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Premiär i Degernäs för Ärling
Ja då skulle vi åka på vår första 
eurasierklubbträff någonsin med 
övernattning. Tidigare hade vi 
varit på en dagsträff i Tyresö och 
i Trosa. Spänningen var olidlig, 
hade vi fått med allt? 

Matte och husse vimsade  runt som 
vanligt. Själv låg jag bara och tittade på 
men tillslut blev det dags att åka från 
Enhörna. 

Vi kom fram till Degernäs vid 18.00 och 
hämtade nyckeln till stugan, bar in sakerna 
och sedan ut för att träffa nya kompisar. 
(Det fanns det jättemånga av.) Jag träffade 
både Tyson, Tindra, Polly och Dumle + 
många andra med mattar och hussar. Det 
blev lite för mycket ibland och då döptes 
jag om till Morris av husse. HMMM.

Lördagen kom med sol och hög förväntan 
på det gjorda programmet för oss som 
ville vara med.

Matte och husse är lite nya på sådant här 
så de ville prova på och då fick jag följa 
med också. KUL! Först var det ”Allmänlyd-
nad” och där skötte jag mig strålande, fick 
frolic/kassler som belöning. Tack till de 
glada och positiva instruktörerna och alla 
andra deltagarna. Sedan kom Anna-Karin 
Lundberg och gick igenom hundvård 
med oss, matte, husse och jag. Matte skall 
borsta pälsen nerifrån och upp, tänderna 
bakifrån och fram, naglar klippas med små 
klipp och päls under fötterna skall också 
bort så att jag inte halkar runt.

Olika typer av fästingsmedel pratades det 
om. Och bra schampo är jätteviktigt för 
min päls. Det skall vara rätt pH-värde till 
min päls annars blir jag kanske som husse:  
ingen päls alls på huvudet. Han kanske 
skall få låna mitt. Funderar på det …

Träningen för utställningen var också kul. 
Matte var jättenervös men jag tog på mig 
mina flubberskor  och studsade fram. På 
kvällen fick jag vara med och grilla fick 
smaka på lite mums filibabba. Fest!!!

Sent på lördagen borstade matte mig som 
Anna-Karin sa men jag rullade mig snart i 
gräset såååååååååå … 

Söndag var utställning 
På med nytt utställningskoppel och 
invänta min tur. Matte sprang, jag sprang 
och sedan blev jag bedömd. Allt var 
bara bra med mig och jag hade dagens 
vackraste ögon enligt domaren men…

Jag var lite liten så nästa år tar jag på mig 
högklackat.

Vi tyckte alla tre att det var en toppen helg 
och så många nya kompisar både till mig, 
matte och husse.  Vi kommer nästa år igen 
och då skall jag ha lärt mig gå i högklackat. 

Kul att träffa dig Sally, Sandra och Marietta 
med familj, och alla andra . Hoppas vi syns 
i höst! Vi hörs! 

Ärling tegnér med päron. 

innehåll

nästa nummer 
kommer i september.
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Ordförande har ordet 
Nu har äntligen sommaren kommit med bad och sol, 
semester och avkoppling. Men även sommaren kan vara 
en fara för våra hundar. Tänk på att inte lämna din bästa 
vän i bilen, även om du har en ruta nervevad så blir det fort 
varmt.

Att skydda våra fyrbeningar mot fästingar, getingar och ormar 
är en självklarhet. Det är alltid bra att ha ett litet apotek med sig 
på resan för ev. skador. 

Till det lilla reseapoteket behöver du: Desinfektionsservett, 
kompress, bomull, gasbinda, VetFlex eller liknande, liten sax och 
pincett.

Det kan också vara bra att ha något mot huggormsbett och 
fästingar samt koksaltlösning att skölja skräp ur ögonen med. 

En skadad hund kan ha tendens att bita. Träna på att göra en 
nossnara av kopplet så att du snabbt kan plåstra om din hund 
utan risk att du också börjar blöda.

Vi i styrelsen vill önska alla medlemmar en skön sommar.

Eva ohlsson 
ordförande

redaktörens rader
Hej alla eurasierälskare!

Sommar och sol, ja det är väl vad man hade tänkt sig så här 
långt in på sommaren men någon riktig sommarvärme har det 
väl inte riktigt varit tal om förutom några dagar då det har varit 
riktigt varmt.

Eurasierbladet blev lite försenat denna gång pga av personliga 
skäl hos flera av oss i redaktionen. Sådant man inte kan råda 
över men här kommer nu i alla fall nr 2, och jag hoppas att ni 
alla ska finna något läsvärt och intressant. Glädjande är att ni 
medlemmar har vaknat och vi har fått in mycket material vilket 
är superskoj. Glöm inte att tidningen blir vad ni läsare gör den 
till genom att skicka in berättelser, tips, träning m.m., fortsätt 
med det. Sen vill vi ha foton och hörde att det fanns åsikter 
vid senaste medlemsmötet om att vi hade för höga krav på 
kvaliteten på fotona. Detta är för att ni ska få en tidning med 
kvalité och det finns ingen anledning att ”tumma” på det, det 
hoppas jag att ni alla förstår. För att upplösningen ska räcka till 
en halvsidesbild så måste kameran vara på minst 5 megapixel 
och för en helsida således minst 10 megapixel. Det gör att t.ex. 
de flesta mobiltelefonkameror och enklare digitalkameror inte 
räcker till. 

I nästa nummer av Eurasierbladet fortsätter vi även vår serie om 
diskvalificerande fel enl. rasstandarden och kommer då att ta 
upp mentalitet.

Artiklar ska vara underskrivna med namn av författaren och har 
man ”lånat” text så måste man ha tillåtelse av skribenten och 
det ska även stå källa. Insända artiklar skrivs givetvis under med 
namn, dock inte med kennelnamn.

Nu hoppas jag att ni alla får en fortsatt skön sommar i hopp om 
riktigt sommarväder med sol och bad!

Marita Carlstedt

Svenska Eurasierklubbens 
aktivitetsträff
fjällnora friluftsgård 

15–16 september 2012

Program

Lördag
10:00 Samling, hundpromenad och eurasiersnack

12:00–13:00 Lunch

13:00–16:00 Aktivitetsbana

Gemensam grillkväll och medlemsmöte

Söndag
10:00–12:00  Hundcoach Johan Andersson, Fria Hundar 

Johan håller kurser i vardagslydnad på olika nivåer och är även hund-
coach i det stående reportaget ”Hundskolan” i tidningen Härliga hund.

12:00–13:00 Lunch

13:00–16:00 Fortsättning med Johan Andersson, hundcoach

16:00–17:00 Frågestund med Johan Andersson, hundcoach

Avslutning

anmälan till Monika Jacobsson: ledamot3@eurasierklubben.se senast 25 augusti.
Kostnad 100 kr/person betalas in på PG: 7 14 27–9 (skriv ditt namn och Fjällnora i meddelandet)

Bokning av stugor, kontakta; 
Fjällnora Friluftsområde, telefon: 018-727 06 10, mail: fjallnora@uppsala.se

Vägbeskrivning:
Med bil: Från E4:an avfart 187 Uppsala södra, ta väg 282 mot Almunge, kör ca 15 km från 
Uppsala. Vid Gnistarondellen Tycho Hedéns väg, fortsätt på väg 282 mot Almunge, kör cirka 
15 km.

mailto:fjallnora@uppsala.se
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avelskommittén informerar
Hej allihopa ute i landet. I många nummer har vi 
nu bett uppfödare och valpköpare att rapportera  
in diagnostiserade sjukdomar som magsäcksom-
vridning, sköldkörtelrubbning och EPI. Naturligtvis 
tar vi även emot andra rapporter om sjukdomar.

Inrapporteringen har varit väldigt trög både bland uppfödare 
och valpköpare.  Sen förra numret av tidningen så har det inte 
kommit in en enda rapport. Sjukdomarna finns där, det vet vi. 
Men hur många det är, det har vi ingen aning om, det är bara 
ni där ute som kan rapportera in så att vi får se hur läget är. 
FRÅGAN: ÄR DET ETT PROBLEM I RASEN?

I vårt RAS-dokument som vi medlemmar  har arbetat fram 
och godkänt står det:

Nu: Det finns indikationer på att hundar i rasen drabbats av olika 
autoimmuna sjukdomar, som nedsatt sköldkörtelfunktion och 
nedsatt bukspottkörtelfunktion (EPI), samt även magomvridning. . 

Mål om 5 år: Uppfödarnas medvetenhet om individernas hälsa 
ökar och öppenheten om olika sjukdomar inom populationen är 
större. 

Strategi: Styrelsen får i uppdrag att arbeta med saken vidare. 
Statistik från försäkringsbolagen samlas in.  Fortsätta att göra 
frågeformulär på hemsidan och i tidningen för att få in upp-
gifter om allvarliga sjukdomar och dödsfall samt att ordna fler 
uppfödarträffar.

Hanhundsgalleriet

På hemsidan har vi en länk som kallas hanhundsgalleriet. Den 
sidan kommer under hösten att uppdateras.

Den behöver förnyas av flera olika anledningar. Hundar som 
avlidit eller gått ur avel. 
Ni som har era hanhundar ute på galleriet och vill ha dom kvar 
där, ber vi er att skicka in uppgifterna på nytt till oss.  
Innan den nya sidan är klar så kommer den gamla att sitta kvar, 
så ingen information av era hundar försvinner under tiden.

avelskommittén 
ingegerd Eriksson och Eva ohlsson  

önskar er alla en trevlig sommar

Miljöfaktorer kan påverka 
förekomsten av höftledsdysplasi
Höftledsdysplasi (HD) hos hund 
påverkas i större grad av hundval-
pars uppväxtmiljö än vad man ti-
digare trott. Det är speciellt tiden 
från födsel upp till tre månaders 
ålder som olika miljöfaktorer ser 
ut att påverka utvecklingen av 
sjukdomen. I valpperioden kan 
man rekommendera förebyggan-
de miljöåtgärder som kan bidra 
till bättre livskvalitet för hundar 
som har anlag för HD.

Randi I. Krontveit har i sin doktorsavhand-
ling undersökt förekomsten av HD hos 
fyra hundraser i Norge och tittat på vilka 
faktorer i hundars uppväxtmiljö som kan 
inverka på förekomsten av sjukdomen.

HD är en genetiskt betingad sjukdom 
som också finns hos flera andra arter. 
Hundar föds inte med HD, men genetiskt 
disponerade valpar kan utveckla HD i olika 
allvarlighetsgrad. Graden av HD påverkar 
när hundarna får symptom och hur länge 
de lever.  

Femhundra privatägda hundar från 
raserna newfoundlandshund, labrador re-
triever, leonberger och irländsk varghund 
deltog i studien. Hundarnas tillväxt och 
uppväxtmiljö registrerades med hjälp av 
frågeformulär till uppfödaren och den nya 
hundägaren samt vid undersökningar hos 
veterinär. 

Baserat på tidigare försök och studier 
från andra länder, har snabb tillväxt och 
hög kroppsvikt ansetts som dispone-
rande faktorer för HD. Studien av Randi 
I. Krontveit visade att snabb tillväxt och 
hög kroppsvikt hos valparna det första 
levnadsåret inte gav en ökad risk för HD. 
Tvärtom var det rasen som växte långsam-
mast, newfoundlandshund, som hade 
högst förekomst av HD (36 %). Irländsk 
varghund med snabbast tillväxt hade 
lägst förekomst av HD (10 %). 

Uppväxtmiljö påverkar utvecklingen 
av HD
Valpar lever vanligtvis de första 8 veckorna 
tillsammans med sin mor hos uppfödaren. 

Flera förhållanden relaterade till boende-
förhållandet hos uppfödaren visade sig ha 
inverkan på förekomsten av HD. 

Valpar som blev födda på våren eller 
sommaren, och valpar hos uppfödare som 
bodde på gård eller småbruk, hade en 
reducerad risk för att få HD. 

Efter omkring 8 veckors ålder bodde 
valparna hos sin nya ägare. Att ha tillgång 
till daglig motion i parkområden upp till 
tre månaders ålder reducerade risken 
att få HD, medans daglig användning av 
trappor i samma tidsperiod ökade risken 
för HD.

Sammanfattningsvis ser det alltså ut som 
att daglig motion ute i moderat, ojämn 
terräng fram till 3 månaders ålder är bra 
med tanke på förebyggande av HD.

Hundarna i denna studie följdes sedan 
vidare i livet ända upp till 10 års ålder med 
hjälp av årliga frågeformulär som ägaren 
fyllde i. Hundar med stark grad av HD blev 
avlivade tidigare än hundar med mildare 
grader av HD. Detta gällde framförallt för 
newfoundlandshund och leonberger. 

Hos labrador retriever och irländsk 
varghund hade inte HD så stor inverkan på 
livslängden.

Stark och moderat grad av HD ökade 
risken för att få symtom som hälta och 
smärtor i höfterna. 

Hos newfoundlandshund uppkom 
symtomen tidigast och labrador retriever 
var den ras där dessa symtom uppkom 
senast i livet. 

Varierad motion var fördelaktigt för 
dessa hundar, och de som motionerade 
dagligen både i och utan koppel, i varierad 
terräng, var symptomfria längre än hundar 
som var mer inaktiva.

