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Ex aminó s born to be a star och Ex aminó s angel of life.
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Ordförande har ordet 
Att bli invald i en styrelse som ledamot eller suppleant kräver 
sin man. Det är inte ett latmansgöra. Att sitta i styrelsemöten 
minst 3 timmar 1 -2 gånger i månaden är ett måste då mycket 
information från SKK och SSUK kommer för att behandlas. 
Eftersom landet är avlångt så måste mötena avhandlas via 
telefon. Men några fysiska möten planeras i under året.

Det ska planeras och genomföras aktiviteter som utställning 
och träffar. Ansökan till SKK om utställning måste göras 3 år i 
förväg. Domare och ringsekreterare ska bokas flera år i förväg. 
Sponsorer ska sökas och rosetter, pokaler samt priser köpas in.  
En lista på vem gör vad fylls på under året. 

Hemsidan ska hållas uppdaterad och tidningen ska förses med 
information från styrelsen.

Att ha en webbmaster som sköter hemsidan och uppdaterar 
regelbundet samt en redaktion som fyller en tidning med 
intressant läsning är guld värda.

Ordförande ska se till att en kallelse kommer ut i god tid innan 
styrelsemötet. Läsa all post och email för att kunna hålla koll på 
vad som måste tas upp och behandlas. Svara på skrivelser. Styra 
arbetet så att vi följer vår verksamhetsplan.

En sekreterare ska skriva protokoll och se till att de blir justerade 
samt publiceras. All post som kommer ska vidarebefordras samt 
hålla koll på datum när det krävs svar. Arkivering av allt material 
tar sin tid. 

I vår klubb har vi en adjungerad kassör, Mats Winchler och det 
betyder att han sitter utanför styrelsen. Det fungerar bra och vi 
får rapporter inför varje styrelsemöte.

Ledamöterna ska vara väl förberedda 
inför varje telefonmöte. Ha olika 
ansvarsområden och utföra uppdrag 
som beslutas på möten. 

Suppleanter ska också delta i 
styrelsemöten och kunna träda in 
när en ledamot inte kan närvara. 
Det är viktigt att vara insatt i 
arbetet samt också jobba med styrelsens 
uppdrag.

De olika kommittéerna utför det styrelsen har beslutat om. Men 
där behövs många frivilliga arbetsamma medlemmar som kan 
tänkas sig att vilja hjälpa till. Var finns NI????

Visst kan det tyckas att det inte är så mycket som vi förtroende-
valda pysslar med men tänk då på att ALLA jobbar ideellt och 
lägger ner hela sin fritid för att vår rasklubb ska vara en levande 
mötesplats för alla som älskar sin eurasier. 

Kanske det låter som om vi klagar men absolut inte, vi vill bara 
få en medvetenhet bland våra medlemmar att vi jobbar för ER. 
Har ni frågor eller förslag på aktiviteter eller kanske ni vill hjälpa 
till att jobba i en kommitté, tveka inte hör av er till styrelsen. Det 
ÄR roligt och lärorikt att jobba som förtroendevald.

Jag tackar styrelsen, kommittéerna, medlemsansvarig, valpför-
medlare samt vår kassör för ett bra år och samarbete.  

Tack för denna mandatperiod. Jag önskar alla medlemmar en 
skön vår.

Eva Ohlsson 
ordförande

redaktörens rader
Att sätta ihop en klubbtidning är inte heller något som görs 
på en kvart. Det ligger många timmars arbete bakom varje 
nummer för redaktionen. Planering, att kontakta personer som 
kan tänkas skriva (och tjata på dem att sända in sina texter och 
bilder!), redigera texter, leta bilder, sammanställa röntgenresul-
taten, skriva egna artiklar, få dem faktagranskade, layoutarbete, 
korrekturläsning, kontakter med tryckeriet, ja listan blir lång. 
Men det är även ett roligt arbete, speciellt nu när fler och fler 
medlemmar bidrar med egna texter och bilder. Fortsätt med 
det! Det finns ju alltid en anledning att berätta om just DIN 
eurasier och DINA tankar kring rasen!  Att ha en bra klubbtid-
ning är oerhört viktigt för rasen. Det är den som gör att man vill 
bli medlem, eller att man vill stanna kvar som medlem, förutom 
att man kan delta i Specialen och andra klubbaktiviteter. Det 
är i klubbtidningen som de viktiga diskussionerna ska ske (var 

är alla uppfödare förresten, vi saknar texter från er!), och där 
medlemmarna ska få all den viktiga information som styrelsen 
sitter på. För att det här ska fungera bättre har vi föreslagit att 
redaktören ska vara adjungerad till styrelsens möten, så att 
kommunikationen mellan styrelsen och redaktionen ska flyta 
bättre. 

Jag hoppade in som redaktör för det här numret, då Marita 
Carlstedt slutade vid årsskiftet, men nu ska Sara Ljusterfors ta 
över redaktörsrodret, och jag önskar henne all lycka till! 

anna Frisk

avelskommittén informerar
ras-dokumentet reviderat och fastställt av skk

Klubbens reviderade RAS-dokument har nu  
godkänts och fastställts av SKK 2013-01-14.

Det är varje uppfödares ansvar att känna till vad som står i 
Rasspecifika AvelsStrategin. 

Dessa förändringar är värda att peka på:

•	Under Population/Avelsstruktur finns statistik över genom-
snittliga inavelsgraden och där ligger rasen på 1-3%. Anled-
ningen till detta borde ligga i att vi importerar hundar som 
är obesläktade med det svenska materialet. Man kan också 
se en ökad medvetenhet kring att hålla en låg inavelsgrad 
i avelskombinationer och här är SKKs Avelsdata ett nyttigt 
verktyg. 

•	Vi hade år 2004 en effektiv population på 43 individer. År 
2011 ligger den effektiva populationen på 108 individer. Den 
utnyttjade effektiva avelsbasen har ökat från ”katastrofläge” 
perioden 1997-2001 till en önskvärd nivå på senare år. Utan 
tvekan har uppfödarna lyckats bra med aveln. För popula-
tionens framtida livskraft är det önskvärt att lika många tikar 
som hanhundar används i avel. För att bibehålla den effektiva 
populationen och den låga inavelsgraden måste vi fortsätta 
att öka antalet avelsdjur för att hålla rasen genetiskt varierad. 
För att en ras skall anses livskraftig behövs 100 individer, men 
målet är 200 individer. 

•	Alla kullar skall inavelsberäknas innan parning. Vi vill behålla 
den låga inavelsgraden i rasen genom att undvika kombina-
tioner med högre inavelsgrad än 2%, dock accepteras upp till 
6,25% som är maxgränsen.

•	Att en hanhund får lämna max fem kullar inom Sverige. Där-
efter kan hanen tillåtas få ytterligare fem kullar om minst 50% 
av avkommorna utvärderats genom röntgen av höfter och 
armbågar samt kontroll av patellastatus. Sammanställningen 
av utvärderingen görs av hanhundsägaren och kontrolleras av 
avelskommittén innan de ytterligare max fem kullarna tillåts.

•	Att både hanen och tiken skall vara minst 2 år vid parnings-
tillfället och uppvisa en vuxen individs fysiska mognad 
och beteende är nytt och väl värt att begrunda. En senare 
avelsdebut är till exempel en god idé då PAA-varianten av EPI 
oftast drabbar den unga hunden.

Det finns indikationer på att hundar i rasen drabbats av olika 
autoimmuna sjukdomar, som nedsatt sköldkörtelfunktion 
och nedsatt bukspottkörtelfunktion (EPI), samt även magom-
vridning. Klubben får i uppdrag att samla information och 
uppmana uppfödare och hundägare att skicka in uppgifter om 
allvarliga sjukdomar och dödsfall.

Hela RAS-dokument finns att läsa på klubbens hemsida.

ingegerd Eriksson och Eva Ohlsson

Ny redaktör för Eurasierbladet
Från och med nu är Sara Ljusterfors redaktör för 
Eurasierbladet. Hon har varit medlem i Svenska 
Eurasierklubben sedan 2009 och deltagit i redak-
tionsarbetet under det senaste året och bidragit 
med många fina bilder och egna artiklar. 

Hon skriver om sig själv: ”Jag har en eurasierhane på 3,5 år som 
kallas för Keelo samt en eurasiertik på 8 månader vid namn 
Wilja. Två fantastiska hundar med två helt skilda personligheter. 
Mina fritidsintressen är naturligtvis hundarna och allt som 
har med hund att göra, djur och natur, fotografering, hästar 
och sport. Jag har alltid varit sportsligt aktiv och bland annat 
ridit och spelat hockey i många år. Kommer mig gärna ut 
på skidturer om vintern, både slalom och längd. På grund 
av mitt jobb som naprapat har jag kanske inte helt oväntat 
även ett brinnande intresse för hundens anatomi, fysiologi, 
sjukdomar och genetik och vill ständigt läsa och lära mig mer 
om detta. Innan jag utbildade mig till naprapat arbetade jag 
i ett antal år i en parklek med djur i Stockholm där jag hade 

hand om djurskötseln, barngrupper och handikappridning. I 
julas flyttade jag, sambon och hundarna hem till Sverige igen 
efter att ha varit bosatta i Norge sedan 2009. Där satt jag med 
i föreningsarbetet kring Kongsberg Hundeklubb bland annat 
som representant för freestyle- och agilitygrupperna.”
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svenska eurasierklubben inbJuder till  
eurasierHelg med Officiell utstÄllning

EurasiErsPECiaLEN 2013
Pingsthelgen 18–19 maj

degernäs camping, degerfors

Lördag 18 maj
Under dagen: tipspromenad, ringträning, pälsvård m.m. 

På kvällen: gemensam grillafton. Se program på plats.
Ta med något gott att grilla, tillbehör och dryck.

Kl 16.00 –17.00: Medlemsmöte samt hämtning av nummerlappar.

Söndag 19 maj
På söndag inbjuder vi till officiell utställning.

Domare: Birgitta Svarstad, hanar och Eivind Mjaerum, tikar

Avgift
Valpklass ( inoff) 4-6 mån. och 6-9 mån.   175:-/hund
Junior, unghund, öppen och championklass  300:-/hund
Veteranklass      200:-/hund
Seniorklass (inoff) från 10 år      ingen avgift
Från tredje hund halva priset på den billigaste avgiften. Gäller officiella klasser.
Senaste anmälnings- och betalningsdag 29/4 2013.
Boende i utlandet använder sig av IBAN: SE86 8000 0816 6190 3975 7068, BIC: SWEDSESS.

Anmälan via post skickas till Laila Johnsson, Norra Sundsvägen 19, 610 74 Vagnhärad. Blankett på hemsidan.
Onlineanmälan via hemsidan www.eurasierklubben.se
För information/frågor ring Leena Korpi, 070-422 42 26
För bokning på Degernäs camping. Hemsida: www.degernascamping.se 
Mail: reception@degernascamping.se eller 0586-449 99.

Hjärtligt välkomna  
önskar styrelsen

1 9 9 7

svenska eurasierklubben inbJuder  
alla uppfödare och ägare av avelshanar till

uPPFÖDarMÖTE
Lördag 18 maj

degernäs camping, degerfors

Kl 10.00–12.00 
föredrag av maria antegård om mentalitet. Maria är aktiv instruktör inom 

sbK och utbildare sen -80 med specialinriktning etologi/mentalkunskap. 

ca 12.00–13.00
lunch

13.00–15.00
information om sjukdomsregistret, reviderade ras och domarkonferens 

2015.

Plats
lokalen vid restaurangen, degernäs gård.

Anmälan till
avelskommitte2@eurasierklubben.se

senast den 6 maj.

Välkomna

http://www.eurasierklubbenxxxxx
mailto:recekption@degernascamping.se
mailto:avelskommitte2@eurasier.se
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Den nya styrelsen
Ordförande
Eva Ohlsson, Uppsala (fortsatt förtroende 
som ordförande i ett år till) 
Eva Ohlsson, gift och 3 barn. Bor på 
bondgård i närheten av Uppsala. Driver 
ett hund- och kattpensionat. Har haft 
leonberger sedan 1990, samojed sedan 
1995 och eurasier sedan 1997. Sitter som 
sekreterare i specialklubben SSUK och 
tredje året som ordförande i vår rasklubb 
samt i avelskommittén. 

