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Ordförande har ordet 
 
Nu är mörkret här, höststormar med regn och rusk. Oh vad 
skönt mina hundar har det. De behöver inte kliva upp tidigt för 
att följa med till mitt arbete, inte heller gå till hunddagis utan de 
kan ta sovmorgon och äta sin frukost när de önskar. De har skog 
och natur in på knutarna och flockledaren är hemma hela 
dagarna. Skulle jag av någon anledning lämna flocken och 
gården så hörs ”vargylet” från 15 hundar vida omkring. Man kan 
också få en egen plats där ett färskt älgben kan avnjutas utan 
hungriga kompisar står och dreglar. Utevistelse och frisk luft 
hela dagarna. Skogspromenader där man kan gräva sork och 
bada i kärr och diken, jaga en och annan hare eller ekorre. En 
och annan kardborre fastnar i pälsen men vad gör väl det när 
man kan få ligga i mattes knä och bli ompysslad på kvällen. Jord 
och grus av leriga tassar överallt, men vad gör det, det finns ju 
damsugare. Sånt är livet på landet. Hoppas snön kommer snart.

Sitter framför datorn och funderar vad är syftet med en 
rasklubb? Varför sitter förtroendevalda och jobbar ideellt med 
att anordna aktiviteter, driva en klubbtidning och hemsida. Vi 
engagerar oss i avelsfrågor, utbildar oss, styrelsemöten och 
kommittémöten - allt detta gör vi på vår fritid. Kan det vara för 
att vi alla brinner för en sak – EURASIERN?

Som rasklubb måste vi följa regler som Djurskyddslagen och 
SKK´s grundregler samt känna till de rekommendationer vi har 
antagit i vårt RAS- kompendium. Vi har den förmånen att kunna 
ta del av hälsostatistik, delta i uppfödarmöten, medlemsmöten 
och årsmöten. Vi tjänar på att vara öppna och ärliga mot 
varandra. Alla är välkomna i klubben och alla kan vi bidra 
med något. Svenska Eurasierklubben är den enda officiella 

klubben och det är där du kan påverka. Våra uppfödare jobbar 
för en sak gemensamt – att förvalta rasen för framtiden. Varje 
uppfödare måste ta eget ansvar för sin uppfödning och att 
hålla sig uppdaterad med de regler och rekommendationer 
som finns samt rasens hälsoläge. Våra valpköpare är rasens 
ansikte utåt i samhället. Det är jätteviktigt att nya hundägare 
får rätt information om rasens mentalitet, användningsområde, 
pälsvård och hälsostatus. Att kunna rasstandarden är ett måste.  
Vi uppfödare måste hålla samman och jobba mot gemensamt 
mål, det gagnar oss alla. 

Till slut, vilket fantastiskt år 2013 vi har haft. Rasspecialen i maj 
med uppfödarmöte olika aktiviteter, och samkväm på lördags-
kvällen. Rasspecialen på söndagen med många fina eurasier i 
alla dess färger. Det var drygt 100 anmälda hundar. 

I september inbjöds till aktivitetsträff i Eriksöre på Öland. Ett 
femtiotal hundar med sina ägare deltog. Tack till Ylva och 
Mårten som fixade trevnaden. Tack till Eriksöre, ett paradis för 
både hund och ägare. Vi hoppas på en repris.

Tack för året 2013

redaktörens rader
Jag älskar verkligen julen! Redan i början på oktober sitter jag 
och räknar ner dagarna. Jag är väl en av få som älskar när 
butikerna varje år börjar julskylta alldeles för tidigt! Och ju 
tidigare desto bättre. För mig betyder julen inte stress utan mer 
pyssel och mys. Snö är ett måste på julafton. Att få se våra 
hundar fara runt, rulla sig och bokstavligt talat gräva ner sig i 
snön är en härlig upplevelse. Och för att inte tala om när den 
allra första snön faller - kan de bli lyckligare? Ja, till och med den 
första frosten på backen duger att bli alldeles till sig för och klia 
ryggen på. Och visst finns det inte mycket som kan slå en lugn 
och skön skidtur i en snötyngd skog med människans bäste vän 
som sällskap. Så tyst och så otroligt vackert det kan vara. 