Baserat på denna doktorsavhandling 
kan man rekommendera förebyggande 
åtgärder relaterat till uppväxtmiljön. Om 
man kan förebygga de mest allvarliga 
graderna av HD, kan livskvaliteten för 
hundar förbättras.

Randi I. Krontveit disputerade 13 
mars 2012 för filosofie doktorsgraden 
vid Norges veterinærhøgskole med 
avhandlingen “Canine hip dysplasia in a 
prospective cohort study – Incidence, risk 
factors, and long-term effects in four large 
breeds”. 

Källa: www.nvh.no 
Översättning: sara ljusterfors

MH I SVEG 9 SEPTEMBER
Östra Härjedalens BK i Sveg har platser på sitt MH söndag den 9 september!

eftersom det inte är ett mH för enbart eurasier finns följande prioritering:

1) från den egna klubben oavsett ras i behov av mH för tävlande

2) Hund oavsett ras som är i behov av mH för tävlande

3)  Hund som ska utbildas för tjänstehundsverksamhet (flygvapen, hemvärn och räddning),  
efter uppvisande av intyg från utbildaren

4) Hund av sbk-ras som behöver mH för registrering av avkomma

5) övriga

• Skicka ett mail till carinalarsson61@live.se

• Ange datum för arrangemanget

•  Lämna kompletta uppgifter om hunden (id-nummer, registreringsnummer, namn enligt 
registreringsbevis, födelsedatum, ras och kön) och om dig (namn, adress, telefonnummer, mail)

• Ange hundens prioritering enligt ovan.

• Betala in 600 kr till vårt PG 692 70 - 7, senast tre veckor innan arrangemangsdatum.

http://www.nvh.no
mailto:carinalarsson61@live.se
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Diskvalificerande fel
tänder och bett

I detta nummer av Eurasierbladet 
går vi närmare in på vad det står 
under diskvalificerande fel när 
det gäller tänder och bett.

Så här står det under diskvalificernade fel i 
Eurasierns rasstandard:

- Avsaknad av en framtand eller hörntand, 
avsaknad av en P3 eller P4 liksom av en M1 
eller M2, bettfel

Alltså, det får fattas P1 och P2 men inga 
övriga tänder får fattas. Se bild nedan på 
hur tänderna benämns.

I standarden i övrigt så står det att: 
Käkarna skall vara kraftiga, underkäksbågen 
bred. Tänderna skall vara kraftiga och 
fulltaliga. Premolarer och molarer skall vara 
lodrätt placerade och utan tomrum emellan 
dem. Bettet skall vara antingen saxbett eller 
tångbett; de övre incisiverna skall antingen 
sluta tätt över eller möta de undre.

Alltså, alla övriga bett än saxbett och 
tångbett är diskvalificerande fel.

Bettfel hos hund
Med hundens bett menar vi det sätt 
på vilket över- och underkäkens tänder 
möts. Det är viktigt att skilja mellan bett, 
tanduppsättning och tandställning. 
Tanduppsättning beskriver tändernas 
antal och form, medan tandställning 

anger tändernas placering och riktning. 
Tandställningen kan inverka på hundens 
bett. Käkarnas tillväxt är avslutad vid ca 9 
månaders ålder och först då kan man säga 
något om hur hundens permanenta bett 
kommer att bli. Ett fulltaligt permanent-
bett består av 42 tänder. Tandformeln ser 
ut enligt nedan.

Insisiver kallas framtänderna och beteck-
nas som I 
Canin kallas hörntänderna och betecknas 
som C 
Premolarer kallas de första fyra kindtän-
derna efter hörntanden och betecknas 
som P 
Molarer kallas de kindtänder längst bak i 
käken och betecknas som M

Bettfel och tandförluster
Dessa fel saknar vanligen praktisk 
betydelse för individen, men det är 
nödvändigt att beakta i avel. Man kan inte 
endast se till sin egen hund och hur det 
påverkar den utan man måste se till rasen 
och hur det påverkar rasen i framtiden.  
Det är tanden P1 som är den tand som 
oftast fattas vid tandförluster. Hos eurasier 
är det tämligen ovanligt med bettfel och 
att det fattas framtänder eller hörntänder, 
dock ser man ibland tandförluster 
på premolarer men mycket sällan på 
molarerna.

De vanligaste anledningarna till att en 
hund saknar tänder är arvsanlag och miljö-
faktorer. Flertalet olika bettfel samt tand-
förluster anses vara ärftliga. Arvsgången 
för övertaliga tänder, tandförluster samt 
bettfel anses vara familjär. Avsaknaden av 
tänder kan också bero på trauma och man 
bör låta veterinärundersöka och eventuellt 
röntga en hund med tandskador, detta 
gäller även skador mot mjölktänderna, för 
att fastställa inför framtiden att tänderna 
har funnits på plats. Man kan då också få 
ett veterinärintyg på detta.

Följande bettformer finns: 
• saxbett
• tångbett
• omvänt saxbett
• överbett
• underbett
• snett bett
• öppet bett

De två bett som alltså är korrekta i vår ras 
är saxbett och tångbett, övriga bett är 
således diskvalificerande fel.

Saxbett
Saxbettet är hundsläktets normalbett. 
Det är den bettform som är korrekt 
hos de flesta raser. Vid saxbett sitter 
framtänderna i överkäken mitt framför 
framtänderna i underkäken.

De två radernas framtänder vidrör varan-
dra. Underkäkens hörntänder sticker upp 
framför hörntänderna i överkäken och 
ligger i mellanrummet mellan hörntän-
derna och framtänderna i överkäken.

Första kindtanden i överkäken pekar 
mellan första och andra kindtanden i 
underkäken, och så fortsätter det vidare 
bakåt.

Tångbett
Vid tångbett biter överkäkens och 
underkäkens framtänder mot varandra. 
Denna bettform medför högre slitage på 
framtänderna än andra bettformer. Äldre 
hundar som haft saxbett kan med åldern 
få tångbett för att den yttersta emaljkan-
ten på framtänderna slits ner.

Standarden är till som verktyg och 
riktlinjer för både avel och utställning! 
Tandstatus bör kontrolleras noga!

Marita Carlstedt

Källor:  
sKK anatomiboken 
sund hundavel - genetiska anomalier hos 
hund. doggy rapport 1/91 
svensk vit älghunds raskompendium

Här kan man se en eurasier där det fattas en P2 i övre tandraden. 
Foto: gÖran CarlstEdt

 
bild: svEnsKa ÄlgHundsKlubbEn 

Här kan man se en eurasier med komplett tanduppsättning.  
Foto: gÖran CarlstEdt

 
På bilden ses framtänder, hörntänder, P1-P4 i övre tandraden och P1-P4 + M1 i nedre tandraden. 

fakta: Disqualified 
– Diskvalificerande 
fel vid utställning
Hundutställningarnas främsta mål är 
att värdera hundavelns resultat.

det åligger domaren att speciellt 
uppmärksamma förekomst 
av i rasstandarden angivna 
diskvalificerande fel och därvid också 
alltid kontrollera att hanhund har 
normalt utvecklade och normalt 
belägna testiklar. förekomst av 
diskvalificerande fel – eller sådana 
omständigheter att de för övrigt 
motiverar att hunden ska tilldelas 
Disqualified – ska noggrant 
tydliggöras i den skrivna kritiken.

exteriörbedömningen vilar på 
domarens kunskap om rasen och 
hans/hennes fria skön att använda 
denna kunskap i sammanvägningen 
av fel och förtjänster. denna 
viktiga allmänna princip sätts ur 
spel endast när det i den officiella 
standarden klart anges att ett fel 
är diskvalificerande, eller när det i 
standarden anges att förekomsten 
av ett visst fel ska leda till att en viss 
kvalitetsprisvalör inte får överskridas. 
diskvalificerande fel ska alltid medföra 
att hunden ges Disqualified. domaren 
ska tydligt i kritiken ange förekomsten 
av sådant fel. det är alltså tekniskt 
felaktigt att tilldela en hund med 
ett diskvalificerande fel något annat 
kvalitetspris än Disqualified, även om 
det i övrigt är en utmärkt hund.

ur Regler och anvisningar för exteriördomare 
samt domaretiska regler. skk 2011-01-01
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hundar och är väldigt kärleksfull mot de 
han känner, men leka har han aldrig varit 
så intresserad av. Verkar som han tycker 
att det är under hans värdighet… Hundar 
som skäller eller gör utfall bevärdigar han 
inte ens med en blick, vilket oftast innebär 
att hunden i fråga blir så paff att han helt 
kommer av sig J 

Ju äldre Bilbo blivit, desto mer intresserad 
av hundsport har han blivit. Nu för tiden 
finns det ingenting som slår en tävlings-
dag, om Bilbo får bestämma. Och det får 
han ju! Bilbo är sedan ett par år helt döv 
(han hör inte ens fyrverkerierna längre, 
vilket ju i och för sig inte gör något) och på 
sistone har han också börjat se allt sämre. 
Det gör förstås träningen lite svårare, 
men inte honom mindre motiverad. Han 
vägrar helt enkelt att gå i pension! Och 
som vanligt så förklarar han det med all 
önskvärd tydlighet – och vi gör förstås 
som han vill. Agility slutade vi helt med 
för ett tag sedan, när lederna börjar bli 
stela. Men sedan augusti förra året har 
han tagit tre godkända resultat i vardera 
nybörjar-, fortsättnings- och avancerad 
klass i rallylydnad, varav fem gånger med 
resultat över 90 poäng (av 100 möjliga) 
och tre pallplatser. Det roligaste tycker jag 
dock var när han på My dog i vintras fick 

domarens hederspris för att ”han visade 
att man inte behövde sluta tävla för att 
man blivit gammal, och lite till matte för 

att hon verkar ha utvecklat ett dövspråk 
för hundar” J Ja, jag hör hur mycket jag 
skryter om min älskling, och jag hoppas 
ni kan stå ut med mig. Men jag tycker att 
han är så otroligt cool som har så’n ork 
och energi trots både ålder och dövhet 
m.m. Nu ska erkännas att rallylydnad är 
en väldigt tacksam sport att hålla på med 
om man är gammal, eftersom man får 
visa hur tydligt som helst och då inte gör 
så mycket att man blir allt långsammare i 
både svängar och sättanden. Jag ser nog 
väldigt rolig ut när vi tävlar, Bilbo och jag. 
För eftersom han inte hör så applåderar 
jag honom för att visa att det var rätt. 
Och istället för vanliga kommandon som 
ligg eller snurra, så visar jag med heeela 
kroppen. Men det bjuder jag på – för Bilbo 
älskar det och jag älskar honom! 

Åsa & bilbo

Bilbo – berättelsen om ett hundliv
Bilbos version:
Hej! Det är jag som är Bilbo och det är 
jag som har koll i den här familjen! Det 
är jag som ser till att flocken handlar 
hem tillräckligt mycket kött, att vi har 
tillräckligt mycket fester, att matte blir 
tillräckligt duktigt för att vi ska komma 
någon stans i tävlingarna och att husse 
får tillräckligt mycket fisk på kroken. Jodå, 
jag har att göra som ni förstår... Nu när 
våren har kommit spanar jag på en ny 
seglebåt. Matte var korkad nog att sälja 
vår för några år sedan och trots att jag 
har hittat en massa fina båtar sedan dess 
har hon inte köpt en enda. Vi har hyrt 
några gånger och det är ju också skoj, 
men då verkar man inte kunna segla lika 
många veckor varje sommar som när vi 
hade en egen. Jag fullkomligt äääälskar 
att sitta uppe på fördäck och känna 
vinden i manen, eller ligga och slumra 
på akterdäck när vi kryssar - mm, härliga 
sommar! Annars har jag fullt upp med att 
träna matte som sagt. Vi har provat nästan 
alla (hund)sporter som finns och kör för 
tillfället mest rallylydnad. Rallylydnaden 
är extra bra nu när matte på ålderns höst 
har fått lite problem med rösten. För att 
tala klarspråk så har hon blivit stum, hon 
tror att hon pratar men det hörs inget. 
Men anpassningsbar som man är har jag 
- utöver tecken - lärt mig att läsa på läppar 
och hennes ansiktsutryck så att jag ändå 
förstår vad hon säger. Fast den senaste 
tiden har det hänt något konstigt, hon har 
liksom blivit suddig. Ja, det låter underligt 
men jag kan inte förklara på något annat 
sätt. Så alla tecken som vi har kommit 
överens om hur vi ska göra (nu när matte 
inte hörs längre) syns inte så bra längre 
och inte kan hon ändra ansiktsuttryck eller 
läpprörelser heller. Fasiken, jag som precis 
hade lärt henne hur hon skulle göra! Nåja, 
hon verkar glad och pigg ändå så vi tränar 
på, jag måste bara lära henne att göra 
större och tydligare tecken. Man måste ju 
se till att matte håller sig pigg och fräsch 
även när hon börjar bli lite äldre!

