, 

tycker dom flesta, men för mig var det helt 

fantastisk. Att liksom kunna ge denna ”nallebjörn” 

en rätt start från början och behandla henne som 

vilken hund som helst och inte som något 

”specialfall”. Självklart hade jag gjort min hemläxa 

och läst en hel del om rasen men det är ingenting i 

jämfört med att vara ägare åt en. 

Hon började sitt liv hos oss med att springa in som 

en stormvind i lägenheten för att kolla av läget 

sedan var det att slockna på första bästa ställe  

– I mitten av vardagsrummet, på rygg. Hon kände 

sig alltså trygg, redan från första dagen. 

 

Idag är hon en väldigt harmonisk och lugn hund 

som är väldigt starkt knuten till mig och jag är starkt 

knuten till henne. Hon är väldigt trygg i sig själv 

och i oss, både som hennes vän och ledare. Hon 

skulle följa oss genom eld och vatten; utan tvekan. 

Hon är väldigt lydig och har en stor vilja av att vilja 

samarbeta och jag kan idag ha henne lös i nästan 

vilka situationer som helst. Hon har, i skrivandets 

stund, inte ens uppnått ett års ålder, och inget av 

detta har jag fått gratis. 
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Det kan vara skit jobbigt, på ren svenska, att träna 

hunden de första 2 åren eftersom att valparna växer 

och utvecklas från nyfödd till tonåring på endast 2 

år i jämfört med människans hela 15 år, dock 

handlar det bara om prioritering och man måste inse 

att krävs både tid och engagemang men också vilja 

från en själv när man skaffar en hund/-valp. 

 

Tränar man bra och tidigt på de saker man anser är 

viktiga och självklara, så får man också en trevlig 

hund, för resten av dess liv – Men se till att ha 

roligt också! Ger man däremot valpen en halvtaskig 

träning och inte går på t.ex. valpkurser för att få 

hjälp eller bara för att vänja valpen vid andra hundar 

så får man dras med det halvtaskiga hela hundens 

liv och man kan egentligen aldrig lita på sin hund. 

Man får vad man förtjänar! 

 

Detta gäller absolut inte bara Eurasiern, utan det 

gäller alla hundar (och ägare!), oavsett ras, kön eller 

färg. Alla bör vara medvetna om vad de får hem 

men alla bör också vara beredda på att faktiskt 

arbeta med sina hundar, oavsett om hunden  behöver 

det eller inte, så är det fortfarande en hund du köpt, 

inte ett gosedjur. 

 
Jag vet vad jag vill 

Jag vet vad jag talar om. Tro mig. Jag har en 

unghund samt en valp hemma och båda är två helt 

olika raser också. I bådas rasstandarderna står det att 

dom ska vara reserverad men ingen av mina töser är 

särskilt reserverade. 

Jag har en dröm om att våra lurviga, goa hundar 

gärna ska få vara lurviga och goa utan rädsla eller 

skygghet men för att uppnå detta måste vi 

samarbeta, unga som äldre, oerfarna som erfarna.   

Texten handlar egentligen om den rastypiska 

Eurasiern och jag kan i dagsläget inte ge något 

konkret svar på vad som just är en rastypisk 

Eurasier. En sak är jag i alla fall säker på och det är 

att ingen vill leva i fångenskap på grund av sin 

hunds rädsla. Jag vet att jag inte vill det och jag vet 

att hundarna inte vill det. 

 

 

Keep up the good work and don't give up 

trying! 

 

 Av: Viveka Jonasson, en liten kvinna med en 

stor röst och vilja 

 

Speciell ras eller som vilken annan ras som helst? 

Visst är en Eurasier väldigt speciell, som alla andra 

raser eftersom alla har olika ”krav” på sina ägare 

och ingen ras är en andre lik. 

 

Många av dom som jag har träffat under mina 

promenader med Nea har reagerat mycket på att det 

inte bara var en söt liten björn jag hade i kopplet, 

utan också en Eurasier. När de väl börjat klappa 

henne och jag nämner rasen så har de flesta ryckt 

till, då de trodde hon skulle fly all världens fart ifrån 

dom – Av rädsla. De trodde alltså, genom att klappa 

henne, att dom gjorde henne illa – Psykiskt. Till och 

med en familjemedlem till mig, som arbetar med 

hundar/katter dagligen, blev till eld och lågor när jag 

berättade att vi funderade på att köpa en Eurasier. 

Men idag så har personen ifråga nog insett att alla 

hundar inte är likadana – det krävs bara lite tid och 

engagemang. 