Ordinarie ledamöter
Emma Östman, 
Umeå (ordinarie 
ledamotsplats, 2 år) 
Har sin första 
eurasier. Hon har 
tidigare suttit som 
vice ordförande i 
en idrottsförening 
och varit aktiv inom en ryttarförening. 
Hon har även varit ungdoms- samt 
studieansvarig i en lokal fackförening. Har 
haft egen häst och tävlat och tränat dres-
syr. Uppväxt med hundar, men Ulay (född 
i april 2012) är den första egna. Har inte 
hållit på med någon hundsport tidigare. 
Hann ställa ut några gånger i höstas och 
tycker att det är jättekul. ”I vår skall vi 
testa på rallylydnad och se vad vi tycker 
om det. Ulay älskar vintern, han är ett litet 
snömonster som helst skulle vilja ligga ute 
i en snödriva hela dagen. Fast han gillar att 
bada också!”.

Carina Larsson, 
Sveg (ordinarie 
ledamotsplats, 2 år) 
Carina har 
eurasiergrabbarna 
Risan Gårdens Dizel 
och Risan Gårdens 
Hulken (Morris). 
”Jag har haft rasen 
i nästan 4 år och varit medlem i klubben 
lika länge. Tidigare har jag haft både 
schäfer, irländsk setter och älghundar (har 
jägarexamen) men nu är eurasier rasen för 
mig! Jag arbetar som trafikansvarig för taxi 
i Härjedalen, ett både roligt och stressigt 
arbete. Jag är ordförande sedan ca 7 år i 
Östra Härjedalens Brukshundklubb där 
jag även är MH-ansvarig, A-figurant och 
allmänlydnadsinstruktör. Det är en ganska 
liten klubb med ca 120 medlemmar och 
vi jobbar för att våra medlemmar skall 
känna att det är en klubb för alla oavsett 
ras och oavsett vad man gör med sin 
hund. Så vill jag att vår Eurasierklubb skall 

vara, en klubb för alla medlemmar oavsett 
vad man gör med sin hund. Att det finns 
något för alla medlemmar. Att man känner 
samhörighet. Fick frågan om jag kunde 
tänka mig att ingå i styrelsen och första 
tanken var ett nej för man har fullt upp. 
Men efter lite funderande så sa jag ja, jag 
provar väl i två år så får vi se hur det går. 
I den tekniska värld vi lever i funkar ju 
telefonmöten! 

Ylva Malmbom 
(fyllnadsval, 1 år). 
Jag heter Ylva 
Malmbom och 
bor i Nacka med 
min familj och 
två eurasier. Vi 
har haft eurasier 
i 10 år och är nu inne på hund nr 3 och 
4, Ebony och Heike. Jag har varit aktiv i 
Svenska Eurasierklubbens styrelse som 
kassör och revisor sedan 2004 med några 
korta avbrott. Till vardags jobbar jag som 
ekonomiassistent på Kungliga Operan 
och fritiden ägnas åt familjen, hundar och 
träning. 

Lotta Jegenstam Lignell (1 år kvar) är 
ledamot i styrelsen sedan 2011. Hon är 
52 år fyllda, gift och bor i en liten stuga 
i skogen söder om Norrtälje. Hon har 
haft samojed i 22 år, men har nu även en 
eurasier, Lejonbols Mocca Latte, kallad 
Rozzi, förutom sin samojed, Winter, även 
den från Lejonbols kennel. Hon skriver om 
sig själv: ”Rozzi och jag kör lite lydnad och 
deltar på en del utställningar. Jag tittade 
på den första kullen av eurasiervalpar 
i Sverige 1994, men just då blev det en 
samojed till. Jag ville ändå ha ytterligare 
en ras och då blev det eurasier till slut. Det 
är mitt andra år i styrelsen, men jag har 
lång erfarenhet av föreningsarbete, jag 
har suttit som ledamot i samojedringen i 
många år”. 

Laila Johnsson (omval 2 år).

Leena Korpi (fyllnadsval, 1 år).

Suppleanter
Helena Bohman 
Jag heter Helena 
Bohman och bor 
i Stockholm med 
mina två eurasier 
Risan Gårdens 
Ikaros och Risan 
Gårdens Karisma. 
Ikaros är trygg-

heten själv och Karisma är ett yrväder 
till charmtroll där energin aldrig tar slut. 
Fritiden spenderar jag gärna med att träna 
hundarna och jag tycker även att det är 
roligt att åka på utställning. På dagarna 
jobbar jag heltid i en djurbutik. Jag blev 
förälskad i rasen år 2007 och skaffade min 
första egna eurasier i februari 2008. Det 
är ett beslut jag aldrig har ångrat och det 
har varit rasen för mig sen dess. Jag är 
väldigt intresserad av hundpsykologi och 
är utbildad hundinstruktör och hundpro-
blemutredare/hundpsykolog. Jag har även 
vidareutbildat mig till klickerinstruktör för 
att det är en så fantastiskt rolig tränings-
form. Ikaros har varit med som hjälpreda 
på mina utbildningar sen han var liten 
valp. Jag har ingen tidigare erfarenhet 
av styrelsearbete men jag brinner för vår 
underbara ras och ser fram emot att få 
mer inblick i klubbens arbete. Att det är en 
god stämning i klubben tycker jag känns 
väldigt viktigt då det för rasen bästa är av 
största vikt att alla känner sig välkomna.

Tomas Tegner 
Tomas har stor 
vana från fören-
ingsverksamhet, 
han har varit 
engagerad i lokala 
idrottsföreningen 
rätt länge, är ord-
förande i Enhörna 
Supporterklubb 
och har suttit i styrelsen och varit fiske-
tillsynsansvarig i en flugfiskeklubb. Han 
skriver om sig själv: ”Jag har hunnit bli 56 
år, är sjukpensionerad sedan 2000 efter ett 
pulsåderbråck i huvudet som jag klarade 
mig ifrån med nästan alla funktioner i 
behåll. Har jobbat mest med bilar och 
motorcyklar. När jag blev sjukpensionerad 
var hund det första jag skaffade både som 
sällskap och för att komma ut och röra på 
mig. När vi letade efter en ny hund dök 
det upp en eurasier för omplacering, på så 
sätt blev vi med Ärling. Vi tycker att han 
är en underbar hund, så vi måste ha en 
till, och nu har vi det, Love Björnfot, idag 7 
månader. Det har blivit en del hundkurser 
och utställningar vi har gått två agilitykur-
ser, dock inte tävlat.”

Årsmötet
Svenska Eurasierklubbens årsmöte hölls i Örebro på brukshundsklubben den 9 mars 2013. 
Mötets ordförande var Kjell Andersson och sekreterare Anna-Karin Lundberg. 
11 medlemmar var närvarande för att rösta fram en ny styrelse.  
Eva Ohlsson blev omvald som ordförande och några nya medlemmar blev invalda till styrelsen. I skrivande stund är inte  
konstitueringen av styrelsen klar. 
En proposition hade lämnats in angående forumet på hemsidan. Mötet röstade för att forumet läggs ner. 
Avgående styrelsemedlemmar Monika Jacobsson och Joacim Sandström avtackades med en present.

laila Johnsson

Verksamhetsplan 2013
Svenska Eurasierklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen 
för rasen genom 

•	att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar

•	att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper

•	att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård

•	att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet

•	att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren

•	att ordna en officiell utställning i Degernäs.

•	att ordna en aktivitetsträff till hösten

•	att kontinuerligt uppdatera klubbens hemsida, till nytta och nöje för våra medlemmar

•	att ge ut Eurasierbladet med 4 nummer per år.

•	att utbilda personer inom styrelse, kommittéer och andra personer med uppdrag inom klubben

•	att genomföra en arbetshelg med den nyvalda styrelsen

•	att ta emot och samla information om sjukdomar.

•	att inbjuda till uppfödarmöte
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Forskning pågår: EPa/EPi
slu utreder bukspottskörtelrubbning hos eurasier

Eurasier löper större risk än andra 
raser att drabbas av en genetisk 
autoimmun sjukdom som sätter 
matsmältningssystemet ur funk-
tion. Sjukdomen innebär att de 
verktyg som behövs för att bryta 
ned maten förstörs och förenklat 
kan det sägas att hunden svälter 
hur mycket den än äter. Genom 
att hitta den genetiska förändring 
som orsakar sjukdomen kan vi 
på sikt minska frekvensen sjuka 
hundar i rasen. 

En genetisk sjukdom skiljer sig från t.ex. 
en infektiös sjukdom genom att vara 
ett förprogrammerat fel och ärvs från 
föräldrarna. Arvsmassan kan ses som 
den bruksanvisning som krävs för att en 
individ ska utvecklas och fungera och när 
ett fel uppstår kan det leda till att kroppen 
hamnar i ett sjukdomstillstånd. Det 
betyder inte alltid att föräldrarna är sjuka 
men någon av dem (eller båda) bär på ett 
sjukdomsanlag.

Schäfrar och långhåriga collies har också 
en ökad risk att drabbas av just denna typ 
av bukspottskörtelrubbning. Detta möns-
ter att sjukdomen oftare drabbar några få 
raser tyder på, förutom att det ”verkar gå i 
arv”, att den absolut är genetiskt betingad. 

En autoimmun sjukdom
Immunförsvaret är till för att skydda 
kroppen från yttre angripare (virus och 
bakterier etc.) med en mängd olika 
finessrika reaktioner. En av förutsättning-
arna för att upprätthålla försvaret och 
hålla kroppen oskadd är att kunna avgöra 
vad som tillhör den egna kroppen och 
vad som kommer utifrån. Detta visar sig 
t.ex. i problemet med transplantationer 
av organ då immunförsvaret känner av att 
något icke kroppseget satts in i kroppen 
och försöker stöta bort den okända 
vävnaden. 

När kroppen misstar delar av den egna 
kroppen för yttre fiender kallas det 
autoimmunitet. Den typ av bukspotts-
körtelrubbning som drabbar eurasier är 
troligen en autoimmun sjukdom där en 

viss typ av celler i bukspottskörteln bryts 
ner av hundens eget immunförsvar. 

Cellerna kallas acinärceller och har som 
uppgift att utsöndra de enzymer som 
behövs för att kroppen ska kunna sönder-
dela maten den äter. Saknas dessa tas inte 
näring upp och maten förblir obearbetad 
vilket resulterar i ständig hunger, diarré, 
problem med pälsen och avmagring för 
hunden.

Kronisk men behandlingsbar
Sjukdomen diagnostiseras med hjälp av 
ett s.k. TLI-test där de enzymer som krävs 
under matsmältningen mäts i blodet. Att 
enzymerna saknas kan även bero på andra 
sjukdomstillstånd men om en ung eurasier 
eller tidigare nämnda raser drabbas är det 
troligen pga. en genetisk förändring, då 
kallad exokrin pancreas atrofi, EPA.

Sjukdomen kallas även EPI, exokrin 
pankreas insufficiens men den termen 
inbegriper många andra orsaker till att 
bukspottskörteln inte producerar de 
enzymer den ska. 

Sjukdomen är kronisk och hunden blir 
aldrig frisk men det finns sätt att behandla 
så att hunden kan leva normalt med 
sjukdomen. Genom att till varje måltid 
tillsätta de enzymer som saknas kan 
hunden tillgodose sig maten igen och leva 
som vanligt. Tyvärr kan ibland hunden 
ha svårt att återhämta sig om den är illa 
däran vid diagnos men oftast tillfrisknar 
de snabbt. 

Forskning för friskare hundar
På Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
och Uppsala universitet pågår just nu ett 
forskningsprojekt där kliniskt högt specia-
liserade veterinärer och molekylärbiologer 
arbetar tillsammans med målet att finna 
den eller de genetiska förändringar som 
gör att hundarna blir sjuka. Liksom många 
andra autoimmuna sjukdomar verkar EPI 
vara en komplex sjukdom som orsakas 
både av en kombination av flera olika 
gener och okända miljöfaktorer. Det 
betyder att en hund med en viss genupp-
sättning i kombination med en särskild 
yttre påverkan löper stor risk att drabbas 
av sjukdomen.