Mattes version:
Bilbo är verkligen en härlig hund! Nåja, så 
typisk hund kanske han i och för sig inte 
är…

Jag ska börja med att berätta att Bilbo 
är 14 år och alltså kommer från en av de 
tidiga kullarna i Sverige. Jag hade aktivt 
letat upp (och förälskat mig i) rasen och 
bestämt mig för att jag ville ha en stor, 

mörk tik. Jag fick en liten, ljus hane – och 
han är den bästa hund jag någonsin 
kunnat önska mig! 

Bilbos främsta gren har alltid varit 
vardagslydnad. Han är en hund med 
mycket egna idéer och vilja och han är ex-
ceptionellt skicklig på att förklara vad han 
vill, vilket gör att både jag och husse blir så 
charmade att han förstås får som han vill i 
princip jämt. Men ända sedan han var liten 
valp har han varit helt övertygad om att vi 
människor vet bäst och det finns ingen-
ting som han bryr sig mer om än att göra 
som vi vill. Han är inte ett uns undfallande 
eller osäker – han verkar bara tycka att det 
är så himla kul att göra rätt. Och som sagt, 
ha en bergfast övertygelse om att det är 
då – om han kan lista ut och göra det vi vill 
– som allt blir bäst. Fina, fina Bilbo! Jag höll 
tidigare en del hundkurser och tränade 
problemhundar och det finns en hel hög 
situationer som jag lärt ut att man aldrig, 
aldrig kan lära en hund till sådan nivå att 

man 100%-igt kan lite på dem (t.ex. gå lös 
vid en bilväg). Situationer som Bilbo visat 
mig att det kan man visst! Jag ser honom 
i stort som ”undantaget som bekräftar 
regeln” (här hemma bor nu för tiden även 
en australian shepherd – där allt det där 
stämmer igen ;-) ). 

Bilbo är som lyckligast när han får vara 
med! Om det sedan är i skogen, på en 
stökig uteservering eller på segelbåten 
är inte lika viktigt – bara han får vara 
med. Och var han än är, är han övertygad 
om att alla har kommit dit enbart för 
att beundra just honom! Han kör också 
hårt på principen ”the more the mer-
rier”, och vill gärna utöka vår flock. Som 
unghund tyckte han att långa, mörka 
män kunde vara lite läskiga, men nu är 
alla lika omtyckta. Att han ääälskar stora 
fester, och gärna sover till långt fram på 
da’n, skyller husse på att jag var student 
när Bilbo var valp… Även fyrbeningar är 
välkomna! Bilbo vill gärna hälsa på nya 

Åsa och bilbo. 
Foto: 

bilbo. 
 Foto: 

Åsa och bilbo. 
Foto: 
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När man startar banan har man 100 poäng 
sen gör domaren poängavdrag för de fel 
man gör under banans gång. Domaren 
dömer hela tiden som ekipaget befinner 
sig inom banområdet. För att flytta upp 
till nästa klass krävs över 70 poäng på tre 
tävlingar eller ett resultat på 100 poäng. 
Man väljer själv om man vill fortsätta tävla 
i den ”gamla” klassen eller om man vill 
flytta upp till den nya, högre klassen. 

Poängavdragen är 1,3,5 eller 10 poäng. 
Domaren kan dra av poäng för exempelvis 
sträckt koppel, hunden är längre än en 
halvmeter från föraren eller om ekipaget 
inte utför momentet korrekt.

Klasser & titlar
I rallylydnaden finns det fyra klasser. Ny-
börjarklass, Fortsättningsklass, Avancerad 
klass och Mästarklass, dessa kommer i den 
ordningen de står i. 

Nybörjarklass: I denna klass ska hunden 
vara kopplad och banan ska innehålla 
12-15 moment.

I resterande klasser ska hunden vara lös 
och det tillkommer moment där hunden 
ska hoppa över hinder.

Fortsättningsklass: Banan ska innehålla 
12-17 moment.

Avancerad klass: Banan ska innehålla 
15-17 moment.

Mästarklass: Banan ska innehålla 18-20 
moment.

Varför passar rallylydnaden eurasiern?
Personligen anser jag att rallylydnaden 
passar eurasiern utmärkt eftersom du 
får prata med hunden och uppmuntra 
hunden så mycket du vill och behöver, 
vilket gör att hunden inte tappar koncen-
trationen. I rallylydnaden förekommer 
inga längre transportsträckor utan det 
händer någonting hela tiden. Detta gör 
att hundarna inte hinner tröttna på sin 
uppgift. 

Rallyn är också ett bra sätt att utveckla 
relationen mellan er. Du blir den roliga, 
skojiga matten eller hussen som ser till att 
det händer något skoj, vilket leder till att 
hunden uppfattar dig som en resurs och 
vill vara med dig. Att du blir att betrakta 
som en resurs bidrar också till en bättre 
kontakt, man måste ju hålla kolla på den 
roliga, spännande matten eller hussen!

Alla moment samt momentbeskrivningar 
finner ni på http://sbk.nu/templates/Page.
aspx?id=8762

Reglerna finner ni på http://sbk.nu/templa-
tes/Page.aspx?id=9084

Vad är rallylydnad?
Ursprungligen kommer rally-
lydnaden från USA. Agilityns 
grundare, Charles Kramer, är 
även grundare till rallylydnaden. 
Charles Kramer tyckte att steget 
mellan allmänlydnaden och täv-
lingslydnaden var så stort vilket 
bidrog till att folk slutade träna 
med sina hundar efter allmän-
lydnadskurserna. Han började 
fundera på hur man kunde få 
folk att fortsätta vara aktiva med 
sina hundar. Han satte ihop den 
nya sporten rallylydnad genom 
att mixa freestyleövningar med 
agility och lydnad.

Sporten kom till Sverige ungefär runt 
2005, genom Danmark till Skåne och 
något senare genom Norge till Dalsland 
och Värmland. Norge och Danmark hade 
två olika regelverk som har arbetats sam-
man till ett svenskt regelverk, regelverket 
blev officiellt 1 juli 2011. I skrivande stund 
ska snart en ny regelrevidering göras och 
de nya reglerna ska träda i kraft 2013.

Rallylydnadens grundtanke är att alla ska 
kunna träna rally. Det är en sport som 
bygger på glädje, kommunikation och 
samarbete, vilket också premieras. I rallyn 
ska ekipaget följa en bana med skyltar 
som talar om för ekipaget vad de ska göra. 
Det kan exempelvis vara en skylt som 
säger att ekipaget ska stanna, därefter ska 
föraren kommendera hunden att sitta och 
sedan ligga innan ekipaget tillsammans 
fortsätter framåt. På tävling består en 
bana av 12-20 moment beroende på vilken 
klass man tävlar i. I den första klassen, 
nybörjarklassen, består banan av 12-15 
moment. Mellan skyltarna är det ungefär 
3-5 meter. När man börjar träna så bygger 
man inte hela banor med en gång utan 
börjar med små kombinationer på 4-7 
moment i taget för att sedan bygga på 
mer efter tidens gång. 

Tanken med rallylydnaden är inte att 
man ska springa en hel bana eller att det 
ska gå så fort som möjligt utan man ska 
genomföra banan i ett raskt men naturligt 
tempo. 

Regler/Tävling
Domaren ritar en bana till varje tävling och 
därför vet man aldrig i förväg hur banan 
kommer att se ut från tävling till tävling. 
Innan klassen startar leder domaren en 
banvandring där domaren presenterar 
banan för de tävlande, därefter får de 
tävlande banvandra utan hunden i 15 
minuter så man kan banan när man själv 
ska gå den med hunden. Skulle man bli 
osäker på banan eller glömma bort den så 
ska en banskiss sättas upp vid banan eller 
på en annan väl synlig plats på tävlingen. 

I rallyn krävs inte ett perfekt fotgående 
som i lydnaden utan utgångsläge är att 
hunden ska gå vid förarens vänstra sida. 
Hunden får gå en halvmeter bakom, 
framför eller en halvmeter ut ifrån föraren. 
Samma gäller sitt och ligg, de kan sitta 
45˚ snett, det viktigaste är att hunden 
gör som den blir ombedd. Man får prata 
med hunden hur mycket man vill även 
på tävling, däremot får du inte ge godis 
eller vidröra hunden när ni klivit in på 
banområdet. Godis eller andra föremål får 
inte förvaras synligt inom banområdet. 

Essmanias india (indie) ligger lydigt kvar och väntar på nästa kommando. 
Foto: MadElEinE svEnsson

remuz är ivrig, vad blir nästa moment tro? 
 Foto: MadElEinE svEnsson

http://sbk.nu/templates/Page.aspx?id=8762
http://sbk.nu/templates/Page.aspx?id=8762
http://sbk.nu/templates/Page.aspx?id=9084
http://sbk.nu/templates/Page.aspx?id=9084
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Tävlingslydnad med eurasier
Den 4–6 maj hade vi en kurs i tävlingslydnad samt 
bruksgrenarna på vår hemmaklubb Östra Härje-
dalens BK med domarna John Åke Andersson från 
Stöde och Gunnar Forss från Svärdsjö.

Det var 3:e året som de var hos oss och dessa helger är jät-
tepopulära! Denna gång var vi 14 st deltagare med blandade 
raser: eurasier, austrian shepherd, siberian husky, borderterrier, 
border collie, howavart, tollare, portugisisk vattenhund, kelpie, 
rottweiler m fl.

Vi brukar dela på oss så att en grupp kör bruks på förmiddagen 
och den andra kör lydnad och sen byter vi efter lunch. Vi har 
gemensam middag på lördagskvällen som är jättetrevlig med 

god mat och hundsnack i mängder! Vi har en bra klubbstuga 
där man kan övernatta med sin hund och vi har plats för 
husvagn för den som har det. På söndagen brukar vi avsluta 
med officiell lydnadstävling! Vi var 7 st tävlande och Morris kom 
3:a, nollade dessvärre på apport och liggande under gång... 
men vi har anmält oss igen till Järvsö BK den 3 juni.

Jag rekommenderar er alla att prova på bruks och lydnad, hur 
kul som helst! Mina hundar tycker det är skoj med aktiviteter 
och resultaten får komma i andra hand!

Hälsningar från Carina larsson, sveg  
(glad ägare till risan gårdens dizel och risan gårdens Hulken!)

Årets rasspecial
degernäs 26–27 maj 2012

Lördagen var vigd till många aktiviteter som hund-
vård, lydnad, ringträning, tipspromenad samt ett 
medlemsmöte som var välbesökt. På den obligato-
riska ”Grillaftonen” samlades många för att grilla 
och umgås. Alltid lika skoj att träffa nya ansikten, 
men naturligtvis även gamla bekanta. 

Söndagen möttes vi av ett underbart vackert väder. Det var 65 
eurasier anmälda. Domare för dagen var Marit Söderqvist. 
Ringsekreterarna var familjen Rigmor och ”pappa” Wahlström.

Hundarna och ägarna möttes av en mycket lugn och kunnig 
domare. Det syntes på henne att hon tyckte om vår ras. 

Publiken tycktes trivas och utställarna pysslade med sina 
hundar innan de skulle in i ringen. Lotter såldes med fina 
vinster, grattis till alla er som vann något här.

Utställningen flöt på bra, och tidsramen hölls med någon 
minuts marginal. Många skänkta priser, rosetter och vand-
ringspokaler delades ut. Kritiklappar skrevs för alla deltagande 
hundar. Ett stort tack till alla sponsorer som har skänkt fina 
priser.

Dagen blev lång och många vände bilen hemåt för att återgå till 
vardagen men inte riktigt alla. Det skulle rivas tält, ringbandet 
plockas bort och planen städas, allt skulle packas in i bilar. En 
stor eloge till alla utställare för att ni städade efter er. 

Tack ännu en gång att ni var så många som kom. Jättetack till 
våra grannländers utställare! Grattis till alla vinnare. 

Tack till alla som hjälpte till så att vår special 2012 blev så 
fantastiskt lyckad.

styrelsen svEuK

Domarkommentar
Jag fick ett telefonsamtal...... ett jag 
gärna ville ha men aldrig trodde jag 
skulle få....  Jag blev tillfrågad att döma på 
rasspecialen för en av dom allra vackraste 
hundraser jag känner, eurasier!!   Dessa 
underbara ulltottar blev jag förälskad i 
direkt jag satte ögonen på dom i början 
av 90 talet. Jag hade på den tiden kennel 
med i huvudsak cockerspaniel men även 
tibetansk spaniel och samojeder.... och till 
sällskap hade jag en urmysig chow chow. 
Om inte mitt liv hade ändrat inriktning 
i form av en skilsmässa så hade jag med 
största sannolikhet varit ägare av flera 
ståtliga eurasier själv men det blir inte 
alltid som man tänkt sig.... så förstå min 
lycka när jag blev tillfrågad som domare!!!

65 härliga hundar var anmälda till en av 
dom vackraste utställningsplatser man 
kan tänka sig och i strålande solsken 
(tro mig, min solbränna kommer inte att 
blekna på hela sommaren) tog jag itu med 
uppgiften.

Jag blev lite besviken först på att några 
av knattarna faktiskt morrade åt mig och 
till och med högg lite.... men det fick sin 
förklaring då man hade varit lite för tuff 

mot dom på ringträningen dagen före så 
jag försökte bara ta det lugnt med dom 
och inte skrämma upp dom ännu mer.   

