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Några ord från redaktionen
Nu är sommaren över och det går mot mörkare tider. Hoppas 
alla haft en underbar sommar med mycket sol och bad. Några 
av er var i Danmark på världsutställningen och det gick ju 
väldigt bra, gratulationer till er!

Vi har fått tillökning på redaktionen, välkommen Hugo Krantz! 
Hugo är duktig på det här med tidningar och har varit med om 
detta förut. Så nu får tidningen ett nytt utseende och vi hoppas 
det blir ett lyft!

Jag har bett om det förut, och jag kommer fortsätta tjata. 
SNÄLLA, skicka in bilder, artiklar med mera som ni kan/vill 
dela med er av! Vi behöver det på redaktionen för att det över 
huvudtaget ska bli en tidning. Ni får skriva och berätta om 
precis vad ni vill. Önskar ni att vi skriver om något särskilt, så ta 
kontakt med oss. 

I detta nummer finns en bra artikel om reflexer bl a. Även en 
fortsättning på vårt tema – pälsvård eurasier. En förfrågan från 
PR- och informationskommittén finns med, där de vill ha hjälp 

med bemanning till våra montrar på både Stora Stockholm och 
My Dog i Göteborg. Se vidare info i tidningen. 

Med önskan om en trevlig och skön höst!

Yvonne Janzén  
redaktor@eurasierklubben.se

Ordföranden har ordet
Hej! 
Ja så har sommaren passerat och fort gick 
den som vanligt. Sommaren då alla är 
upptagna med semester och annat, en tid 
då man ska hinna så mycket. Förenings-
arbetet ligger ofta på is under sommaren 
men nu är det dags att vakna upp igen 
med förhoppningsvis nya krafter. 
Närmast på agendan står medlemsmötet 
om RAS som ska revideras och skickas in 
till SSUK nu under hösten. Under året har 
vi haft ett antal uppfödarmöten där alla 
har varit välkomna, de har också varit rätt 
så välbesökta. Vi har nu ett förslag på hur 
RAS ska se ut och en del ändringar finns, 
till det bättre tycker jag. Det öppnar för 
att vi ska kunna öka vår avelsbas då det 
blir fler hanhundar som kommer att följa 
RAS, alltså ett större utbud på avelsdjur. 
Men läs gärna igenom förslaget på annan 
plats i tidningen. Förslaget är dock på inga 
sätt spikat men vår förhoppning är att ni 
medlemmar tycker att vårt förlag är bra 
och att det är det vi ska skicka in. Men kom 
gärna och säg ditt på medlemsmötet i 
Laxå brukshundklubb den 16 oktober, se 
inbjudan i tidningen.

Vi har också fått lite nya medarbetare, 
Hugo Krantz som kommer att jobba med 

tidningen. Han tar hand om layouten och 
ser till att den kommer till tryckeriet. Dock 
har det strulat en hel del med tidningen 
då våra medlemmar inte alltid får den. 
Skulle du vara en av dem som inte har 
fått någon av tidningen under året så hör 
gärna av dig till mig som ordförande eller 
till redaktören. Strulet ligger inte hos oss 
som klubb utan det är tryckeriet som på 
något sätt inte lyckas få ut tidningen till 
alla våra medlemmar.

Under året skulle alla medlemmar i 
de klubbar som tillhör SSUK ha fått en 
kalender skickat till sig. Det är ett utskick 
som SSUK ska ha gjort. Dock är det ingen 
av oss i styrelsen som har fått den och jag 
är lite nyfiken på hur många som egentli-
gen har fått den över huvud taget. Kan ni 
som har fått SSUKs almanacka skicka mig 
ett sms eller ett mail till mig som ordfö-
rande, viktigt att ni verkligen gör det för 
av alla som jag har pratat med så vet jag 
endast en som har fått almanackan från 
SSUK, enligt SSUK så ska alla som fanns på 
medlemslistan ha fått den!?!   
073-528 70 93 eller ordforande@eurasier-
klubben.se

Det blir MH (mentalbeskrivning) på 
Karlskoga BK nästa år i samband med 
rasspecialen, mer info på annan plats i 

tidningen. Vill du få din hund mental-
beskriven vid detta tillfälle, kontakta 
ansvariga i MH-kommittén. 

Material som tillhör klubben
Finns det någon där ute som sitter på 
material som tillhör klubben? Då nya 
styrelsen tog över vid årsmötet så fick vi 
kartongvis med material, dock saknar vi 
en del saker som verkar ha försvunnit. T ex 
originalet till röntgendiplomen finns inte, 
men borde finnas någonstans. Tryckeriet 
har den inte och i materialet vi har fått 
finns den heller inte, dock har vi börjat 
skissa på en ny som förhoppningsvis blir 
klar snart. Finns det dock någon som 
har material som tillhör klubben, var 
god skicka det till klubbens sekreterare 
Yvonne, kvitto för utlägg av porto/frakt 
skickas till kassören för utbetalning.

Ha nu en riktigt skön höst med era 
fyrbenta vänner!

Marita Carlstedt 
ordforande@eurasierklubben.se

Ilifos Esmeralda  
Champion och BIR 

Hässleholms internationella utställning 
22 maj 2010

Ägare: Inger Gårdman, Kennel Cristal De Neige

mailto:ordforande@eurasierklubben.se
mailto:ordforande@eurasierklubben.se
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JVV 2010
Foxfire Brilliant Benji

Juniorvärldsvinnare 2010 
på Världsutställningen i Danmark 

precis fyllda 9 månader

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11 A

598 34  VIMMERBY 
0492-314 53 

073-684 99 01

Nalles dagbok
Tjaaaa-baaa tjena moss!

Ja, nu är det dags igen att skriva ihop några rader.

Mycket har hänt här i Märsta. Matte är sjukskriven, den klena 
saken. Knäet har gått sönder, menisken är kaputt, knäskålens 
brosk söndertrasat osv, osv.  Kan man byta ut henne tro????? Jag 
behöver ju en fräsch matte, ingen gammal begagnad sak. Är 
det månne nån ute i vårt avlånga land som vill vara min matte?

Ja, ni kan tro att det var gnäll här hemma för nån dag sen. Matte 
skulle ha pälsvård…….Njaaaa, vård och vård är synd att säga. 
Hon skulle karda ut min toviga päls, karda ut Schatzies enorma 
päls och raka Leo. Den stackarn ser ut som en Gremlin just nu. 
Matte akutrakade honom i baken när hon åkte till Degernäs. 
Han ser alltså IIIIINTE klok ut. Matte gnällde nåt om att hon hade 
behövt vara bläckfisk….undrar vad hon menar med det????? 
Hon hade behövt ha en hand för rakapparaten, en för pälsen 
(dela och hålla undan), en för borsten, och en för att hålla undan 
svansen och hålla upp baken. Njaaa, ni ser ju själva att det inte 
räcker med 2 händer.

Nu är det ju så, att Leo som är pälsöm, skriker ut i högan sky.  
Schatzie vill inte, utan står och skakar, men tycker nog ändå att 
det är skönt att bli av med underullen. Jag däremot ääääälskar 
när matte borstar mig, men det ska då vara bara på ryggen, när 
hon kommer runt tassarna, blir jag inte glad.

Nu fick min matte ett tips av Susanna (Akiras matte), skaffa ett 
lågt bord, lägg en gummiduk på, och vips så har man ett bord 
för pälsvård. Anette Essman skrev oxså och tipsade min matte 
om ett sånt bord, inte helt fel alltså.

Nja, nu ska matte fixa till ett hopfällbart sådant. Hon har en 
skiva från ett gammalt köksbord, alltså iläggsskivan, sen 
har hon en regel som är 8*4 cm. Sågar sedan till i rätt höjd. 
Gångjärn, så benen kan vikas in, och bordet kan stuvas undan. 
Naturligtvis en gummimatta som sättes fast, så vi inte halkar av 
bordet.

Vi måste nämligen kunna stuva undan pälsvårdsbordet (ett 
långt ord, perfekt för Alfapet, ger många poäng). Vi bor ju 
trångt, så det finns inte plats för en massa extramöbler.

Nu har vi firat nåt som heter “midsommar”! Massor av god mat, 
även till oss faktiskt. Vi hade besök av Gudrun och Margus, 2 
mycket trevliga 2-beningar från Nynäshamn. Matte och husse 
brukar fira Nyår med dom, det har dom gjort nu i nästan 40 
år. Men även Turid kom, ni vet hon som åker med matte till 
Degernäs. Hon firar oxså alltid Midsommar med oss. Vi skulle ju 
blivit badade och borstade innan helgen, men matte hann inte 
riktigt med.

Alltså blev det bad och borstning nu i söndags. Det var bara 
jag som blev badad. Leo lyckosten blev badad och borstad hos 
Pingis. Han firade nämligen Midsommar hos dom. Jag kan gott 
erkänna att grabben blev glad. Han njuter nämligen när han får 

vara ute i Grillby hos Pingis och Mogge. Ja, Leo blev vääääldigt 
fin, Pingis har badat och borstat honom, så nu ser han ut som 
en boll med ben. Pälsen är mjuk och len. Ja, govänner, nu är det 
bara Schatzies tur att få en omgång med dusch och borsten. 
Hon gillar inte det kan jag tillstå. 

Idag den 15/7 var vi ute i Rävsta. Det var bara jag som fick följa 
med. Jag skulle få åka på kollo i framtiden, ni vet hos Mia och 
min dotter Nova. 

Nu är det så att Mia har startat en minifarm, med en massa 
tokiga djur. För tillfället finns det: 
1 st åsna, den heter Batman 
1 st shetlandsponny, som heter Robin 
2 angoragetter, som heter Alice Timmander och Prins 
2 st myskankor (bra för dom äter mördarsniglar), dom 
heter Kalle och Anna Anka, alltså inte Paul och Anna som i 
Hollywood-fruar. 
2 hängbuksvin  
2 får varav det ena är dräktigt. 
Massor av dvärghöns, 1 tupp + hönor och kycklingar. 
Sen naturligtvis, så finns min och Sunnies dotter Nova där. Ett 
snyggt litet kex om jag får säga det själv.  Hon brås helt klart på 
sin mor, nääääää, ok, lite på mig oxså.

Jag gillade alla djuren, men jag kan tala om för er, att Batman 
var läskig. Han har troligtvis råkat ut för nån elak hund tidigare, 
för han jagade mig, och stegrade sig så Mia fick gå emellan och 
rädda mig.

Ni undrar säkert varför Mia har såna tokiga djur, men hon tar 
hand om dom som haft det svårt, och som är omhändertagna 
av Länsstyrelsen. Fåren sprang efter mig, och jagade ut mig på 
bryggan. Dom trodde att jag var en ny kompis, och var väldigt 
nyfikna på mig. Mia skrattade och sa: Nalle vallhundar vallar 
får, det är inte fåren som ska valla hunden. Dom har fått allt om 
bakfoten.

Vet ni, jag måste sluta för denna gång, annars blir det för 
mycket av det goda.

Tills vi hörs igen 
En kram och tass 

Från eran Sund Stamm´s 
Pom-Pom´s Pigall, alias

Nalle
PS. Jag önskar oxså en 
SKÖN HÖST till er alla. DS
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urborstad och välskött päls så är det bara 
att ta på ytan med Furminator lite varje 
dag så hålls pälsen fin. Är det däremot 
en ovårdad och eftersatt päls så måste 
man först kamma ur alla tovor och lösa 
hår, tvätta hunden noga och sen kamma, 
kamma, kamma ända ned i hårbotten. 
När man blåser i pälsen ska den dela sig 
helt ned till huden på hela kroppen, även 
på halsens sidor, bak i byxorna och under 
magen.