Våra hundar är individer och det kan skilja mycket i både 
temperament, karaktär och utseende inom rasen. Vissa eurasier 
är av grov typ andra är av lite lättare typ, vissa med kraftiga 
nospartier och andra med mer spetsiga nosar. Det finns de 
med en starkare utpräglad jaktlust och arbetsvillighet och en 
del med starkt vaktbeteende. I detta nummer börjar en kortare 
artikelserie om raserna som eurasiern har sitt ursprung ifrån. 
Det kan kanske hjälpa oss förstå varifrån våra hundars uppfö-
rande och karaktär härstammar ifrån.

I förra numret publicerade vi artikeln ”En hundägares veder-
mödor” utan författare. Det var Jeanette Dyberg som stod för 
denna härliga artikel och det fina fotot. Redaktionen ber så 
mycket om ursäkt för detta misstag! 
Önskar er alla en riktigt god jul och ett gott avslut på detta år!

Eva ohlsson - ordförande

sara ljusterfors - redaktör
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Avelskommittén  
Välkomnar 

 
Alla uppfödare och 

ägare till hanhundar(som går i avel)  
 

Till möte inför domarkonferensen 2015 
där vår ras ska presenteras 

 
Datum: 1 eller 2 Februari 2014 

Plats: Lokalt på olika orter i Sverige 
 

Inbjudan med mer detaljerad information kommer att  
skickas ut via mail till alla uppfödare i SvEuk  

Detta kommer även att läggas upp på klubbens hemsida  
under fliken Avelskommitté  

 
Vi ser fram emot många givande möten runt om i vårt land! 

God Jul önskar vi Er  
Avelskommittén 

avelskommitte@eurasierklubben.se 



Kennel Lovely Megan’s 
önskar alla Eurasiervänner

GOD JUL
& 

GOTT NYTT ÅR

och passar på att TACKA alla valpägare och ni andra som kom och 
förgyllde vår kennelträff 2013.

Jag är stolt över vår härliga gemenskap!

Suzanne Bengtsdotter
www.lovelymegan.se
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min eurasier: Tyson
Hej alla eurasierkompisar!  
Jag heter Tyson och bor i Skåne med matte Sally, husse Mattias 
och hundkompisen Ludde. Vi är en stor familj i den lilla lyan (2 
rum och kök) där bor även levande mat (fåglar och fiskar). Fast 
maten är inlåst så det är ingen idé att försöka fånga dem, men 
ibland sitter jag och tittar på dem.

Jag önskar mig gärna fler eurasierkompisar så bor ni i Skåne eller 
i närheten så får ni gärna komma och hälsa på, jag lovar att matte 
och husse inte kommer protestera.

Min matte Sally har gjort två böcker med bilder på andra eurasier, 
de flesta av dem har jag inte träffat. 

Jag ska på skönhetstävling i Stockholm i december, vi får väl se 
hur det går där. Jag hoppas vi ses där hade varit jätteroligt särskilt 
om där finns tjusiga tjejer.

Hundpuss från Tyson (Matte hälsar också)

De bästa du vet: Leka och bli kliad på magen och ryggen. Ja, och 
att dra runt nosen och rista av mig vatten när jag är nybadad i 
husses och mattes soffa och säng de är ju kul.

Busigaste du gjort: Lekte med min kompis Ludde inne. Välte 
husses fiskespö över mig, blev skitaskraj och försökte kuta iväg 
men då bröts toppen på spöet.

Favoritsyssla: Svårt..hmm...när matte/ husse kommer hem så 
springer jag snabbt fram och hälsar sen tar jag och snor en sko 
och springer iväg.

text och bild: sally Månsson                  

fakta: Tyson
Kennelnamn: lejonbols Pommes William

Kön: Hane

Ålder: 2.5 år

Färg: röd fawn

Bor: i skåne

Familj: matte sally, husse mattias och ludde.

Eurasierträff i Byske
Så hade vi då äntligen en eurasierträff här uppe i 
norra Sverige.

Den 1:a september träffades vi här i Byske, som ligger i norra 
Västerbotten, för att umgås med andra eurasierägare med våra 
härliga hundar. 16 eurasier samtidigt i Byske. Har väl aldrig hänt 
förut.

Det regnade här på morgonen men lagom till att vi träffades 
kom solen fram och vi fick toppenväder hela dagen. Efter en 
promenad efter Byskeälven med kaffepaus for vi vidare ut i 
skogen där de som ville kunde prova på viltspår. Och det var 
många som ville prova. Alla hundarna var jätteduktiga och 
hittade sina älg- och rådjursklövar.