Genetiska analyser
När vi studerar genetiken bakom 
sjukdomen använder vi DNA (som enklast 
utvinns ur ett vanligt blodprov) från en 
grupp individer som har sjukdomen och 
en grupp friska individer av samma ras. 
Den friska gruppen får inte ha en nära 
släkting med sjukdomen och ska helst 
vara så gammal som möjligt. Eftersom 
hunden kan drabbas senare i livet kan 
den hamna i fel grupp i studien om den är 
för ung.  Vi “läser” sedan med avancerad 
genteknik genom hela hundens arvs-
massa och jämför var i DNA:t den sjuka 
gruppen skiljer sig från den friska.  De 
delar av genomet som ser olika ut mellan 
grupperna studerar vi sedan noggrant för 
att finna den exakta kombinationen av 
gener som orsakar sjukdomen.  

Vad händer sen?
Med kunskapen hoppas vi kunna utveckla 
ett så kallat gentest där man tidigt kan 
se om en hund löper större risk att få 
sjukdomen. Har man kännedom om att 
en individ bär på en sådan riskfaktor 
kan man tidigare ställa rätt diagnos och 
man ökar hundens chanser till ett långt 
och aktivt liv. Raserna som helhet skulle 
också förbättras avsevärt om man tidigt 
kan upptäcka sjukdomar som kanske inte 
drabbar hunden förrän sent i livet och då 
med diffusa symtom. En hund som bär på 
sjukdomsanlaget kan man då undvika att 
använda i avel och kommande generatio-
ner hundar av rasen skulle bli friskare.

Då liknande sjukdomar förekommer även 
i människor (t.ex. cystisk fibros) delar vi 
med oss av resultaten till humangenetiker 
och läkare. Förhoppningsvis kan även 
kunskapen om människans komplexa 
sjukdomar få en skjuts framåt av vår 
forskning. 

Vi behöver hjälp
För att kunna genomföra den här studien 
är vi i behov av hundägare som liksom vi 
vill verka för friskare hundar i framtiden. 
Det enda vi behöver är ett blodprov 
från hunden som tas av hundens egen 
veterinär. Bor ni i närheten av Uppsala 
går det bra att höra av sig och komma på 
direkt till Universitetsdjursjukhuset på 
SLU, Ultuna. 

Vi mottar tacksamt prov från sjuka 
eurasier, diagnostiserade med ett TLI-test, 
samt prov från friska äldre (5 år och uppåt) 
hundar av samma raser. Vidarebefordra 
gärna informationen till andra hundägare 
vars hundar passar in i någon av ovanstå-
ende beskrivningar. 

Det går även att läsa om projektet på 
hundgenomgruppens hemsida och ladda 
ner det dokument som skall skickas med 
provet till biobanken i samband med 
provtagning (fliken ”Vill du medverka?”): 
http://hunddna.slu.se

Vänliga hälsningar från hundgenomgruppen 
på slu/uppsala universitet genom  

Henrik von Euler 
leg vet, Professor i internmedicin  

henrik.von.euler@slu.se

Nya införselregler till Norge
Reglerna om in-och utförsel av 
hundar till Norge ändras from 1 
maj 2013. Det är speciellt reg-
lerna om behandling mot rävens 
dvärgbandmask, införsel av 
hundar från Sverige och införsel 
av hundar, katter och illrar från 
tredjeland som är ändrat. Änd-
ringarna träder i kraft 1 maj 2013.

De viktigaste ändringarna är:

•	Hundar	som	förs	in	till	Norge	från	alla	
andra länder än Finland, England (UK), 

Irland eller Malta skall behandlas mot 
rävens dvärgbandmask (Echinococcus 
multilocularis) 24–120 timmar innan 
ankomst. Behandlingen skall göras av 
veterinär med ett godkänt preparat 
och dokumenteras i hundens pass 
eller hälsocertifikat. Vid kortare vistelse i 
utlandet kan behandlingen göras i Norge 
innan utresa.

•	Som	alternativ	till	behandling	24–120	
timmar innan inresa, kan hundar genomgå 
ett behandlingsupplägg som innebär att 
de behandlas mot rävens dvärgbandmask 
minst två gånger med maximalt 28 dagars 

intervall innan första inresa till Norge. 
Därefter behandlas de minst var 28:e dag. 
Detta alternativet kan vara till fördel för 
dem som reser ofta.

•	Hundar	från	Sverige	skall	ID-märkas,	be-
handlas mot dvärgbandmask och inneha 
pass på samma sätt som hundar som förts 
in från andra EU-länder. Ägaren kan alltså 
inte längre behandla och dokumentera 
behandlingen av dvärgbandmask själv.

översättning: sara ljusterfors 
Källa: www.mattillsynet.no

Känner du hunden vid håren?
Visst, du kanske är stolt ägare 
till både en eller flera fluffiga 
eurasier, men hur väl känner du 
vår ras egentligen? Ta vår korta 
quiz och se hur det står till med 
eurasier kunskaperna!

1. Från vilket land härstammar eurasiern? 
a) Tyskland  b) Indien c) Asien

2. Eurasiern är en ganska ny ras, under 
vilket årtionde tillkom den? 
a) 1970 talet b) 1980 talet c) 1960 talet

3. Vilken färg är INTE tillåten hos en eurasier? 
a) Svart b) Vit c) Varggrå

4. När kom den första eurasiern till Sverige? 
a) 1994 b) 1984 c) 1974

5. Vilken färg kan en eurasiertunga ha? 
a) Svart b) Grön c) Blå

6. Hur hög  över manken bör en eurasier-
hane vara ungefär? 
a) 48–52 cm b) 52–60 cm c) 60–65 cm

7. När grundades Svenska Eurasierklubben? 
a) 1997 b) 2000 c) 1994

8. Hur många ggr per år kommer vår 
klubbtidning Eurasierbladet ut? 
a) 3 ggr b) 4 ggr c) 12 ggr

9. Var hålls årets Eurasierspecial? 
a) Degernäs b) Degerfors c) Mariefred

10. Enligt gruppindelningen av hundar, 
FCI, tillhör eurasiern vilken grupp? 
a) 4 b) 5 c) 3

10 rätt: WOW! Du känner verkligen din 
ras. Om du inte redan är aktiv i klubben, 
hör av dig till Eurasierklubben på moman-
gen, en sådan stjärna som du har vi alltid 
nytta av i klubbarbetet!

6–9 rätt: Du är väl bevandrad i vår 
fantastiska ras. Bra jobbat!

3–6 rätt: Okej, du är kanske ganska ny 
på den här rasen, men fortsätt att läsa 
Eurasierbladet och kika gärna lite på  
www.eurasierklubben.se så kan du lära 
dig lite mer om våra härliga hundar.

1–3 rätt: Nej, nu har du nog läst testet upp 
och ner, alternativt är du ingen eurasier-
ägare utan kanske tjuvlånat grannens 
tidning i väntan på kaffet!

rätt svar: a, c, b, a, c, b, a, b, a, b

http://hunddna.slu.se
mailto:henrik.von.euler@slu.se
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Vår älskade 
prinsessa

Vi kommer alltid att minnas dig…

Edeängs Mikra 
”Laika”

010728–130301
anna & erik, loeki

Till minne av  
vår Sanna

Tack Sanna för alla fina minnen och all 
glädje du gett oss under drygt 16 år! Du 
kommer alltid att finnas i våra hjärtan.

Zeldas Oh Dear  
I’m Not A Bear

961025–130124
anna berg, tindra, may-britt

Till Minne av  
vår älskade Liten
I en olycka slets du bort ifrån oss allt  

för tidigt, men i våra minnen kommer du 
alltid att finnas hos oss!

Leiionspitz  
Adorable Abigail

070422–121213
marita & göran

Freestyle: att dansa med hunden
”Imagine you are a dog. You live 
in a world where you don’t speak 
the language, where you never 
know what is going to make the 
person you love the most angry 
with you, and where it seems 
like almost everything you do is 
wrong. Then one day, music starts 
to play. Your person is laughing 
all the time and wants you to play 
with her. You get treats for every-
thing you do! You are reminded 
of the carefree days when you 
were a puppy, rolling and chasing 
and spinning and bowing, and 
the best part is that the person 
you love most in the world is do-
ing it with you, and you are never 
wrong. That’s what freestyle is to 
a dog.” 

Så beskrev Donna Ball Freestyle i sin bok 
”Let’s dance”.

Freestyle är en fartfylld hundsport som 
går ut på att sätta ihop ett kreativt och 
fritt utformat lydnadsprogram till musik. 
Man kan också välja att beskriva sporten 
som ”att dansa tillsammans med hunden”. 
Den första uppvisningen i Freestyle hölls 
år 1990 i England och blev framförd av 
Mary Ray och hennes tervueren, Roxy. 
Denna tävlingsgren kom att bli en populär 
hundsport även i andra länder.

Freestyle blev en officiell hundsport i 
Sverige så sent som 2007 och resultaten 
registrerades då hos Sveriges hundung-
dom som hade huvudmannaskapet för 
sporten. 2010 övergick huvudmannaska-
pet till SKK:s centralstyrelse. 

Hur går det till?
Varje enskilt ekipage har sitt alldeles egna 
unika program. Då programmet utformas 
helt av föraren och rörelserna väljs helt 
fritt, kan programmen se mycket olika 
ut. En freestylehund lär sig ofta väldigt 
många olika moment och lär sig dessutom 
att arbeta uppmärksamt genom ett helt 
program och att följa förarens minsta vink 
för att få rörelserna rätt till musiken.

Momenten i freestyle kan vara att hunden 
till exempel backar från dig, backar in 
mellan dina ben eller varför inte runt dina 
ben? Den kan snurra runt vid din högra 

och vänstra sida och gärna framför dig. 
Eller på avstånd. Varför inte ta en snurr 
samtidigt som hunden men till motsatt 
sida? Hunden kan göra piruetter på 
avstånd eller samtidigt som dig, den kan 
röra sig sidlänges, buga, krypa, hoppa 
över dina armar och ben samt gå slalom 
mellan benen.

Möjligheterna är enorma och det är 
endast fantasin och hundens samt vår 
egen fysiska kapacitet som sätter gränser.

I programmet bedöms i tre kategorier: 
Utförande, programmets planering och 
kvalitet. Dessutom bedöms även tolkning 
av musik. Stor vikt läggs i bedömningen av 
valet av rörelser i förhållande till hunden 
och hur programmet har anpassats till 
musiken. Hundens och förarens rörelser 
ska tillsammans bilda en tilltalande helhet.

Heelwork to Music
Inom freestyle finns det två grenar; 
den som kallas Freestyle och som ovan 
beskrivits och den som kallas Heelwork to 
Music (HTM).

HTM är den grenen inom freestyle som 
mest liknar traditionell tävlingslydnad 
samtidig som musiken och de unika 
programmen ändå gör dem så olika.

I motsats till freestyle, där hunden i stor 
grad kan utföra programmet med gott 
avstånd till föraren, så skall ett HTM-
program bestå av fasta positioner. Här går 
det alltså inte att hitta på egna rörelser 
utan man håller sig till de tio positioner 
som står i regelverket. Utifrån en eller fler 
av dessa skapar man fritt ett program. I 
bedömningen av programmet i sin helhet 
ligger hur väl de valda positionerna utförs 

in memoriam
Här kan du sätta in en minnesannons om din  
eurasier har gått bort

Den kostar inget och är en ¼-sida. En bild, hundens namn, 
datum för när den var född och avliden samt ägarens namn.

Sista datum att sända in din annons för nästa nummer är 15 
maj. Du behöver inte göra annonsen själv utan sänd in bild och 
text var för sig till redaktor@eurasierklubben.se
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och hur smidiga och snygga övergångarna 
mellan dessa är. 

Fördelar med Freestyle
Kontakten mellan hund och förare utgör 
grunden i freestyle. Kombinerar man 
freestyle med traditionell lydnadsträning 
kan man säga att freestyle mjukar upp trä-
ningen då föraren ofta slappnar av bättre 
och oftare är tydligare i sitt kroppsspråk 
och med signaler till hunden vid arbete 
till musik. Samtidig kommer en hund 
som är bra tränad i lydnad att ha fördelar 
i freestyle då den ofta i utgångspunkten 
har en god kontakt och samarbete med 
sin förare.