Överlag kan jag bara säga att jag hade en 
fantastisk dag med många otroligt bra 
hundar trots att det fanns ganska stora 
typskillnader. Alltifrån mycket luftiga och 
lätta hundar till ganska tunga och satta. 
Som ni nog alla märkte så vill jag ha en 
välkroppad hund med bra huvud och 
uttryck, med bra och starka vinklar och 
med bra driv i rörelserna....  och såna fanns 
det många av vilket gjorde mig både glad 
och lycklig! 

Tempramenten var i det stora hela bra 
med några få undantag. Där uppmanar 
jag alla som har hundar som backar att 
sluta mata dom ....  iallafall på det sättet 
som många gjorde, att ge dom godis när 
dom backar.... det är detsamma som att 
belöna dom för att dom gör det och det 
blir tyvärr lite fel. Detsamma kan sägas 
om att stoppa munnen full på dom med 
köttbullar när jag ska försöka titta på 
tänderna.... Men det är min egen uppfatt-
ning och alla respekterade min önskan 

även om man inte höll med och jag tackar 
ödmjukast för det.

Jag ber återigen att få gratulera BIR o BIM 
hundarna och jag har mycket svårt att 
bestämma mig och har fortfarande dom 
två i mina tankar och ser dom om o om 
igen.....  

Jag ber också att få gratulera er till en 
mycket välordnad utställning där allt flöt 
på jättefint och vi fick en underbar lunch 
och välbehövlig skugga en stund!

Jag hoppas att jag någongång kan få äran 
att återkomma till er och många tusen 
varma tack för en helt underbar dag!!

Marith söderquist 
(kennel samcock’s)
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resultat svEuk inofficiella 
utställning Degernäs 27/5 2012
Valpar 4-6 månader, Hanar
Bonus Pop Up´s Abdon
Reserverad

Bonus Pop Up´s Adin
Valpkk-1, Hp, BIM-valp 

Valpar 4-6 månader, Tikar
Bonus Pop Up´s Apple
Reserverad

Leiionspitz The one and only Takiri
Valpkk-1, Hp, BIR-valp, BIS-Valp

Valpar 6-9 månader, Tikar
Lovely Megan´s Geena Davis
Valpkk-2, Hp

Lovely Megan´s Grace Kelly
Valpkk-1, Hp, BIR-valp

Lovely Megan´s Greta Garbo
Valpkk-3

Orionstjärnans Nike The Star
Valpkk-4

Juniorklass, Hanar
Kvarnsjölidens Scrappy
Junkk-4

Lejonbols Pommes Mandolin
Junkk-3

Lejonbols Pommes William
Junkk-2, Hp

Morten  av Geehrbacch
Junkk-1, Hp

unghundklass, Hanar
Balder-Balder Arttu Makalös
Ukk-3

Lovely Megan´s Frank Oz
Ukk-2, Hp

Ludvig av Geehrbacch
Ukk-1, Hp, Bhkl-1, BIR/BIS

Öppenklass, Hanar
Balder-Balder Birk Godmode
Ökk opl 

Chiluna Star Baloo
Ökk opl

DaQela´s Piri Piri
Ökk-1,Hp

Edeängs Ärling
Ökk opl

Essmania´s Flammentanz
Ökk opl

Foxfire Winsome Grim
Ökk-3, Hp

Jojje
Ökk opl

Leiionspitz Lovely Lupus
Ökk-2, Hp

Lejonbols Mocca Latte
Ökk opl

Lovely Megan´s Brad Pitt
Ökk opl

Lovely Megan´s Danny Dayton
Ökk-4, Hp

Championklass, Hanar
Balule Cactus
Chkk-1, Hp Bhkl-4

Filurias Bastian
Chkk-2, Hp,  

Lovely Megan’s Arnold Schwarzenegger
Chkk-3, Hp

Sund Stamm´s Chico Costello
Chkk-4, Hp

Veteranklass, Hanar
Adam av Geehrbacch
Vetkk-1, Hp, Bhkl-3, BIR-veteran

seniorklass, Hanar
Leiionspitz Chirac
Seniorkk-1, Hp, Bhkl-2, BIM-senior

Juniorklass, Tikar
Balder-Balder Iselin Kjempefin
Junkk opl

Balder-Balder Turi Kjempefin
Junkk opl

DaQuela´s Co Co
Junkk opl

Essmania´s India
Junkk-3, Hp

Ex Amino´s Angel of Love
Junkk opl

Goa Gullan´s Berliet, 
Junkk-4, Hp

Kvarnsjölidens Sakita
Junkk opl

Mettelin´s Indi
Junkk-2, Hp, Btkl-4

Minna Margaretha av Geehrbacch
Junkk-1, Hp, Btkl-2

unghundklass, Tikar
Bittebit´s Gilde Polly
Ukk-1, Hp

Edeängs Miss Lissy
Ukk-2

Lovely Megan´s Faith Hill
Ukk-3

Öppenklass, Tikar
Balder-Balder Idun Godmode
Ökk opl

Emfi´s Freja av Majgård
Ökk opl

Essmania´s Fragancia
Ökk1, Hp, Btkl-1, BIM

Goa Gullan´s Alonissos
Ökk opl

Gomorran´s G-Embla
Ökk opl

Lovely Megan´s Barbra Streisand
Ökk-2. Hp

Lovely Megan´s Cameron Diaz
Ökk opl

Lovely Megan´s Carmen Electra
Ökk-4, Hp

Lovely Megan´s Drew Barrymore
Ökk opl

Lovely Megan´s Emmie Watson
Ökk opl

Mettelin´s Hilma
Ökk-3, Hp

Championklass, Tikar
Malva Mirakel M av Terjeviken
Chkk-2, Hp

Leiionspitz Onza
Chkk-3, Hp

Leiionspitz Qela
Chkk-4, Hp

Sund Stamm´s Chica Champagne
Chkk-1, Hp

Veteranklass, Tikar
Balder-Balder Lova Bifrost
Vetkk-2, Hp 

Leiionspitz Hedda
Vetkk-3, Hp

Sund Stamm´s Zenora Zemona
Vetkk-1, Hp, BIM-veteran

seniorklass, Tikar
Söskörs Cera
Seniorkk-1, Hp, Btkl-3, BIR-senior

avelsgrupper:
Adam av Geehrbacch
Bästa grupp-1, Hp

Sund Stamm´s Chica Champagne
Bästa grupp-2, Hp

uppfödargrupper
Balder-Balder
Bästa grupp-2, Hp

Geehrbacch
Bästa grupp-1, Hp

Leiionspitz
Bästa grupp-3, Hp

Lovely Megan´  
Bästa grupp-4, Hp

EurASiErSPEciALEn 2012

a: bir ludvig av geehrbacch och bim essmania’s fragancia

b:  filurias bastian

c: kvarnsjölidens scrappy

a

B C
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d: bir senior söskörs cera och bim senior leiionspitz chirac

E:  Bonus Pop up ś Abdon

f: balder-balder birk godmode

D

E F

essmanias flammentanz.jpg

g:  bästa uppfödargrupp: geehrbacch

H:  ex aminos’s angel of Heaven och lovely megan’s ben affleck

i:  bir veteran adam av geehrbacc och  
BiM Veteran Sund Stamm ś Zenora Zemona

J: Lovely Megan ś carmen Electra

G

H

J

i
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k:  bir valp leiionspitz the one and only takiri  
och BiM Bonus Pop up ś Adin

L: Bonus Pop up’s valpar: Abdon, Adin och Apple

M: Lovely Megan ś Barbra Streisand

n: DaQelas Piri Piri tränar lydnad

K

L

N

M

foto: sara ljusterfors och marita carlstedt

Nu är det sommar nu är det sol...
Äntligen har värmen börjat göra 
sig påmind hos oss frusna nord-
bor. Men i samma stund som 
solens första strålar börjar att 
kännas riktigt varma mot huden 
- då startar även den besvärliga 
sommarsäsongen för våra hun-
dar.

Inte nog med att hunden börjar att 
tappa kopiösa mängder päls som gör att 
trots timmar av borstning varje dag så 
rullar hårbollarna runt i huset likt öknens 
marklöpare.  Nej nu skall man akta sig för 
fästingar, solsting och ormbett också. Så 
innan ni ger er iväg på den efterlängtade 
sommarsemestern, för hundens skull, tänk 
på att:

Temperaturen i bilen snabbt kan höjas 
till över 50 grader även om den står i 
skuggan en varm sommardag. En hund 
tål inte att utsättas för hög värme under 
en längre tid utan att få värmeslag. Så 
se till att ALDRIG lämna hunden ensam i 
bilen under sommaren. En hund behöver 
dessutom alltid ha tillgång till färskt vatten 
när man är ute och reser. Har ni möjlighet 
att åka på natten så är det klart bäst ur 
värmesynpunkt.

Ha gärna med ett litet reseapotek även 
till hunden. Vad som kan vara bra att ha 
varierar såklart på hur länge man skall vara 
borta och vart man åker men ta förslagsvis 
med: desinfektionsmedel, koksaltlösning, 
kompress, gasbinda, sax, pincett och 
fästingplockare. Rör man sig i ormrika 
områden kan det också vara bra att ha 
med något mot huggormsbett.

Åker man utomlands bör man alltid 
kontrollera med myndigheterna vilka 
regler som gäller för såväl införsel som ut-
försel av hund i respektive land. Ta också 
hunden till veterinären i god tid innan 
avresan för nödvändiga vaccinationer. Se 
även till att anskaffa identifikationsbricka 
och pass till hunden om detta krävs i 
det land ni åker till. Bestämmelserna för 
att resa med hund till och från Sverige 
och runt i Europa kan ändras löpande. 
Kontakta alltid Jordbruksverket för att få 
aktuell information om vad som gäller just 
för er resa.

I vårt fall blir det nog semester inom Sve-
riges gränser och vår Fonzo tycker alltid 

att det är lika spännande när resväskorna 
rullas fram och bilen packas. Men tänk på 
att du alltid känner din egna hund bäst. 
Vissa hundar gillar verkligen inte att kuska 
land och rike runt. Då kanske det bästa 
är att låta hunden få stanna hemma med 
någon släkting, alternativt låta vovven bo 
på hundpensionat. 

jenny byström

Källor: 
www.sbk.nu 
www.hundsemester.se

det gäller att hålla sig cool i sommar! 
Foto: jEnny bystrÖM
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Varför dömer domare så olika?
Hur kan det komma sig att din 
hund ena dagen får Excellent och 
BIR och nästa dag slutar på Very 
good eller kanske till och med 
ännu lägre? 

Många utställare ställer denna fråga och 
svaren är lika många som frågorna. Ett 
snabbt och enkelt svar är kanske att vi 
alla är levande individer, både domare, 
utställare och hundar. Levande individer 
med olika erfarenheter, kunskaper, 
uppfattningar, värderingar och sinnes-
stämningar. Likaså att vi dömer just nu 
och inte sedan! 

Internationell sport
Hundsporten och framför allt utställningar 
har ett stort internationellt intresse. Det 
sträcker sig runt hela vår jord från 
Sydamerika i väst till Japan i öst. Tusentals 
människor med vitt skilda kulturer och 
bakgrunder reser världen runt och dömer 
hundar. En viktigt gemensam nämnare har 
alla dessa domare, kanske också den enda, 
ett intresse för hund! 

Domarens utbildning
Oavsett från vilken del i världen som 
domaren kommer finns det en mängd om-
ständigheter som spelar en viktig roll för 
den slutliga prissättningen av din hund. 
Bakgrund och erfarenheter? Vilken grund- 
och vidareutbildning har man genomgått? 
Deltagande på domarkonferenser och 
egna studier? Vilka referensramar har 
man byggt upp, både nationellt och 
internationellt? Hur kontinuerligt dömer 
man en ras eller flera på inofficiella som 
officiella utställningar? Vilken förmåga 
har man att kunna se, känna, jämföra och 
värdera? Liksom att kunna motivera sig, 
fatta beslut, både enkla och svåra?

Rasstandarden
Till domarens hjälp finns rasstandarden. 
En beskrivning på idealhunden som i 
princip inte existerar. Vår moderorga-
nisation FCI (Fédération Cynologique 
Internationale) erkänner de raser som 
vi bedömer. Dessutom finns ett antal 
inhemska erkända raser i såväl Sverige 
som andra länder.  Standarden skrivs av 
respektive ras hemland. Därefter översätts 
den inte enbart på de större internatio-
nella språken utan även på respektive 
lands språk. Det kan innebära att både 
ord och värdefulla nyanser faller bort vid 

dessa översättningar. Det finns otroligt de-
taljerade rasstandarder på flera sidor som 
exempelvis för mastino napoletano. Det 
finns också motsatsen, såsom för golden 
retriever. Den första kräver både mått-
band och matematiska formler. Den andra 
lämnar mycket öppet för egna tolkningar. 
Eller hur skulle du tolka meningar som 
”halsens omfång ska på dess mitt vara lika 
mycket som 8/10 av mankhöjden”? Liksom 
att en hals på annan ras ska vara placerad 
så att den med ”lätthet kan följa ett spår”? 
Likaså ord som måttligt, lagom, medelstor 
och av god längd?