 

Jag har fått höra flertalet gånger att ”Oj oj, en 

Eurasier, ja, jag tycker synd om dig, vilket arbete!”  

eller ”Vad är för fel på hunden? - Tror du fått en 

blandras” eller ”Hon är inte rastypisk, hon är för 

trygg”. Det är tråkigt att man inte kan inse att en 

Eurasier är precis som vilken ras som helst och med 

lite träning samt engagemang så kan man få en helt  

fantastisk kompanjon för resten av dess liv. 

 

Jag har också hört en hel del positiva saker, som 

ligger varmt om hjärtat, så det har inte bara varit 

negativt, nej nej! Men oftast så är det de – Tyvärr. 

Vi, Eurasierägare, måste ändra på den saken och 

visa världen vilken underbar ras Eurasiern faktiskt 

kan vara – för det finns faktiskt dåliga exemplar hos 

varje ras; men vad säger att alla behöver vara så? 

 

De är söta när de är små men... 

Valparna är så gulliga, som nallebjörnar, men de är 

allt annat än en nalle och skenet bedrar ganska så 

mycket. De är ett rovdjur, i grund och botten, som 

behöver kärlek, träning och en stadig ägare. Som 

min instruktör för Nea säger ”De är väl som andra 

hundar. De blir vad man gör dom till. Lugna trygga 

ägare ger lugna trygga hundar som kan lita på sin 

ägare!” och detta trots att Nea är nog den första 

Eurasiern hon träffat. 

 

Det är oftast under valptiden som de flesta misstag 

görs, från oss människor, då vi ofta glömmer bort att 

dom faktiskt är hundar, trots de söta valpögonen.  

Vi behandlar dom som riktiga sockersöta små tussar 

som bara ska få pussas på hela tiden, istället för att 

inse att de behöver miljöträning, socialträning men 

också en hel del vardaglig träning.  
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  Resan till IFEZs årsmöte i Holland 

 
Trots allt satt vi till slut på flyget till Holland! Vi brukar åka tillsammans 

på Eurasierresor och trodde och hoppades att även den här resan skulle 

bli lyckad. Lite oroliga var vi, för vår ordförande hade inte skrivit under 

överenskommelsen om ett associerat medlemskap i IFEZ. Vi var så 

oroliga att vi kvällen innan avresan ringde till ordföranden John Stegman 

och frågade om det var någon idé att komma, om vi var välkomna. Han 

sa att vi var varmt välkomna precis som alla eurasiervänner, med eller 

utan påskrivet kontrakt.  

 

Linde Wewel och undertecknad, Anna-Karin Lundberg, landade med 

Ryan Airs flyg i Eindhoven på fredag eftermiddag. Där hyrde vi en bil 

och körde mot Apeldoorn, en resa på ett par timmar, om vi inte fastnat i 

rusningstrafiken. Vi kom fram vid sjutiden på kvällen till hotell 

Kantarell. Redan i hotellets foajé såg vi bekanta ansikten och förstås 

några eurasier. I utlandet tar man med sig sin hund dit man går, även om 

det är en restaurang på ett hotell!  

 

Vi slängde in väskorna i vårt rum och skyndade tillbaka till restaurangen 

för att hinna äta middag innan mötet skulle börja. Det här hotellet låg vid 

ett naturreservat och det verkade som om många åkte dit för att 

promenera i naturen och sedan äta middag. Restaurangen var proppfull 

och vi fick sitta i foajén som hade en bardel. Om någon har sett ”Hell’s 

Kitchen” med Gordon Ramsey på TV, så har ni sett hur det kan gå till med oerfaren personal. Det här var som ett 

avsnitt ur serien med hopplöst dålig service. Det var så eländigt att det tillslut blev roligt, mat dukades fram och togs 

bort, en hann äta klart innan den andra fick nåt att dricka, beställningar glömdes bort och blandades ihop, betalningen 

slutade med en enda röra!  

 

Till slut blev vi mätta i alla fall och gick till möteslokalen en 

trappa upp. Där var förberett med datorer och projektor. Vi från 

Danmark och Sverige hade fått en dator med dagordningen på 

engelska, annars var det uteslutande tyska som gällde. Fast några 

av medlemmarna var riktigt duktiga på engelska och tolkade åt 

dem, som inte kunde någon tyska alls.  

 

Närvarande var representanter från de tre tyska eurasierklubbarna 

ZG, EKW och KZG, samt klubbar från Österrike, Belgien, 

Schweiz, Danmark, England, Holland, Finland, Sverige, USA och 

Norge. Norge är inte medlemmar än, de var där för att 

rekognoscera. Det blev mycket prat och diskussioner kring 

organisationen och man kom fram till att IFEZ även 

fortsättningsvis inte skulle ha något eget ”kontor” utan skulle 

arbeta vidare som nu, där ordförandeskapet flyttas runt bland medlemsländerna. Poängen är att det inte finns någon 

budget, IFEZ har ingen egen kassa och så ska det förbli. De flesta var överens om att vinsten av en fast administration 

inte skulle uppväga de kostnader det skulle innebära. Till ny ordförande valdes Peter Möllenbruck från den 

Schweiziska rasklubben IGES.  