Traditionell lydnadsträning blir gärna 
något ensidig då det mesta sker och utgår 
ifrån förarens vänstra sida. Detta kan leda 
till att hundens muskulatur utvecklas olika 
på hundens vänstra respektive högra 
sida. I Freestyle och Heelwork skall man 
kunna gå med hunden på både höger 
och vänster sida samt göra vändningar till 
och från de olika sidorna. På så sätt kan 
freestyle vara med och förebygga skador 

orsakade av ojämnt muskelarbete i en 
lydnadshund.

Musiken
Det är du själv som väljer vilken musik 
du vill använda, klassisk musik eller en 
marsch kan till exempel vara bra att inleda 
programmet med. Eller varför inte välja en 
text med ett speciellt tema som passar till 
just din hund?

Det man bör tänka på är att musikens 
rytm helst ska passa med hundens 
naturliga rytm. Det kan till exempel se 
helknasigt ut om man väljer en väldigt 
energisk musik till en tung, långsam ras 
och tvärtom. 

Hunden i fokus
Lika viktigt som val av musik och moment 
är glädjen och underhållningsvärdet av 
det vi framför. Hunden behöver inte göra 
en mängd olika övningar om man lyckas 
få till ett bra program med ett fåtal. 

Experimentera med olika övningar tills 
du finner det som passar för dig och din 

hund och till den musik du valt. Utnyttja 
golvarealen väl så att ni inte blir stående 
på samma ställe hela tiden.

Till vem passar freestyle?
Freestyle passar för alla som önskar att ha 
kul ihop med sin hund! 

Och inte behöver man ha ambitionen 
att tävla för att träna freestyle, det är en 
fantastiskt fin och rolig träningsform som 
jag tror de allra flesta hundar sätter pris 
på! För nog har vi alla en hund som gillar 
att göra trix?

sammansättning och översättning:  
sara ljusterfors 

Foto: Endre andersen

stor del av texten lånad med tillåtelse av nina 
Haaland, domare i freestyle och HtM, utbildad 
hundinstruktör och beteendekonsult, Hund i 
fokus. www.hundfreestyle.se
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Whildas resa
Vad stod på önskelistan när jag 
var liten... Jag ville ha häst som 
många barn i en viss ålder men 
en HUND var min stora önskan 
vid jul och födelsedagar - jag bör-
jade tjata när jag var ca 10-12 år. 

Min bästa kompis fick en hund i födel-
sedagspresent. Vi gick på hundkurs hos 
några äldre tjejer och fick lära oss vad allt 
hette på hunden. Men min mamma och 
pappa var inte lättövertalade. Själv har 
jag haft två söner som också har tjatat om 

hund. Men det går ju inte när man jobbar 
som vi gör tänkte vi. Det var nog inte rätt 
tid då heller så här har det istället funnits 
ödlor, vandrande pinnar, fiskar, kaniner 
och fåglar under barnaåren. 

Men så hösten 2011 kände jag att jag 
måste få min dröm uppfylld. Maken var 
tveksam men jag tog reda på ett hundda-
gis och kollade vår ekonomi. Tiden fanns 
för våra söner har blivit stora. När han 
blivit övertygad gjorde han en undersök-
ning på vad vi önskade med vårt liv med 
hund. Han tog fram eurasier och visade 

mig. Jag blev kär direkt. Då var det min 
tur att finna någon att besöka så vi fick se 
dem på riktigt. Hittade en familj som bjöd 
in oss annandag jul. Där träffade vi 3 stora 
eurasier, de var 12,10 och 7 år och två höll 
på att fälla sin päls. Men jag tvekade inte. 

Vi bestämde oss för vad vi ville ha. Nästa 
var att hitta uppfödare som skulle få val-
par i rätt tid för oss och att föräldrarna var 
ljusa - vi ville ha en crèmefärgad eller röd 
fawn. Jag skrev ett långt brev till Helena, 
Fridlyckans Kennel, och berättade om min 
familj och hur vi levde och undrade om 
vi kunde få stå på kö hos henne för valp. 
Det fick vi och då började väntan på att 
tiken skulle löpa och parning skulle bli av. 
Allt gick enligt planerna... men så gjordes 
en röntgen och tiken bar inte på valpar. 
Uppfödaren var så ledsen, jag var precis 
söndergråten och tänkte varför??? Hur ska 
vi kunna få en valp nu när tiden är så kort... 
Skulle vi vänta på att hennes hund löpte 
igen? 

Efter två dagar tog jag mig in på eurasier-
uppfödare och hittade till Essmanias 
kennel. Skrev brev till Anette och fick svar, 
ringde och pratade - vi var välkomna som 
valpköpare.  Ny väntan och oro, följde 
bloggen och alla mail vi fick under hela 
Chilis graviditet. Såg att det kom tre tikar 
och tänkte vi är inte först i kön, kommer 
det finnas en till oss? Vaknade tidigt 
tittade in igen och då ringde telefonen... 
nu är det klart det finns en liten tik till er, 
sa Anette. 

Ni kan bara gissa hur glädjetårarna 
sprutade och hur tacksam jag var. Jag 
hade datorn på alla timmar jag var hemma 
för att se bilder, bloggar och FB när det 
uppdaterades. De tre tikarna var mörka, 
men vad har färgen för betydelse, man 
blir kär bara man ser dem. Nu började 
ytterligare väntan, vilken skulle få komma 
till oss? Gissa? sa jag till min man. Jag 
tittade på Kenya och sa ”visst är hon söt, 
hon var minst ...” du ska inte ta den minsta, 
de är svaga, sa min man. Vad fel han hade. 
Anette valde ut Kenya till oss efter att vi 
besökt henne. Hon skulle passa in hos 
oss. När jag fick det meddelandet på FB 
så grät jag igen. Nu visste vi att hon skulle 
komma, vår lilla Whilda. 

Det finns inte en dag jag har ångrat mig. 
För oj vad det ger massor att få vara 

tillsammans med sin hund. Min familj är 
så lycklig för henne och vi har lärt känna 
så många nya vänner genom henne. Vår 
kennel ligger många mil från oss så vi har 
fått kontakt med Whildas mormors kennel 
Lovely Megans Suzanne, och har blivit 
så välkomnade att få vara med på deras 
kennelträffar. Det är en härlig gemenskap. 
Underbart är bara förnamnet. 

Vi har hunnit gå valpkurs på brukshunds-
klubben och vill gå någon fortsättning 
till våren. Under tiden läser jag hundtid-
ningar, böcker hur jag ska träna, leka, öva 

med min vän. Har fått många goda råd 
av hundägare och uppfödarna jag har 
kontakt med.

När Whilda var liten fick jag kontakt med 
en fotograf som ville fota valpar. Jag 
anmälde mig och vilka underbara foton 
vi fick. Dessa kommer att säljas och vi har 
bl a fått vara med i tidningen TARA. Så om 
ni bor i Östergötland och vill ha fina foton 
på dig och din/dina älskade eurasier, ta 
kontakt med Satu Knape: www.fotograf-
satu.se

Jag bloggar om min och min familjs och 
Whildas vardag: italien.blogdog.se

Maria Eriksson, norrköping

 
 FOtO: satu KnaPE

  
FOtO: satu KnaPE

http://www.fotografsatu.se/
http://www.fotografsatu.se/
http://italien.blogdog.se/
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skridskostund med tokig hund
Snön gnistrar i den uppåtgående 
solens strålar. Det är tyst och stilla 
och det enda som hörs är mina 
egna andetag och det raspande 
ljudet när skridskoskenorna mö-
ter isens hårda yta. 

Plötsligt bryts all den vackra stillheten av 
en fullkomligt skogstokig eurasier som 
kommer intumlandes i mig bakifrån och 
jag får uppbåda all min balanskunskap 
för att inte dratta på näsan - Fonzo gillar 
långfärdsskridskor!

Av en händelse har jag ”halkat” in på en 
ny liten hobby - långfärdsskridskor. Och 
inte blir det då sämre när man upptäcker 
att den lilla sjö som ligger bara en dryg 
kilometer ifrån bostadshuset har en 
plogad bana som följer stranden runt hela 
sjön. Så nu ser min och Fonzos morgon-
rutin något annorlunda ut. Istället för de 
sedvanliga promenaderna tar vi nu oss 
en rejäl skridskotur på sjön och Fonzo är 
sannerligen inte den som beklagar sig. Nu 
kan han springa runt som den turbolad-
dade duracell-eurasiern han är och extra 
roligt har han när han få chansen att få 
mig ur balans också. Jag lovar att han står 
och ler i mjugg när han gjort en av sina 
tjur-rusningar rakt in i mig och jag likt 
Bambi har fullt sjå att få ordning på min 
ostadiga lekamen.  

Jenny byström Holm

Diskvalificerande fel
ögon

I Eurasierstandarden står det 
under diskvalificerande fel: 

• Distichiasis (ögonhår i dubbla rader), 
ektropion, entropion, för djupt liggande 
ögon, för små ögon

I standarden beskrivs eurasierns ögon så 
här:

Ögonen skall vara mörka och medelstora 
och får varken ligga för djupt eller vara 
framträdande. De skall vara något 
snedställda. Ögonlockskanterna skall vara 
väl åtliggande och ha svart pigment.

I den här artikeln går vi igenom vad Dis-
tichiasis (ögonhår i dubbla rader) egent-
ligen innebär, och vilka besvär hunden 
kan få av det. Vi tar även upp Ektropion 
och entropion, vilket är felaktiga ögon-
locksställningar. Ektropion är när nedre 
ögonlocket är utåtvikt. Känns lätt igen, då 
ögats slemhinna är synlig. Entropion är när 
ögonlocken är inåtrullade, vilket orsakar ir-
ritation i ögat och besvär för hunden. Den 
här texten bygger på ett par artiklar av 
Berit Wallin Håkansson, som är veterinär 
ögonspecialist med särskild inriktning på 
de ärftliga ögonsjukdomarna, och som 
arbetar vid Regiondjursjukhuset Ströms-
holm. Hon skriver regelbundet i Svenska 
Kennelklubbens tidning Hundsport.

Distichiasis 
Ordet härleds från grekiskan, där di- bety-
der dubbel och stichos betyder rad, alltså 
en dubbel rad av ögonfransar. Den extra 
raden hos en hund är inte alls är likvärdig 
med den normala fransen när det gäller 
hårstrånas längd och grovlek. Hundar till 
skillnad från människor har bara ögon-
fransar på övre ögonlocket men inte på 
det undre. Det kan alltså inte utveckla två 
rader på det undre ögonlocket.

Ett hårstrå utgår normalt från en hårsäck. 
Hår på olika delar av kroppen har alla 
olika utseende och deras egenskaper 
styrs av hårsäcken. De extra hårstråna vid 
distichiasis utgår från Meiboms körtlar. 
De är små talgkörtlar som mynnar mitt 
på ögonlockskanten och som normalt 
inte har några hårstrån, utan producerar 

ett fett som håller ögonen blanka och 
minskar tårarnas avdunstning. Vid 
distichiasis utgår hår alltså felaktigt från 
dessa talgkörtlar. Stråna kan vara korta 
och silkesmjuka eller korta och hårda. 
De pekar ibland sidvärtes i stället för 
rakt ut. Flera hårstrån kan komma ut ur 
samma mynning och bilda en pensel av 
hår i miniatyr. Riktning och grovlek avgör 
om hunden får symtom eller inte. Ett 
grovt strå som pekar mot den känsliga 
hornhinnan kan ge rejäl irritationen. Små 
mjuka fjun som bara doppar topparna i 
tårvätskan kan flyta med på ytan utan att 
irritera alls.

Behandlingen följer en enkel grundregel: 
man behandlar efter behov och tolerans, 
dvs man behandlar om det behövs och 
låter bli när det inte behövs. Kladdiga 
ögon är inte normalt, varken hos pälsraser 
eller hos andra raser. Medicinskt sett är en 
hund besvärad om håren orsakar slem- el-
ler tårflöde. Att hunden kniper, gnuggar 
eller krafsar mot ögonen är andra och mer 
allvarliga tecken på irritation.