En lång dag blev det och trötta hundar blev det också. Men när 
man har roligt går tiden fort.

Nu hoppas jag att det här upprepas nästa år. Vi är inte så många 
här uppe i norr som har eurasier och då är det extra kul när man 
kan träffas så här.

Ha en riktigt härlig vinter så ses vi igen nästa år!

anita, matte till ivar och Jalmar
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Keeshond vs Eurasier
Redaktionen har bett en eurasierägare som tidi-
gare har haft keeshond att beskriva skillnaderna 
och likheterna mellan de olika raserna. Det finns 
även med ett utdrag ur keeshondens rasbeskriv-
ning. I kommande nummer hoppas vi på att andra 
eurasierägare som har haft chow chow respektive 
samojed kan skriva någonting. Hör av dig du som 
har erfarenhet av dessa raser!

keeshond

Historik 
Rasen är en av flera varianter av tysk spets, som härstammar från 
stenålderns torvhundar och senare boplatskulturers spetsar 
och är Mellaneuropas äldsta hundtyp. De andra varianterna 
är grosspitz, mittelspitz, kleinspitz och pomeranian. I icke 
tysktalande länder är wolfspitz känd som keeshond. Den 
första keeshonden importerades från England till Sverige på 
1950-talet.

Användningsområde 
Familjehund, sällskap, utställning, lydnad, spår och agility.

Hälsa 
Keeshonden är i stort sett en frisk ras. Höftledsdysplasi (HD) och 
armbågsdysplasi (ED) och hudproblem förekommer, men inte 
särskilt ofta. Drabbade individer lider inte nämnvärt eftersom 
rasen är en lätt och kompakt byggd hund. Numera DNA-testas 
keeshond för PHPT (primär hyperparathyroidism; överproduk-
tion av parathormon från bisköldkörtlarna) som genom rätt avel 
kommer att försvinna.

Egenskaper / Mentalitet 
Rasen är lättlärd, intelligent, livlig, nyfiken men kan samtidigt 
vara något avvaktande mot främlingar, och fungerar idealiskt 
som larmande vakthund. Den har låg jaktlust.

Storlek och utseende 
Det är en medelstor spetshund med en mankhöjd på ca 49 
cm. Pälsen består av raka täckhår och mjuk underull. Färgen är 
gråschatterad, från mycket mörkt till mycket ljust. Den har stor 
luftig päls, stor ljus manliknande krage och yvig svans buren på 
ryggen, men kortare päls på huvud och ben.

Pälsvård 
Regelbunden borstning och kamning ned i hårbottnen en gång 
per vecka brukar räcka. Vänj valpen redan från början vid att bli 
borstad. Det krävs rejälare tag vid fällning. Tikar fäller ofta allt 
i samband med löpperioderna. Vissa hanar fäller endast lite i 
taget.

Övrigt 
Keeshond är mycket anpassningsbar och passar både livliga 
barnfamiljer och ensamma pensionärer; den är inte särskilt 
motionskrävande men hänger gärna med på olika krävande 
aktiviteter. Den tycker om att alltid få vara med.

tina

1.Andra hundar
Tina var rädd för andra hundar p.g.a att hon blev påhoppad vid 
9 månaders ålder. Hon hade några kompisar, men andra hundar 
gick hon bara förbi, som om hon inte såg dem.

2. Aptit
Hon åt allt med god aptit. Hemma fick hon torrfoder och på 
promenaderna satte hon i sig allt hon hittade, både ätbart och 
sådant som var fullkomligt oätligt. 

3. Glädje 
När hon var riktigt glad log hon, drog upp läpparna och visade 
framtänderna. Dessutom snurrade hon runt, ju fler varv desto 
gladare.

4. Jakt
Ingen jaktinstinkt. Tyvärr råkade jag lära henne jaga räv när 
vi hade en hemma i hönsgården, så Mickel jagade hon även 
utanför trädgården. På promenaderna gick hon nästan alltid lös.

5. Leksak
Det roligaste som fanns var när vår hankatt la sina framben runt 
Tinas hals och brottade ner henne på rygg. Favoriter var annars 
mjukisdjur som hon var superförsiktig med.