Om jag i båda fallen skulle dela ut dessa 
två standarder till en grupp domare och 
utställare, vet jag att jag skulle få nästan 
lika många svar som deltagare på vad var 
och en värderar högst vid sin bedömning. 
Några ser typ och helhet främst medans 
andra skulle se till huvud och uttryck. Det 
finns de som skulle ha valt anatomi och 
rörelser istället före funktionell pälskvali-
tet liksom temperament före en komplett 
tandrad eller rätt storlek. Vem har den 
rätta prioriteringen? En hund består av 
både fel och förtjänster och de ska alltid 
vägas mot varandra om det inte tydligt 
anges i standarden som fel eller diskvalifi-
cerande. Men inte ens de diskvalificerande 
felen skulle vi tolka lika!

Prissättning
Alla hundar har fel! Men det är inte så 
enkelt som några tror att ett fel påverkar 
graderingen från Excellent/CK till enbart 
Excellent. Vid två fel, från Excellent till Very 

good och skulle hunden ha fyra fel eller 
fler skulle priset bli Sufficient eller till och 
med Disqualified. Nej, det är summan av 
hundens förtjänster som sätter det slutliga 
priset, oavsett om jag som domare hittade 
ett eller flera fel! Återigen är det utrymme 
för domarens personliga tolkning. 

Handen på hjärtat – har du jämfört din 
hund mot gällande standard? Kan du se 
objektivt på din hund? Är det verkligen så 
att alla hundar som ställs ut är av cham-
pionkvalitet? För det är ju ändå det priset 
som majoriteten av utställare förväntar sig 
att de ska få? 

Särskilda Rasspecifika Domaranvis-
ningar (SRD)
Dessutom finns numera SRD att ta hänsyn 
till vid bedömningen. Det innebär att; 
hundar ska kunna andas obesvärat, 
hundar ska kunna uppvisa ögon fri från 
irritation, hundar ska ha frisk hud liksom 
friska tänder, inga hundar ska varken vara 
överviktiga eller för magra för sin ras, 
pälsen får inte vara så omfångsrik att den 
besvärar hunden liksom att alla hundar 
ska kunna röra sig rastypiskt utan synbar 
ansträngning. Dessutom ska alla hundar 
ha mentalitet som tillåter att de kan fung-
era i samhället. Väldigt viktiga punkter 
men som ger utrymmet för domarens 
egna tolkningar.

Bedömningen i ringen
Arrangören på utställningen räknar med 
att domaren dömer ca 20-25 hundar i 
timmen. Det blir max tre minuter/hund. 

Hans rosenberg vid en internationell utställning i vallentuna 27 maj 2012. 
Foto: MadElEinE ivarsson

Det kan tyckas lite men med domarens 
rutin, utmärkta ringsekreterare och 
duktiga utställare fungerar det oftast utan 
problem. Under dessa tre minuter ska jag 
som domare bedöma hundarna enskilt 
med kritik och i konkurrens med övriga 
deltagare i klass och ras. Som publik har 
du mer tid att bedöma samma hund, 
därför att du kanske ser den vid andra 
tidpunkter, utanför ringen och under tiden 
som hunden befinner sig i ringen med 
sina konkurrenter.

Domarkonferenser
För att vi domare både ska förkovra oss 
på raserna och på sikt ska få en enhet-
ligare bedömning arrangerar de flesta 
ras- och specialklubbar återkommande 
domarkonferenser, med blandat resultat. 
Bäst genomslagskraft beror oftast på hur 
rasen presenteras både i teori och i praktik 
liksom genom klubbarnas raskompendier. 
Likaså vilka hundar som klubben har 
valt att symbolisera idealhunden. Här 
har klubbarna ett stort ansvar som kan 
påverka domarna. 

Hundens del i bedömningen
Hundens dagsform spelar ytterligare en 
stor roll för bedömningen. Exempelvis 
kan hunden påverkas beroende på plats 
och omgivning. Tidpunkten i hundens liv, 
konkurrenternas beteende och förarens 
nervositet. En jobbig bilresa till en 
utställning kan resultera i trötta rörelser, 
brist på utstrålning och dålig hållning. 
En tik i löpperiod är kanske inte lika ”på” 
som en hane som känner vittringen av 
densamma! En päls som för länge sedan 

varit i sin blomning är inte detsamma 
som en som är på G! Höjden på hundar 
förändras inte bara pågrund av ovana och 
underlag utan också hundens sinnesstäm-
ning vid tidpunkten. 

Men hur kan samma hund få olika pris 
av samma domare? 
Anledningarna är naturligtvis desamma 
som jag redan nämnt men jag kan ge 
ett konkret exempel. Det var en hund 
av en något udda ras som jag dömde i 
juniorklass. Han var naturligtvis under 
utveckling men jag bedömde honom att 
ha utmärkta förutsättningar. Det resul-
terade i både Cert och BIR. Samma hund 
ställdes ut senare för mig med resultat 2:a! 
(enligt det tidigare systemet). Det berodde 
på att han såg än mer omogen ut än vid 
vårt första möte tre år tidigare. Likaså 
har hundar som jag tidigare premierat 
högt kommit tillbaka i dålig kondition. 
Det har resulterat i lägre pris och sura 
utställarminer. 

Finns det ingen som dömer fel?
Vi domare dömer utifrån våra kunskaper 
och naturligtvis kan dessa vara högst 
skiftande. Samtidigt är det viktigt att 
arrangören tar sitt ansvar och bjuder in 
rätt domare på rätt ras! Jag tycker t ex det 
är högst oärligt att låta allrounders från 
”landet långt bort” döma våra inhemska 
nordiska raser, då de knappt finns utanför 
Nordens gränser. Likaså att man verkligen 
frågar samma domare vilka rasgrupper 
som han föredrar. Detta med hänsyn till 
att domaren då kan välja de raser som han 
bäst behärskar. 

Samma pris men olika värde
Jag hävdar att vi tar både vinst och 
förlust på olika sätt beroende på vem 
som dömer. Respekten för domaren och 
hans kunskaper liksom engagemang och 
uppförande kan vara nog så betydande 
för hur utställare värderar en domares 
bedömning. 

Slutligen
Finns det någon som har facit på denna 
fråga? Varför dömer vi så olika? Vem 
dömer rätt och vem dömer fel? Som jag 
skrev i inledningen är vi inte mer än män-
niskor med olika erfarenheter, bakgrunder 
och värderingar. Det är precis som livet 
utanför utställningsringen. Konsten är 
den att vi alla måste respektera varandra 
om det så är inom politik, religion eller 
i den närmaste familjen. Bedömningen 
är domarens subjektiva uppfattning av 
din hund. Till den dagen vi får ett nytt 
bedömningssystem får vi göra så gott 
vi kan och det är jag övertygad om att 
många av världens domare redan gör. Får 
du någon gång en möjlighet att själva 
döma, ta den – förståelsen för domarens 
beslut brukar bli mer tydliga då!

Hans rosenberg,  
utbildad exteriördomare 1984

Burförvaring av hund
vad säger lagen?

Aktuellt inför sommarens utställningar och resor 
med hund i bil.

När en veterinär ordinerar burvila så ska man givetvis följa de 
råd man får. För övrigt så får hundar endast förvaras i bur vid 
följande tillfällen.

•  På utställning, tävling och prov samt vid träning inför tävling. 
Buren ska vara täckt på minst två sidor och hunden ska rastas 
minst varannan timma.

•  Vid transport i samband med tävling samt träning inför tävling 
kan hunden övernatta i transportmedlet till, från och på 
träningsplatsen.

• I samband med jakt får hundar förvaras i bur max åtta timmar 
per dygn och ska rastas minst var tredje timma.

• I samband med transport får hundar förvaras i bur. Förva-
ringen får dock inte överstiga tre timmar då fordonet står stilla.

Mer information om burförvaring, utrymmesmått och trans-
portregler finns att läsa på www.jordbruksverket.se

Källa: jordbruksverket

http://www.jordbruksverket.se
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spöken,  visst finns dom!
Jag heter Camilla Svensson och i vår 
familj finns tre eurasier. Det är Remuz 6 år, 
Cactus 5 år och Indie som är 14 månader. 
När pojkarna kom in i könsmognaden 
och spökåldern så har det kommit lite 
smygande. Eller det kanske inte är rätt 
beskrivning heller men det vände inte från 
en dag till en annan. Med Indie och löpet 
var det som att gå ut med en annan hund 
helt plötsligt. På fredagen var allt som 
vanligt, på lördagen var allt jättefarligt. 
Lilla tjejen som inte varit rädd för nästan 
någonting smög runt och spanade efter 
farligheter. Det tog lång tid innan hon blev 
sig lik igen. 

Vid första löpet var hon rätt exakt 7 
månader. På det följde sen spökåldern 
och det var både jättegulligt och jätteir-
riterande. På natten fick vi börja stänga för 
trappan så att hon var tvungen att vara 
på samma våningsplan som oss. Annars 
skulle hon hålla vakt vid ytterdörren, och 
den vaktade hon högljutt. Det var det som 
var den irriterande delen med saken. Hon 
letade spöken och banditer. Älskade att 
skrämma skiten ur sig själv! Varje gång vi 
gick en viss promenad skulle hon ner och 

lukta på ett ställe där hon blev så dj-la 
rädd att hon gick baklänges hem. Nästa 
promenad ville hon gärna gå åt det hållet 
igen. Så det blev till att sätta på henne 
sele på promenaderna så att hon skulle ha 
någon nacke kvar efter alla ”måste slänga 
mig iväg attacker”. Kul att se hur lite mer 
motor i en hund genererar så mycket 
större reaktioner. 

Det gulliga var när hon blev så där 
himla fjantigt rädd för något men ändå 
var tvungen att kolla och blev som en 
eurasiertax. Då måste man bara dra på 
munnen. Månaderna har gått och nu, 
vid 14 månaders ålder, har hon lämnat 
värsta spöket bakom sig. Men man ska 
aldrig säga aldrig, två gånger nu har de 
rackarns spökena, läs tigergök, ställt till 
det i spårskogen och då är vi tillbaka 
till det irriterande igen.  Indie skulle gå 
anlagsprov för någon vecka sedan. Vi kom 
20-30 m och sen var det stopp. Lillfjanten 
blev livrädd och fast hon försökte gå 
framåt så vågade hon inte. Jag vet inte 
vad hon hörde eller fick vittring på, jag är 
inte säker på att Indie vet det heller. Men 
jag misstänker att det kan ha varit den 

livsfarliga tigergöken som bara finns lokalt 
där spökiga eurasier uppehåller sig.

Den första gången jag råkade ut för 
tigergöken var när den gömde sig bakom 
en sten på ett viltspårsprov i Norge. Då var 
det Cactus som upptäckte den och räd-
dade både mig och sig själv från en säker 
död. Domaren och spårläggaren som var 
med uppfattade inte faran och tyckte att 
Cactus var löjlig och avbröt provet.  Den 
gången kom vi i alla fall 50 m.

Cactus kom längre i spåret vid ett senare 
tillfälle då han växt ifrån sina spöken. Det 
kommer Indie också att göra för det gör 
varenda hund. Det är bara så svårt att tro 
precis när de är i den perioden. Så alla ni 
som tror att er hund har blivit knäpp, ha 
tålamod, det går över.

Camilla svensson

Eurasiertaxar, visst finns dom!
 Foto: MadElEinE svEnsson

På jakt efter skogens guld

Som små gula solar poppar de 
upp bland gräs och löv när som-
maren är som bäst. Ibland som en 
klump i blåbärsriset, ibland som 
små familjer under gamla fallna 
träd eller så står de bara där, 
stora, fina exemplar mitt i mos-
san. Vissa typer kommer senare 
på hösten och varje gång blir 
man lika glad när man kommer 
över en hög som snällt får fylla 
vår korg. Jag pratar om skogens 
guld; kantarellerna! 

Men det är inte alltid lika lätt att hitta 
dem. Ibland känns det som att man har 
letat i evigheter och bara fått några ynka 
stackare i botten av den, som den känns 
då, så STORA korgen. 

Kanske har du redan hittat ett ”hemligt” 
kantarellställe (som du naturligtvis aldrig 
avslöjar för någon annan). Men om man 
inte har något hemligt ställe sedan 
tidigare eller vill hitta fler, vart ska man 
börja leta och hur hittar man de små 
läckerheterna?

Först och främst är det bra att veta vart 
kantarellerna trivs. Vanligast att hitta de 

gula kantarellerna är i löv- och barrskog, 
efter stigar och skogsvägar men även i ren 
granskog, på tallhed och i björkbackar. 
De första brukar man kunna se runt 
midsommar och finns en bit in på hösten. 
Trattkantarellen hittar man gärna i lite 
surare barrskogar med lågt PH, bland 
mossa, blåbärsris och ljung och brukar visa 
sig runt senhösten. Vissa milda vintrar kan 
man plocka dem ända fram till jul.

När vi nu vet vart vi har störst chans att 
hitta dessa små guldklimpar kan det vara 
bra att ha med sig någon som har ett 
mycket bra och välutvecklat luktsinne. 
Vem är inte bättre lämpad än vår fyrbente 
vän och som helt säkert uppskattar en tur 
i skogen tillsammans med dig! För det är 
ju faktiskt så att man inte behöver ha en 
tryffelhund för att söka efter svamp. Alla 
hundraser kan lära sig detta. Självklart 
kan våra kära eurasier bli utmärkta 
kantarellspårare. Lär till en början hunden 
att söka efter en sorts svamp t.ex. gula 
kantareller. När hunden sedan kan spåra 
gula kantareller kan man lära den fler 
sorter. Men för enkelhetens skull bör man 
hålla sig till 3-4 sorter.