För ögonkirurgen finns en mängd olika 
behandlingsmetoder för distichiasis. Allt 
från drastiska operationer med insnitt 
längs hela ögonlockskanten till att man 
bränner sönder enstaka körtlar med en 
glödande nål, kokar sönder dem med 

elektrisk ström eller skär ut en eller 
delar av de körtlar so krånglar. Men så 
dramatisk är det oftast inte. Den enklaste 
metoden, som ställer till minst skada, är 
också den som används mest och som är 
att föredra: man drar försiktigt ut stråna 
med en särskild pincett. Ingreppet kräver 
en god förstoring, antingen en lupp eller 
ett operationsmikroskop. Kirurgen fattar 
hårstrået så långt ner som möjligt och 
segdrar försiktigt. Ibland kan man dra upp 
det ena strået efter det andra ur samma 
körtelmynning. Sitter det hårt fast får 
man byta metod så att inte strået går av. 
Ett avdraget strå kan bli grovt som ett 
skäggstrå och irritera ögat när de växer 
ut. Att dra ut felväxande ögonfransar är 
inte lätt, och görs nog bäst av en erfaren 
veterinär.

De flesta hundar som drabbas kommer 
från s k pälsraser.  Undersökningar har 
visat att shi tzu är den mest drabbade 
rasen. Tibetansk spaniel, lhasa apso, 
tibetansk terrier, de små pudelraserna, 
cocker spaniel, sheltie och långhårstax är 
raser där det ofta förekommer.  En hypotes 
bland en del forskare är att hundar med 
anlag för kraftig hårväxt har ovanligt 
många hårsäckar, och att de utöver den 
rika hårväxten på kroppen även har anlag 
som gör att hårstrån växer ut ur talgkört-
larna på ögonlocken.Fonzo spanar ut över sjön. 

FOtO: JEnny byströM HOlM

Fonzo i bustagen på isen. 
FOtO: JEnny byströM HOlM

Ett exempel på en eurasier med dubbla rader ögonfransar. 
FOtO: PriVat
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Hur vanligt är distichiasis bland 
eurasier?
Under hösten 2011 infördes ett nytt ögon-
protokoll vid ögonlysning (en särskild 
undersökning för att diagnosticera ärftligt 
betingade ögonsjukdomar hos hund) 
vilket innehåller en del nya diagnoser. Det 
handlar inte om nyfunna sjukdomar, utan 
de är nya i den bemärkelsen att de numera 
noteras och förs in i SKKs databaser, däri-
bland distichiasis, som alltså tidigare inte 
noterats vid ögonlysning. Sammanlagt har 
152 svenska eurasier genomgått ögonlys-
ning under åren 2000-2012, de flesta 
enligt det gamla protokollet (131 st). Fyra 
av de 21 eurasier som hittills undersökts 
enligt det nya protokollet har diagnosen 
distichiasis, dvs nästan 20% av dem. 

Diagnos Antal
öga ua 127
corneadystrofi 1
katarakt ÖP lindrig utbredning 1
katarakt ÖP 2

131 st undersökta eurasier i sverige enligt gamla 
protokollet där distichiasis inte noterades.

Diagnos Antal
Distichiasis 4
Katarakt, partiell nukleus, måttlig.  
Ej ärftlig 1

Retinopati. Ärftlighet kan förnärva-
rande ej bedömas 1

Öga UA 15

21 st undersökta eurasier i sverige enligt det nya 
protokollet där distichiasis noteras.

I SKK:s avelsdata kan man se att ögonlys-
ning har blivit mindre vanligt under de 
senaste åren inom rasen. Man kan anta 
att de som låter göra en ögonlysning, 
förutom de som vill göra det för att 
utesluta något fel inför avel, är de ägare 
som har en eurasier med ögonbesvär. 
Ägare till hundar med extra ögonhår bryr 
sig kanske inte om att gå till veterinären 
och göra en ögonlysning om inte hunden 
har några besvär av det, och då får vi 
inte heller veta hur vanligt det är inom 
den svenska eurasierpopulationen. En av 
artikelförfattarna, Marita Carlstedt, gjorde 
en undersökning för Svenska Eurasierklub-
ben i början av rasklubbens historia och 
kom fram till att ca 50% av de undersökta 
hundarna hade enstaka extra ögonhår, 
dock hade de flesta inga besvär alls av det.

Arvbarhet
Är distichiasis över huvud taget en ärftlig 
förändring? Att diagnosen förekommer 
i vissa raser men inte i andra tyder på att 
det finns ett ärftligt inslag. Ett möjligt 
samband med kraftig päls har nämnts 

ovan. Men de få genetiska undersökningar 
som finns om distichiasis är helt motstri-
diga. En forskares undersökningar visar 
att det inte finns något som helst ärftligt 
inslag. En annans visar på hög ärftlighet, 
jämförbar med höft- eller armbågsfel.

Förhoppningsvis ska distichiasis inte 
innebära någon minskning av avelsbasen. 
Uppfödare i samråd med rasklubben 
måste själva få avgöra hur tungt de väger 
i den negativa vågskålen vid bedömning 
av en hunds avelsvärde. Fördubbling 
av anlagen bör förstås undvikas. För att 
eventuellt starta ett åtgärdsprogram kom-
mer det att behövas en del samtal mellan 
avelsråd, hundägare och ögonveterinärer, 
kanske även beslut på rasklubbsnivå.

Ektopiskt cilium 
Ektopiskt cilium är en besvärlig ”kusin” till 
distichiasis men någon verklig släktskap 
har inte bevisats. Enligt en strikt definition 
är det ett hårstrå/en ögonfrans som 
utgår från fel plats utanför den normala 
fransraden. (från grekiska ektos, utanför, 
och topos, plats). Det ektopiska ciliet växer 
rakt igenom slemhinnan så att det sticker 
ut på insidan av ögonlocket, ofta ett par 
millimeter innanför kanten. Ett ektopisk 
cilium kan ge mycket kraftig irritation och 
smärta och kan skava sönder hornhinnans 
ytskikt.

Ektropion
Ektropion är en utrullning eller utvikning 
av ett ögonlock, nästan alltid det undre. 
Hunden har hängande undre ögonlock. 
Den därigenom exponerade slemhinnan 
blir uttorkad, röd och inflammerad och 
det kan även uppstå kronisk uttorkning 
och inflammation i hornhinnan. Ektropion 
stör ögats fuktning då den normala 

spridningen av tårar över ögats yta sätts 
ur funktion. Dessutom förstörs blinkmeka-
nismen så att skräp blir liggande på ögat 
eller i slemmet på undre ögonlocket. Som 
följdsjukdom får hundar med ektropion 
ofta en kronisk, varig bindhinnekatarr.

Ektropion är en utvecklingsrubbning 
med predisposition för vissa raser. Ofta 
orsakas den av ett överdrivet rastypiskt 
utseende. I spanielraserna, exempelvis 
hos clumber spaniel, kan tunga öron, 
tung och lös halshud och tunga kinder ge 
ektropion. I andra raser är det stora tjocka 
hudveck på nosrygg och kinder som drar 
ner ögonlocket och ytterligare andra raser 
har en lymfatisk kroppstyp med hud som 
åker runt utan fäste på underlaget. Det 
senare ses exempelvis hos grand danois 
och newfoundlandshund. I dessa och i 
andra raser kan ektropion också bero på 
eller förstärkas av alltför långa ögonlock. 
Ektropion kan behandlas med operation. 
Metoden skräddarsys för varje hund.

Djur med utvecklingsbetingad ektropion 
bör i enlighet med SKK:s grundregler inte 
användas i avel. Det gäller förstås även 
hundar som blivit opererade. Man bör 
även undvika att välja avelsdjur som är 
extrema avseende yttre egenskaper som 
predisponerar för ektropion.

Entropion
Entropion är en inrullning eller invikning 
av ögonlockskanten som beskrivits hos 
över femtio hundraser. Entropion kan vara 
enkel- eller dubbelsidig. Fyra varianter 
skall beskrivas här som var och en har en 
förkärlek för vissa typer av hundar. Några 
raser, men inte alla, kommer att nämnas 
för varje typ av entropion som exempel på 
utseenden som ökar risken.

Undre entropion 
Den vanligaste typen av entropion 
omfattar undre ögonlocket och uppträder 
som en tillväxtrubbning hos unga hundar. 
Inrullningen gör att pälsen på undre 
ögonlocket berör och irriterar bindhinnan 
och/eller hornhinnan. Vid lindrig undre 
entropion ser man att hunden kniper med 
ögat, är blöt på ögonlockskanten och får 
ökat tårflöde. Allvarligt blir det om pälsen 
skaver mot hornhinnan. Då uppstår sår 
och kraftig smärta tillsammans med akut 
eller kronisk inflammation.

Undre entropion förekommer i raser 
med tunn hud och djupt liggande ögon 
såsom storpudel, dobermann, flat coated 
retriever, weimaraner och irländsk setter. 
Även vissa hundar med bred skalle och 
höga kindben (rottweiler, berner sennen, 
chow chow, golden och labrador retriever) 
är predisponerade för undre entropion.

Övre entropion 
Entropion kan även förekomma i övre 
ögonlocket. Vissa raser, exempelvis chow 
chow, blodhund och cocker spaniel, kan 
drabbas av detta både i unga år och 
som medelålders och äldre. Överdrivna 
hudveck och tung hud med lång och 
tung päls bidrar till utvecklingen av övre 
entropion. Hos shar pei är anlaget för 
överdrivna hudveck orsak till omfattande 
felväxt av ögonlocken (och ibland även av 
läpparna).

Entropion i inre ögonvrån 
Hos raser med kort skalle och kort nos 
såsom mops, bostonterrier, shih tzu, 
malteser och många andra förekommer 

entropion i inre ögonvrån. Denna orsakas 
av att det vävnadsband som håller inre 
ögonvrån på plats är för stramt. Den därav 
uppkomna inrullningen av inre ögon-
vrån rubbar avflödet av tårar och leder 
dessutom till att päls ligger an mot ögat. 
I kombination med riklig hårväxt på den 
lilla knappen i inre ögonvrån kan det leda 
till mycket rikligt tårflöde längs nosen.

Entropion i yttre ögonvrån 
En mindre vanlig variant av entropion 
ses när den yttre (laterala) ögonvrån är 
inrullad. Denna entropion ger typiska 
fuktskador i en mörk båge i yttre ögon-
vrån och ibland även tårflöde med en 
mörk rand på kinden. Yttre entropion ses 
framför allt hos hundar med mycket breda 
skallar, såsom doggraserna, och hanar av 
raserna rottweiler och labrador retriever. 
Entropion kan behandlas med operation. 
Metoden skräddarsys för varje hund.

Entropion orsakas av olika yttre egenska-
per som är rastypiska och därför tyvärr 
ibland betraktas som önskvärda. Några av 
dessa har redan nämnts. Andra predis-
ponerande egenskaper är exempelvis en 
smal ögonspringa som hos bullterrier, 
chow chow, collie, kerry blue terrier och 
shetland sheepdog. Lucker och lymfatisk 
hud som hos vissa jätteraser, tung och lös 
halshud som hos basset eller lågt ansatta 
och tunga öron såsom hos vissa cocker 
spaniels ökar också risken.

Djur med utvecklingsbetingad entro-
pion bör i enlighet med kennelklubbens 
grundregler inte användas i avel. Det 
gäller förstås även hundar som blivit 

opererade. Man bör även undvika att 
välja avelsdjur som är extrema avseende 
de ovan nämnda yttre egenskaper som 
predisponerar för entropion.

Hur vanligt är det med ektropion och 
entropion i vår ras?
Ja det är en fråga som är svår att svara på. 
Att det förekommer inom rasen det vet vi 
och att enstaka eurasier blivit opererade, 
men antal finns det inga siffror på.