6. Liggplats
Hon låg på golvet platt på mage med bakbenen spretande rakt 
bakåt eller på rygg med benen i luften. I soffan och sängen låg 
hon tills det blev för varmt, då blev det golvet igen.

7. Lukt
Hon luktade aldrig våt hund, rullade sig aldrig i något och hade 
en andedräkt som en västanfläkt (tandborstning 1 gång/vecka).
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8. Personlighet
Mycket självständig. Om hon hittade något ätbart på vår 
promenad struntade hon i om jag gick hem ensam. Maten var 
viktigare.

9. Pälsvård
Pälsen var silkeslen och mycket lättskött, jag borstade igenom 
hela hunden på 20 minuter 1 gång/vecka. Inga tovor. Hon fällde 
all underull 2 ggr/år och täckhåren någon gång under hela sitt 
liv.

10. Skall
Skällandet blev värre med åren. På slutet skällde hon på allt, 
t.o.m. när katterna kom in genom kattluckan. Kom det främ-
mande mötte hon bilen och följde sedan personen fram till 
köksdörren, hela tiden vilt skällande.

11. Trygghet/ensamhet
Inga problem.

12. Vakt
En mycket duktig vakthund. Redan efter några månader förstod 
hon att hennes uppgift var att vakta hönsen och vår katt.  En 
gång lyckades hon få räven att släppa en höna han tagit!

fannY
1. Andra hundar
Fanny älskar andra hundar. Vi har gått kurser, men hon står 
fortfarande på bakbenen och gnyr när vi möter en hund.

2. Aptit
Hon fick redan som valp klåda av torrfoder och trots byte 
avfabrikat, fortsatte besvären. Nu äter hon färskfoder med god 
aptit och är helt fri från klåda.

3. Glädje
Fanny viftar på svansen. Det kan räcka med att bara titta på 
henne. 

4. Jakt
Jagar allt som rör sig. Hönsen har hon slutat jaga, men katter, 
harar, rådjur, sork…. allt är kul. På promenaderna går hon med 
en 15 m spårlina släpandes efter sig.

5. Leksak
Katterna är roligast. Men arbetshandskar i skinn är kul också, 
dom kan man dessutom äta upp.

6. Liggplats
Soffan är att föredra och det ska vara en skön kudde 
underhuvudet! 

7. Lukt
Om hon blir nervös eller stressad luktar hon hund. Andedräk-
tenkunde varit bättre trots tandborstning 2 ggr/vecka. (Kan 
bero på maten)

8. Personlighet
Mycket lyhörd, följsam och kontaktsökande.

9. Pälsvård
Otroligt tät och svårskött päls. Jag borstar först och kammar 
med pudelkam efteråt och det är knappt jag kommer igenom 
allt. Det blir tovor bakom frambenen och öronen och i 
ljumskarna.

10. Skall
Hon skäller absolut inte om det kommer någon tyvärr, men om 
hon hör något nytt och ovanligt ljud så kan det komma några 
skall.

11. Trygghet/ensamhet
Hon vill inte vara ensam och kan inte komma till ro när jag 
lämnar henne. 

12.  Vakt
Jag har inte sett någon vaktinstinkt i henne.

Tina blev 9 år gammal, hon fick diskbråck i kombination med 
magsår, så vi var tvungna att låta henne somna ifrån smärtorna. 
I punkterna ovan har jag jämfört en 9-årig kees med en 1-årig 
eurasier och det säger sig självt att det blir inte rättvisande. Det 
är slående hur keesen slår eurasiern i de flesta punkter, eller 
hur? Men den viktigaste punkten är nr. 8 och där slår eurasiern 
keesen med hästlängder. Jag tycker de är väldigt olika, min 
eurasier har inte fått mycket från keesen, men hon är underbar 
som hon är.

berit angesten
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avelskommittén informerar 
2013-11-01

Vi är inbjudna från SSUK att delta i domarkonferens 17-18 
oktober 2015. Kommittén som ska jobba med detta består av 
Lotta Jegenstam-Lignell, Madde Andersson, Camilla Svensson, 
Leena Korpi och Eva Ohlsson. Vårt arbete i klubben innebär att 
utse en domare som ska presentera vår ras på konferensen. 
Redigera tidigare raskompendium med ev. ändringar och 
tillägg, göra en powerpoint-presentation med bilder och text 
samt ett sammandrag av vårt RAS. På konferensen kommer den 
exteriöra biten tas upp men också rasens mentalitet kommer att 
speciellt belysas. 