Om man känner på pälsens kvalité kan 
man ofta se vilka hår som är gamla och ska 
tas bort. Även täckhår ska bort när de är 
gamla, men man får inte vara så hårdhänt 
med kammar och kardor att man rycker 
sönder pälsen. Som när man mossräffsar 
i gräsmattan, riv bort mossan och visset 
gräs, inte hela gröna gräsmattan. De 
friska täckhåren är blanka och mjuka, de 
gamla är matta, krispiga och hårda. Många 
eurasier, särskilt hanar verkar det som, får 
ett frasigt och frissigt ”tomteskägg” som 
sticker ut ur pälsen fram på halsen/under 
hakan. Det går att ta bort med Furminator 
eller så plockar man med fingrarna. Många 
gånger behöver man nog bara TITTA på 
sin hund, undersök pälsen från topp till 
tå. Känn med fingrarna i pälsen, ned i 
hårbotten. Lyssna på fraset och känn efter 
klumpar och ”tjocka” partier i pälsen. Dela 
den låt fingertopparna undersöka hårbot-
ten, sök efter tovor, plitor eller gräsfrön. 

Pälsen ska vara helt ren, luftig, medgörlig 
och lätt. Är du noga, kritisk och ärlig mot 
dig själv så ser du lätt om pälsen faktiskt 
är välskött eller behöver få bättre vård. Att 
sköta pälsen är inte ett besvär, det är att 
umgås och mysa med sin hund. Gillar den 
inte pälsvården är du troligen för hårdhänt 
eller har fel utrustning.

AF: Jag har precis det här problemen med 
Laikas päls, får inte ut eländet. På henne, 
som är kastrerad, gör det så ont numera när 
jag kammar, i och med att hon även har 
sköldkörtelrubbning. Det är ursvårt att få 
kamma på magen, hon skriker och försöker 
komma undan, inte alls kul. Måste jag boka 
in henne hos en trimmare som kan hjälpa 
mig?

AKL: Poängen att använda Furminator 
varje dag är att man så småningom 

kommer ned till en ”normalpäls” och då 
behövs bara några drag med kardan så 
är dagens ull bortriven utan för mycket 
plåga. Kanske ska du göra ett ”superbad” 
och sen kamma henne med gles kam 
medans hon har mycket balsam i pälsen 
för att få bort så mycket gammal päls som 
möjligt. Sedan föna och kamma/borsta. 
Det kommer ta en hel dag, men sen är det 
nog lättare att hålla efter. 

En detalj, jag knyter hundarna i jättekort 
koppel i badet, knyt i rören eller använd 
en sugkopp så de står still och inte kan 
vandra runt. De finner sig fort i att stå still 
och då går det fort att bada. Sen när det 
ska fönas är de fastknutna i trappräcket 
ute, så de står still. Kopplet är jättekort, 
de finner sig fort att inte försöka smyga 
iväg, annars blir det lätt ett litet steg, 
ett litet steg och sen är de så långt 
från fönen att sladden inte räcker fram till 
hunden. Blir man irriterad då så förstörs 
stämningen. Jag kan ta en paus och gå en 
promenad och sen fortsätta. För fön och 
borstning undertill är det bra om hunden 
ligger på rygg mellan mina ben, när jag 
sitter på golvet och benen utsträckta 
framför mig. Sen får man vara både be-
stämd och försiktig. Man får inte ta så man 
river i huden och inte dra så man luggas, 
men att hunden ”inte vill” får man överse 
med, bara man är snäll och bestämd och 
får det överstökat. 

Pälsvård – del 2
Här är en fortsättning på förra 
numrets artikel om pälsvård med 
några följdfrågor till Anna-Karin 
Lundberg, som där skrev utförligt 
om hur hon sköter pälsen på sina 
eurasier. 

Sänd gärna in dina egna frågor om 
pälsvård till nästa nummer, eller om det är 
något annat du vill att vi ska ta upp.

anna Frisk

AF: I förra numret nämnde du ett verktyg 
som kallas Furminator. Hur används den? 
På Eurasierklubbens forum får den både ris 
och ros.

AKL: Jag har en Furminator och gillar den, 
men den kan inte användas när som helst 
och hur som helst! Jag har också en kopia 
(Mikki med svart handtag) som var bil-
ligare i inköp, men den är inte lika effektiv 
som orginalet! Den ska heta FURminator 
och den mellanstora har gult platshand-
tag. Fler och fler kopior kommer, så är det 
väl när det dyker upp lyckade produkter, 
men håll dig till orginalet för att få bästa 
verktyget. 

AF: och hur använder du den?

AKL: När en eurasier fäller så rasar ”allt” 
och då är det effektivare att använda en 
gles kam eller annan typ av karda som tar 
”pälsmassorna”. När hunden fällt nästan 
klart tar Furminator bort det sista som 
kanske inte annars kommer bort så lätt. 

Tänk dig en sommaräng som ska slås. Man 
börjar inte med en handklippare, man bör-
jar med de stora maskinerna. Sen när det 
värsta jobbet är gjort tar man finputsen, 
ungefär så är det med Furminator. 

Om man inte tycker den är så effektiv 
eller för att den tar med täckhår istället 
för ull kan det kanske bero på att hunden 
inte fäller för tillfället? När eurasier inte 
har fällningsperiod så släpper de ju inget, 
river man ändå så river man förstås bort 
täckhår. Det står på förpackningen att 
man bara ska använda den på fällande 
pälsar. 

Min gamla hund är kastrerad och därför 
har han fått en volymiös päls med massor 

av långa ullhår. På en sån päls är Furmina-
tor perfekt! Kastrerade hundar fäller inte 
ullen som andra, dessutom blir den lång 
och ”sticker ut” utanför täckhåren. Den 
ullen river Furminator bort bättre än något 
annat verktyg! Täckhåren lämnas kvar om 
man inte är för hårdhänt med kardan. 

AF: Just det, i förra numret skrev du att 
kastrerade hundar måste ullkammas varje 
dag, vad menar du med det?

AKL: Kastrerade hundar, särskilt eurasier, 
får mycket och dessutom långa ullhår som 
sitter kvar i pälsen som därför blir mer och 
mer volymiös och svårskött. Därigenom 
blir den tovig, smutsig och varm. En bra 
päls skyddar hunden både mot kyla och 
mot värme, men är det mycket ull och 
tovor kan inte luft passera genom pälsen 
och den blir för hunden som att gå om-
kring i en sovsäck. Det finns eurasier med 
väldigt lite päls, de är kort- och tunnhåriga 
från början. Om de kastreras blir skillna-
den inte så värst stor, man kanske tycker 
att de blir finare efteråt med mera päls. 
Men de eurasier som har en mer rastypisk 
päls, eller de som från början har en för 
stor päls, blir enormt håriga efter kastre-
ring. För att hålla en sån päls i schack 
måste man kamma ur ull hela tiden. En 
normal eurasierpäls växer ut efter fällning 
och sitter kvar till nästa fällning, men 
på de kastrerade hundarna så fortsätter 
pälsen bara att växa, det är därför man 

måste kamma ur ull hela tiden. Till det 
är Furminator jättebra! Annars är det en 
ganska fintandad kam som gäller, även där 
finns det en som utmärker sig, det är av 
märket Spratts. Den kostar ett par hundra, 
men det är kammarnas ”Globalkniv”. Skär 
mogna tomater med en Globalkniv eller 
med brödsågen, det är samma skillnad att 
kamma med en Sprattskam som en ”billig 
variant”. 

När man har hittat sitt favoritverktyg så 
är det bara att kamma ”lite hårdhänt” 
igenom pälsen, ända ned i hårbotten och 
ut, så alla lösa hår och de långa ullhåren 
följer med ur kastratpälsen. Är det en ren, 

laika i behov av ett ”superbad”?  
Foto: aNNa Frisk

laika i varm sommarpäls.  
Foto: aNNa Frisk

En välpälsad kastrat.  
Foto: Marita CarlstEdt

laika i bikini.  
Foto: aNNa Frisk
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att bli med eurasier
reflektioner från en nybliven eurasierägare 

Att välja uppfödare är inte lätt. 
Det är ju en valp jag ska välja men 
uppfödaren är ju den som ser 
till att valpen kommer till och är 
valpens första människa. 

Det finns ett antal uppfödare att välja 
bland. Jag har tidigare i mitt liv haft två 
hundar. När jag valde vem jag skulle 
köpa dem ifrån hade jag nog mest tur att 
jag fick bra hundar med mig hem. Mitt 
tillvägagångssätt då skiljer sig lite från hur 
jag gjorde nu. Jag ringde helt sonika till 
Svenska kennelklubben och frågade efter 
registrerade uppfödare på den rasen jag 
var intresserad av och som hade leverans-
klara valpar vid den tidpunkten som jag 
hade planerat att skaffa valp. Jag fick ett 
namn och på den vägen skaffade jag mina 
hundar då. Givetvis hade jag inte köpt 
mina hundar där om jag upptäckt att det 
var en oseriös uppfödare. Men jag valde 
heller inte att träffa fler och jämföra i den 
utsträckningen som kan vara till stor hjälp 
inför det viktiga valet.

Nu har jag blivit lite äldre (och förhopp-
ningsvis mer erfaren) och mer kritisk. Det 
finns också helt andra vägar att gå i dag, 
då tänker jag framförallt på utvecklingen 
av tekniken - dator och internet.  Där man 
själv kan söka uppgifter via olika hemsi-
dor, Svenska kennelklubben, Eurasierklub-
ben osv.  På Eurasierklubbens hemsida 
finns ett stort antal uppfödare. Vad ska 
man tänka på när man ska välja?  

Till att börja med är det nog viktigt att 
själv ställa sig frågan -Vad ska jag ha hun-
den till, - utställning, - bruks eller enbart 
som sällskap? När jag hade gjort det 
ställningstagandet började mitt sökande 
via uppfödarnas hemsidor. Det är lätt att 
bilda sig en uppfattning utifrån hemside-
perspektivet. Det jag menar är att de som 
har de senast uppdaterade hemsidorna 
och flashigaste bilderna inte behöver vara 
de mest seriösa uppfödaren. 

Nej, för mig var det viktigaste är att kolla 
vilken form av uppfödning uppfödaren 
bedriver. Tar de många kullar per år? Får 
valparna växa upp med familjen? Hur 
ser uppfödarens erfarenhet ut?  Och vad 
föredrar jag, vilken form tycker jag är bra? 
Jag ringde i alla fall och pratade med 
olika uppfödare, och hälsade på för att 
få se hundarna live. Då kunde jag även 
bilda mig en uppfattning om uppfödaren 
och hur den är mot sina hundar och 
hur mycket tid den ägnar sig åt just sina 
hundar. Uppfödaren kunde även bilda sig 
en uppfattning av mig och om den ansåg 
mig som en potentiell valpköpare. Jag lo-
vade ingen uppfödare att jag skulle köpa 
valp från honom/henne innan jag hade 
bestämt mig, det är viktigt att respektera 
uppfödarna som villigt tar emot besök. 
Tyvärr har många uppfödare tips och råd 
om vilka uppfödare eller avkommor man 
inte ska köpa sin valp från, men det kan 
ju vara för att de själva anser att det finns 
oseriösa uppfödare som inte värnar om 
rasen. Jag valde i alla fall en uppfödare 

som inte gav mig liknande råd, utan jag 
försökte att skapa mig en egen bild.

När jag väl hittade några intressanta 
uppfödare och deras hundar sökte jag  
på Svenska kennelklubbens hemsida på 
hunddata bland annat på veterinärdata 
på föräldradjuren, deras kullsyskon, deras 
föräldrar osv. När man skaffar sig en 
livskamrat vill man att den ska få finnas 
med så länge som möjligt, så givetvis är 
det viktigt att avelshundarna är friska. Det 
är klart att jag inte vill misstro en uppfö-
dare som säger att hundarna är friska men 
som valpköpare har jag den möjligheten 
att kolla dessa uppgifter och uppfödaren 
har inte skyldighet att tala om att mormor 
till valpen hade höftledsdysplasi. En seriös 
uppfödare ser nog inte det som något hot, 
utan snarare som en bekräftelse på en 
noggrann valpköpare.

Med min reflektion vill jag förmedla att 
det är viktigt att man utgår från sin egen 
bedömning om vad man tycker är en bra 
uppfödare. Mitt sätt behöver absolut inte 
vara det rätta, utan det var mitt sätt att 
göra det.

Jag vill tack er seriösa uppfödare som ser 
till att det finns sunda, snygga och trevliga 
eurasier i vår värld! 

En nöjd eurasierägare

Eurasieralmanacka 2011
nu börjar det dra ihop sig för tryckning  
av almanackan för 2011. 
Men jag behöver mer foton från er medlemmar för visst har ni väl fotograferat era hundar under året.