För djupt liggande ögon, för små ögon
Dessa diskvalificerande fel är nog med 
största sannolikhet inget stort problem 
inom rasen, dock kan man se det någon 
gång ibland men det är nog inget man 
lägger någon större vikt vid. Vid avel 
undviker man att använda hundar med 
dessa uppenbara exteriöra defekter.

anna Frisk & Marita Carlstedt

Källor:

avelsdata. svenska Kennelklubben

standard för eurasier. svenska Kennelklubben

Wallin Håkansson, berit: VEtErinÄrEn bErÄt-
tar Felaktiga ögonhår kan ge besvär med 
rinnande ögon. Hundsport nr 1-2 2012

Wallin Håkansson, berit: Ärftliga ögonsjuk-
domar hos hund. del 3. i doggy rapport nr 1 
2005.  
http://www.doggyrapport.se/doggyrap-
port/05/rapport0105.pdf

Övre ögonlock

Undre ögonlock

Tredje ögonlocket
Trichiasis
Distichiasis
Ektopiskt cilium

Normala ögonfransar

Här är en skiss där man kan se de olika typerna av felväxta ögonhår. 
tECKning: anna FrisK
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Photos  Post; VorbeckPå bilden syns från vänster eurasier med för utåtstående ögon, för små ögon och för djupt liggande ögon.
 FOtO: POst OCH VOrbECK

 
bilden är hämtad (med tillstånd) från en presentation av KZg om eurasierns standard vid rasens 50-årsjubileum i tyskland.
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Varför leka med hunden?
Det finns de som menar att lekut-
veckling är bland det absolut vik-
tigaste vi kan lägga tid på under 
valpens uppväxt. Och kanske har 
de rätt? 

”En hund som gillar att leka är lätt 
att träna. En del raser har ett starkare 
föremålsintresse än andra men oavsett 
vad du vill satsa på för framtida karriär 
med din hund så har du många fördelar 
med att hunden gillar att leka. Genom 
att utveckla hundens leklust får du inte 
bara tillgång till fantastiskt bra förstärkare 
till din övriga träning, du ger genom 
leken också hunden en chans att öva sig i 
självkontroll, bli signalklok, att utveckla sin 
kroppskontroll och kroppsmedvetenhet, 
viktförskjutning, samarbete och att växla 
mellan intensitet och lugn. Det är fina 
egenskaper och grunder oavsett vad din 
hund ska användas till senare i livet.” 1

Vi skapar också en fin relation till hunden 
där den kommer att se oss som en resurs 
och att det händer kul saker runt oss.

Och visst kan man väl tänka sig att 
hundägare som leker med sina hundar har 
roligare tillsammans än dem som inte gör 
det? 

1)   anna larsson www.3vallare.se (Canis Hundskola, sörmland)

”Men gillar verkligen alla hundar att leka? 
Leker alla valpar? Och finns det hundar 
som inte leker alls? Svaret på de frågorna 
beror på hur vi definierar lek. Vissa hundar 
tycks inte vilja leka med sin ägare men är 
nog så glad i att leka med andra hundar. 
Kan vi då verkligen säga att den hunden 

inte har leklust eller har den bara inte lust 
att leka på det sätt som vi erbjudit den?” 2

Att skapa ett föremålsintresse
Eurasiern är kanske inte mest känd för att 
vara en hund med ett extremt föremåls-

2)   anna larsson www.3vallare.se (Canis Hundskola, sörmland)

intresse men visst är det många av våra 
hundar som roar sig själva, leker med 
andra hundar och med oss människor? 
Men att leka med ett föremål med samma 
intensitet och intresse som en border 
collie, schäfer eller boxer lär det nog aldrig 
bli för de flesta. Men vi kan försöka skapa 
ett större föremålsintresse genom att 
tänka på vissa saker:

”Viktigt är att inte tvinga eller tjata 
föremålet på hunden och starta alltid 
leken när hunden har som mest energi.  
Använd en leksak du tror skapar stort 
intresse. Fårskinn, päls, mjukisdjur och 
tygbitar brukar fungera bäst på de mindre 
föremålsintresserade hundarna. 

Dra föremålet ryckigt efter dig, ryck bort 
föremålet innan hunden får tag på det. 
Håll den tätt intill din kropp och vänd 
dig från hunden. Allt ditt intresse visar 
du föremålet. Ignorera hunden. Upprepa 
detta några tillfällen med lite tid emellan.

Låt hunden sedan komma fram till föremå-
let om den visar intresse, bli jätteglad och 
busa lite med hunden. Avbryt kvickt om 
hunden blir intresserad men om hunden 
tar föremålet låt den vinna det.

Ta loss föremålet försiktigt och ryck iväg 
det så att hunden blir sugen när du tar 
undan den.

För att bibehålla intresset, lek endast korta 
pass med få upprepningar. Var glad och 

lek med andra hundar. Keelo och Karisma har kul tillsammans. 
FOtO: sara lJustErFOrs

Haha, nu har jag dig! nästan. 
FOtO: sara lJustErFOrs

http://www.3vallare.se/
http://www.3vallare.se/
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peppande runt föremålen och när hunden 
visar intresse. Belöna det hunden gör.

Avbryt när hunden är som mest intensiv, 
hunden ska vilja fortsätta leken när du 
tagit föremålet.” 3

Olika slags lek
”Man kan grovt dela in lek enligt följande: 
lek med andra hundar, lek på egen hand, 
lek med människor. Hundar kan vara olika 
roade av de tre kategorierna. Till exempel 
finns det hundar som gärna leker med 
andra hundar men som sällan ses leka på 
egen hand.  Det finns också hundar som i 
vuxen ålder inte är intresserade av att leka 
med andra hundar, men som däremot 
gärna leker med människor. Hos valparna 
finns det ett naturligt intresse av att leka 
med sina kullsyskon när de växer upp, 
däremot är det inte självklart att hunden 
kommer att föra över det lekintresset till 
att även leka med människor, utan det kan 
vara något som vi behöver uppmuntra 
och lära dem. Hur mycket av lusten att 
leka med andra hundar som finns kvar i 
vuxen ålder kan variera beroende på ras, 
individ, erfarenheter under uppväxten 
och också beroende på vilka lekkamrater 
som hunden träffar.” 4

”Lek tillsammans med människa kan ske 
genom lekar med föremål och lekar utan 
föremål. 

Ett bra tips är att i alla fall ha minst en bra 
lek som ni kan leka utan att behöva ha 
något föremål inblandat - ifall ni en vacker 
dag står där utan något att belöna hunden 
med. Dessutom är det fullt möjligt att den 
allmänna leklusten kan öka om man lär 
hunden att gilla många olika slags lekar.”5

”Lek med föremål kan innebära allt ifrån 
de klassiska lekarna som att kasta boll 
(eller liknande), dragkamper, att gömma 
föremål, att ha katt-och-råtta-lekar med 
föremål på långt snöre som hunden får 
jaga efter till att fånga frisbees, ”smyga” 
på föremål som dras sakta på backen samt 
allt som hunden kan få göra med föremå-
let när den väl fångat det (ha dragkamp, 
få slita sönder föremålet, få bära föremålet 
osv.)

Lek utan föremål kan vara brottningslekar, 
tafatt, låta valpen jaga dig eller att du 
jagar valpen, gömma dig och låta valpen 
leta upp dig, att springa ihop, jaga efter 
dina händer medan du rör dem snabbt på 

3)   ”Från valp till stjärna, del 1” Maria Hagström
4)   anna larsson www.3vallare.se (Canis Hundskola, sörmland)
5)   anna larsson www.3vallare.se (Canis Hundskola, sörmland)

backen, att du ”fångar” valpens tassar (el-
ler annan kroppsdel som gör den busig), 
att du gör busiga ljud eller rörelser som 
valpen svarar på.  Ja, bara fantasin sätter 
gränser för lek utan föremål.  Det kan löna 
sig att bygga upp en arsenal av olika slags 
belöningar och lekar som ni kan använda 
tillsammans.”6

Regler runt lek
”Använder man lek som belöning under 
träningspassen kan det vara bra att sätta 
upp regler som till exempel att hunden 
inte på egen hand tar sina belöningar utan 
att de väntar på signal innan de får kasta 
sig över leksaken. Det kan också vara bra 
att avbryta all lek om de skulle träffa fel 
med sina tänder och nypa i dig istället 
för i sin leksak. Händer något sådant kan 
man skrika ”Aj!” och så försvinner leksaken 
bakom ryggen en stund. Vidare kan man 
sätta regler att hunden kommer tillbaka 
direkt och fortsätter att leka med dig 
om du kastat iväg eller släppt taget om 
en leksak. De bör också kunna släppa 
leksaken på signal. 

Det kan vid första anblicken låta stelt och 
krångligt att ha regler kring lek, men det 
går utmärkt att låta alla dessa regler bli en 
del av leken i sig! Är hunden snabb på att 
komma tillbaka, får den leka mer! Släpper 
den leksaken kvickt blir det ny lek. Kan 
den behärska sig och kasta sig på leksaken 
först när du ger signal om det kommer 
den att få en rolig lekstund, medan den is-
tället kommer att bli snuvad på det roliga 
om den försöker gå händelserna i förväg 
och ta leksaken innan ditt kommando.”7 

6)   anna larsson www.3vallare.se (Canis Hundskola, sörmland)
7)   anna larsson www.3vallare.se (Canis Hundskola, sörmland)

”Något annat som är bra att tänka på 
i lekutvecklingen med din hund är att 
leksaken du tar fram är den som ni leker 
med. Hunden ska alltså få för vana att först 
vänta och se om du inte istället kan tänka 
dig att ta fram en ännu roligare leksak 
(eller godis!) innan den beslutar sig för 
om den vill vara med på leken eller inte! 
Vänj valpen tidigt vid att den leksaken 
som du presenterar är den ni kommer att 
leka med. På så sätt skapar du en vana hos 
hunden att engagera sig i det du erbjuder 
just nu snarare än att göra hunden allt mer 
kräsen.”8

Sammanfattning
”Du har allt att tjäna (och inget att förlora) 
på att utveckla din hunds leklust! Ju fler 
olika slags lekar din hund uppskattar, 
desto lättare för dig att senare välja den 
mest ändamålsenliga förstärkaren när du 
tränar. Lek bygger teamkänsla, samarbete 
och en vilja att ta i och engagera sig till-
sammans med föraren, bättre grunder går 
inte att få inför den övriga träningen. Men 
fortsätt också att ha rena lekpass där du 
bara fokuserar på leken, vidareutvecklar 
den men framför allt - har roligt ihop med 
din hund! ”9

Oavsett om du har planer i träningen med 
din hund eller vill ha en ren sällskapshund 
uppskattas alltid ett lekpass och det ger 
en god relation mellan dig och din hund!

sara ljusterfors

8)   anna larsson www.3vallare.se (Canis Hundskola, sörmland)
9)   anna larsson www.3vallare.se (Canis Hundskola, sörmland)

lek på egen hand eller leker han möjligtvis med fotografen? 
FOtO: sara lJustErFOrs

ny kampanj från skk:

Nu ska husse och matte fostras!
Kanske inte bokstavligt talat men 
Svenska Kennelklubben, SKK, 
drar nu igång kampanjen "Skäll 
inte på hunden" som riktar sig till 
landets alla hundägare. Kampan-
jen har som mål att få hundä-
garna att ta mer ansvar och på så 
sätt minimera inskränkningar och 
förbud vad gäller hundägande.

Hundens positiva betydelse glöms lätt 
bort när det klagas på hundägare som 
inte sköter sig. Hundbajs väcker irritation 
och alltför många människor känner 
sig otrygga när de möter lösspringande 
hundar. När hundägare inte tar ansvar för 
sin hund blir konsekvensen att hunden 
uppfattas som ett problem och lösningen 
på problemet är förbud och inskränk-
ningar. Svenska Kennelklubben anser att 
varken politiker eller bostadsföretag ska 
kunna begränsa vilken ras vi väljer eller 
var vi får bosätta oss. Men då måste vi 
hundägare sköta oss och ta vårt ansvar för 
den hund vi har valt. Det är dags för varje 
hundägare att bli sin egen ambassadör för 
hunden, hundägaren och hundägandet. 
Vi ska tillsammans bevisa att förbud eller 
några nya lagar inte löser problem.

En miljon kronor har budgeterats för 
kampanjen under 2013 och kampanjen 
kommer sannolikt att drivas under flera år 
framöver.

Målgrupper och samarbetspartner
Kampanjen riktar sig till landets alla 
hundägare, blivande hundägare, allmän-
heten, beslutsfattare och opinionsbildare. 
Vi önskar att så många som möjligt, både 
inom och utanför organisationen, vill 
samarbeta med oss. Externt tänker vi göra 
det med bostadsföretag, djurpoliserna, 
myndigheter, stadsdelsförvaltningar, 
privata aktörer och medier. Vårt mål 
är också att försöka engagera kända 
hundägare som kan hjälpa oss att föra ut 
kampanjens budskap.