Materialet ska sen skickas in till SSUK senast 15/10 2014 för att 
vidare godkännas av SKK.

Det kommer att finnas tillfällen till att komma till tals och få 
information på klubbmöten samt på klubbens hemsida som 
kontinuerligt kommer att fyllas på med med information. 

 Uppfödarmöten planeras på regionala platser i landet under 
2014. Inbjudan kommer till uppfödare och ägare till avelshanar 
via mail samt i tidning och på hemsidan. Se separat inbjudan i 
tidningen och på hemsidan.

Vi fortsätter att samla på hälsostatistik. Har du något att inrap-
portera om EPI, Sköldkörtelrubbning eller magsäcksomvridning 
så kontakta avelskommittén.  

Agrias Dog Breed Profiles är under arbete. Det är ett omfattande 
material och behöver lite mer tid att sammanställas.

Har du synpunkter eller frågor så kontakta  avelskommitte@
eurasierklubben.se

Avelskommittén

Eva, Lotta, Madde, Camilla.
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Kallelse till årsmöte för svenska 
Eurasierklubben
Lördagen 22 februari 2014  i Örebro 
Plats : Örebro Brukshundklubb, Karlsund 
104, Örebro 
För vägbeskrivning se  www.orebrobk.nu 
Tid :   12:00 

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie 
årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 14 da-
gar innan årsmötet. Skickas till klubbens sekreterare: Emma 
Nilsson, Älvans väg 5, 907 50 UMEÅ

SSUKs Specialutställningar 
2014 

2014-03-09 Strängnäs

2014-06-29 Borås

2014-07-19 Köping

2014-10-11 Sundsvall/Timrå 
Mer info: www.ssuk.se

upprop från valberedningen

Svenska Eurasierklubben (SvEuk) har ca 500 medlemmar, 
och arbetar för att bevara eurasiern som en sund och vacker 
hundras. Klubben anordnar interna aktiviteter för medlem-
marna som träffar, föreläsningar och utställningar, samt ger ut 
en klubbtidning, Eurasierbladet, fyra gånger om året. SvEuk är 
den största rasklubben inom SSUK, specialklubben för spetsar 
och urhundar. 

För att klubben skall kunna fortsätta med verksamheten söker 
vi nu personer som vill engagera sig. Ju fler som jobbar desto 
mindre tid behöver varje person lägga ner. 

Styrelsens medlemmar behöver ha en god integritet och 
de ska själva vara villiga att följa och sprida SvEuks och Skks 
riktlinjer och regler angående avel, uppfödning, hundhållning 
och rasens specifika egenskaper (mer om föreningens mål 
och verksamhet finns i stadgarna, se klubbens hemsida: www.
eurasierklubben.se under ”Om klubben” och ”Styrelsen”).

SvEuk strävar efter en god stämning och hög kamratanda - alla 
eurasierägare skall vara välkomna till oss och våra aktiviteter, 
både helt nya och mer erfarna hundägare.

På grund av att flera eldsjälar nu vill trappa ner sitt arbete och 
lämna över till nya förmågor söker klubben nu personer till 
olika poster inom styrelsen. 

Du som vill engagera dig i styrelsearbetet, hör av dig till 
valberedningen genom att kontakta Nina Edlund på valbered-
ning.sk@eurasierklubben.se, eller Suzanne Bengtsdotter på 
valberedning@eurasierklubben.se, eller Christel Fredriksson 
på valberedning1@eurasierklubben.se.

Styrelsen söker även personer som är intresserade av att ingå i 
de olika kommittéerna. Ett speciellt område som klubben be-
höver många fler som hjälper till med är utställningskommit-
tén, som planerar och genomför den årliga Eurasierspecialen, 
där mer än 130 eurasier med sina ägare och familjer träffas 
under pingsthelgen för en utställning och andra aktiviteter.

Valberedningen kan förmedla kontakten. Hör av dig till någon 
av oss.

Rallylydnadshelg i maj
Vi Flaggar för rallylydnadshelg i Karlstad igen! Det 
ser ut som om det är helgen den 9-11 maj 2014 som 
ni ska boka in. Vi kommer att hålla till på Karlstad 
Brukshundklubb även den här gången. Och precis 
som förra gången så är alla välkomna oavsett nivå.