Det behövs foton från alla årstider och sista datum för att skicka in foton är 1 november till  
ordforande@eurasierklubben.se

Helst liggande format på fotot, ej beskuret (det fixar jag), bra skärpa och ej med människor med på bilden 
(dock kan det gå bra med barn). 

Har du inte tagit fotot måste du få tillåtelse av fotografen innan du skickar in. Namn på ägaren och hunden 
ska också vara med.

Beställning
Det går bra att beställa almanackan redan nu på samma mailadress som ovan eller via sms/ringa på  
073-528 70 93, kom ihåg att ange namn och adress.

Almanackan kostar 110 kr/st + porto och levereras från mitten av november.

En toppenjulklapp att ge bort!

Marita Carlstedt

Filurias apollon, ”Nalle”.  
Foto: PEr JaNzéN

lovely Megans ben affleck, ”Nemo”.  
Foto: PEr JaNzéN
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En eurasiers semester
Då var det äntligen dags för fyra 
veckors härlig semester tillsam-
mans med min sambo och vår 
eurasier Leiionspitz Lovely Lupus 
eller “Keelo“ som vi kallar honom. 

Först på tur var Gotland och Fårö.  Båten 
från Nynäshamn gick tidigt på måndags-
morgonen och vi var uppe redan vid 
4-tiden. Keelo som är riktigt morgontrött 
tittade på med sänkt huvud och trötta 
öron när vi sprang som yra höns för att få 
in allt i bilen. Lite piggare blev han när han 
snart insåg att även han skulle få följa med 
på resan. 

Väl på båten var det fullsatt men som 
tur var hade vi bokat djurplats. Bredvid 
oss hamnade en liten söt tik med långa 
öron, hon var trött och sov mest. Keelo är 
mycket förtjust i de flesta tikar men denna 
gång verkade han respektera hennes vilja 
att få vara i fred. Allt såg ut att gå mycket 
bra ända tills en ung kille steg in djursa-
longen med den största alaskan malamute 
jag någonsin sett! Naturligtvis var detta 
en herre (vid namn Maximus) som inte 
tålde andra hundar och framförallt inte 
andra hanar. Och naturligtvis fanns den 
enda tomma platsen i sätet bakom oss. 
Så fort han fick syn på Keelo blev det ett 
herrans liv! Maximus husse gjorde några 
tama försök att få tyst på honom men så 
fort Keelo kikade fram bakom sätet kom 
ett argsint morrande. Och Keelo med sina 
11 månader och som för tillfället anser 
sig vara större och tuffare än någonsin 
var inte sen att svara. Så höll de på första 
timmen; Keelo med några tappra försök 
att komma åt och blänga på Maximus som 
genast svarade genom att låta som ett 
åskväder. Men efter ett tag slog sig Keelo 
ner till ro och somnade.

På Fårö bodde vi i en liten stuga ca femtio 
meter ifrån stranden och varje morgon 
blev det långa strandpromenader och 
färskt bröd från bageriet. Keelo älskar att 
vara i vattnet, gräva och hitta saker på 
botten att smaka på men att simma är 
han fortfarande för feg för. På stranden 
var det många nya lukter att upptäcka; 
tång, alger och havsvatten och även en 
och annan uppspolad liten fisk. Keelo som 
är van vid stilla insjöar blev livrädd och 
sprang upp ur vattnet varje gång det kom 

en liten våg men lika snabbt var han nere i 
vattenbrynet igen. 

I huset mittemot vårt bodde en liten 
springer spanielvalp på 5 månader. Han 
hette Paddy och var lite rädd för större 
hundar. Men Paddy och Keelo blev ganska 
snabbt bästa vänner. 

Keelo som annars gillar att brottas och 
leka tufft förstod direkt att här måste man 
vara försiktig. Han låg mest på rygg och 
lät sig bli jagad. I slutet av veckan var det 
Paddy som lät högst och bet mest när de 
busade. 

Barn fanns det gott om där vi bodde, det 
praktiskt taget kryllade av dem! De sprang 
kors och tvärs mellan husen, skrek, hade 
vattenkrig och jagade varandra. Jag tror 
också att det passerade tio hundar om 
dagen på strandvägen utanför vårt hus. 
Keelo hade med andra ord mycket att 
hålla koll på. Dessutom fanns det fullt av 
vildkaniner och fasaner i skogsdungen all-
deles intill huset. Dem spårade naturligtvis 
Keelo snabbt upp på promenaderna. Som 
en kanonkula flög det upp små mjuka 
kaniner ur det höga gräset mitt framför 
oss och Keelo som var kopplad blev vild av 
lycka och tyckte själv att han åstadkommit 
något mycket bra. Den här veckan var 

mycket lärorik och nyttig för en unghund 
som Keelo med många nya intryck. Han 
var mer död än levande på kvällarna.

Båtresan hem gick i ungefär samma 
anda som ditresan men nu med helt 
omvända känslor. Bakom oss denna gång 
satt nämligen en vacker samojed dam 
som Keelo blev förälskad i. Han gnällde 
och pep och gjorde allt för att få hennes 
uppmärksamhet. Halva hunden fick jag 
dra ut under mitt säte (han är riktigt bra 
på att åla och krypa när han lägger den 
sidan till). När hon tillslut gick med på att 
hälsa blåste han upp sig som en blåsfisk 
med svansen hårt krullad över baken och 
nacken rest som på en arabhäst. 

Efter en vecka full av nya intryck tyckte 
nog Keelo att det var rena paradiset att 
komma till Dalarna och vårt landställe. 
Där går han lös hela tiden, kan gå ner till 
vattnet när han vill och det är ett helt 
annat lugn där. Dessutom bor hans största 
kärlek i grannhuset. Ronja är en dalma-
tiner/labradormix och jag tror kärleken 
mellan Keelo och henne är ömsesidig för 
en gångs skull. Hon rymmer över till oss 
och “hämtar” Keelo när hon tycker det är 
dags för en lekstund, vilket kan vara 2–5 
gånger per dag...

Min systerson Filip som är 15 månader 
var också med denna vecka. Keelo vet 
precis vart han ska vara när det bjuds på 
fikabröd. Filip tycker nämligen om att dela 
med sig av all sorts mat och vill gärna att 
alla ska smaka på det han äter, inklusive 
Keelo.

I Borlänge, inte långt ifrån vår stuga, ligger 
det en strutsfarm. Den besökte vi en 
dag och Keelo följde självklart med. Jag 
blev överraskad över hur stora strutsar 
egentligen är. Gigantiska ögon som glor 
ner på en och en jättenäbb som skulle 
kunna picka ut ögat på vem som helst. 
Keelo var totalt orädd och skulle absolut 
in till dessa stora fåglar. Jag fick honom att 
sitta och studera dem en stund men efter 
ett tag lade han sig ner mitt framför en 
struts och nosade omkring på golvet. Men 
när strutsen fällde ut hela fjäderplymen 
och gav ifrån sig ett väsande ljud fick i 
alla fall jag nog. Spännande tyckte Keelo, 
framförallt de små strutskycklingarna som 

sprang fram och tillbaka och liknade små 
igelkottar.

En dag var vi ute och letade kantareller. 
Vi ska nämligen gå en kurs i kantarellspår 
i augusti och jag tänkte Keelo skulle få 
bekanta sig med doften av kantareller. 
Varje gång han nosade på en kantarell 
på marken berömde jag honom och gav 
belöning. Efter att vi upprepat detta 4–5 
gånger skulle vi plocka de sista kantarel-
lerna. Keelo stod då och nosade intensivt 
vid en sten alldeles i närheten. Vad har 
han hittat nu då tänkte jag och trodde jag 
skulle få se ett råtthål eller liknande. Men 
när jag kom fram fanns där ingenting. När 
jag lyfte på mossan stod det en grupp 
med små kantareller där som inte hunnit 
växa upp ur mossan än! Tillfälligheter? 
Vem vet, men att spåra verkar ligga varmt 
om hjärtat hos många eurasier och det 
lovar gott inför nästa helg.

Väl hemma i Norge igen (för det är där 
vi bor för tillfället) hann vi med en liten 
fisketur på Hardangervidda. Det är Norges 
största nationalpark och har en otroligt 
vacker natur.

Där jagade Keelo fjällämlar som om han 
vore en räv, luktade nyfiket men med 
avsmak på nyfångad fisk och tassade 
omkring i forsen.

En härlig och avslappnande semester för 
oss alla tre, men säger man inte att borta 
är bra men hemma alltid är bäst?

sara ljusterfors

leiionspitz lovely lupus “keelo” vilar vid langhammars raukar.

oj, du var mig allt en lång en du!

En generös ung man. Filip, 15 månader bjuder på fika, och keelo är inte sen att tacka ja.
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Varför blev det en eurasier?
en kräsen hundköpares funderingar

Den vanligaste frågorna vi får när vi är ute med 
hunden är ”Vad är det för ras?”. Gissningarna är 
många, men sällan rätt. Men en annan vanlig 
fråga är ”Hur kommer det sig att ni valde just den 
rasen?”, och det tänkte jag försöka svara på här. 

Jag är rätt kräsen av mig, och dessutom så var min fru och jag  
tvungna att hitta något som vi både kunde gå med på när 
vi bestämde oss för att köpa hund. För mig är det exteriöra 
väldigt viktigt. Såväl utseende som storlek. Sen tillkommer 
det viktigaste, som alla måste tänka på som skaffar hund – att 
välja hund efter dess egenskaper. En ras som passar ens egen 
livsstil. Om man inte har tänkt röra på sig mer än en och annan 
kisspromenad så ska man inte ha en slädhund eller en vallhund.

Alla raser ingår i en rasgrupp, så vi började helt enkel med att 
titta igenom grupperna för att börja sålla. Ni som ställer ut 
hundar har säkert koll på rasgrupperna, men för säkerhets skull 
så listar jag dem här:
Grupp 1, Vall-, boskaps- och herdehundar
Grupp 2,  Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar 

samt sennenhundar
Grupp 3, Terrier
Grupp 4, Taxar
Grupp 5, Spetsar och raser av urhundstyp
Grupp 6, Drivande hundar samt sök- och spårhundar
Grupp 7, Stående fågelhundar
Grupp 8,  Stötande hundar, apporterande hundar och 

vattenhundar
Grupp 9, Sällskapshundar
Grupp 10, Vinthundar

När det gäller exteriörkrav så ville jag inte ha en liten hund. Jag 
ville ha en hund som är proportionerlig i kroppen, det vill säga 
inga limpor eller benrangel. Dessutom ville jag ha en hund som 
har ett utseende som tilltalar mig.

Då kunde vi i princip plocka bort grupp 4 – limpor, grupp 9 – för 
små (nej, jag vill inte ha en pudel) och grupp 10 (för spinkiga).

Några hundar som jag tycker är fina (förutom eurasier då, så 
klart) är leonberger och rottweiler (grupp 2), akita, finsk lapp-
hund, keeshond, samojedhund, shiba, siberian husky (grupp 5), 
weimaraner (grupp 7) och golden retriever (grupp 8).

Då kunde vi ju även plocka bort grupperna 1, 3 och 6. Dels för 
att jag inte hade någon favorit i de grupperna, men även lite på 
grund av egenskaperna. Det passar inte mig att ha en vallhund. 
De kräver/förtjänar att jobba mer än jag kan ställa upp på. 
Samma sak med drivande hundar. Terrier då? Tja, de går bara 
bort helt enkelt.

Så kvar hade vi då 10 favoriter (exteriört) i 4 grupper, där grupp 
5 var klart överrepresenterad.

Sen var vi ju faktiskt två om att skaffa hund, och ett av min frus 
krav var att det inte skulle vara en stor hund. Hmm... Jag ville 
inte ha en liten, hon ville inte ha en stor. Ja, då kunde vi ju stryka 
leonberger och rottis, och i princip hela grupp 2. Rottisar kräver 
nog lite för mycket för mig ändå. Weimaraner är ingen liten 
hund det heller, så hej då.

Golden retriever då? Ja, mina svärföräldrar har haft en goldis så 
en viss förkärlek för dem finns där. Men de är ändå ganska stora, 
och kan vara lite jobbiga att bära om man skulle behöva det.