 

Vi kom också fram till att nu när så många länder är medlemmar behövs en tydligare struktur och viktiga dokument 

kommer att publiceras både på tyska och på engelska. Vi svenskar som har engelska som första främmande språk 

glömmer lätt att i stort sett resten av Europa talar eller i alla fall förstår tyska.  När jag var där förra året blev jag 

vänligt mottagen, men språket haltade lätt. Nu när Linde var med som talar tyska flytande var isen helt bruten! Vi 

välkomnades med öppna armar och frågorna om Sverige och svenska uppfödare ville aldrig ta slut! 

 

Olika klubbar inom IFEZ har olika krav för avel. För första gången i IFEZ:s historia hade man sammanställt de olika 

klubbarnas ”minimal” det vill säga minimikrav för att en hund ska kunna användas som avelshund. Vi började prata 

om och jämföra de olika reglerna och fundera på hur man ska sätta ett”lägsta godkända” som alla klubbar kan 

acceptera som kan vara ett mål i IFEZ för alla ska följa. Vi kunde konstatera att likheterna mellan klubbarna var stor. 

Skillnader fanns i hur sträng man var med avel på C-höfter. Belgien stack ut lite och accepterade att ändra så att man 

hamnade i nivå med de andra klubbarna. I många av klubbarna kan man acceptera att en hund har C-höfter om den har 

många andra fördelar som man vill tillföra rasen.  
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Alla klubbar var överens om att man måste vara försiktig i sitt avelsurval så att man hela tiden behåller ordentligt med 

genetisk variation. Att utesluta friska och fina hundar för mindre skönhetsfel var inte viktigast. Det sades: ”En vit fläck 

gör inte ont!” och det är något att minnas. Vi har väl alla en benägenhet att haka upp oss på mindre - men synliga - fel 

för att utesluta hundar ur avel. 

 

Det bestämdes att bilda några olika arbetsgrupper. En dokumentationsgrupp som ska översätta viktiga dokument till 

engelska. Den ska också sammanställa avelskraven och samla all information om IFEZ:s grundade och historia. En 

hälsogrupp ska samla data om olika sjukdomar. Det pratades om det nya modet att kastrera hundar, och professor dr 

Kurt Kotrschal var väldigt engagerad och upprörd över att unga hanhundar så ofta kastrerades lättvindigt utan att 

ägarna funderade på hur det påverkade deras hundar.  

 

En datautbyteskommitté ska se till att datautbytet 

fungerar. Databasen är huvudsaken med IFEZ. Alla 

klubbar arbetar för att få fram så mycket fakta som 

möjligt om olika hundar och sedan låta de bästa gå i 

avel. I Sverige är det några  

uppfödare som importerar hundar eller parar i utlandet. 

Tillgången till databasen skulle underlätta arbetet med 

att hitta passande hanhundar från andra klubbar.  

 

Kvällen avslutades sent, vid tiotiden, vi stöp i våra 

sängar! Nästa punkt på schemat var tidigt på lördag 

morgon. För att hinna äta frukost var vi beredda i god 

tid – men frukostserveringen öppnade inte så tidigt som 

vi trodde så vi fick vänta medan de dukade fram. Vi fick 

i alla fall en fralla och kaffe innan mötet satte igång. 

Mycket prat hela dagen, avbrott för lunch med tid för en 

promenad innan vi fortsatte till kvällen.  

 

Sent på lördagskvällen, efter nio, var det middag och det blev tid för en hel del informellt prat om 

favoritsamtalsämnet: EURASIER. Släpp ihop en skock eurasiervänner och de skulle prata tills de föll döda ned, så 

känns det! Linde fick sköta mycket av pratet, jag hade blivit sjuk och helt tappat rösten. Jag försökte kraxa så gott det 

gick, folk rynkade bekymrat på ögonbrynen och tittade på Linde som genast översatte min engelska till tyska och de 

sken upp. Sen på lördagskvällen stupade vi i våra sängar för andra kvällen i rad.  

 

Nästa morgon var hemresedag och ingen brådska att komma iväg. Vi åt en lång frukost ihop med representanter från 

Schweiz och Tyskland och de var frågvisa. De visste inte så mycket om Sverige och var nyfikna. De blev mycket 

imponerade över vår Uppfödarutbildning som SKK ordnar. De förstod att det var en gedigen utbildning och inte alls 

att jämföra med deras endagarsseminarium som de har som krav för sina uppfödare i klubben ZG.  