Inbjudan kommer senare!

Camilla & Madde Svensson
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Eurasierträff i stockholm

Den sista söndagen i september var vi ett gäng 
som träffades i Drottningholmsparken i Stockholm. 
Det var en vacker höstdag med växlande molnig-
het och behaglig temperatur.  Alla, med eller utan 
eurasier, var välkomna att sluta upp denna dag.  Vi 
blev till slut ett 16-tal spända och förväntansfulla 
eurasier med mattar och hussar som mötte upp på 
grusparkeringen. 

Drottningholmsparken som själva slottsparken heter är en 
vacker park med underbar omgivning. I själva parken finns 
vallgravar med vatten som snirklar sig genom parken som en 
liten å. Här finns också ett rikt fågelliv, betande får, kor och 
hästar under hela sommaren.

Det finns tre stora öar mitt i parken som omges av detta 
vatten och hör och häpna: två av dessa öar är enbart till för 
våra fyrbenta vänner! När vi passerade den första grinden och 
bron över till första ön gick det att läsa på en skylt placerad 
på grinden ”här är endast lösa hundar välkomna. Familjer och 
övriga parkflanerare hänvisas till det övriga parkområdet.”  Med 
andra ord: ett paradis helt på hundarnas villkor! 

Vi släppte lös våra leksugna och ivriga hundar och vilken fart de 
satte av i! På den första ön finns en hel del bokträd och en stor 
gräskulle med ett stenfundament på. Denna kulle med högt 
gräs var naturligtvis mycket populär att jaga varandra upp och 
nedför.

Via nästa lilla bro knallade vi vidare ut på den andra ön som 
består av en enda stor äng att busa runt på!



EurasiErbladEt #4 2013 19

På denna äng var det nog ett 20-tal andra hundar av olika raser 
som lekte och hade kul tillsammans. Trots detta höll sig våra 
hundar till sin egen ras. En och annan nyfiken liten rackare sökte 
sig fram till gruppen för att hälsa och nog välkomnades de 
nyfiket men ordspråket ”lika barn leka bäst” talade ganska bra 
om hur våra hundar valde att umgås denna dag.

Idag var det ingen av hundarna som kände för ett dopp i ”ån” 
dock kunde man ana att det fanns ett visst sug bland de flesta 
och några doppade i alla fall tassarna.  Andra levde farligt då de 
där vita, flytande sakerna med långa halsar såg ut som aningen 
större modell av pipankan hemma i leksakskorgen….

Ett par timmar flöt förbi och dagen avslutades med en trevlig 
fikastund på gräsängen utanför hundöarna.

Tack alla ni som kom denna härliga höstdag!

Helen nordström och sara ljusterfors

text: sara ljusterfors. Foto: sara ljusterfors, Helen nordström
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Färgsätt din eurasier!
Forskare från Kanada har knäckt den genetiska 
koden för eurasierns pälsfärg

Text: Andrea Melicharkova Landau 
Översättning: Anna Frisk

Eurasiern finns i ett brett spektrum av attraktiva färger, 
varav vissa av dessa färger väldigt sällan förekommer hos 
andra raser. Man kan inte låta bli att förundras över denna till 
synes obegränsade palett, men hur kan det vara så när de 
urspungliga raserna - chow chow, wolfspitz och samojed - inte 
erbjuder en sådan variation? Och hur kommer det sig att det 
kan födas en svart valp som avkomma till två hundar som 
båda är ljust gräddfärgade? På jakt efter svar kanske du har 
letat i någon av de många genetiska hundfärgkartor som är 
tillgängliga på Internet - bara för att snabbt sluta läsa på grund 
av komplexiteten.

Det har visat sig att frågan är anmärkningsvärt enkel: nästan 
alla färgmönster i rasen eurasier produceras av en enda gen! 
Och vi är stolta att meddela att denna fascinerande upptäckt 
gjordes här i Kanada tack vare den banbrytande forskningen 
som bedrivs av Dayna Dreger, civilingenjör från University of 
Saskatchewan. Självfallet skulle studien inte varit möjlig utan 
hjälp av kanadensiska eurasieruppfödare och -ägare som så 
vänligt sänt in prover på sina hundars DNA för analys. De spän-
nande resultaten kommer att presenteras vid internationella 
vetenskapliga konferenser och kommer även att publiceras i en 
vetenskaplig tidskrift.