Här följer några tips och grunder i hur man 
kan gå tillväga för att lära hunden att söka 
efter kantareller:

Hunden ska ha en arbetssignal t.ex. en 
snusnäsduk som knyts i halsbandet, ett 
sele eller ett halsband som bara används 
vid kantarellspårning. Detta för att 
hunden ska veta att det är just det vi ska 
göra och att den ska arbeta och inte lufsa 
runt i skogen.

Använd klicker och goda godbitar under 
inlärningen. Hunden måste vara klickerträ-
nad om klicker används.

Börja med att låta hunden nosa på en 
kantarell i din hand. Precis i det ögonblick 
den nosar på den, klicka och belöna. Upp-
repa detta många gånger men vid olika 
tillfällen. ”Kantarell betyder belöning!”. 
Håll gärna kantarellerna med en tång.

När hunden kan detta lägger man till 
sittmarkering. Nu ska hunden nosa på 
kantarellen och sedan sätta sig ned då 
kommer klicket och belöningen. Vill 
man kan man dela upp belöningen i två 
omgångar: nosa, klick, belöna. Sitt, klick 
belöna.

Nästa steg blir att förflytta handen med 
kantarellen för att få hunden att söka upp 
den (ungefär som en Target). Klicka och 
belöna efter sittmarkering. 

Keelo nosar på en kantarell och sittmarkerar.
 Foto: EndrE andErsEn
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Därefter kan man slänga kantarellerna 
en bit från hunden. Klicka och belöna om 
hunden går fram och nosar på svampen. 
Här kan man lägga på en signal t.ex. ”sök 
kantarell”. Träna sittmarkering efter hand.

När hunden nu börjat förstå vitsen med 
kantarellerna låter du hunden sitta kvar 
och titta på när du går ca 5 m ifrån och 
gömmer kantarellen bakom t.ex., ett träd, 
en stubbe eller en buske. När du kommer 
tillbaka till hunden ger du kommandot 
"sök kantarell" och visar i riktning mot 
kantarellen med hela armen. Var 
gärna överdrivet glad när hunden finner 
svampen, beröm mycket och ta gärna upp 
kantarellen och visa hunden ”titta vad 
duktig du var!”.

I nästa inlärningssteg gömmer du 3-4 
kantareller med ca 30 cm avstånd från 
varandra som hunden får söka efter. 
Klicka och belöna vid sittmarkering vid 
upphittat fynd. Tänk också på hur vinden 
ligger när ni lägger kantarellspår. Om det 
blåser från kantarellerna mot hunden är 
det lättare för den att fånga upp lukten av 
kantarellerna.

När ni nu kommit så långt som detta är 
det dags att göra det hela ännu svårare. 
Hunden får fortfarande titta på när du 
lägger ut kantarellerna men sedan går du 
en kort, liten runda med hunden bort från 
svampen. När du kommer tillbaka sätter 
du hunden i sök.

Slutligen gömmer du kantareller utan 
att hunden får se på eller så går ni till 
ett skogsparti där du vet att det växer 
kantareller. Sätt hunden i sök.

När ni ska söka kantareller i skogen bör du 
alltid ha med dig ett par stycken i fickan 
som du kan gömma ifall ni inte hittar 
några de första 10-15 min av promenaden. 
Det håller motivationen uppe hos hunden 
om det tar för lång tid innan ni hittar 
några.

Kom ihåg att träna steg för steg. Gå inte 
vidare med nästa steg förrän steget innan 
sitter. 

Frys in hela kantareller på hösten så har ni 
att träna på även under vintern och våren. 
Tänk vad kul att få söka kantareller i snön! 
Övningarna går att göra både inne och 

ute. Det kan bli lite svårare ute då det ofta 
finns många andra lukter som kan störa.

Lita på er hund, låt den få jobba själv-
ständigt och försök inte att styra den så 
mycket. Vi vill ofta hjälpa hundarna lite för 
mycket då vi märker att de är inne på fel 
spår men de brukar lösa det till slut ändå. 
Låt dem få bygga upp sitt självförtroende. 
Till en början kan de såklart behöva lite 
hjälp på traven om de är helt ute och 
cyklar. 

Jag rekommenderar varmt att gå en kurs 
i kantarellspår, stegen ovan är exempel 
på hur man kan jobba. På en kurs kan du 
också få hjälp om ni stöter på problem 
som t.ex. om hunden äter upp svampen 
innan ni hunnit fram (ja, en del hundar blir 
galna i kantarellerna!)

Detta är en trevlig aktivitet för både hund 
och ägare och inte minst mentalt stimule-
rande för de fyrbenta!

sara ljusterfors

varm kantarellsmörgÅs
(recept för 2 personer)

2 skivor vitt bröd (helst formfranska, det 
blir sprödast i ugnen)

gula kantareller (använd ögonmått men 
snåla inte, tänk på att färsk svamp krymper 
rejält vid stekning)

några droppar kinesisk soja

1 dl grädde

några skivor lagrad ost

1 stor klick smör till stekning  
(här snålar vi inte!)

salt och peppar

Gör så här:

1. sätt ugnen på 225 grader.

2. stek kantarellerna i smör tills de fått 
lite färg. (Om kantarellerna varit frysta låt 
dem tina innan stekning. använder du 
färsk svamp, dela svampen i lagom stora 
bitar. stek dem i torr panna för att koka 
bort vattnet. när pannan är torr igen-stek 
kantarellerna som vanligt i smör.)

3. salta och peppra. Häll på grädden och 
en skvätt soja (mest för färgens skull). låt 
småkoka ihop sig en stund. röran ska inte 
vara rinnig. ev. kan man strö över lite mjöl 
på svampen innan man häller på grädden 
för att reda den.

4. lägg brödskivorna på en plåt. lägg 
svampröran på brödet och täck med ett 
par tjocka skivor ost.

5. in i mitten av ugnen och stek tills osten 
smält och fått fin färg.

Keelo får mycket beröm efter att ha spårat upp några gömda kantareller på kursen. 
Foto: EndrE andErsEn

 
Här visar vi honom hans ”fantastiska” fynd!

En stolt ettåring med sina allra första uppspårade kantareller. 
 Foto: EndrE andErsEn
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Bess - eurasierflickan med 
en uppgift
Visst tycker vi som har eura-
sier att rasen är helt underbar 
och ibland har vi svårt att 
förklara för andra hundägare, 
och inte minst för människor 
som inte har hund eller är 
hundrädda hur speciell denna 
ras är. För mig, som fram till 
2009 inte visste så mycket om 
eurasiern, har tiden sedan vi 
fick Bess varit en upptäckt om 
Bess harmoniska men ändå 
speciella lynne, fina hälsa 
och kanske mest om saker vi 
eurasierägare inte har någon 
aning om

Låt mig ge en kort bakgrund. Det började 
med ett helt spontant beslut, ja nästan 
en stark impuls att skaffa hund. Vänta! Vi 
backar lite till… Jag är pappa till två barn 
med diagnos. Alice som är 11 år har ADHD 
och Axel 9 år har Autism. Och detta kan 
låta som en uppförsbacke när det kommer 
till hur vardagen utvecklar sig och på 
många sätt så stämmer detta också. 
Kanske det som skiljer vår familj från andra 
är att vi tar ett stort ansvar att utmana 
barnen så att de också lär sig av erfaren-
heter. När det gäller människor med dessa 
diagnoser, hur ”grova” och plumpa de nu 
mår vara när det gäller att sätta annor-
lunda i ett fack, så har våra barn mycket 
mer av impuls än logiska tankemönster 
innan de agerar. Detta påverkar deras 
omgivning mycket eftersom de oftast inte 
har någon aning om varför de handlar 
som de gör. Ni kan tänka er vad som 
kan hända med en hund när begreppet 
impulskontroll är en bristvara!

Det hela började 2007 med att vi tränade 
bort aggressivitet med Alice med hjälp 
av en beprövad behandlingsmetod, även 
om den är ny för Sverige. För att Alice 
inte skulle bli beroende av mediciner för 
ADHD är detta en helt perfekt metod. Fast 
jobbig för henne. Under fem intensiva 
dagar genomgick hon något som kallas 
för ”neuro feedback” vilket resulterar 
i att hennes hjärna själv bygger nya 
neuro-banor (nya synapser) som gör att 
det ”logiska” lättare har chans att kicka 
in. Som motivation visste vi precis vad 

hon ville ha – en kattunge! För ett barn 
som har ADHD så gäller det verkligen att 
motivera och hon var väldigt fokuserad att 
lyckas. Denna kattunge hade hon ömsom 
beskrivit hur den skulle vara och ömsom 
tjatat in i våra, vid det här laget krulliga 
öron. Dock fick det på något sätt vänta 
(två år) med kattungen, även fast hennes 
hjärna kunde kontrollera ”fäkta eller fly” 
direkt efter behandlingen.

Och så skulle den stora dagen komma. Ett 
par månader innan hennes födelsedag så 
berättade vi att hon skulle få sin kattunge 
på sin nioårsdag. Då säger Axel, som varit 
lite som i skymundan hela tiden – ”men 

pappa, jag vill ha en hund”. Hela himlen av 
samvete rasade över mig. Axel som med 
sin autism varit rätt så sparsmakad med 
att tala, meddelade mig mellan raderna, 
”- glöm inte bort mig, jag behöver också 
något att glädjas över”. Och efter en kort 
fundering slank det ut ”javisst ska du få 
en hund” ur min mun. Okej, kanske inte 
helt spontant för jag hade haft James, 
en engelsk Bulldog i familjen under min 
uppväxt. En stor personlighet i en liten 
kropp som hade satt sina avtryck i mig. 

Lite elakt hade jag nu bestämt, utan att 
min fru Anita fick något att säga till om att 
vi skulle skaffa hund. Och motreaktionerna 

bess med arthur, alice och axel. 

kom som ett brev på Posten. Sen kom 
också villkoren: den får inte lukta, dregla, 
låta eller håra. Och den ska vara väldigt 
lättlärd så att den förstår att jag inte 
tänker ha den i knät. Okej? Sagt och hört 
så var det bara att sätta sig med internet 
och plöja 150 st. raser på dessa kriterier. 

Ni förstår att det tog tid och en efter en 
försvann olika raser bort från mina sök-
ningar. Dessutom skulle rasens mentalitet 
passa vår, något udda, familj. Tidigt så 
koncentrerade jag mig på FCI-grupp 5 och 
trodde mig hittat den perfekta hundrasen. 
En Shiba Inu skulle det bli, men så var 
det dedär med Shibans envishet och 
sprallighet. Av en slump började jag kolla 
in eurasiern – allt stämde! Och att de 
dessutom är så otroligt vackra avgjorde 
saken. Efter koll på bra eurasierföräldrar, 
Mabuh’s Reimondo (son till Foxfire Barney) 
och Foxfire Odessa Of Original Choice, 
tjatade jag till mig en av tikarna från Ulla-
Carin. Efter att besökt Gullringen och tittat 
på de små tvåveckorsvalparna frågade 
Ulla-Carin vilken av de tre flickorna som 
jag ville ”tjinga”. Då inträffade ytterligare 
en sådan där konstig händelse. Istället för 
att välja rent logiskt sa en inre röst till mig 
att säga till Ulla-Carin ”- Du har ju träffat 
Alice idag, så du får välja den som du tror 
passar bäst”, och Ulla-Carin bara nickade 
till ett svar. Senare har jag förstått att 
uppfödare vet nästan mer om människor 
än sina hundar och jag tror Ulla-Carin har 
den där speciella förmågan. När det var 
dags för hämtning senare på hösten så 
skulle det bli en rolig överraskning.

En eurasiervalp är bland det gulligaste 
som finns på denna jord och Bess var inget 
undantag. Bortsett från typiska valpbete-
enden så visade det sig snart att Bess var 
extremt lyhörd på sinnesstämningar och i 
synnerhet på vilka uttryck som jag gjorde. 
Hon var lättränad och imponerade stort 
på andra hundägare när vi kom till större 
hundpromenader i grupp. ”-Va! Vågar du 
släppa henne i naturen och kan ropa in 

henne sådär lätt?” var en typisk kommen-
tar från andra hundägare. Bess fick tidigt 
träning i att lära sig Alice och Axel. Och 
barnen fick tidigt träning i att lära sig att 
en hund är en varelse som vi människor 
och inte en rolig leksak som man stoppar 
i en barnvagn eller kramar tills den piper. 
Bess vann också Anitas hjärta efter ett tag.