 

De som varit med och avlat fram eurasiern är stolta över sin fantastiska ras och förstås rädda för att ”hundfabriker” ska 

få fatt i rasen. De är lite avvaktande mot främlingar tills de får se att de är seriösa. Ett mål som finns som ”oskriven 

regel” är att eurasiervalpar redan innan de föds ska ha nya familjer som väntar på dem – inte tvärt om!  

Vi undrade vad som krävdes för ögonundersökningar, om det var något särskilt som man letade efter. Det är olika i 

olika klubbar, men vanligast är att en veterinär skulle se att den vuxna hunden inte hade entropion, ektropion eller 

distichiasis. I Finland krävs numer en full ögonundersökning med ögonlysning.  

 

En tysk rasklubb berättade att de under ett år hade haft 19 kända fall av magomvridning. Att denna åkomma finns i 

rasen var nog alla överens om. Likaså pratades det om anlag för sköldkörtelfel som var väldigt vanligt, det kändes som 

att var och varannan hundägare hade stött på sjukdomen. EPI finns i rasen, men eftersom man varit noga att inte avla 

på hundar som man vet är bärare börjar sjukdomen hållas under kontroll och inte dyka upp så ofta.  

 

Det här med att var medlem i IFEZ ska inte förväxlas med de olika rasklubbarnas avelskriterier och rutiner. Det finns 

ingen som vill bestämma över någon annan rasklubb. Man påpeka flera gånger att varje rasklubb lyder under sitt lands 

paraplyorganisation, för vår del alltså SKK. Det handlar om att byta information med varandra för att rasen fortsatt ska 

kunna leva och föröka sig. Alla som lever med eurasier vill ha friska och trevliga hundar. Man var överens om att ett 

samarbete över klubbgränserna för att bredda den genetiska variationen är en förutsättning för eurasierns fortlevnad. 

IFEZ är ett sätt att göra detta möjligt. 
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Under år 2010 firas att eurasiern fyller 50 år. Det började med almanackan som trycktes för alla eurasierklubbar. 

Under året kommer flera jubileumsutställningar att ordnas i olika klubbar. 

 

Efter frukosten tog vi farväl till våra eurasiervänner och packade bilen för att åka hemåt igen. Vi hade med oss en GPS 

och det var tur, vi hade lite problem att hitta flygplatsen i Eindhoven. Vi kom i tid till flygplatsen och hann köpa en 

tidning på holländska i kiosken och äta en god smörgås innan vi fick ställa oss i kön till incheckningen. Resan hem 

gick fint, men det tog rätt många timmar innan jag kunde krama om mina egna hundar och sen gå till sängs. Snart 

ringde klockan och det var måndag morgon igen, bara att kliva upp och gå till jobbet.      

 

Helgen blev mycket intensiv, men den blev väldigt bra. Eurasier är en 

liten ras, de som engagerar sig i den brinner för sin uppgift och vill på 

alla sätt göra det bästa för rasen. Alla länder är medvetna om den 

knappa avelsbasen, om rasens svagheter och problem. Men alla älskar 

dessa hundar och kämpar för att den ska utvecklas och förbli en 

fantastisk hund till glädje för sina människor. 

 

Anna-Karin Lundberg och Linde Wewel 
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IFEZ – Vad innebär det för oss? 

 

 
Vad kommer att krävas av oss som klubb och vad har vi fördelar av att vara medlemmar?  

 

 Vi följer vad som händer vår ras i resten av eurasiervärlden. Vilka sjukdomar och problem 

finns, vad behöver vi tänka på och vad ska vi vara rädda om? Allt jobb vi lägger ned på att 

undersöka och röntga våra hundar dokumenteras inte bara i kennelklubbens register, utan i 

det ”värdsliga” registret för alla andra eurasier – där det gör nytta! 

 

 

Vad har vi för nytta av IFEZ? 

 

 Vi får tillgång till information om eurasier i stort sett hela världen. Medlemsländer idag är 

Finland, Tyskland, Danmark, Holland, Belgien, Schweiz, Österrike, England och USA.  

 

 Vi får lättare hjälp med att hitta avelshanar om vi vill åka utomlands och para våra tikar. 

Utbytet av avelsdjur blir mer öppet för oss uppfödare i Sverige. Vi får också lättare att 

köpa valpar från de länder som har valphänvisning via rasklubben. 

 

 

Vad kommer att krävas av oss? 

 

 Att vi bidrar med information ang. hälsostatus på våra Svenska eurasier. Bl.a. hd, ed, 

patella, ögon, ev. sjukdomar till den databas som finns inom IFEZ, alltså den information 

vi har genom SKKs avelsdata/hunddata. Vid medlemskap så har SvEuk även tillgång till 

denna stora databas över eurasier som IFEZ har och dit alla andra medlemsländer 

rapporterar in denna information. 