Exempel på aktiviteter och material för att 
sprida kampanjens budskap:

•	Annonskampanj vecka 14 och 15 i 
dagspress och sociala medier

•	 Informationsmaterial: 12 smarta regler 
för hundägare (svenska och engelska), en 
folder i fickformat om hur man blir en an-
svarstagande hundägare. Uppdatering 
och spridning av broschyren Hundägare 
i stan.

•	Hundägardagen. En gemensam dag med 
hundägaransvar i centrum.

•	Tävlingar av olika slag som förmedlar 
budskapet Skäll inte på hunden!

Hundägardagen
Kampanjen får sin officiella start lördag 
den 13 april med en Hundägardag. 
Några centrala platser i landet där du 
kommer att märka av Hundägardagen är 
i Kungsträdgården, Stockholm, Bulltofta 
rekreationsområde, Malmö, och på Heden 
i Göteborg. 

På Hundägardagen ska vi med hjälp av 
våra klubbar, privata instruktörer och 
andra intressenter på olika sätt informera 
och praktiskt visa på det ansvar vi har som 
hundägare mot andra människor och djur. 
Hundägardagen kommer att präglas av 
lättsamma och roliga övningar, uppvis-
ningar, tävlingar och enkla frågesporter. 
Hundägardagen ska bli en dag för alla, 
unga som gamla, med eller utan hund – 
alla ska känna sig välkomna!

Bli vår ambassadör
Vi vill att alla hundägare ska ta ansvar och 
visa att vi har kontroll på våra hundar! 
Om de väljer att bara följa våra 12 smarta 
regler så gör de stor skillnad och blir på ett 

enkelt sätt den bästa ambassadören för 
hunden och hundägandet. Att ta ansvar 
vinner alla på, inte bara vi hundägare utan 
hela samhället.

Sitt, fot och ligg – det lär vi våra hundar 
– nu är det dags för hundägarna att sitta 
vackert och lära sig hundägaransvar!

sKK

en kampanj av SVENSKA KENNELKLUBBEN  | www.skk.se

Följ oss på       facebook/skallintepahunden

en kampanj av SVENSKA KENNELKLUBBEN  | www.skk.se

Följ oss på       facebook/skallintepahundenFölj oss på          facebook/skallintepahunden

en kampanj av SVENSKA KENNELKLUBBEN   |   www.skk.se
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DYNGSPRIDARE
GLÄDJESPRIDARE
DU BESTÄMMER

Hundbajs på trottoaren 
och lortiga tassavtryck 
på bussätet? 
Visa hänsyn till din 
omgivning – den bästa 
reklamen för hunden!

12 smarta 
regler för 
HundÄgare
1. Plocka upp! 

Plocka upp efter din hund – hundbajs 
och markerande hundar skapar 
irritation!

2. Håll din hund kopplad!  
visa hänsyn till din omgivning, låt inte 
din hund springa lös på allmän plats!

3. inga skällande hundar! 
ingen uppskattar ihållande hundskall!

4. inga jagande hundar! 
varken vilda eller tama djur ska jagas 
okontrollerat av din hund!

5. res med din hund på rätt sätt! 
ta din hund till anvisad plats på 
allmänna färdmedel! lämna aldrig din 
hund i varm eller iskall bil eller kopplad 
i kofångaren!

6. lämna aldrig din hund kopplad utan 
tillsyn! 
din hund kan både skada och skadas. 
tillfället gör tjuven!

7. visa hänsyn mot andra hundar! 
respektera att alla hundar varken vill 
eller ska hälsa på varandra!

8. visa hänsyn mot andra människor! 
du och din hund behöver inte ta störst 
plats i det offentliga rummet!

9. utsätt inte din hund för fyrverkerier! 
smällare och fyrverkerier kan både 
skrämma och skada din hund för livet!

10. försäkra din hund! 
Ha din hund försäkrad - det är den 
värd!

11. behandla din hund med respekt! 
en hund är varken en leksak eller en 
asscessoar!

12. Ägarregistrera din hund! 
att din hund är id-märkt och 
ägarregistrerad i djurid.se är 
ovärderligt om din hund kommer bort!

Hundägare som tar ansvar är den 
bästa reklamen för hunden!

http://www.3vallare.se/
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28 dagar på rymmen
Norske eurasiern Seljestars Alvar, 
till vardags kallad Aron, blev 
skrämd av fyrverkerierna på 
nyårsafton och rymde hemifrån. 
Efter hela 28 dagar på rymmen 
kom han hem av sig själv och 
återförenades med sin mycket 
oroliga familj.

Under dessa 28 dagar hade familjen 
nästan börjat ge upp hoppet om att de 
någonsin skulle få se sin hund igen. För 
även om eurasiern är en robust hundras, 
så är en hel månad på rymmen mitt i 
vintern lång tid även för den mest vitale 
hannen. Temperaturen låg mellan 6 och 
16 minusgrader på platsen i januari.

Trots ett mycket stort eftersöksarbete som 
engagerat många ur lokalbefolkningen så 
hade ingen sett skymten av Aron förrän 
den 28 januari, då han kom hemtravande 
av sig själv. Vart Aron befunnit sig under 
dessa fyra veckor är inte helt klart, men att 
han hållit sig gömd är en sak som är säker.  
Han hade en del skräp och tistlar i pälsen, 
vilket tyder på att han har legat och tryckt 
i granskogen någonstans. När han sprang 
bort hade han både en reflexväst på och 
ett koppel hängande, så risken att han 
skulle fastna någonstans var också stor. 

Genom FaceBook-sidan ”Hjelp oss å få 
Aron heim!” som uppfödaren Michael 
Zerbst startade så spreds informationen 

om att Aron var på rymmen snabbt, och 
en insamling gjordes för att kunna hyra 
in en helikopter under några timmar för 
att söka från luften. Hela 50 000 norska 
kronor samlades in vilket gjorde att heli-
koptersöket kunde genomföras när vädret 
var tillräckligt bra. Tyvärr gav det inget 
resultat. Många människor engagerade sig 
i letandet och det söktes längs fjällsidorna 
från båt och i själva dalen där de trodde 
att han fanns. Familjen var även i dalen på 
kvällarna och grillade och ropade på Aron.

Ett efterlängtat telefonsamtalet om att 
Aron hade blivit observerad av en granne 
kom när ägaren Bente Tufte var på jobbet, 
och hon slängde sig genast i bilen och 
körde hemåt, och där stod han på trappan, 
med reflexvästen på trekvart. Kopplet 
hade han lyckats slita av sig. I lokaltid-
ningen stod ”Det är som att fira jul många 
gånger om. Och födelsedag också. Vi är 
bara så överlyckliga jublar matte Bente”.

När Aron kom tillbaka var han mager, 
men såg förhållandevis pigg och kry ut. 

aron, 2 år, med sin familj, svein Edvin, tonje, sindre och bente. 
FOtO: sindrE lund tuFtE

...sedan pusta ut hemma i soffan! 
FOtO: sindrE lund tuFtE

Först kontroll hos veterinären... 
FOtO: sindrE lund tuFtE 

Ägarna tror att han inte hade fått i sig så 
mycket näring utan verkligen hade svultit 
de 28 dygnen. De lät göra en grundlig 
veterinärundersökning, som inte visade 
några skador, men att han hade gått ner 
8.9 kilo i vikt, var svag och tappat mycket 
muskelmassa. Han var lite orolig hemma i 
början, spratt upp när någon kom genom 
dörren, men han var snart som vanligt 
igen. 

Sökandet efter Aron uppmärksammades 
mycket i media, och tidningarna beva-
kade hur det gick varje dag. Efter att han 
återfunnits har media fortsatt att skriva, 
och en artikel om honom publicerades 
i magasinet ”Vi med hund”. Den lokala 
skolans femteklass skrev uppsatser om 
vad de trodde att Aron hade haft för sig 
under de 28 dagarna han var borta. Det 
blev många spännande historier som 
familjen fick ta del av, och som även 
kommer att publiceras i lokaltidningen 
Sogn Avis.

När 2013 glider över till 2014 är det ett som 
är säkert. Aron ska inte få vara utomhus. 
En liknande upplevelse vill de inte gå 
igenom igen.

sara ljusterfors 
Jenny byström Holm 

anna Frisk

Källor:  
nrk.no 
sogn avis 
Facebook

En vecka efter hemkomsten. 
FOtO: sindrE lund tuFtE

Om din Hund rymmer: 7 snabba tips!
•  stanna kvar på platsen. Om den 

möjligheten inte finns, lämna kvar 
din jacka eller hundens filt med mat 
och vatten på. Återvänd hela tiden till 
platsen.

•  Ring polisen och anmäl hundens 
försvinnande.

•  Ring ALLTID in hjälp.

•  Efterlysningslappar, se till att allmänheten 
får veta att hunden är försvunnen. då 
börjar det komma in observationer och 
man kan då försöka lokalisera hunden.

•  Försök i den möjligaste mån att söka 
efter hunden i en organiserad form.

•  Gå skallgång, framförallt om hunden 
hade koppel eller spårlina på sig. Hunden 

kan sitta fast och de ger inte alltid skall 
ifrån sig, även om de hör ägaren.

•  Annonsera i din lokala länstidning samt 
se länkar på sidan:  
www.sindysfoundlings.com/
forsvunnenhund.html
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att en hund som drabbas av noskvalster 
även lätt drabbas av andra infektioner i de 
övre luftvägarna. Ibland måste man därför 
behandla både mot noskvalster och mot 
bakterieinfektioner.”2

Behandling
”Hundar kan vara i behov av behandling 
om de uppvisar tydliga symtom eller 
det finns en stark misstanke om noskval-
sterinfektion. Denna bedömning görs av 
veterinär. Andra sjukdomar bör övervägas 
eftersom symtomen kan härröra från 
andra lidanden än noskvalster.”3

2)  http://www.agria.se/hund/artikel/noskvalster-hos-hund
3)  www.sva.se 2013-01-05 (http://www.sva.se/sv/djurhalsa1/

Hund/Parasiter-hos-hund/?lid=24990)

”De flesta hundar som behandlas är 
hundar som har symtom som kan tyda på 
noskvalster samt hundar som regelbundet 
umgås med dessa. Det är lämpligt att 
behandla familjens övriga hundar för att 
undvika återsmitta.”4

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att 
en infektion med noskvalster numera är 
en vanlig infektion som vi inte på något 
enkelt sätt kan diagnostisera säkert. Man 
ställer helt enkelt diagnosen via symtom-
bilden. Vanliga symtom är nysningar, 
inåtdragningar, näsflöde och nedsatt 

4)  http://www.agria.se/hund/artikel/noskvalster-hos-hund

förmåga att känna lukter. Symtomen 
kan dock orsakas av andra infektioner 
som drabbar nosen. Behandlingen görs 
vanligast antingen via tabletter eller 
spot-on preparat och har visat sig ha god 
effekt på parasiterna.

sara ljusterfors

Noskvalster
– en retsam liten parasit

”Noskvalster är en liten parasit, 
ett kvalster, knappt synligt för 
blotta ögat som lever i hundens 
nos och bihålor. Noskvalster före-
kommer i stort sett i hela världen 
men det är framförallt i Skandina-
vien som diagnosen är vanligast 
av någon anledning.”

Symptom
”Hundar med noskvalster kan uppvisa 
olika symptom men vanligen rör det 
sig om mildare symptom från de övre 
luftvägarna i form av till exempel nys-
ningar, fnysningar, inåtvända dragningar, 
klåda mot nosen, näsflöde och försämrat 
luktsinne. En ökad förekomst av tonsilliter 
(infektion i halsmandlarna) har också 
noterats i samband med förekomst av 
noskvalster. Var femte hund visade sig 
vid en undersökning på 1990-talet vara 

infekterad. Flertalet hundar visade dock 
inga symptom alls. Antalet infekterade 
hundar har troligen minskat i och med 
användandet av olika spot-on preparat 
med makrocykliska laktoner.”