Månaderna gick och Bess fick träna sig i 
de flesta situationer, att då och då komma 
till en skolgård fullt med småskoleelever 
i årskurserna 1-3 (kan ni tänka er att ha 
60 st armar och händer som vill röra på 
er?), att åka kommunaltrafik i rusningstid 
i Stockholm, att åka snabbhiss upp och 
ner i Stockholms högsta kontorshus (38 
våningar - swoooosh) och framför allt att 
träffa människor och andra hundar. Hon 
fick också lära sig att vara själv med andra 
människor än Husse som hon dyrkar mest. 
På kontoret var jag ibland tvungen att 
låsa in mig i ett mötesrum med gäster och 
då fick hon lära sig att vara själv eller att 
bli fokus för någon av mina kollegor på 
jobbet, vilket också inbegrep promenader 
och rastning.  

När hon var ett år fyllda inträffade det två 
händelser som gav Bess en djupare me-
ning. Jag har varit inne på detta tidigare 
i berättelsen – hennes förmåga att ta 
”speciella” människor. Visst hade hon övat 
på barnen och tidigt få uppleva varie-
rande situationer. Men det blir ju på något 
sätt en motsägelse när det kommer till 
Bess och vad som är typiskt för eurasiern. 
Vaksam och försiktig mot främlingar, om 
något läskigt inträffar så ska det smitas in 

mellan mina fötter, om någon människa 
far snabbt ut med handen för att klappa så 
backar hon innan hon vågar komma fram 
och lukta osv. Fast med människor som 
inte är som andra, är det inga problem. 
Ettåringar som bankar sina händer på hen-
nes huvud och utbrister ”- vovve, vovve” 
eller när vi varje vecka promenerar förbi 
en skola för utvecklingsstörda i gymna-
sieåldern och där hon låter sig bli kelad, 
samtidigt som ”vi vuxna håller oss på ett 
tryggt avstånd från de där konstiga…”.

Så det som hände kan nog bara universum 
och andra energier styra. Under den här 
tiden jobbade jag extra med att köra fasta 
turer för kommunens taxiresor. Det skulle 
hämtas handikappade från bostäder till 
dagcenters och det skulle lämnas barn 
med diagnos till extraboenden eller 
specialskolor. Under en eftermiddag 
tog vi en promenad till Sollentuna Slott 
där vi sprang på Annika som arbetar på 
Resursteamet i Edsbacka, en av dessa 
adresser som jag hämtade och lämnade 
på som chaufför. Hon visste inte om att jag 
hade hund så vi stod där och pratade om 
Bess medan barnen och Anita gick bort för 
att titta på utsikten. Annika försökte läsa 
av Bess och berättade sedan att Resurstea-
met i Edsbacka har pratat om att starta ett 
testförsök till att ha en hund där ibland. 
Annika frågade om Bess kunde komma på 
besök? Javisst gick det bra tänkte jag och 
testet gick från test till försök till att Bess är 
där nu två gånger i veckan. 

Här på Resursteamet i Edsbacka har vi 
hand om Bess två dagar i veckan. 

bess tillsammans med en brukare på resursteamet Edsbacka. 
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Bess är en himla go hund av rasen 
eurasier. När hon är hos oss får vi ta hand 
om henne, gå promenader, ha pälsvård 
och ha mysigt med henne och försöka 
lära henne nya kommandon.  Jag tycker 
att hon för ett lugn med sig som gör att 
hela omgivningen blir lugn runt omkring 
henne. Det är så härligt att få rå om henne 
och mysa i hennes sällskap. Och eftersom 
hon är så go njuter vi alla.

När vi kommer på morgonen kommer hon 
alltid till dörren och hälsar och håller koll 
på vem som kommer.

Det är jättemysigt att hon finns hos oss, 
sprider så´n trevnad och värme. 

Det kan vara svårt ibland att förklara vad 
en hund gör för en individ med speciella 
behov, men något händer i samspelet 
mellan hund och människa. På Resurstea-
met har hon blivit intresset för flera och 
med vissa har hennes närvaro markant 
ändrat brukarens beteende och känslor. 
Men det ska också sägas att hon själv 
ibland har visat upp eurasierns varna-fa-
miljen-när-främlingar-kommer-beteende, 
när vissa nya chaufförer i svarta skinn-
jackor har fått höra hennes grymtanden. 
Kanske inte ett genomfogligt beteende 
från Bess där.

Den andra händelsen som vi eurasierägare 
troligtvis inte alls har någon aning om, 
inträffade hösten 2011.  Jag träffade en 
vän som både arbetar inom skolväsendet 
och praktiserar som naturligt medium. 
Hon är riktigt erfaren och bra och har 
hjälpt mig med några spirituella frågor 
som bara ett medium kan förklara. Hon 
hade träffat Bess som valp ett par gånger 
men vi hade inte hunnit få någon riktigt 
bra pratstund. Så under en promenad 
med Bess, träffade jag henne vid skolan 
där hon arbetar. Vi slog följe och pratade 
om Bess och framför allt om vad hon 
tycker om hundar och djur. Plötsligt stan-
nade hon och tittade mig djupt i ögonen 
och sa ”vet du att Bess har en unik själ?”. 
”Berätta mer” föreslog jag och hon fyllde 
på. ”Jo, de flesta djur ingår i en gruppsjäl. 
Tänk på hur djur i flock beter sig och det 
gäller såväl fåglar i flock som kossor som 
står och mumsar på en äng, men Bess 
har en egen själ som vi människor har”. 
”Men vad betyder detta för Bess?” frågade 
jag samtidigt som jag antagligen själv 
såg ut som ett stort frågetecken. ”Ja du 
ska bara veta vad vissa hundar har för 
uppdrag här på jorden. Vissa hundar, och 
andra sällskapsdjur är faktiskt menade 
att finnas hos vissa människor så att vi lär 

oss uppgifterna vi ska göra under detta 
liv. Detta läste jag av Bess redan när jag 
träffade henne som valp på skolgården”. 
Spännande tänkte jag. ”Så du menar att 
det redan var menat att Bess skulle hjälpa 
mig?”. ”- Både dig, din familj och andra – 
hon är väldigt speciell” svarade hon. ”Men 
det gäller väl alla sällskapsdjur?” undrade 
jag. ”Inte alla. Du kan märka hur djuret 
har en tydlig personlighet, för du måste 
förstå att personligheten sitter i själen och 
inte i kroppen. Kroppen har vi bara här på 
jorden”.

Vi fortsatte promenaden och hon antydde 
att det verkar som just rasen eurasier 
är väldigt speciell. Det hade jag själv 
en känsla av tänkte jag samtidigt som 
vi skildes av vid tågstationen. Ibland är 
jag lite trögtänkt så det dröjde en stund 
under Bess och min runda innan jag såg 
kopplingen mellan mina speciella barn, 
mig själv och Anita och speciellt de fina 
själar som Bess träffar på dagarna. 

Nu är det sen vår 2012 och Bess har parat 
sig med Reldaz Camaro. Den goaste och 
ståtligaste hanen jag någonsin träffat. 
Det började med att jag tog kontakt med 
Ulla-Carin och berättade att Bess fått A 
på höfter, armbågar etc. Sedan började 
tanken på att det är bra om hon har får 
egna valpar. Hon kanske inte är den stora 
eurasiertiken (Bess väger 18 kg och är 50 
cm) eller kanske inte den rätta färgen på 
nosen, men hon har ju en personlighet 
som får människor att ständigt flockas 
kring henne. Hennes valpar kommer nog 
bli väldigt speciella. Jag går nog också 
i tron att en tik som har fått valpar blir 
på något sätt mognare, vilket är lustigt 
eftersom jag inte själv vet vad som menas 
med en ”mogen” eurasier. Det finns 
de som diskuterar huruvida det är bra 
eller dåligt om en tik ska få valpar, rent 
hälsomässigt för hunden men denna 
diskussion ger jag mig inte in i. Valpar 
kommer det i vilket fall som helst bli, kring 
midsommar hos Ulla-Carin och jag och 
barnen kommer nog vilja ha alla de små 

pälsbollarna själva vilket i praktiken inte 
skulle fungera - snyft. 

Det ska bli kul framöver och se hur pass 
mycket av hennes fina sätt med ”speciella” 
människor förs över till hennes valpar. 
Det är nog som för oss människor; har vi 
fått en bra start i livet så utvecklas våra 
naturliga talanger och vi har lättare att lära 
oss vad vår uppgift är här på jorden, vad vi 
ska lära oss och hur kan vi hjälpa andra.

arthur strandberg, sollentuna 
stolt husse till Foxfire brilliant bess

reldaz Camaro. 

insändare:  
För stort fokus på utseende
Jag ser fram emot varje nummer 
av Eurasierbladet, sätter mig direkt 
och läser den när den kommer.

Det jag har saknat i de nummer jag läst 
är artiklar om hur underbar denna ras är. 
Fokus har varit mer på om hur den ska se 
ut för att vara perfekt, inte hur den är. 

När vi bestämde oss för att skaffa hund, så 
spelade ödet in så att vi fick nys om rasen 
eurasier. Det var ett par kompisar som 
hade denna ras och när vi blev förälskade 
och fick veta att ”deras” uppfödare hade 
fått valpar dagen innan, kastade vi oss på 
telefonen och ringde. 

Vi fick en reservplats, kön var lång att få en 
av dessa underbara valpar. Efter mycket 
vånda och väntan fick vi så vår lilla älskade 
Daisy som i våra ögon är perfekt, trots att 
hon är alldeles för liten och tunn (väger 
14 kilo som 2-åring) och dessutom har 
kroksvans.

Hon har en personlighet som utmärker 
sig och gör att de flesta personer blir 
förälskade i henne. Hon trippar som 
en prinsessa och enligt flera skulle hon 
göra succé i ringen om det inte vore för 
svansen…. 

Eurasiern är en underbar sällskapshund 
som inte kräver alltför mycket jobb. Har 
man en vill man ha en till, och ser man sig 
omkring så är det faktiskt många som just 
har fler än en.

När man är ute och promenerar, på 
semester eller var som helst, så är det hur 
många personer som helst som stannar 
och frågar vad det är för ras och säger att 
sådan vill de ha. 

Speciellt när man berättar att de knappast 
skäller, man inte behöver dammsuga 
hundhår dagligen, utan det stora jobbet 
att ta hand om hundhår endast är 2 ggr/år 
(för oss som har en tik) mm. 

Varje hund är nästan unik i sina färg-
kombinationer och det finns hur mycket 
variationer som helst.

Risken, som jag kan tycka, med alla artiklar 
om hur en eurasier ska se ut, gör att man 
vid hundköpet glömmer att se till lynnet 
och på hur föräldrarna till valpen är i 
”huvudet”. 

När jag som kommande ägare med 
önskan om en ren sällskapshund, med 
inga ambitioner att ställa ut, besöker en 
uppfödare så bryr jag mig inte om hur 
pälsen ser ut, hur benens form är, etc. 
Huvudsaken är att det är en glad och pigg 
hund som gärna kommer fram och gosar 
med mera och som självklart inte har en 
defekt som kommer att plåga hunden. 

Om det dessutom är trevligt att besöka 
uppfödaren och se att hundarna har det 
bra, hjälper det till att välja valp från just 
denne. 

Vårt val av uppfödare och att vi valt 
rätt för oss, styrktes när denne vid varje 
”hämtning” haft tårar i ögonen för att 
denne måste lämna ifrån sig valpen och 
dess syskon, då vet man att valpen fått en 
bra start i livet. 

Vi har nu sällat oss till så många andra och 
skaffat en eurasier till som jag kommer att 
ställa ut. Jag har provat på denna syssel-
sättning och tycker att det är superkul!

Hon är fortfarande en valp och vi får väl 
se när hon är vuxen, om hon kommer att 
ha det perfekta eurasierutseendet, det 
kommer väl definitivt att synas i resultat-
listorna från utställningarna om så är fallet.

Vi älskar i vilket fall som helst våra 
eurasiertjejer, oavsett hur de ser ut.

Hälsningar  
Christel Fredriksson 

Matte till daisy och Molly

redaktionen svarar
Vi försöker alltid att ha ett varierande 
innehåll i Eurasierbladet med faktaartiklar, 
läsarnas egna berättelser, bilder, senaste 
nytt inom hundvärlden, resultat och an-
nan information. Det är många medlem-
mar som läser tidningen och därför skiljer 

det sig också vad folk tycker är intressant 
att läsa om. Vi hoppas därför med denna 
variation av innehåll att alla ska kunna 
hitta något läsvärt i tidningen, dock inte 
sagt att alla kommer att gilla allt.

Kom gärna med förslag till oss vad ni 
önskar läsa mer om och fortsätt skicka in 
egna bidrag och bilder! 

redaktionen
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Ett år av obeskrivlig 
sorg och saknad

Lejonbols  
Pim Pim

2004-01-22 – 2011-04-18
matte malin 

styrelsen 
informerar
Från och med år 2012 delas inga röntgen- eller MH- 
diplom ut.

Ni som ännu inte fått era diplom, kontakta ansvarig, Carina 
Larsson, via email: mh@eurasierklubben.se så åtgärdas detta i 
efterhand.

Styrelsen vill tacka alla er som även i fortsättningen röntgar och 
MH-beskriver era hundar.

Det är av stor vikt vid framtida avelsarbete.

Vi vill ju alla värna om vår underbara ras, och avla fram mentalt 
och fysiskt friska hundar.

Resultaten av röntgen och MH kommer även i fortsättningen att 
stå i klubbtidningen.