 

 Om vi vill få diplom från IFEZ till våra valpkullar måste den kullen uppfylla IFEZ lägsta 

avelskrav. De kullar som inte följer dessa får inget diplom att ge med till valpköparen, 

något annat händer inte. 

 

 

Vad kommer INTE att krävas av oss? 

 

 Vi kommer inte att tvingas till något vi inte själva bestämmer över. IFEZ är en 

sammanslutning av olika medlemsländer, det är inte en klubb som bestämmer över andra 

hur aveln ska skötas eller hur valpar ska födas upp. Varje medlemsland bestämmer själv 

över sina hundar och sina avelsregler. Vi står under SKK och kommer fortsatt göra så utan 

några som helst inskränkningar. 
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Ett år med Birk 

När Birk kom till oss var han en nyfiken liten krabat på åtta veckor. Det var vinter och han älskade snön. 

Han skulle upp på alla höjder han kunde hitta för att sen kasta sig utför i jakt på snöraset. Eller så kunde han 

glad i hågen plötsligt gå till attack mot någon förbipasserande. Han ville hälsa på allt och alla. 

– Åh vilken gullig nallebjörn, tänk att ha en sån i sängen att gosa med, var det många som sa. 

Men skenet bedrog, det gick knappt att klappa lilla Birk utan att få bett av små sylvassa gaddar. Och sova i 

sängen var det inte tal om. Birk ville varken ha korg eller en trygg inhägnad att vila i. Favoritplatsen blev 

snabbt det kala golvet vid balkongdörren. Där ligger han ofta än idag med nosen eller tassarna 

framstickande under gardinen.   

Tjuren Ferdinand har fått sin like 

Att Birk gillade att ha överblick märkte vi snabbt. Han ville gärna bli buren och vid långpromenader 

tronande som en kung i ryggsäcken. Han letade också upp bra utsiktsplatser på bryggor eller bergknallar. 

Där kan han sitta länge och blicka ut över landskapet, precis som tjuren Ferdinand vid korkeken.    

Birk är inte ett dugg höjdrädd utan balanserar glatt på bergskanter. Men det är inte alltid att omdömet är det 

bästa. En gång skulle han ut på en brygga som var omgärdad av vass. Bryggan hade ett hål som Birk skulle 

över, men han missade och plumsade rakt ner i det grumliga vattnet. Som tur var hade han selet på sig och 

jag slet upp honom med alla krafter. Väl uppe, smutsig och genomblöt, viftade han glatt på svansen. Jag 

tror att allt gick så fort att han inte förstod vad som hänt. Att bada är annars inte någon favorit direkt, 

däremot älskar han att klafsa runt i dypölar och kärr. 

Vilar bäst bland folk 

Birk har blivit mer kelig med tiden. Han älskar att bli kliad på magen och få öronen masserade. Och det 

ihärdiga nafsandet gick över av sig självt efter en tid. Chow-chowens egensinnighet kan visa sig ibland. Vi 

kan ha olika viljor åt vilket håll vi ska gå. Och han kan vara mycket bestämd med att han vill att matte ska 

hålla i benet så att han får bättre grepp att gnaga. Men han är alltid snäll. Trots att kloklippning är det värsta 

han vet sitter han blick stilla tills allt är klart.     

 

Birk är fortfarande lika social. Han älskar att ha folk omkring sig, det är nästan då han kopplar av bäst. Är 

vi bortbjudna eller har vänner hemma lägger han sig ofta precis där alla är och sover djupt på rygg med 

tassarna i vädret. Att folk får kliva över honom bekymrar honom inte ett dugg. 

 

Polarhund framför allt 

Det absolut bästa Birk vet är att busa och leka med andra hundar. Det slår allt. Bollar och pinnar är kul i 

någon minut, sen tröttnar han. Expediten i en djuraffär skulle en gång testa om Birk skulle gilla att ha en 

frisbee. Hon slängde en godis till honom som han skulle fånga i luften. Men Birk satt stilla utan att röra en 

min och godisbiten studsade på huvudet. Så någon frisbee blev det inte. 

 
Nästan lika kul som att leka med andra hundar är skogspromenader. Birk 

går på sina egna upptäcktsfärder och så plötsligt kommer han som ett jihuu 

till mig, det tycker han är jättekul. Och att man har fått en polarhund är  

tydligt. Birk vill alltid vara utomhus, alla tider på dygnet och hur länge som 

helst. Snöstorm eller regnrusk spelar ingen roll. Det är härligt att vara ute! 