Läs mer om eurasierns färger på Dayna’s hemsida: http://
homepage.usask.ca/~schmutz/Eurasiers.html

Så vad exakt handlade studien om?
Daynas forskning är inriktad på en speciell gen för hundens 
pälsfärg som kallas ”agouti-genen”. Tidigare forskning har visat 
att denna gen har flera varianter (kallas alleler), men exakt hur 
många alleler som finns och hur de samverkar för att skapa 
olika färgmönster var osäkert. Eurasiern är en av de få raser där 
alla olika ”agouti-gen”-alleler kan hittas och vår ras var alltså 
avgörande för att lösa mysteriet.

Vad säger studien oss?
Daynas slutsatser bekräftar att ”agouti-genen” förekommer i 
fyra varianter (alleler). Hon har också räknat ut hur de förhåller 
sig till varandra.

Vilka färger producerar agouti-genens alleler?
Många olika termer används för att beskriva det breda spek-
trum som finns i eurasierns pälsfärger. Men från en genetisk 
synvinkel så hamnar nästan alla av dem i en av de fyra ”agouti -”. 

Kategorier:
1. ay-allelen: en hund med denna allel har päls i en nyans av 
rödbrun (vanligen kallad ”röd”, ”fawn” eller ”creme”) med svarta 
hår spridda över hela. Vissa röda hår kan ha svarta spetsar 
(”svarta toppar”), eller ha omväxlande svart och rött pigment 

(kan bara ses med förstoringsglas). Den totala andelen svart 
pigment kan vara minimal eller ganska betydande, vilket skapar 
ett ”svart överdrag”. Andra raser som visar denna allel är till 
exempel tervueren, malinois, grå collie och sheltie (de vita 
markeringarna på de senare två orsakas dock av en annan gen).

2. aw-allelen ger mönster som vanligtvis kallas varg-grå, varg-
sobel, varg-färgad, viltfärgad eller agouti. Hårstråna på dessa 
hundar har omväxlande svart och rött pigment (ofta ”utspädd” 
till grädde, silver eller benvitt). Liksom i det tidigare fallet kan 
det totala andelen svart pigment variera. Ett förstoringsglas 
behövs för att upptäcka ränderna på hårstrået.

Det är aw-varianten som är den ”ursprungliga” pälsfärgsallelen: 
det är den som gör det karakteristiska färgmönstret på grå 
vargar och prärievargar (Coyote). Bland hundraserna syns den 
i Wolfspitz/Keeshond. Siberian husky, Alaskan malamute och 
andra slädhundsraser bär också denna allel.

3. at-allelen ger ”black and tan”-mönster. På en eurasier kan 
nyanserna på tantecknen vara allt från rödbrunt till benvitt, 
beroende på graden av den röda färgens ”utspädning” (se 
nedan).

4. a-allelen svarar för den solida helt svarta färgen i eurasier 
och en handfull andra hundraser. På grund av det sätt det ärvs, 
är denna typ av svart ofta kallad ”recessiv svart”. Två kopior av 
a-allelen behövs för att producera en solid svart päls i eurasier.

Utspädda färger: de eurasierfärgerna som kallas ”creme 
(gräddfärgad)”, ”silver” och ”beige (off white)” representerar 
i själva verket olika grader av ”utspädning” av det rödbruna 
pigmentet. En annan, ännu inte karakteriserad gen, står för 
denna extra färg-modifierande effekt.

Svart mask: Detta särdrag, som finns hos många eurasier, 
orsakas av den ”melanistiska mask-allelen” som är oberoende 
av agouti-genen.

Hur många agouti-alleler har min eurasier?
Varje euraiser har två ”agouti-gen”-alleler, varav den ena ärvs 
från modern och den andra ärvs från fadern.

Vad händer om min eurasier ärver två olika agouti-alleler?
Detta är faktiskt ett vanligt scenario i vår ras. Eurasierns färg 
bestäms enbart av den ”starkare” av de två allelerna, som 
”trumfar”, eller tystar den andra. Undantaget från denna regel 
är den solida helt svarta eurasiern (se nedan).