Så vad har vi kvar då? Jo, en massa hundar i grupp 5.

Vi kollade på nätet en hel del så klart, men vi bestämde oss även 
för att åka ner till ”Stora Stockholm”, SKKs årliga stora hund-
utställning i Älvsjö. Där finns ett rastorg där en herrans massa 
raser presenteras av respektive rasklubb. Ett utmärkt tillfälle 
att titta, klappa och ställa frågor. Vi hade fokus på grupp 5 av 
uppenbara skäl, och där hittade vi en ovanlig ras som hette eu-
rasier. Vi blev väldigt intresserade och kollade vidare när vi kom 
hem. Vi hittade en uppfödare i närheten som vi kontaktade 
med lite frågor, och gjorde senare ett besök där. Sen gick det en 
del tid med funderingar om vi verkligen skulle skaffa hund. Men 
efter en tid bestämde vi oss för att åka tillbaka till kenneln igen, 
för att se om det kunde hjälpa till med beslutet. Och det kunde 
det. Vi bestämde oss för en valp till sommaren, om det skulle bli 
någon. Det blev det, och så började vårt liv som eurasierägare.

Hugo krantz

Efter många diskusioner och en ganska lång väntan kom 
Foto: CECilia EkbErG

 
en eurasier till oss. leiionspitz uno, ”Morris”, idag 4 år gammal.
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En sommar i sverige – med hund
Tänkte berätta lite hur vår som-
mar sett ut i år då vi varit på 
resande fot i tre veckor och själv-
klart hade vi hunden med på de 
flesta av våra äventyr!

Vi packade bilen och startade vår resa 
tidigt på midsommardagens morgon. 
Det är en del man måste tänka på att ta 
med när man semestrar med hund (mat, 
vatten, sovfilt, borstar, fästingplockare, 
vaccinationsintyg, leksaker, lite godis, etc.) 
så Fonzo har en egen liten väska vi packar 
allt i innan vi ger oss ut.

Första anhalten var Amhult på västkusten, 
ca 1 mil utanför Kungshamn/Smögen. 
Där hade vi hyrt en liten stuga mitt i det 
Bohusländska landskapet och stannade 
där i en härlig soldränkt vecka. Stugan 
hade en tillhörande tomt på ca 10.000 
kvm plus en egen liten havsvik så det 
var helt perfekt för en familj med hund. 
Gården var dock inte inhägnad, men då 
vår kära lilla vovve nu kommit över de 
värsta ”tonårs-fasonerna” går det numera 
utmärkt att ha honom lös utan att han 
smiter iväg någonstans. Det var bara en 
gång som frestelsen att springa iväg på 
egna upptåg blev för stor… Jag står och 
diskar i köket och ser någonting som 
skuttar iväg genom det höga gräset i 
hagen – Fonzo! Jag springer ut och ser ett 
rådjur som han börjat jaga tvärs över den 
blomstrande ängen. Men ibland ritar man 
kors i taket…jag skrek ganska bestämt (läs  

desperat) att han skulle komma tillbaka 
ögonblickligen. Och tro om min förvå-
ning, det var precis vad Fonzo gjorde. 
Han stannade mitt i ett språng, tittade 
lite längtansfullt på det roliga rådjuret, 
och vände helt sonika om och skuttade 
tillbaka till mig. Det blev många klappar 
och beröm då, det kan jag lova!

Här ägnade vi sedan dagarna till att gå 
långa promenader längs Bohusleden och 
Kuststigen som vi av en slump hittade 
alldeles utanför knuten. Vackrast var det 

nog då vi tog färjan över till Malmön där 
vandringsleden ringlade sig fram längs 
öns stränder. Där fick man uppleva både 
det vindpinade och karga kustlandskapet 
och den lummiga och frodiga grönskan i 
de små skogsdungarna som tappert klam-
rar sig fast på den steniga marken. Här 
hittade vi även små sötvattens sjöar, fulla 
med röda näckrosor och där Fonzo kunde 
svalka av sig. För havsbaden, dem fick han 
sluta med... Fonzo älskar att bada, han kan 
ligga i blöt hur länge som helst. Roligast 
är det dock om man är i med honom och 
skvätter vatten, då blir han riktigt tokig. Så 
det första han gjorde var ju att hoppa i det 
klara vattnet i västerhavet. Sedan började 
han att dricka…och fiska tång…och äta 
lite tång…och dricka lite mer…men det är 
ju saltvatten! Blev ganska tråkig i magen 
efter det kan jag säga. Så han fick tyvärr 
saltvattens-badförbud under resten av 
denna vecka som jag tror var en av de 
varmaste i sommar. Vi passade även på att 
frossa ordentligt i alla färska skaldjur som 
vi kunde få tag i: krabba, kräftor och räkor. 
Även Fonzo fick sin beskärda del (skalade) 
av dessa havets läckerheter, för tror det 
eller ej, han älskar skaldjur.

Efter denna härliga vecka var det dags att 
lämna ifrån sig vovven under ett par dagar 
då vi åkte på en snabbvisit till Polen. Så 
Fonzo fick åka på kollo. Detta ”kollo” var 
väl ganska välkänt för honom då det var 
mina föräldrar i norrland som ställde upp 

- kom igen nu, matte! stoppa undan kameran och börja skala!

sämre kan man ha det, konstaterar Fonzo och matte Jenny under en vandring på Malmön.

som hundvakt. Tror också att den det var 
värst för var undertecknad som saknade 
honom rätt så ordentligt. Fonzo själv, han 
passade på att leka och busa med deras 
stövare och hade det hur bra som helst. 
Men ni må tro att det var en lycklig liten 
hund som mötte oss när vi kom uppkö-
randes till gården. Här stannade vi sedan 
ytterligare några dagar, och nu kunde 
Fonzo passa på att bada hur mycket som 
helst för i Ångermanälven rinner inget 
saltvatten.

Semestern avslutades med en tripp in i 
de mörkaste Värmlandsskogarna. Vädret 
var fortfarande med oss men nu började 
det märkas att värmen var lite jobbig 
även för Fonzo. Tur att man i alla fall har 

AC i bilen, annars skulle man aldrig kunna 
åka runt så här. I Värmland var vi runt till 
lite olika platser, bland annat ett jättefint 
hembygdsområde vid Kärnåsen. Där fick 
vi prova på den värmländska specialiteten 
nävgröt (inte tillverkad av näver som 
man kan tro, men däremot av skrädmjöl). 
Detta serveras med knaperstekt fläsk och 
lingonsylt, men jag tror nog att det var 
vovven som tyckte bäst om det. Fonzo 
passade även på att få lite nya vänner, en 
ko, en kalv, några hästar, men katterna och 
ekorrarna ville inte alls leka med honom 
hur mycket han än fjäskade och viftade på 
svansen. Svårflörtade djur.

Nu är vi hemkomna igen och vardagen 
går åter sin gamla lunk. Jag och Fonzo har 

börjat jobba igen och ska sanningen fram 
så tror jag att han trivs lika bra med att 
vara här på jobbet, som att åka land och 
rike runt. Men vilken fantastisk sommar vi 
har haft! Det enda som fick stryka på foten 
var väl trädgården. Den blomstrande oas 
vi lämnade, var mer av en savann med 
torrt hö när vi återvände…

Jenny byström

Vi har sänkt våra 
annonspriser!

Medlemmar icke kommersiellt Kommersiella annonser
Helsida 350:- Helsida 1000:-
Halvsida 200:- Halvsida 500:-
Champion, helsida 250:- Medlemmar 50% per helsida
Champion, 1/4 sida 100:-
(1/4-sida får endast innehålla namn och  
titel på hund, ägare och uppfödare samt bild.)

Årsannons helsida 4 nr 1000:- (betalas i förskott)
Kennelregistret 4 nr inkl hemsidan 200:-

Glöm inte att skicka in era julhälsningar 
till nästa nummer av tidningen!

senast 1 november
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Boktips
Varför gör hunden så?
gwen bailey

Rehabilitering för hund
 anna Holmgren, marie söderström lundberg

 
Hundmassage & stretching : låt tassarna vila
anna Holmgren, marie söderström lundberg 

Etologiboken : om hundars beteende
ingrid tapper 

Ny praktisk handbok för aktiva hundägare

Denna praktiska handbok vänder sig till de hundägare som vill ha en ökad 
kunskap och förståelse av massage och stretching på sin hund. För bättre 
resultat är det förstås viktigt att även ha en grundläggande kunskap och 
kännedom om hundens anatomi och fysiologi. Boken koncentrerar sig på 
massage och stretching och presenterar handgreppen i många tydliga 
steg-för-steg bilder.

Boken Hundmassage & stretching ska ses som en praktisk handbok, som 
ger ökad kunskap och förståelse av massage och stretching på hund. Den 
innehåller grundläggande information om hundens anatomi och fysiologi, 
vilket är viktigt att känna till för att få ett bra resultat. I boken finns också 
information om arbetsställningar, allmänna massageråd samt en beskriv-
ning på olika grepp och förslag på behandlingsschema, som gör att man 
lättare kommer igång.

Varför jagar min bordercollie bilar? Varför skäller min schäfer på folk den 
inte känner? Varför har min orädda valp utvecklats till en unghund som är 
rädd för sin egen skugga? 

Detta är frågor som hundägare ställer sig och som kan vara svåra att 
besvara. Etologiboken vänder sig till den som vill söka svaren i hundens 
egen natur. Den innefattar hundens sinnen och visar oss att hunden 
verkligen uppfattar omvärlden på ett annat sätt än vi människor. Vi får 
följa hundindividens utveckling från valp till vuxen samt utvecklingen från 
varg till tamhund. Hundens bakgrund som ett jagande flockdjur har lett 
till många av de beteenden man kan se i vardagen än idag - drag som är 
gemensamma för alla hunddjur. 

I boken får vi möta hundens "vilda familj", det vill säga hunddjur som lever i 
vilt tillstånd, såsom den förtjusande lilla Fenneken och den respektingivan-
de afrikanska vildhunden. Etologi, läran om djurs beteende, är en relativt 
ny vetenskap. Genom att undersöka hundens inre i avsnitt om hjärnan, sin-
nesorganen och valputveckling, och genom att titta på hundens historia, 
vilda släktingar och ärftliga variationer försöker Etologiboken hjälpa oss 
förstå våra hundars beteenden och instinkter bättre. 

Boken är framtagen i samarbete med Svenska Brukshundklubben. 

Varför beter han sig så där? 
Skulle du inte vilja veta hur din hund egentligen tänker när han gör det där 
som du tycker är så konstigt eller irriterande? 
Varför skäller han när folk ringer på? 
Hur kan du få honom att sluta tugga sin korg i småbitar? 
Varför luktar han andra hundar i - ja, ni vet? 
Hundar kan vara så mysiga och så besvärliga, men med hjälp av en av 
Storbritanniens ledande husdjursbeteendevetare Gwen Bailey kan du få en 
liten inblick i deras sätt att tänka och få kläm på allt det där som du tycker 
är irriterande, konstigt eller kanske rent av pinsamt.

Sjukgymnastik för hunden 
 
Målet med att rehabilitera sin hund är att den ska kunna återvända till ett 
normalt dagligt liv efter en skada och användas till det som den ursprung-
ligen var tänkt för så som jakt, bruks- och tjänstearbete. 

Inom hundsjukvården får ofta hundarna samma vård som vi människor. 
De sjukdomar och skador som man tidigare varken kunde eller hade 
resurser till att råda bot på, är idag en självklarhet att åtgärda. 

Idag har de flesta större djursjukhus en egen rehabiliteringsavdelning 
eller så är de knutna till en extern fysioterapeut/sjukgymnast som arbetar 
med djur. Några vanliga rehabiliteringsmetoder är massage, stretching, 
akupunktur, ultraljud, laser, elektroterapi och vattenträning. Aktiv träning 
med rätt belastning av rörlighet, styrka, koordination och funktionell 
träning är grunden för all sjukgymnastik.

Fysioterapi betyder sjukgymnastik och är förebyggande, behandlande 
och rehabiliterande åtgärder vid skador, sjukdomar i rörelseapparaten 
och nervsystemet. Det innebär även undervisning för hundägare så att de 
själva ska kunna hjälpa sina fyrfota vänner i hemmiljö. Rehabiliteringsupp-
läggen är väldigt individuella.