Med vänliga hälsningar och tack 
styrelsen

min eurasier: Nala
Personlighet: Lite blyg och försiktig, men också väldigt nyfiken 
och pigg. Hade många kompisar vid vårt förra boende, har här 
fått några stycken. Leker gärna med andra hundar. Älskar att bli 
ompysslad, borstad och få klorna klippta, vilket matte tycker är 
helt underbart skönt ;o)

Favoritmat: Nala äter – allt! Ja, hon är en glupsk liten sak som 
faktiskt äter det mesta. Höll fram en citronskiva en gång och 
hon slickade glatt…

Favoritleksak: Här leks det med allt, finns inga leksaker framme 
kan man alltid hitta en strumpa eller tömma en papperskorg. 
Jonglerar gärna med ben. Underhåller sig själv med att kasta 
boll och sedan hämta den igen… inomhus! Älskar att leka 
dragkamp med matte eller husse. Utomhus går hon gärna och 
bär på en pinne under våra promenader.

Aktiviteter: Matte jobbar hemifrån så hon är hemma med matte 
och ”brorsan” hela dagarna. Sällan ensam hemma. Går just nu 
på ring- och koppelträning med matte. Tror att det kan bli en 
liten badhund av Nala också, då hon visat intresse och faktiskt 
hoppat i Fyrisån vid tillfälle ;o)

min eurasier: Peggy
Peggy föddes 17 april 1997, och passerade alltså 15 år för ett par 
månader sedan. Det var fyra tikar och tre hannar i kullen, och vi 
tycker verkligen att vi fick ”rätt hund”. 

Hon har varit en verklig kompis under alla år. Vi har sällan 
använt koppel när vi har rastat henne, utan hon har troget följt 
med där vi har gått. Förr gick vi mycket i skogen, men nuförti-
den orkar hon inte med så långa rundor utan det blir mest en 
längre runda på 30-60 minuter/dag, och till det några kortare 
rundor på morgonen och kvällen. 

Sedan ett och ett halvt år tillbaka har Peggy sällskap av 
ytterligare en hund i hemmet, en rottweiler på snart fem år, 
vilket har varit mycket positivt, trots sina 15 år så händer det att 
hundarna leker tillsammans.

Hennes hörsel har börjat bli sämre, men hon hör det hon vill 
höra brukar vi säga. Både luktsinnet och synen är dock fortfa-
rande bra. Varje lördagskväll så har vi sedan hon varit liten gömt 
en ”lördagsgodis” någonstans i huset som hon skall leta reda 
på, och det gör vi fortfarande trots hennes ålder. Hon vet när vi 
säger ”altanen” vad som gäller – hon skall ut på altanen medan 
vi gömmer, och sedan skall hon leta när vi öppnar dörren. 
Fortfarande brukar hon hitta, det till viss del gömda godiset, 
inom två-tre minuter i ett relativt stort hus, så det är inget fel på 
luktsinnet och intresset att få en godis. 

Peggy blev redan strax efter sin tvåårsdag utnämnd till svensk 
champion, och vi deltog i ett flertal utställningar fram till hon 

blev cirka sex år, men sedan har vi inte ställt ut henne mera, 
utan hon har bara varit en mysig kompis.

fakta: Nala
Kennelnamn: ex amino’s angel of Heaven

Kön: tik

Ålder: 15 månader

Färg: röd fawn

Bor: i lägenhet i uppsala, i närheten av Hågadalen. Har bott i villa 
tidigare och väntar nu på att matte och husse ska få sitt nya hus byggt.

Familj: Matte Yvonne, husse Per och lillhusse Oliver samt 
eurasierkillen nemo.

fakta: Peggy
Kennelnamn: Sund Stamm’s Pom Poms Pastelle

Kön: tik

Ålder: 15 år

Färg: rödgul

Bor: lyckeby

Familj: Husse stefan nilsson med familj. en rottweilerkompis.

min eurasier: Nemo
Personlighet: Lugn, trygg, stabil kille. Hälsar när han blir tillsagd, 
men sällan på eget bevåg ;o) Busar gärna med sin ”syrra” och 
en del väl utvalda kompisar. Älskar barn och vill gärna titta ner i 
barnvagnar om han får ;o)

Favoritmat: Nemo äter specialfoder pga ”svår mage”. Men han 
får lite gott-gott ibland, då bl a köttbullar och blodpudding som 
är favoriter. Gör vi spagetti hemma, är han väldigt närvarande – 
älskar spagetti!

Favoritleksak: Har ingen leksak som han direkt gillar mest – är 
ganska svår med leksaker, ointresserad helt enkelt. Men om 
man ska försöka truga honom så ska det vara något lurvigt ;o)

Aktiviteter: Matte jobbar hemifrån så han är hemma med matte 
och ”syrran” hela dagarna. Sällan ensam hemma. Går just nu på 
lydnadsträning med matte. Har gått grundkursen i rallylydnad 
och även två kurser i lydility samt senast en apellkurs. På som-
marhalvåret brukar han passa på så fort tillfälle ges att ta sig ett 
dopp, älskar att simma och bada.

Lite kul fakta: Nemo är född i superkullen, ni vet den med 13 
valpar ;o)

fakta: Nemo
Kennelnamn: lovely megan’s ben affleck

Kön: Hane

Ålder: 5 år i oktober

Färg: svart med tantecken

Bor: i lägenhet i uppsala, i närheten av Hågadalen. Har bott i villa 
tidigare och väntar nu på att matte och husse ska få sitt nya hus byggt.

Familj: Matte Yvonne, husse Per och lillhusse Oliver samt 
eurasiertjejen nala.

mailto:mh@eurasierklubben.se
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akidus 
Susanna Söderberg 

Trosa 
Tel: 0156-35 70 87 

Mobil: 076-273 06 21

Bonus Pop up´s 
Maja Ärleborg 

Ärla 
Tel: 016-700 26  

Mobil: 070-232 29 60 

Balder-Balder 
Anna-Karin Lundberg 

Tyresö 
Tel: 08-798 35 43 

Mobil: 070-962 40 80

Chiluna star 
Tina Andersson 

Virserum 
Tel: 0495-318 10 

Mobil: 070-343 18 10

Cool surprice 
Agneta Janson 

Ramvik 
Tel: 0612-424 35 

Mobil: 070-957 00 45

Coryana’s 
Ellinor Andersson 

Ängelholm 
Tel: 042-684 31 

Mobil: 070-668 04 31

Essmania’s 
Anette Essman 

Lysekil 
Tel: 0523-61 11 18 

Mobil: 076-805 08 44

Ex amino’s 
Madeleine Andersson 

Tungelsta 
Tel: 08-771 37 71 

Mobil: 070-778 65 65

Foxfire 
Ulla-Carin Totney 

Gullringen 
Tel: 0492–229 00 

Mobil: 070–646 45 94 

Fridlyckans 
Helena Jansson & Jörgen Brorsson 

Onsala 
Tel: 0300-263 22 

Mobil: 070-740 26 38

Goa Gullan’s 
Laila Johnsson 

Vagnhärad 
Tel: 0156-141 86 

Mobil: 070-752 46 76

ipixuna 
Carina Johansson 

Handen 
Tel: 08-777 80 69 

Mobil: 070-684 2226

Just Pix 
Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström 

Tobo 
Tel: 0295-340 17 

Mobil: 070-564 14 99

Järpéns Puppies 
Kristina Järpén 

Gullringen 
918jarpen@telia.com 

Kitune’s 
Susanne Lindhal-Hjerpe 

Väröbacka 
Tel: 0340-65 71 06 

Mobil: 073-378 38 69

Kvarnsjölidens 
Camilla Hartzell 

Vendelsö 
Tel: 08-776 39 07 

Mobil: 076-050 84 48

Leiionspitz 
Marita & Göran Carlstedt 

Mora 
Tel: 0250-66 30 64 

Mobil: 073-528 70 93

Lejonbols 
Eva & Björne Ohlsson 

Uppsala 
Tel: 018-36 80 17 

Mobil: 070-536 80 17

Lovely Megan 
Suzanne Bengsdotter 

Katrineholm 
Mobil: 070-492 15 11 

Orionstjärnan 
Monica Jacobsson 

Märsta 
Tel: 08-591 155 97 

Mobil: 070-628 03 97

risan Gården 
Karina Hallgren 

Vemdalen 
Tel: 0684-305 61 

Mobil: 070-201 00 87

reldaz 
Eva Adler 

Tyresö 
Tel: 08-712 60 84 

Mobil: 070 394 75 96

ronevikens 
Inger Grönberg 

Järpen 
Tel: 0647-61 12 14 

Mobil: 070-261 73 45

s*rocknikk’s 
Annika Tranberg & Hasse Nilsson 

Prässebo 
Tel: 0520-66 73 44 

Mobil A: 070-454-67 68, Mobil H: 070 409 09 62

skattliljans 
Bente Röe 
Borlänge  

Tel: 070-566 40 63 

sorschies 
Kicki Svalin 
Svenljunga 

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

Teddywood’s 
Linda Hagelvik 

Lammhult 
Tel: 0472-26 90 11 

Zeldas 
Leena Korpi 

Karlskoga 
Tel: 0586-72 83 62 

Mobil: 070-422 42 26

Westerner 
Inger Ivarsson 

Fellingsbro 
Tel: 0581-63 10 97 

 
 
 
 

Utländska  
uppfödare: 

Daqela’s 
Gitte Børgesen 

Bornholm,  Danmark 
Tel: +45 569 610 25 
        +45 201 018 57

röntgenresultat
Reg.nr Namn Kön HD ED Patella

S56210/2007 Balder-Balder Jalo Gyllenfäll H A UA 1

SE46122/2011 Bittebit's Gilde Polly T A UA 

S53355/2008 Chiluna Star Asterix H B UA UA

S60949/2006 Coryana's Jolie T B UA UA

SE40944/2010 Coryana's Kalvin H B UA UA 

SE40939/2010 Coryana's Karisma T A UA 1

SE40941/2010 Coryana's Kavat H A 1 UA

SE40940/2010 Coryana's Kessi T B UA UA

SE59184/2010 Edeängs Cirkus Prinsessan T A UA

SE66727/2010 Edeängs Miss Idge T B

SE30625/2011 Edeängs Tammy H B

SE40025/2010 Essmania's Gambino H B UA UA

SE40024/2010 Essmania's Genovese H B UA

SE26302/2011 Essmania's India T A UA UA

SE65943/2010 Fridlyckans Daisy T A UA

SE65937/2010 Fridlyckans Dexter H A UA

SE65942/2010 Fridlyckans Disa T A UA

SE65941/2010 Fridlyckans Donna T A UA

SE65938/2010 Fridlyckans Don Johnson H A UA

SE56530/2010 Foxfire Dreamful Desoto T A UA UA

SE24978/2010 Killingmyrens Anezka T B UA

SE24979/2010 Killingmyrens Arina T UA 

SE60995/2010 Lejonbols Louis Roederer Cristal T A UA UA

SE60991/2010 Lejonbols Pol Roger Brut Vintage H A 1

SE60989/2010 Lejonbols Pommery Brut Royal H A UA UA

S55653/2009 Lovely Megan's Danny Dayton H A UA UA 

SE25931/2010 Lovely Megan's Emmie Watson T A UA UA

SE36320/2010 Lundvangs Irma T B 2 UA

SE36322/2010 Lundvangs Idefix H D UA

SE29050/2010 Risan Gårdens Ikaros H A UA

SE38170/2011 Three C's Lovely Alladin H UA

SE38167/2011 Three C's Lovely Pochahontas T A

Kennelregister
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Medlemsavgifter & annonspriser
Medlemsavgifter

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

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

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

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

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

Skicka också ett mail till kassor@eurasierklubben.se

Om ni har några funderingar eller ändrat adress, 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 
Minnesannons, 1/4-sida gratis

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

Championatannons
Du kan annonsera till reducerat pris då din hund  
blivit champion eller fått annan officiell titel.  
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: 
Marita Carlstedt, Siknäs, Vansbrovägen 129, 792 92 Mora 
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

Eurasierträff i Kalv
Det var en dimmig lördagsmorgon den 24 mars 
klockan 11.00 som vi träffades, 14 stycken eurasier 
med dess familjer vid Backa Loge i Kalv.

Efter att hundarna och vi fått hälsat på varandra, så begav vi oss 
iväg på en härlig poängpromenad. Hundarna sprang fritt och 
lekte på de öppna ytorna och precis lagom till att vi besvarade 
den sista frågan, så bröt solen igenom och vi började (som Pia 
sa) ”skala av oss det ena ytterplagget efter det andra”. 

Hasse med hjälp av Peter satte igång grillen och det bjöds 
på godis till barnen och korv med bröd och dricka till alla 
närvarande. 

Solen värmde och vi njöt av årets (som det kändes) första som-
marvärme.  Hundarna lekte för fullt och vissa både hundar (och 
tro det eller ej) barn tog sig ett ”svalkande” dopp i Fegensjön. 

Efter en otroligt trevlig dag vill vi tacka alla som kom på träffen 
och ett extra stort TACK till Jeanette och Hasse Dyberg som 
arrangerade denna träff och bjöd på så väl aktiviteter som mat! 

susanne lindahl Hjerpe 
(text och foto)
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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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