 

Mette Lagergren 

 

Namn: Birk (Kenny Rogers af Nobel) 

Född: 10 december 2008 

Kennel: Orionstjärnan, Märsta 

Ägare: Mette Lagergren  

Bor: Hammarby Sjöstad, Stockholm 
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Några fina valpbilder 

Foto: Madeleine Andersson 
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SÅ PÅVERKAS HUNDEN AV AGGRESSION OCH RÄDSLA 

 

 

 

 

 

 

Att hunden blir arg eller rädd påverkar inte bara dess beteende. Känslorna sätter även igång  

kemiska processer i  hundens kropp. Tillsammans kan dessa reaktioner - de beteendemässiga och de 

fysiologiska - lära oss mer om hur hundar hanterar påfrestande situationer. Det är utgångspunkten för  

ett forskningsprojekt kring hundars rädslor och aggressioner vid SLU. 

Hundar som vill fly när de hör skott, är aggressiva 

mot andra hundar eller rädda för främmande miljöer. 

Rädsla och aggression hos hund är beteenden som 

nog de flesta hundägare upplevt någon gång. Ett 

forskningsprojekt vid SLU ska ge djupare förståelse 

för aggressivitet och rädsla hos hund. 

Syftet med forskningsprojektet ”Aggressivitet och 

social rädsla hos hundar” är bland annat att ta reda 

på vilka faktorer som ligger bakom hundars rädslor 

och aggressioner, vilka hundar som riskerar att  

drabbas och öka möjligheterna för att dessa  

beteenden inte utvecklas. Forskningen stöds  

ekonomiskt av bland andra SKK och Agria. 

- Dagens samhälle ställer stora krav på hundens 

mentalitet. Den måste klara av att möta främmande 

människor och hundar, och ibland behöva vistas i för 

hunden främmande miljöer. En bra mentalitet är  

viktig inte bara för hundens egen skull utan även för 

att allmänheten ska trivas med hunden, förklarar Eva 

Sandberg, forskare i fysiologi vid SLU, som  

ansvarar för projektet tillsammans med etologen 

Kenth Svartberg. De har studerat rädsla och  

aggressivitet ur två perspektiv: dels hur dessa  

känslor påverkar hundens beteende, och dels vilka 

kemiska (fysiologiska) processer rädsla och  

aggressivitet sätter igång i hundens kropp.  

Kombinationen av beteendestudier och fysiologiska 

studier kallas beteendefysiologi och är ett etablerat 

forskningsområde inom många djurslag.  

Aggression och rädsla kan yttra sig i liknande 

beteenden och vara svårt att skilja åt. En hund som 

blir rädd kan t ex reagera med att hugga om den blir 

trängd, även om den i grunden inte är så arg, säger 

Eva Sandberg. Att göra fysiologiska tester parallellt 

med beteendestudier är ett sätt att få en djupare 

inblick i vad hunden egentligen upplever.  

  

Skotträdsla - allvarligt för hunden 

I sin forskning har Eva Sandberg, Kenth  

Svartberg och deras kollegor tittat på flera vanliga 

beteenden, som av många hundägare upplevs som ett 

problem. För att undersöka hur hundars beteende och  

fysiologi påverkas av skotträdsla lät forskarna tretton 

colliehanar höra skott från en startpistol. Hälften av 

hundarna var enligt ägarna skotträdda, övriga ej.  

Under testet videofilmade forskarna hundarnas  

beteende, mätte deras hjärtfrekvens och tog blod-

prover för att testa hormonhalter. Undersökningen 

visade att de skotträdda hundarnas hjärtfrekvens  

ökade kraftigt i samband med skotten, liksom bland 

annat halten av hormonerna testosteron och endorfin. 

Mest iögonfallande var att stresshormonet kortisol 

steg till extremt höga värden. På de icke skotträdda 

hundarna var kortisolhalten oförändrad. 

- Det här visar att skotträdsla innebär en mycket 

allvarlig påverkan på hunden. Rädslan aktiverar alla 

kroppens stressystem, konstaterar Eva Sandberg. 

Hon poängterar att akut stress som går över snabbt 

inte är farlig. I naturen har den en funktion - den  

mobiliserar kroppen att slåss eller att springa ifrån en 

fiende eller en fara. Men om en hund ofta är rädd i 

många situationer är detta inte bra för hälsan.  

- Att leva med ständigt förhöjd hjärtfrekvens är en 

påfrestning för hjärtat. Kroniskt förhöjda kortisol-

värden trycker ner immunförsvaret och gör att  

hunden lättare blir sjuk. Stress ger också ofta  

problem med magen och matsmältningen.  

Studien visade också att de skotträdda hundarna 

hade likartade fysiologiska värden, oavsett om de 

reagerade på skotten med att vilja fly eller att stanna 

kvar. 