I boken berättar författarna bland annat om skador på rörelseapparat 
och mjukdelar. De beskriver olika fysioterapeutiska behandlingsmetoder, 
hjälpmedel och läkningsprocesser. Flera gästförfattare med specialkun-
skap har anlitats till några kapitel.

http://www.adlibris.com/se/search.aspx?author=wen Bailey&fromProduct=true
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Anna Holmgren
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marie S%F6derstr%F6m Lundberg
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Anna Holmgren
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marie S%F6derstr%F6m-Lundberg
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ingrid Tapper
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reflextider
Höst och vinter, ingen snö och 
beckmörker – det är reflextider! 
Halsband, selar, koppel, reflexer 
och lampor, det finns mycket att 
välja på, men vad är egentligen 
bäst? 

Först skall jag försöka reda ut begreppen, 
ofta blandas nämligen allt ihop, sen ska 
jag berätta hur jag har löst problemet 
med mina hundar i vintermörkret. 

Reflexer och reflexer
Är reflexen gammal och smutsig eller tvät-
tad många gånger i tvättmaskin blir den 
matt och tappar sitt skimmer, då reflekte-
rar den dåligt och skall bytas mot en ny. 
De inplastade microlite-reflexerna finns 
i flera olika färger, gul och orange syns 
bäst, nästan lika bra som ”den grå”. Om 
det finns sydda sömmar i plastbandet är 
reflexen ”punkterad” och det kan komma 
in fukt och smuts som gör att den inte 
reflekterar. Kontrollera hur de är sydda 
innan du köper dem. Microlite-reflexerna 
är lätta att hålla rena eftersom de är 
plastade, bara att torka av med fuktig 
trasa.  Jag vill verkligen varna för reflexer 
i tryckfärg, vanligtvis som dekorativa 
mönster. Ofta skavs den bort efter kort tid, 
och ofta är det just bara grå färg och inte 
alls eller mycket dåligt reflekterande. 

Självlysande... 
Selar och halsband tillverkas ofta i 
klara färger, gult eller orange. De tillskrivs 
egenskaper de inte har, för de kallas 
”självlysande”, men det är de inte! I 
skymning eller snö syns de fint så länge de 
är rena, men i mörker syns de inte mer än 
något annat material eller färg. De brukar 
vara gjorda av teryleneband och de går 
bra att tvätta i maskin, det brukar behövas 
flera gånger under varje säsong. Är det 
påsydda reflexer så bör de inte tvättas 
varmare än 40 grader och kanske inte allt 
för ofta, för reflexens skull. 

Det som verkligen lyser 
Sen kommer vi in på lampor, eller rättare 
sagt: lysdioder! Det är bara lampor som 
lyser i mörker och det är vad vi behöver för 
att se var hunden befinner sig. Lampan är 
för svag för synas när starka bilstrålkastare 
lyser på den, men i mörker lyser lampan 

fint och vi ser den tydligt. Det finns en 
uppsjö varianter, de flesta med blinkande 
röda lysdioder som lyser starkt och länge 
på varje batteriomgång. En stor nackdel 
är att många modeller inte håller så länge 
därför att spännen, hakar samt framför allt 
av- och påknappar är dåliga. Det kommer 
in fukt och smuts inne i lampan eller runt 
knappen så den inte lyser eller går att 
stänga av. 

Jag har hittat två olika modeller lampor 
som fungerar bra, en lös lampa och ett 
blinkande halsband. Lampan är rund och 
platt med en kraftig hake så man kan 
hänga den på lämpligt ställe. Det är två 
blinkande lampor i den som syns på båda 
sidor, det finns alltså ingen baksida och 
inte heller några knappar, man stänger 
av och på genom att klämma på den. Det 
går att byta de två knappbatterierna, men 
jag tror att de är dyrare än en ny lampa. 
Den kostar ca 45:- och säljs till zoobutiker 
av grossisten Limex. Det blinkande 
halsbandet är brett nog för att hålla undan 
pälsen, många halsband är så smala att 
lysdioderna inte syns på våra hundar 
eftersom de har så kraftig päls. Det här är 
sytt i bred orange fluorescerande galon på 
nylonband med kardborrknäppning, det 
stängs på och av med en tryckknapp.  Mitt 

äldsta är nu nio år och alla lysdioder lyser 
än! Det heter Blinki, kostar ca 245:- och 
säljs till zoobutiker av grossisten Pet Food. 
Jag byter de två små ”fjärrkontrollsbat-
terierna” i början av varje säsong för att 
vara säker på att dioderna lyser så starkt 
och klart som möjligt. 

Bjällerklang
Det finns ännu en sak som hjälper oss 
att hålla reda på hunden i mörker – vi 
kan hänga på den en bjällra. Går hunden 
lös kan den försvinna bakom en sten 
eller trädstam och då syns inga lampor 
alls. Mina hundar har fått bjällror i olika 
ton så jag hela tiden vet var alla hundar 
befinner sig. Jag hör vem som springer 
upp i skogen eller vem som fattas i ledet. 
Andra hör ju också hundarna och jag har 
faktiskt flera gånger blivit stoppad på våra 
promenader och fått uppskattning för 
hundarnas lampor och bjällror. De har sagt 
”-Jag blev inget rädd alls, för jag hörde 
dem på lång väg!” 

Min egen lösning 
Trots alla olika varianter av lampor och 
reflexer så har jag inte hittat någon som 
jag tycker är ”jättebra”. Jag ville ha en 
sele med både lampor och reflexer, så 
hunden syns både för mig och för bilister, 
lampor på halsband är inte heller helt 
bra för hundar med mycket päls.  Jag 
gjorde min egen lösning: Som grund 

använde jag en spårsele av märket Alac 
med påsydda reflexer, det finns också 
”invävda” men jag tycker det blir för lite 
reflexband på den modellen. Den kostar 
210:- och borde finnas i varenda zooaffär. 
Över ryggen fäste jag ett Blinkihalsband 
med hjälp av tryckknappar, de finns att 
köpa i sytillbehörsaffärer och varuhus. 
Det var faktiskt en del pyssel att få dit 
dem, man måste passa elledningarna inuti 
halsbandet och för att göra hål behövdes 
en håltång. Däremot blev resultatet helt 
klart en lyckad kombination! Behöver 
reflexselen tvättas i maskin så knäpper jag 
bara bort ”lampdelen”, lätt med tryck-
knappar! Blinkihalsbandet storlek XL har 
7 lysdioder och är 53 cm (utan kardborre) 
och storleken L har 6 lysdioder och är 
47 cm (utan kardborre). Jag klippte bort 
kardborrebandet, eftersom det nu istället 
knäpps fast på selen med tryckknappar. 

Batterifickan vållade mig lite huvudbry, 
jag ville ha det snyggt också, så det 

slutade med att jag sydde om den onödigt 
mycket för att kunna fästa den på sidan av 
selen. Det blev mer jobb än det var värt, 
jag kommer i fortsättningen att låta den 
vara kvar i änden på halsbandet och fästa 
den runt ”magbandet” på selen med ett 
eget litet band och tryckknapp. I koppel-
ringen på ryggen hängde jag bjällran med 
en liten koppelhake, en vanlig nyckelring 
går också bra om du inte vill knäppa loss 
bjällran på dagtid, för då blir det pillrigt.

Eftersom hundarna oftast är lösa så har de 
ännu en fiffig liten pryl på sina selar: Det 
är det pyttelilla rullkopplet ”Flexi Click”. 
När jag behöver tar jag bara loss det lilla 
rullkopplet med ett ”klick” och går ex.vis 
över vägen, sen sätter jag tillbaks det igen 
på selen. Jag slipper alltså hålla ordning 
på lösa koppel. 

Där jag bor finns inte gatubelysning, men 
folk kör bil som om det fanns det. Jag är 
rädd att jag eller någon av hundarna skall 
bli påkörd, så hundarna har fått reflexer 
om benen också, då vet jag att de syns 
från alla håll... 

Jag har förstås reflexer på mig själv, men 
också en liten ficklampa med lysdioder 
som drar lite ström men lyser starkt (99:- 
på Clas Ohlsson). Med den kan jag lysa på 
bilar vi möter i mörkret men också lysa 
efter hundarna om de inte går så nära att 
jag ser deras lampor. En riktigt bra reflex 
syns på otroligt långt håll och jag anser 
att varje hund som rastas i mörker har rätt 
till en! 

anna-karin lundberg

så här starkt ska reflexer glimma! 

Väl rustad för höstmörkret, med reflexsele och benreflex.

”Eurasierkul” goes Facebook
Vi är ett gäng eurasierägare runt om Göteborg som ibland träffas. Se hemsidan för kommande träffar,  
tips på aktiviteter och bilder från tidigare träffar:

www.freewebs.com/eurasierkul

Nu finns vi även på Facebook! Leta reda på oss där om du vill gå med.

anna Frisk
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World Dog show 2010
I år så gick World Dog Show i Herning, Danmark och således var det en del svenska hundar anmälda.  
Vill här dela med mig av en kort resumé av resultatet för deltagande svenska hundar.

Total var det 68 eurasier anmälda varav 22 svenska hundar (uppfödda och ägda) och de svenska hundarna lyckades erövra inte mindre 
än 4 titlar av 6, inte illa.

Marita Carlstedt

Och så här gick det:

World Winner – tikar  
CaCiB Cert Dansk Champion
Leiionspitz Eye-catching Elexa

World Junior Winner - hanar
Foxfire Brilliant Benji

World Veteran Winner – hanar
Leiionspitz Darko

World Veteran Winner – tikar
Leiionspitz Eicha

Övriga resultat: 

Juniorklass hanar
2 Excellent   Leiionspitz Lovely Leon

unghundsklass hanar
1 Excellent   Sorschies Ze Angus 
2 Excellent   Sorschies Ze Ajax

Öppenklass hanar
2 Excellent   Balule Cactus 
Excellent   Balder-Balder Jalo Gyllenfäll

Championklass – hanar
2 Excellent   Filurias Amadeus 
3 Excellent   Leiionspitz Unic 
4 Excellent   Mabuh´s Reimondo

Juniorklass – tikar
4 Excellent   Leiionspitz Joyful Jelka 
Excellent   Leiionspitz Joyful Jara 
Good   Essmania´s Edhessa

Öppenklass tikar
Very Good   Ilifos Cemita

Championklass tikar
3 Excellent   Leiionspitz Qela

rapport från Eskilstuna 
internationell utställning 22 augusti 2010

Så var det dags igen…magen 
knyter sig, handflatorna blir svet-
tiga och pulsen ligger väl runt 150 
slag/min…det är utställningsdax!

På vägen till utställningen hinner jag nog 
fråga mig minst hundra gånger varför vi 
utsätter oss för det här. Det är vår tredje 
officiella utställning och jag är lika nervös 
som vanligt. Men lika nervös som jag är 
– lika begeistrad är Fonzo. Redan kvällen 
innan när vi börjar packa sakerna som 
skall med vet han vad som är på gång. 
Och en sak är säker: han älskar att vara på 
utställningar.

Utställningen i fråga äger rum i Eskilstuna 
den 22/8 och är en Internationell utställ-
ning. Eurasierna bedöms av domaren 
Elisabeth Spillman. Det är totalt 18 
eurasier anmälda och i den öppna klassen 
där vi skall ställa upp möter vi fem tjusiga 
hannar. Som vanligt är vi ute i väldigt god 
tid och får vänta ett par timmar innan det 
är vår tur att ta plats i ringen. Men det är 
ganska skönt att ha gott om tid, då hinner 
både Fonzo och jag att varva ner en aning. 
Denna gång satt vi bredvid ett gäng chow 
chow och det var en ny upplevelse för 
Fonzo. Han blev superförtjust i dessa lur-
viga björnar och var nästan lika förhäxade 
av dem som han blir av ekorrar. 

Sedan rullade det på. Vi fick en etta, sedan 
CK och det hela slutade med en andra-
plats av hannarna och ett CACIB.