Smittvägar
”Man vet inte hur smittspridningen sker. 
Direkt smitta från hund till hund är troligt 
eftersom man ibland kan se kvalster krypa 
på hundens nos. Förmodligen räcker det 
med att hundar vistas i samma lokal, som 
vid utställning, på hundklubben eller 
använder samma liggplats även om det 
inte är samtidigt. Eventuellt kan även indi-
rekt smitta förekomma, då parasiten kan 
överleva relativt lång tid utanför hunden. 
Försök vid SVA har visat att noskvalster 
kan överleva i fuktig miljö upp till 3 veckor 
både i rums- och kylskåpstemperatur. I 
torr miljö dör de däremot inom ett dygn. 

De är relativt snabba, rörelsehastigheten 
har uppmätts till 1 cm per sekund.”

Problem att ställa diagnos
”I dagsläget finns tyvärr inte någon enkel 
och pålitlig metod att diagnostisera 
noskvalster, utan oftast ställs en san-
nolikhetsdiagnos baserad på kliniska 
symtom. Nossköljningar kan vara ett sätt 
att diagnostisera parasiten men det är 
ingen säker metod eftersom kvalstren ofta 
befinner sig i bihålorna och därför är svåra 
att komma åt.”1

”Symtomen som hunden får av nosk-
valsterinfektion är emellertid inte alls 
symtom som enbart märks vid noskval-
stersmitta. De kan också tyda på infektio-
ner i övre luftvägarna av t.ex. virus eller 
bakterier. Ofta tycks det dessutom vara så 

1)  www.sva.se 2013-01-05 (http://www.sva.se/sv/djurhalsa1/
Hund/Parasiter-hos-hund/?lid=24990)
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rallylydnad för eurasier
Den 2–4 augusti har vi bokat in 
en helg där vi kommer ha en ral-
lylydnadskurs för eurasier med 
utbildad instruktör. 

Vi kommer hålla till på Karlstad Bruks-
hundklubb. Pris kommer att vara runt 
400-600 kr, lite beroende på hur många 
som är intresserade. Alla kan vara med 
oavsett nivå och ålder på hunden. Det 
kommer att finnas plats för ett antal 
husbilar/husvagnar utan el. Vi kan även 
tipsa om vandrarhem och annat boende 
där man får ha hund.  

En inbjudan kommer senare, men vi vill 
lägga ut lite information för att ni ska 
kunna boka helgen redan nu. I samband 
med inbjudan kommer information om 
hur man anmäler sig. Ett tips är att boka 
boende så snart som möjligt.

Vid frågor redan nu eller om ni vill ha tips 
på boende kan ni kontakta  
Madde Svensson  
maddekarlstad@telia.com  
eller Camilla Svensson  
camillakarlstad@glocalnet.net

mailto:maddekarlstad@telia.com
mailto:camillakarlstad@glocalnet.net
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Trosapromenaden
Den årliga Trosapromenaden 
med våra eurasier hade vi den 6 
januari.

Dagen började med gråväder och kallt, 
jag hoppades att det ändå skulle bli en bra 
uppslutning av eurasier och deras ägare.  
Det är alltid lite pirr i magen när man ska 
arrangera något och man inte vet något 
om hur många som kommer. Jag hade i 
alla fall bunkrat upp med grillar så att det 
skulle räcka och många blev vi.

Det kom ett 30-tal eurasier med sina 
hussar och mattar samt några andra raser. 
Det kom även en eurasier som hade åkt 
långt, det var en Balder-Balder som åkt 
40 mil enkel resa. Inte illa för att gå på 
promenad.  de kom från Växjö för att delta 
i vår promenad och tyckte att det kunde 
vara trevligt, så de hade startat tidigt på 
söndagens morgon för att vara med. 

Under promenaden tittade solen 
äntligen fram och vi fick en underbar 
promenad genom Trosa stad med många 
nyfikna flanerare som stannade upp för 

att beundra våra vackra hundar. Framme 
vid hamnen tände vi grillarna och fick en 
härlig fikastund i solen och en härlig stund 
tillsammans.

Nästa år tror jag att det är 10-årsjubileum 
på vår promenad och då tänker vi fira det 
med något trevligt.

Tack alla ni som kom och förgyllde en 
härlig eftermiddag med era eurasier!

susanna söderberg med akira, Celia och Flinta 
Foto: sara ljusterfors och Helen nordström

HuND 2012
I år så var det jag, Ylva Malmbom, 
och Susanna Söderberg som 
byggde montern på Hund 2012. 

Vi hade i stort sett samma monter som 
förra året, vilket gjorde att det gick ganska 
fort att bygga ihop montern. Vi hade våra 
roll-ups och den digitala fotoramen, där 
visades olika bilder på vår fantastiska ras. 
Det bästa är att man lätt kan byta bilder 
i bildspelet och inte behöver välja bort 
bilder pga utrymmesbrist. Den var mycket 
uppskattad av besökarna. Det var en strid 
ström av besökare hela helgen.  

Deltagare i montern
Monika Jacobsson 
Camilla Svensson 
Madeleine Svensson 
Maritette Styrenius med man 
Syvonne med dotter 
Ellinor Sylle  
Joacim Sandström  
Ingegerd Eriksson  
+ en hel del hundar 

Ett stort TACK till alla som deltog i 
montern och som ville ställa upp med sina 
hundar. Ni är guld värda!

Pr kommittén  
Ylva Malmbom och Susanna Söderberg  

med Heike och Celia

Xylitol är giftigt för din hund
Tänk på var du lägger ifrån dig 
tuggummin och godsaker som 
innehåller xylitol, xylitol är nämli-
gen väldigt giftigt för hundar.

Xylitol är ett vanligt sötningsmedel som 
används i sockerfritt godis och tuggummi. 
Enligt amerikanska ASPCA kan en godis-
stjälande hund inom loppet av 30 minuter, 
från det att den satt i sig ämnet, börja 
kräkas, bli slö och få svårt att gå och stå. 
I allvarliga fall kan hunden få kramp eller 
drabbas av medvetslöshet. I vissa fall kan 

hunden även drabbas av leverproblem 
och en hund på tio kilo kan drabbas av 
symptom redan vid två till tre tuggummin. 
Beroende på mängden xylitol hunden 
ätit kan man ibland ge socker till hunden 
för att få den att bli bättre igen. Är det 
en större mängd xylitol hunden fått i sig 
eller om sockertillskottet inte hjälper bör 
man uppsöka veterinär. Människor är inte 
känsliga på samma sätt som hundar är.

ASPCA rapporterar att de känner till tio-
talet fall där hundar dött av xylitol sedan 
2002, men påpekar att många veterinärer 
inte rapporterar in fallen till dem. Vissa 

veterinärer har också bara behandlat 
hunden som leversjuk utan att veta att det 
är xylitol som påverkat hunden. 
Xylitol är ett helt naturligt sockersubstitut 
från betor, trädnäver, majskolvar och 
andra naturliga råvaror. Ämnet är lika sött 
som socker men har ca 40 % mindre kalo-
rier och behöver, till skillnad från socker, 
inte insulin för att metaboliseras. Tack vare 
att xylitol är bakteriedödande används det 
även i tandkrämsprodukter och i många 
livsmedel avsedda för diabetiker.

från ”dog news” 
http://dog-news.net/2007/09/20/553917/

http://dog-news.net/2007/09/20/553917/
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grattis till anita andersson, spetsebo, ullared! 
Presentkort kommer med posten.

rätt lösning på  
Julkrysset 2012

min eurasier: Kane
Personlighet: bekväm. Gillar att mysa 
och gosa in sig hos både husse, matte 
och eurasierkompisen Mandolin. Han är 
en ganska självgående kille och gillar att 
ligga på schäslongen med ett tuggben 
medan man springer omkring och donar. 
Utomhus är han mer som en bergsget och 
ska hoppa upp i alla snöhögar.

Favoritmat: äter i huvudsak torrfoder men 
har även fått smak för filmjölk. Han gillar 
all mat han hittills har provat.

Favoritgodis: leversnittar, hundkex och allt 
annat godis han hittills har provat.

Favoritleksak: gillar mjuka pipleksaker 
men allra roligast att leka med är 
Mandolin.

Sysselsättning: är hemma med distans-
studerande husse och Mandolin på 
dagarna. Leker mycket och bråkar med 
Mandolin. Har nyligen börjat på valpkurs 
där han gillar de flesta hundarna men den 
stora sankt bernhardsvalpen tycker han är 
lite otäck. Gillar att åka bil och följer gärna 
med dit färden bär.

fakta: Kane
Kennelnamn: lejonbols gyllenkroks 
astrakan

Kön: Hane

Ålder: 4,5 månader

Färg: varggrå

Vikt: ca 18 kg

Bor: i valbo utanför gävle

Familj: matte elin, husse sebastian och 
eurasiern mandolin (lejonbols Pommes 
mandolin)
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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 

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 
Tel: 0492-224 18 

Mobil: 070-577 42 90

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

Polkas Valpar 
Mariette och Torbjörn Styrenius 

Trollhättan 
Tel: 0520-42 08 04 

Mobil: 070-08 22 428

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 

Hemse 
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

sorschies 
Kicki Svalin 
Svenljunga 

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

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: 

arachun 
Lisbeth och Mike Ravn Bolin 

Bornholm, Danmark 
Tel: +45 289 472 05 

Daqela’s 
Gitte Børgesen 

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

röntgenresultat
Reg.nr Namn Kön HD ED Patella

S52584/2009 Balder-Balder Kraka Yggdrasil T B UA

SE48726/2011 Balder-Balder Liv Kjempefin T B UA UA

SE15757/2012 Bonus Pop Up's Adin H B UA UA

SE63274/2010 Cool Surprise J-Sons Vittra T B UA

SE42950/2011 Daqela's Tula Tula T A UA UA

SE23803/2011 Ex Amino's Angel Of Heaven T B UA UA

SE23802/2011 Ex Amino's Angel Of Life T B UA UA

SE23800/2011 Ex Amino's Angel Of Sunshine T A UA UA

SE56414/2011 Fridlyckans Electrico Dio H A UA grad 1

SE56419/2011 Fridlyckans Estrella Enya T A UA UA

SE57466/2011 Godmode Baldur Morgongåva H A 1 UA

SE57467/2011 Godmode Juni Morgongåva T B UA UA

SE24976/2010 Killingmyrens Amiina T A UA

SE57719/2011 Kitune´s Bentley H A UA UA

SE57716/2011 Kitune's Jaguar H A UA UA

SE46420/2011 Kitune's Jermaine Jackson H A - UA

SE46416/2011 Kitune's Michael Jackson H A UA UA

SE43935/2011 Kvarnsjölidens Safira T A UA UA

SE43939/2011 Kvarnsjölidens Sakita T B UA UA

SE43938/2011 Kvarnsjölidens Scrappy H D UA UA 

SE43937/2011 Kvarnsjölidens Sudden H A UA

SE11121/2011 Leiionspitz Quality Qevin H A UA

SE30063/2011 Lejonbols Pommes Duchesse T A UA UA

S68179/2007 Lovely Megan's Beatrice Aurora T A UA

SE25933/2010 Lovely Megan's Elvis Presley H A 2

SE62218/2011 Lovely Megan's Geena Davis T - UA UA

SE62219/2011 Lovely Megan's Grace Kelly T - UA

SE49398/2011 Ronevikens Sols Eliveva T A UA UA

SE22907/2011 Teddywood's Zacco By Art H A UA UA

S66717/2009 Three C's Yodeling Bashful H A UA

SE56513/2011 Westerner Danielle T B UA

S66658/2008 Wolfmoor Bernhard H A UA UA

SE30245/2011 Wolfmoor China T A UA UA

SE30246/2011 Wolfmoor Chiquita T A UA UA

SE32507/2012 Yosirius Av Nixenspitze H A UA UA

SE12006/2010 Zeldas Parisienne T B 2

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.

Annonsbokning
För frågor, bokning av annonser och insändande av material, 
maila annons@eurasierklubben.se

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: 
Sara Ljusterfors, Eskilsvägen 4, 126 50 Hägersten 
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

leiionspitz lovely lupus: Foto: sara ljusterforsFoxfire attractive afrodite. Foto: Jennifer andersson

lejonbols Mocca latte. Foto: Hasse almqvist
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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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