- Det är lätt att tolka hundar som springer iväg som 

mer rädda än de som inte gör det, men vår studie 

visade att de fysiologiskt sett var lika rädda, säger 

Eva Sandberg. En av hundarna hade tränats att ligga 

stilla under skott. Utåt sett var den lugn, men  

kortisolvärdena avslöjade att den var stressad 

inombords. Man kan aldrig träna bort fysiologiska 

reaktioner! 

 

Hanhundsaggressivitet - ett känt problem 

En annan vanlig problemsituation som forskarna 

undersökt är hundmöten. De lät tio utvalda  

hanhundar av olika ras möta två konstgjorda hund-

modeller och en riktig hund. Hälften av 

försökshundarna var enligt ägarna hundaggressiva, 

övriga ej.  

Den riktiga hunden, en rutinerad skyddshund, fick bl 

a springa rakt emot försökshundarna. Vid de två 

andra mötena rullades de specialgjorda 

hundmodellerna i hög fart mot dem. För  

säkerhets skull genomfördes samtliga möten  

bakom en glasdörr. Det visade sig att de hundar som 

blev mest negativt påverkade, arga och/eller rädda 

hade högre hjärtfrekvens och högre testosteronnivåer 

under testet än de hundar som inte reagerade lika 

negativt. De mest negativt påverkade hundarna hade 

dessutom högre testosteronnivåer även när prover 
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- Testosteronpåslaget som ett hot eller en fara kan 

framkalla, adderas till det testosteron som hunden 

redan har i kroppen. En hund som börjar från en 

högre testosteronnivå når därmed snabbare upp till 

den tröskel som eventuellt kan utlösa beteendet, 

förklarar Malin Axel-Nilsson, som gjorde studien 

som sitt examensarbete. Hon betonar att det rör sig 

om en pilotstudie och att resultaten måste tolkas med 

försiktighet. Riktiga hundar hade kanske väckt andra 

reaktioner än de konstgjorda modellerna. En annan 

begränsning var att den riktiga hunden av praktiska 

skäl var en tik.  

- Flera av försökshundarna reagerade negativt när 

tiken visade sig första gången, men en hanhund   

skulle troligen framkallat mer aggression. Hur 

hanhundar reagerar vid mötet med en annan hanhund 

ska en kommande studie ge svar på. 

 

Arv och miljö 

Varför vissa hundar är mer benägna till rädslor och 

aggressioner än andra finns det olika teorier om.  

Studier av MH-beskrivningar antyder att benägen-

heten att bli rädd eller arg är nedärvningsbar.  

Etologen Kenth Svartberg framhåller att även  

hundens erfarenheter, liksom olika miljöfaktorer och 

inte minst hundägaren själv har stor betydelse.  

- Man vet att hundar som under sina första månader i 

livet har liten social kontakt med människor löper 

ökad risk att bli reserverade, rädda eller aggressiva. 

En annan intressant fråga är om valpens beteende 

kan förutsäga hur hunden kommer att bli som vuxen. 

I en delstudie i forskningsprojektet ”Aggressivitet 

och social rädsla hos hundar” fick 36 sjuveckors-

valpar genomgå ett valptest, designat för att avslöja 

olika former av rädsla. Valparna utsattes bl a för 

fasthållning, isolering och överraskande ljud.  

Forskarnas analys visade att valparnas beteende  

följde ett mönster: vissa valpar var ängsligare och 

visade detta genom att pipa eller gnälla när de upp-

levde testsituationen som påfrestande, andra stod och 

hoppade mot sargen för att komma ifrån testplatsen. 

Ytterligare andra tycktes vara mer nyfikna än rädda 

och undersökte testarenan aktivt. Slutsatsen blev att 

valpar kan ha generella beteendestrategier för hur de 

hanterar påfrestande situationer redan vid sju  

veckors ålder. Om de behåller sina beteende-

strategier in i vuxen ålder - och om dessa därmed 

kan anses vara en del av hundens personlighet - ska  

studeras i kommande undersökningar. 

 

Olika personlighetstyper 

Hos människor talar man ibland om olika  

personlighetstyper, den aggressiva, tävlingsinriktade 

typ A-människan och den tålmodiga och 

samarbetsvilliga typ B-människan, för att förklara 

varför somliga personer är mer benägna att reagera 

på ett visst sätt än andra. Liknande skillnader har 

man funnit hos bl a möss och råttor, som kan indelas 

i aktiva och passiva hanterare beroende på hur de 

hanterar en stresssituation. Vilken typ av hanterare 

djuret är har genetiska orsaker. Skillnaden i beteende 

motsvaras av fysiologiska skillnader: vid stress ökar 

hos typ  

A-människor och de aktiva hanterar-mössen bland 

annat hjärtfrekvens och blodtryck samt hormonerna 

adrenalin och testosteron. Hos typ B-människor och 

passiva hanterare ökar istället kortisolhalten.  