Fonzo skötte sig galant. Visst, han är 
fortfarande lite hoppig och står väl inte 
perfekt still när domaren skall känna 
igenom honom, men jag tror att detta 
uppvägs av att det så tydligt syns att 
han har jätteroligt och älskar att visa upp 
sig. Den som däremot är i stort behov av 
utställningsträning, det är undertecknad: 
jag gick och satte mig när vi fick ettan, jag 
var helt förvirrad när vi fick vårt CK och i 

ärlighetens namn visste jag knappt vad ett 
CACIB var.

Tur är väl det att man träffar så mycket 
snälla och trevliga människor som inte är 
sena med att förklara hur saker och ting 
går till för en nybörjare som mig.

Och nu sitter man här igen med SKK:s 
utställningskalender framför sig. Glömd är 
ångesten och de svettiga handflatorna…
utställningar, det är ju jätteroligt!

Jenny byström

resultat
Eskilstuna 2010-08-22 
Internationell Utställning

Hanar:

1:a med Cert och BIR:  
JWW-10 Foxfire Brilliant Benji

2:a med CACIB:  
Leiionspitz Famous Finley (Fonzo)

3:a med Res. CACIB:  
C.I.B DK UCH NORD UCH SE UCH Mabuh´s 
Reimondo

Tikar:
1:a med Cert och BIM:  
Goa Gullan’s Alonissos

2:a med CACIB:  
Risan Gårdens Duchess

leiionspitz Famous Finley, Foxfire brilliant benji och Mabuh’s reimondo väntar på avgörandet.

domare Elisabeth spillman med bir Foxfire brilliant benji 
Foto: MariNa NilssoN 

och biM Goa Gullan’s alonissos. 
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sammanställning av svenska 
Eurasierklubbens rasspecifika 
avelsstrategi 2010
Hundarnas undersökningsresultat anges det år de är födda. 
Därför finns inga röntgenuppgifter för 2009 och 2010. De som 
föddes under 2009 är de som börjar bli gamla nog för röntgen 
2010/2011, de som röntgas nu hamnar under det årtal de föd-
des, oavsett när röntgen sker.

Genetisk variation
Nu: Vi hade 2004 en effektiv population på 43 individer. 
Genomsnittlig inavelsgrad i kullarna mellan 1994 och 2004 var 
0,54%. Mellan 2004 och 2009 har den genomsnittliga inavels-
graden stigit till 1,45%. 

Det finns tendenser till matadoravel i rasen. 2004 fick 20 tikar 
valpar med 13 hanar, 2005 fick 29 tikar valpar med 18 hanar, 
2006 fick 32 tikar valpar med 23 hanar, 2007 fick 26 tikar valpar 
med 21 hanar, 2008 fick 35 tikar valpar med 27 hanar och 2009 
fick 32 tikar valpar med 27 hanar. Idealet är att lika många 
tikar och hanar används i avel. De mest använda hanarna har i 
Sverige 5 kullar/37 valpar, 6 kullar/42 valpar, 7 kullar/41 valpar 
och 14 kullar/89 valpar. En tumregel inom avel är att ingen hund 
under hela sin levnad bör producera fler valpar än 25% av en 
årsproduktion inom rasen.

Mål om 5 år: Höja den effektiva populationen till minst 50 
individer och behålla vår låga inavelsgrad.

Strategi: Alla kullar skall inavelsberäknas innan parning. Vid 
val av passande avelsdjur bör barnbarnskurvor beaktas för 
att gynna en ökad genetisk variation. En rekommendation 
inom avel säger att mor- och farföräldrar inte bör lämna fler 
barnbarn än två gånger vad en enskild hund får producera. Vi 
vill bibehålla den låga inavelsgraden i rasen genom att undvika 
kombinationer med högre inavelsgrad än 2%, dock accepteras 
upp till 6,25% som är maxgränsen. Både hanen och tiken skall 
vara minst 2 år vid parningstillfället. Vid parning av tik utom-
lands bör hanhunden uppfylla våra krav för avel alternativt 
vara godkänd för avel i sitt hemlands rasklubb. En hanhund får 
lämna max fem kullar. Därefter kan han tillåtas få ytterligare 
fem kullar om minst 50% av avkommorna utvärderats genom 
röntgen av höfter och armbågar samt patellaluxation. Sam-
manställningen av utvärderingen görs av hanhundsägaren och 
kontrolleras av avelskommittén innan de ytterligare max fem 
kullana tillåts.

Mentalitet
Nu: 0:or på officiella utställningar på grund av mentaliteten mel-
lan 1994-2003 är 14 av 1135 antal utställda hundar (1,2%). Hälso-
enkäten -04 tar upp frågan men ger en svårtolkad bild av rasens 
mentalitet. Rasen är reserverad mot främlingar. Det innebär att 
hundarna är ointresserade men accepterar okända människor. 
Under bedömning kan eurasier känna sig obekväma, det är 
inget fel med hängande svans och viss olust under palpation. 

I rörelse skall eurasier ha svansen upp över ryggen. Det är inte 
alls önskvärt att hundar visar aggressivitet någon gång under 
bedömning, vare sig mot människor eller mot andra hundar. Ett 
klart aggressivt beteende är ett diskvalificerande fel.

Mål om 5 år: Alla valpköpare skall vara väl informerade om 
rasens typiska mentalitet och få råd om miljöträning via uppfö-
darens och klubbens försorg.  Styrelsen skall skaffa information 
om rasens mentalitet under en 5-års period. Styrelsen skall öka 
exteriördomarnas kunskap om eurasierns mentalitet.

Strategi: Styrelsen utformar en broschyr ”Välkommen eurasier” 
med råd och information till valpköpare. Uppfödarna beställer 
broschyrer gratis från klubben. I god tid innan bedömning skall 
domaren vid rasspecialerna få RAS skickat till sig. På rasspe-
cialerna skall domaren särskilt notera hundens mentalitet på 
kritiklappen. Domaren har en tabell med fem olika beteende-
beskrivningar där domaren väljer den mest passande. Styrelsen 
sammanställer och redovisar resultaten årsvis. Styrelsen 
inbjuder till ett medlemsmöte och ett uppfödarmöte som i 
huvudsak skall handla om eurasierns mentalitet. Styrelsen skall 
sprida information om mentalbeskrivningar och uppmuntra till 
att fler eurasier beskrivs. 

Höftledsdysplasi
Nu: 1994-2003 är 160 röntgade av 436 registrerade vilket är 37%
2004-2008 är 354 röntgade av 857 registrerade vilket är 41,3%
1995-1998 UA: 32st /80% samt 
1995-2003 A: 126st/64,5%  2004-2008 A: 201st / 57,1%
1995-2003 B: 41st /23,7% 2004-2008 B:  97 st / 27,1%
1995-2003 C och 1:a: 14st / 9% 2004-2008 C:  31 st / 9,29%
1995-2003 D och 2:a: 11st / 7% 2004-2008 D:  22 st / 5,7%
1995-2003 E och 3:a: 5st / 3% 2004-2008 E:   3 st / 1,2%

Mål om 5 år: HD får inte öka och helst vill vi sänka andelen 
dysplastiska hundar. Öka andelen undersökta till minst 50% av 
registrerade hundar.

Strategi: Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt uppmuntra 
uppfödare att få alla sina valpar röntgade. Ett sätt att sänka 
andelen hundar med dysplasi är att ta hänsyn till familjebild 
vid val av avelsdjur. I avel endast använda hundar med A eller B. 
Eurasier är sen 2003 ansluten till SKKs hälsoprogram gällande 
HD. Alla avelsdjur måste vara höftledsröntgade innan parning 
för att få registrerad avkomma.

Armbågsledsdysplasi
Nu: 1994-2003 är 144 röntgade av 436 registrerade vilket är 33%.
2004-2008 är 337 röntgade av 857 registrerade vilket är 39,3%
1994-2003 UA: 126st / 88% 2004-2008 UA: 287st / 85%
1994-2003 LBP: 12st / 8% 2004-2008 LBP: 34st / 10%
1994-2003 MBP: 6st / 4% 2004-2008 MBP:13 st/ 4%
1994-2003 KBP: 0st / 0%  2004-2008 KBP: 3 st/ 1,4%

Mål om 5 år: ED får inte öka och helst vill vi sänka andelen 
dysplastiska hundar. Öka andelen undersökta till minst 50% av 
registrerade hundar.

Strategi: Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt uppmuntra 
uppfödare att få alla sina valpar röntgade. Ett sätt att sänka 
andelen hundar med dysplasi är att ta hänsyn till familjebild vid 
val av avelsdjur.

Patellaluxation
Nu: Mellan 1994-2004 har avelskommittén fått in undersök-
ningsprotokoll från 95st undersökta hundar av 436 registrerade 
vilket är 21,4% .

Mellan 2004-2008 är 166 hundar undersökta av 857 registrerade 
vilket är 19,3%

De flesta hundar som undersökts av veterinär för patellaluxa-
tion efter ettårsdagen är fria. Opererade hundar får inte under-
sökas efter ettårsdagen, de kommer därför aldrig in i statistiken. 

Rasklubben har inget register över opererade hundar eller 
defekta hundar som inte undersöks. Central registrering av 
patellaluxation började 2008.

Mål om 5 år: Öka kunskapen om patellaluxation inom rasen. 
Bibehålla den låga andelen hundar med patellaluxation och öka 
andelen undersökta hundar till 50%.

Strategi: Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt uppmuntra 
uppfödare att få alla sina valpar undersökta. I avel används 
endast friska hundar.

Exteriör
Nu: Vi upplever att kvalitén är mycket god, det vill säga en hög 
andel hundar med 1:a pris i kvalité på utställning.

Mål om 5 år: Bibehålla rasens mycket goda kvalité.

Strategi: Styrelsen skall informera och utbilda uppfödare och 
domare inom rasen kontinuerligt, till exempel genom att ordna 
uppfödarmöten. I avel endast använda tikar som är utställda 
officiellt med lägst 2:a pris i kvalité vid lägst 15 månaders ålder 
alternativt har en MH-beskrivning. För hane krävs ingen utställ-
ningsmerit eller MH-beskrivning. Detta för att öka tillgången av 
blivande avelsdjur och på så sätt öka den genetiska variationen. 
Hundar som används i avel ska vara fullt friska och inte ha 
exteriöra diskvalificerande fel.

Medlemsmöte 16 oktober
ras - rasspecifika avelsstrategier

Sista mötet för fastställande av revideringen av RAS

Lördagen 16 oktober vid Laxå brukshundklubb kl. 11.00.

Under året har vi haft flertalet uppfödarmöten där alla har varit välkomna då vi diskuterat revideringen av RAS. 
Vi ska nu ha ett sista möte för fastställande av det vi har kommit fram till under året. 
RAS-förslaget finns att skriva ut på hemsidan men finns även med här i tidningen, skriv gärna ut och ta med på mötet.

Klubben bjuder på kaffe/te/saft och smörgås och det blir en härlig tipspromenad med fina priser efter mötet.

Anmälan senast söndagen 10/10 till Yvonne 0171-556 04 eller sekreterare@eurasierklubben.se 
Efteranmälan i mån av plats.

Laxå BK ligger ut efter väg 205, ca 3 km utanför Laxå, skyltat efter vägen. Hamnar du fel eller behöver ha en bättre vägbeskrivning, 
kontakta Leena på 070-4224226.

avelskommittén

mailto:sekreterare@eurasierklubben.se
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Eurasierträff den 22 augusti  
i rudans friluftsområde

Väderprognosen såg inte så 
lovande ut för denna dag, men vi 
fick strålande solsken och riktigt 
varmt!  Vi samlades vid parke-
ringen på Rudans friluftsområde 
i Haninge söder om Stockholm. 
Rudan är ett mycket vackert om-
råde att promenera i. 

Det var ca 9 st eurasier med dess 
ägare som dök upp. Medans vi väntade 
så upptäckte några att deras hundar var 
kusiner och det blev direkt en massa kul 
prat ägarna emellan! Och så andra som 
aldrig setts förut som blev nya kompisar 
idag, och det är ju det som är så kul med 
träffar. 

Vi började med att ta en promenad runt 
sjön vilket brukar ta ca 30 minuter. En 
av tikarna vid namn Agnes hittade lite 
hästbajs att rulla sig i, jättekul tyckte 
Agnes men matte var inte lika road. Men vi 
var inte långt ifrån vatten så Agnes fick ta 
sig ett litet bad så att det värsta försvann. 
Undrar om Agnes var lika glad nu? 