En delstudie inom forskningsprojektet ”Aggressivitet 

och social rädsla hos hundar” undersökte om in-

delningen i aktiva och passiva hanterare även gäller 

hund. 32 schäferhanar fick genomgå bl a momenten 

”dumpe” och ”spöken” ur MH-beskrivningen. Alla 

hundar utom två hade blivit MH-beskrivna tidigare; 

elva hade dessutom nyligen genomgått korning. Det 

visade sig att flera av de korade hundarna under  

testet reagerade med en fysiologiskt sett mer aktiv 

hantering av momenten än de icke korade hundarna. 

De korade hundarnas testosteronvärden gick upp, 

liksom hjärtfrekvensen. Forskarna tolkade detta som 

att erfarenheten av liknande situationer har betydelse 

för reaktionssättet. De hundar som reagerade som 

aktiva hanterare kände igen testsituationen. Det gav 

dem en känsla av kontroll, en viktig faktor för att 

motverka stress.  

- De flesta hundar kan agera både aktivt och passivt 

beroende på situation, men olika individer har olika 

fallenhet för den ena eller andra strategin, samman-

fattar Kenth Svartberg. 

 

Har ett överlevnadsvärde 

Hos vilda djur är aggression och rädsla naturliga  

beteenden, som båda, beroende på situationen, ökar 

djurets chans att överleva. Även för hundar är det 

naturligt att ibland bli rädda eller arga, men ofta upp-

fattas dessa beteenden som inte önskvärda. Att av- 

göra när hundens beteende blir ett problem ligger 

enligt Kenth Svartberg i var och ens uppfattning, så 

länge som tredje part - och hunden - inte blir lidande. 

- Inom naturvetenskapen har man av tradition inte 

intresserat sig för djurs subjektiva upplevelser, utan 

bara studerat sådant som går att observera. Att vi nu 

börjat fråga oss hur hunden känner sig är positivt ur 

ett djurskyddsperspektiv, säger han. Vår hund- 

hållning ska vara så god att hunden inte ska behöva 

må dåligt. Med beteendefysiologins hjälp kan vi 

komma lite närmare sanningen om vad hunden  

Denna artikel är publicerad med tillstånd från SKK  

En längre version av artikeln publicerades i Hundsport Special nr 4, 2009 

FAKTA: 

 

Tecken på rädsla: hunden hässjar, skakar, klättrar på sin 

förare eller flyr m m. 

 

Tecken på aggression: hunden blir stel, reser ragg, håller 

svansen högt, morrar, gör skenattacker eller biter m m.  
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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 

Emfi’s 

Linda & Jörgen Hagelin 

Edeby, Majgården 

645 93  STRÄNGNÄS 

Tfn: 0152-320 33 

Mobil: 076-340 27 81 

 

Endless Edens 

Anette & Magdalena  

Berntsson 

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 

Mobil: 070-740 26 38 

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 

Kvarnsjölidens Kennel 

Camilla Hartzell 

Kvarnsjövägen 6 

136 70  VENDELSÖ 

Tfn: 08-776 39 07 

Mobil: 076-050 84 48 

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 Bengtsdotter 

Lenatagan 16 

641 34  KATRINEHOLM 

Mobil: 070-492 15 11 

Lundvangs 

Inger Lundvang 

Södra Nackby 8 

730 50  SKULTUNA 

Tfn: 021-14 61 60 

Orionstjärnan 

Monika Jacobsson 

Oriongatan 187 

195 55  MÄRSTA 

Tfn: 08-591 155 97 

Mobil: 070-628 03 97 

Risan Gården 

Karin Hallgren  

Risgränd 10 

840 92  VEMDALEN 

Tfn: 0684-305 61 

Mobil: 070-201 00 87 

Reldaz 

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 A: 070-454 67 68 

Mobil H: 070-409 09 62 

Sorschies 

Kicki Svalin 

Mjölby/Øversjødalen 

Tfn: 0325-190 11 

Mobil: 073-575 57 24 

Sund Stamm’s 

Sussanne Lundgren 

Lammsjövägen 14 

610 60  TYSTBERGA 

Tfn: 0158-215 00 

Fax: 0158-215 15 

Three C’s 

Pernilla Bengtson 

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 

eller: 073-715 99 30 

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 

Armo 

N-1866  BÅSTAD 

NORGE 

Tfn: +47 95 12 86 63 

/      +47 69 82 77 44 

KENNELREGISTRET 

Uppfödare i Sverige/Danmark/Norge 
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Kennel Orionstjärnan 
 

Önskar 

 
Alla vänner och valpköpare 

En underbar vår 2010 

Vi ses i Degernäs 
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