När vi hade promenerat en stund stan-
nade vi till och hundarna fick svalka av sig 
lite i vattnet, det tyckte de var så skönt! 
Hunden Zeka tyckte det var så skönt och 
ville inte sluta bada.

När vi väl avslutat promenaden samlades 
vi för lite utställningsträning. Det var Jen-
nifer Andersson som idag agerade domare 
och gav lite tips och råd till alla deltagare. 
Utställningsträning är ju inte bara inför 
utställningar utan även ett sätt att lära 
hunden bli hanterbar. Att vara hanterbar 
är ju väldigt viktigt vid bla veterinärbesök. 
Så ta gärna för vana att känna igenom din 
hund och titta på tänderna lite då och då. 

Det var varmt, väldigt varmt, så nu var 
det dags för lite fika och det fick det bli i 
skuggan. Undrar om det var vi mattar och 

hussar som tyckte det var skönast eller 
våra kära hundar?! 

Vi avslutade sedan med en gruppbild 
vilket inte allt är så lätt, men det lyckades 
rätt bra till slut. 

Tack alla som kom för en jättetrevlig 
stund!

Madeleine & Jennifer andersson 
Foto: Helen Nordström / Madeleine andersson
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Känner du någon bragdhund?
Känner du till någon hund som 
gjort en riktig bragd under året? 
Skriv och berätta så kan just din 
hjälte utses till Årets Bragdhund 
2010. 

Nytt för i år är att vår samarbetspartner 
Agria Djurförsäkring är med och 
utser Årets Bragdhund. Agria skänker 
också 20 000 kronor, som ägaren till Årets 
Bragdhund får donera till en organisa-
tion som hjälper djuren i samhället. De 
organisationer som kan komma i fråga 
är utvalda av Svenska Kennelklubben 
och Agria. Årets Bragdhund själv får en 
medalj och smaskigt köttben. Förutom 
äran bjuds ägaren på en exklusiv VIP-helg 
i samband med Stockholm Hundmässa 
18–19 december.

Bragderna kan vara av många olika slag; 
hundar som räddar livet på någon, jagar 
brottslingar eller varnar vid brand. Även 
mindre dramatiska insatser kan vara 
mycket betydelsefulla. Hundar kan göra 
livsviktiga insatser, till exempel som 
sällskap åt ensamma, sjuka eller gamla 

människor – eller som bästa kamrater till 
barn. Helt vardagliga bragder, som sker 
i det tysta och vanligtvis inte får stora 
rubriker.

Alla hundar som inte är ”proffs” – det vill 
säga tjänstehundar – kan kandidera. Brag-
den ska ha utförts från den 15 november 
2009 fram till sista anmälningsdagen som 
är den 15 november 2010.

Årets Bragdhund koras i december 2010 
på Stockholm Hundmässa, tillsammans 
med Årets Polishund och Årets Narkoti-
kasökhund. Även den person som skickat 
in det vinnande bidraget belönas.

Tänk också på att utnämningen Årets 
Bragdhund ger mycket publicitet och 
således är ett bra sätt att marknadsföra 
er ras.

Bidragen ska inkomma till Svenska Kennel-
klubben senast 15 november 2010. Bifoga 
gärna en bild eller annat som förstärker 
berättelsen. Adressen är Svenska Ken-
nelklubben, 163 85 SPÅNGA, och kuvertet 
eller kortet ska märkas ”BRAGDHUND 

2010”. Du kan också skicka ditt bidrag med 
e-post till haro@skk.se. Skriv "Bragdhund 
2010" i ärenderaden.

För mer information - kontakta Svenska 
Kennelklubben 

Pressansvarig Hans rosenberg  
tel: 08-795 30 18, 0705-83 83 32 

hans.rosenberg@skk.se

HistOrik
utmärkelsen Årets bragdhund 
delades ut första gången vid svenska 
kennelklubbens hundraårsjubileum 
1989. tanken var att uppmärksamma 
de samhällsinsatser som alla "vanliga" 
hundar gör. 

förra årets vinnare, blandrashunden 
klinton, fick priset för sin insats då 
han genom sitt rådiga ingripande 
räddade matte my lindqvist från ett 
våldtäktsförsök i centrala Halmstad.

Info från PR- och Informationskommittén

RASMONTRAR PÅ GÅNG
PR- och Informationskommittén söker folk som vill jobba med att bygga/bemanna någon 

av rasmontrarna vid Stora Stockholm 
18-19 december 2010 och MyDog i Göteborg 6-10 januari 2010.

Monterhundarna måste vara äldre än 9 månader för att få vistas i montern.
Är du intresserad? Hör av dig till:

 Anna Frisk (MyDog) Ylva Malmbom (Stora Sthlm)
 Tfn: 031-703 47 17 Tfn: 076-348 03 13
 info@eurasierklubben.se info2@eurasierklubben.se 

Årets eurasier
Omarbetning av regler inför 2011

PR- och informationskommittén arbetar på ett nytt förslag för hur reglerna ska vara för Årets eurasier.

Vi diskuterar att ha två kategorier: Årets arbetande eurasier, och Årets vackraste eurasier (utställningsresultat). Detta ersätter tidigare års 
kategorier som var Årets LydnadsEurasier, Årets BruksEurasier, Årets AgilityEurasier, Årets UtställningsEurasier samt Årets GuldEurasier.

Som tidigare är det endast de fem bästa resultaten som räknas i båda kategorierna, dvs man kan tävla i Årets arbetande eurasier och 
räkna de fem bästa resultaten därifrån, och Årets vackraste eurasier, och räkna resultaten från de fem "bästa" utställningarna, samt ev få 
poäng för hur många hundar man har slagit i just de fem utställningarna.

I nästa tidning (decembernumret) kommer de slutgiltiga reglerna, som styrelsen ska ta ställning till först. Resultaten för de som vill delta 
ska preliminärt vara inne senast den 15 januari. Men som sagt, mer om det i nästa nummer.

anna Frisk

Foxfire Queen of black Gold, ”Molly” 
Foto: YVoNNE JaNzéN

mailto:info@eurasierklubben.se
mailto:info2@eurasierklubben.se
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Debatt: rasförbud smakar 
populistiskt valfläsk!
skk bemöter mats Odells förslag om rasförbud 

Hundar som attackerar människor och 
andra hundar är ett stort problem och 
alla krafter behöver läggas på att lösa 
detta problem. Svenska Kennelklubben 
har arbetat för detta i åratal, men Mats 
Odells (kd) uttalande om förbud av så 
kallade kamphundar känns i dessa tider 
som populistiskt valfläsk! Han blundar för 
verkligheten och fiskar efter röster genom 
ett ogenomtänkt och okunnigt förslag på 
nya förbud.

Människor i vårt land ska känna sig trygga 
i mötet med hund! Aggressiva hundar är 
absolut den sämsta reklamen för hunden 
och hundägandet, och varje olycka är en 
olycka för mycket! Hade problemet med 
bitande hundar lösts med ett rasförbud 
hade Svenska Kennelklubben som 
hundägarnas riksorganisation redan för 20 
år sedan gått i bräschen för en sådan lag.

Mats Odell (kd) nämner ordet kamphun-
dar – vad är en kamphund? Bland de raser 
som man nu har förbjudit i Danmark finns 
flera herderaser, utan någon som helst 
bakgrund som kamphundar.

Ingen skulle väl komma på tanken att 
förbjuda den lilla ”skokrämshunden” 
bostonterrier, numera en uppskattad 
sällskapshund, som däremot har ett 
ursprung inom hundhetsning? Eftersom 
uttrycket kamphund används så osakligt 
och urskiljningslöst blir det extra svårt att 
definiera vilken ras eller vilken typ av hund 
som man vill förbjuda.

Förbjuder man ett visst antal rashundar 
finns dessutom alltid nya att tillgå. Den 
som vill ha en farlig hund kan genom 
selektiv avel och yttre påverkan få de 
flesta hundar att bli farliga för sin omgiv-
ning. Det innebär att listan på raser som 
kan komma att förbjudas kan bli mycket 
lång. Många raser som nu är populära hos 
landets mer än 550 000 hushåll med hund, 
kan också komma att drabbas.

Öppna dina ögon Mats Odell (kd), och se 
sanningen i vitögat! Att införa förbud mot 

vissa raser löser inte grundproblemet – de 
oseriösa hundägare som håller sig med 
aggressiva hundar, oavsett ras! De hundä-
gare som saknar både kunskap och ansvar 
men med målet att hota sin omgivning lär 
inte stoppas av ett rasförbud.

Detta är ett samhällsproblem, som ofta 
bottnar i sociala problem, som därför 
måste prioriteras och hanteras på ett 
seriöst sätt. Att förenkla problematiken 
genom att förbjuda enskilda hundraser är 
både dumt och verkningslöst i det långa 
loppet!

Både Nederländerna och Italien, som haft 
lagar som liknar Danmarks, upplöste 2008 
respektive 2009 dessa lagar på grund av 
att de visade sig vara helt ineffektiva.

Svenska Kennelklubben vill istället att 
polisen får tillräckligt med resurser för att 
på ett kraftfullt sätt kunna använda sig av 
den tillsynslag som redan finns (Lagen om 
tillsyn över hundar och katter 2007:1150).

I Stockholm har man redan startat upp en 
grupp engagerade poliser med inriktning 
på djur, främst hundar. Dessa poliser får 
bredare och djupare kunskaper i hur 

man hanterar den här typen av ärenden. 
Genom sin synlighet ger de trygghet och 
möjlighet att möta hundägarna på plats. 
De ska snabbt kunna ingripa och använda 
den tillsynslag som finns i dag. Denna lag 
hänger inte upp sig på en viss ras utan är 
utformad för att gälla den specifika hund 
som är farlig och den hundägare som är 
en klart olämplig hundägare.

Att en politiker uttalar sig i en fråga som 
han så uppenbart inte har någon kunskap 
om är skrämmande. Att en politiker 
dessutom vill åtgärda de egentliga 
problemen med en ”plåsterlapp” är helt 
enkelt oseriöst. Kom gärna med förslag 
på lösningar, men ett rasförbud är inte en 
lösning!

Hans rosenberg 
Presstalesman/Pr, svenska kennelklubben 

E-post: hans.rosenberg@skk.se

Hans rosenberg 
Foto: MåNs ENGElbrEktssoN

Kampanj mot smuggelhundar
Djurens Vänner i Malmö drar nu 
igång ett projekt för att stoppa 
den grymma handeln som pågår 
med smuggelhundar. Smuggling-
en förekommer över hela lan-
det, men värst drabbat är södra 
Sverige.

Varje år smugglas 1000-tals valpar in i 
Sverige för försäljning. Valparna tas ifrån 
sin mamma alldeles för tidigt, och ofta 
är de både sjuka och svaga. Mödrarna 
används som maskiner och föder valpkull 
efter valpkull, men får aldrig en chans att 
ta hand om sina valpar upp till den ålder 
som de egentligen behöver.

Valparna bär tyvärr ofta på sjukdomar 
och inälvsparasiter, har loppor, löss och 
skabb. De kan dessutom vara bärare av 
flera sjukdomar, som kan vara mycket 
smittosamma, obotliga och till och med 
dödliga – även för oss människor!

– Vårt mål med kampanjen är att upplysa 
så många som möjligt om riskerna det 
innebär att köpa en smuggelhund, berät-
tar Malmöföreningens ordförande Fredrik 
Malmgren.

Har pågått länge
– På detta sätt hoppas vi inte bara minska 
handeln med insmugglade hundar, 
utan även få fler att larma polisen om de 
stöter på valpar som de misstänker vara 
insmugglade, fortsätter Fredrik.

Problemet är inte nytt, och har förekom-
mit under många år. För några år sedan 
gjordes en stor kampanj för att upplysa 
allmänheten om vad som pågick, och 
Tullverket märkte då en positiv minskning 
av tillslag. 

Flera personer åtalades då och dömdes 
till kännbara fängelsestraff, med följd att 
den storskaliga smugglingen minskade i 
omfattning då huvudmännen satt bakom 
lås och bom. Men sedan intresset för små-
hundar blivit större har insmugglingen nu 
ökat till en större omfattning än någonsin 
tidigare.

Unikt samarbete
Kampanjen som drar igång under 
sommaren 2010 är ett samarbete mellan 
Tullverket, Länsstyrelsen och Djurens Vän-
ner i Malmö. Tre organisationer som alla 

tydligt ser problemen som uppkommer 
med de insmugglade hundarna. 

– Vi får in många samtal från folk som 
köpt hundar som lider av både beteende-
problem och sjukdomar. I vissa fall så 
allvarliga att man tvingas avliva hunden, 
säger Fredrik Malmgren.

– Oftast har hundarna köpts via annons i 
någon tidning eller på nätet. Förutom att 
man riskerar att få en hund som är sjuk 
och dessutom kan smitta både andra djur 
och även dig själv, så bidrar man också 
till att ännu fler hundar utsätts för samma 
grymma behandling i samband med 
insmugglingen i landet, fortsätter Fredrik.

Vittnar om hemska syner
Kjell Johansson vid tullkriminalen i Karls-
hamn vittnar om fasansfulla upptäckter, 
då tulltjänstemän öppnat bagageluckan 
på en personbil och hittat tio hundvalpar 
inklämda i en kartong med tassarna 
surrade med silvertejp. Valpar som varit 
så illa åtgångna att inte alla överlevt den 
långa och kvalfyllda transporten. Allt för 
den hägrande profitens skull.

– Det är ingen rolig syn ens för en härdad 
tulltjänsteman. Men det är en bild som jag 
tycker att alla blivande hundägare borde 
ha i bakhuvudet innan de bestämmer sig 
för vilken hund de ska köpa, säger han.

– Dessutom riskerar man faktiskt att själv 
bli åtalad för olovlig befattning med 

smuggelgods, för om det finns minsta 
misstanke om att allt inte står rätt till kan 
man inte hävda att man handlat i god tro, 
avslutar Kjell Johansson.

djurens Vänner Malmö

Valpar gömda inuti bildäck i bagageutrymme vid ett beslag i Helsingborg.  
Foto: tullVErkEt

Att tänka på när du köper valp:

•  Begär köpehandlingar. I handlingarna 
ska det framgå var hunden kommer 
ifrån, vem som säljer den samt att 
hunden är besiktigad av veterinär, 
grundvaccinerad och frisk. 

•  Kräv att få se mamman med valparna i 
deras hemmiljö.

•  Rashundar ska levereras med 
stamtavla.

•  Se till att valpen är över åtta veckor och 
ID-märkt.

•  Du kan själv bli åtalad för brott. Finns 
det minsta misstanke om att något inte 
stämmer går det inte att hävda att man 
handlat i god tro.

•  Misstänker du insmuggling av valpar 
– kontakta genast Polisen på tel 114 14 
eller ring Tullverket på 0771-520 520 
och välj ”Tipsa om tullbrott”!

Mer information om projektet finns på: 
www.djurensvannermalmo.com

Bidrag till kampanjen kan lämnas på 
Djurens Vänners PG 43 19 85-1. 

Märk din betalning ”Smuggelhund”



röntgenresultat
Reg.nr Namn Kön HD ED Patella Ögon
S53984/2008 Athena T A

S56210/2007 Balder-Balder Jalo Gyllenfäll H  C

S34623/2009 Edeängs Akeleja T D 1 UA

S62674/2008 Edeängs Äre Prins H B UA

S27948/2007 Foxfire Undercover Kenzo H C UA UA UA

S46725/2008 Foxfire Xilia T A UA

S67787/2008 Foxfire Yinzon H A UA UA

S30746/2009 Fridlyckans Caol Ila T A UA

S46195/2008 Hanstad Fanta T C UA

S46194/2008 Hanstad Solo H B UA

S64521/2009 Harlekin Von Krusenbusch H A UA

S34326/2008 Leiionspitz Eye-Catchin Enya T A

S34327/2008 Leiionspitz Eye-catching Emara T  A  UA

S51052/2008 Leiionspitz Famous Finley H A UA UA

S54184/2008 Leiionspitz Gorgeus Garp H A UA UA

S54187/2008 Leiionspitz Gorgeus Gilo H A UA

S17378/2009 Leiionspitz Incredible Illusion T  A  UA

S17375/2009 Leiionspitz Incredible Iron H  B UA UA

S17376/2009 Leiionspitz Incredible Isko H D 2 UA

S21540/2008 Lejonbols Luna Mons Agnes T A 1 UA

S68174/2007 Lovely Megan’s Brad Pitt H A UA UA

S47580/2008 Lundvangs Hilja T A UA

S20761/2009 Nattfjärilen Ariel T A UA UA

S20764/2009 Nattfjärilen Blyger H A UA UA

S20765/2009 Nattfjärilen Butter H A UA

S11660/2009 Orionstjärnans Johnny Cash af Nobel H  A  UA

S52141/2008 Risan Gårdens Eddie H  A  UA

S52144/2008 Risan Gårdens Eliza T A

S52142/2008 Risan Gårdens Elton H  A  UA

S52143/2008 Risan Gårdens Etna T  A  UA

S33625/2009 Risan Gårdens Gina T A UA UA

S22331/2009 Roneviken’s Trollas Tova T  A  UA

S22330/2009 Ronevikens Trollas Villemo T A UA UA

S11660/2008 Sund Stamm’s Handmade Hazard H  A  UA

S17374/2009 Vångströms Paw’s Stina T B UA

S28070/2008 Zeldas Shelbo Cobra T A UA UA

S28069/2008 Zeldas Super Bee H A UA

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

Ex amino’s 
Madeleine Andersson 

Ängsvägen 7 
137 55 TUNGELSTA 

Tfn: 08-771 37 71 
Mobil: 070-778 65 65

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 
Helene 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

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 & Göran Carlstedt 

Siknäs, Vansbrovägen 129 
792 92  MORA 

Tfn: 0250-66 30 64 
 

Lejonbols 
Eva & Björne Ohlsson 

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

Mobil: 070-536 80 17

Lovely Megan 
Suzanne Bengtsdotter 

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 
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

sorischies 
Kicki Svaliln 

Örsås, Borryd 111 
512 94  SVENLJUNGA 

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 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 
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 

Kennelregister
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Vad är bäst 
med att ha 
hund?
Är det att komma ut i friska luften och samtidigt få motion? Är 
det att alltid bli välkomnad som om man varit borta i åratal, 
fast man kanske bara slängt soporna? Är det att bli väckt av ett 
tungt huvud som läggs på madrassen två decimeter från ens 
huvud och sedan ger ifrån sig en djup, tung SUCK! när man inte 
vaknar? Är det att ständigt gå och fundera på hur man ska lösa 
det senaste hundproblemet med mat/koppelträning/inkall-
ning/hundvett, och känna sig som Einstein när man får fason på 
hunden?

Eller är det just det som jag upplevde för en kvart sedan: att 
sätta sig på golvet och få en hund i knäet som slappnar av och 
bara njuuuter av att bli klappad - samma hund som för det 
mesta verkar ha kvicksilver i stället för blod i ådrorna. Och strax 
därefter närmar sig den andra hunden, något försiktigare för 
att inte störa "big brother", och nosar försiktigt i mitt ansikte, 
lägger sig i korgen och kan efter en stund konstatera att det är 
riktigt skönt att bli klappad av matte när hon inte har en kam i 
näven. Oxotycinet flödar och både hundarna och jag blir lugna 
till sinnet.

Detta är villkorslös kärlek som man kan slösa med hur mycket 
som helst. En gåva som man ska vara rädd om och njuta av till 
hundra procent. Finns det något bättre?

anna kernell

intresserad av MH?
Träffade på den person som MH-beskrev några av våra eurasier 
(8 st) vid Lerums Brukshundklubb för några år sedan. Det 
verkade inte omöjligt att vi skulle kunna få boka in oss igen. 
Vilka är intresserade av att delta? Din hund ska vara över ett år.

Kontakta mig om du vill stå med på en lista (loeki@telia.com). 
Blir det tillräckligt många så kontaktar jag Lerum.

anna Frisk 

annonsera i Eurasierbladet
Nu har vi sänkt annonspriserna i tidningen och 
hoppas att få fler som vill annonsera i vår tidning. 
Dock finns det en hel del att tänka på om du gör 
din annons själv, detta underlättar för oss som 
sitter i redaktionen.

Du kan skicka in ditt manus som en Word-fil (.doc), textfil (.txt, 
.rtf), PDF eller skriva direkt i ett mail. Tänkt dock på att alltid 
bifoga bilder separat. Bädda inte in dem i dokumentet, markera 
endast var du vill ha bilden. Detta gäller även tecknade bilder 
som du ev. använder som dekoration.

Tänk på att bilden ska ha en hög upplösning för att göra sig 
bra i tryck. Ju större desto bättre, vi minskar sen den så att den 
passar in i annonsen.

Du kan även skicka in en tryckfärdig PDF, om du har möjlighet 
att ta fram en sådan på egen hand. Tänk på att texten ska vara 
svart, och bilder i gråskala. Bilder bör vara 300 ppi vid 100%.

Är det något du inte förstår eller behöver ha hjälp med när det 
gäller annonser, kontakta oss gärna för råd och tips.

På nästa sida hittar du information om priser och de olika 
annonsalternativ som vi har. Där finns också kontaktuppgifter 
till redaktören, dit du skickar ditt material.

lovely Megan’s ben affleck, ”Nemo” 
Foto: PEr JaNzéN

leiionspitz Famous Finley, ”Fonzo” 
Foto: JENNY bYströM
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Medlemsavgifter & annonspriser
Medlemsavgifter

Huvudmedlem:  275 kr 
Utlandsboende medlem:  275 kr 
Familjemedlem:  100 kr  
Medlemsavgift i SSUK ingår (endast boende i Sverige).

Medlemsavgiften betalas in till SKK på följande bankkontonr:  
PlusGiro:  832400-6 (ej vid betalning via internet)  
Bankgiro:  563-0488 Nordea 

Norge:  6021 07 16249 Nordea  
Finland:  182030-919 Nordea  
Danmark:  8476 431 590, Reg.nr: 2040 

Betalningsmottagare: Svenska Kennelklubben (SKK).  
Ange att det gäller inbetalning till Svenska Eurasierklubben, 
namn, adress, tel.nr och personnummer. 

Betalar du via internet och OCR-nummer saknas använder du 
plusgironummer 1177-5. Skriv att det avser medlemskap i SvEuk, 
dina personuppgifter och gärna e-postadress.

Medlem som redan är medlem i annan klubb inom SSUK betalar 
endast 210 kr i medlemsavgift. Ange alltid vilken annan klubb 
du är medlem i. Denna avgift betalas till SvEuks plusgiro.

All övrig inbetalning till klubben måste ske till SvEuks egna 
plusgirokonto: 714 27-9

Utlandsboende använder sig av följande vid all övrig betalning: 
IBAN: SE 45 9500 0099 6042 0071 4279  
SWIFT: NDEASESS

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

Annonspriser

Medlem, icke kommersiellt
Helsida  350 kr 
Halvsida  200 kr 
Championatannons , helsida 250 kr 
Championatannons, 1/4-sida 100 kr 
Kennelregistret, 4 nr inkl. hemsidan 200 kr 
Årsannons helsida 4 nr (betalas i förskott) 1000 kr

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

Championatannons
Du kan annonsera till reducerat pris då din hund  
blivit champion eller fått annan officiell titel.  
Fjärdedelssida får endast innehålla namn och titel på hund, 
ägare och uppfödare samt bild.

Kennelregistret
Med i förteckningen i tidningen med samma text som på 
klubbens hemsida. Priset gäller per kalenderår.

Material till tidningen

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

Materialet skickas till: 
Yvonne Janzén, Trillavägen 3, 746 39 Bålsta 
redaktor@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 insänt material.

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

manusstopp

Nr 1 15 februari

Nr 2 15 maj

Nr 3 15 augusti

Nr 4 1 november

Kennel Orionstjärnan
Monika Jacobsson

08-591 155 97
www.orionstjarnan.zoomin.se



Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11a 
598 34 Vimmerby

eurasier i korthet

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

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

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

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

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

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

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