Vad är den relativa ”styrkan” i agouti-allelerna?
Vi kan föreställa oss dessa fyra alleler som spelkort:
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ay-allelen är ”Ess”.Det är den mest kraftfulla av 
kvartetten och trumfar över andra alleleler. En 
hund med en kopia av denna allel kommer alltid 
”visa det” som den ay-pälsfärg som beskrivits 
ovan. Vi kan inte tala om vad den andra, tystade 
allelen, är för en utan att göra en genetisk test  

          eller en stamtavle-analys.

aw-allelen är ”Kung”. Det är underställd ay-allelen, 
men mer kraftfull än de andra. En eurasierpäls 
kommer att avslöja förekomsten av denna allel, så 
länge hundens andra allel inte är en ay.

at-allelen är ”Drottning”.Den är underordnad de 
två föregående, men mer kraftfull än en a-allel. 
Därför kan genotypen för svarta eurasier med 
markeringar (black and tan) endast vara at/at eller 
at/a. 

a-allelen är ”Knekt”. Det är den ”svagaste” av 
kvartetten och en ”dubblering”, dvs två stycken 
likadana, gör att hundens päls blir helt svart. 
Genotypen för solid svart är hos eurasier alltid 
a/a.

Kan jag se min eurasiers pälsfärg-genotyp bara genom att 
titta på hunden?
Endast de helt svarta eurasierna visa ”båda sina kort”. I alla 
andra fall kan vi ”upptäcka” bara den mest dominerande av 
hundens två agouti-alleler. Det viktiga är att korrekt kunna 
identifiera i vilken av de fyra genetiskt baserade mönstren 
din hunds färg faller in. Detta är ganska enkelt i de flesta fall. 
Emellertid är vissa av dessa mönster extremt utspädda (”ljust 
gräddfärgade”) med väldigt lite blandning av svart, eller å andra 
sidan kan det vara röda pälsar med mycket svart i som kan vara 
svårt att kategorisera som antingen en ay eller en aw. Stamtavle-
analys eller genetisk test kan klargöra hur det förhåller sig.

Har dessa upptäckter någon praktisk tillämpning?
Ja. Kunskap om agouti-allelernas uttryck och arvsgång gör att vi 
kan förutsäga vilka pälsfärger som kan (eller inte kan) förväntas i 
en kull på grundval av föräldrarnas genotyp.

Kan jag låta testa min eurasier för att bestämma 
Agouti-genotypen?
Ja. Flera kommersiella laboratorier erbjuder genetisk (dvs DNA) 
test för ay och a-alleler. Ett DNA-test för at-allelen kommer 
sannolikt att bli tillgängligt inom kort. Att testa för aw-allelen är 
möjlig men ännu inte tillgänglig utanför forskningslaboratorier.

Är det möjligt att bestämma agouti-genotypen utan 
DNA-test?
Ja, i vissa fall är det möjligt att sluta sig till den fullständiga 
agouti-genotypen för en enskild eurasier utifrån pälsfärgerna 
på hans/hennes släktingar.

Är någon av agouti-allelerna associerade med hälsofrågor?
Nej. Medan vissa hundpälsars färg-gener (t.ex. merle-genen 
i collie, sheltie och många andra raser) är associerade med 
specifika missbildningar har inga sådana frågor knutits till 
agouti-genen.

Finns det några färger i eurasiern som INTE förklaras av 
agouti-genen?
Ja, ”klarröd”, dvs rödbrun päls utan inblandning av svart, och 
”röd med räv-liknande mask” orsakas inte av agouti-genen.

Ska jag låta DNA- testa min eurasier?
Det beror på hur nyfiken du är! Om du har ett avelsdjur kan 
du vilja veta hans/hennes pälsfärgs genotyp för att förutsäga 
möjliga pälsfärger hos avkomman. Vi måste dock komma ihåg 
att eurasierstandarden inte gynnar någon särskild pälsfärg och 
därför bör det inte heller prioriteras i valet av avelspartner.

Esset: ay-allelens färgsättning
I den här kategorin finns  Maquin’s Beach Bum Bryce* (Brycee), 
Farley von Krusenbusch* (Maple), Maquin’s Archer Atanaq* 
(Archer), Barbarossa von Baden* (Beau) och, kanske överras-
kande, Amadeo von der Windheimer Insel (Amadeo).

På följande fotografier markerar en * att just den hunden ingått i 
den kanadensiska dna-studien för eurasier.

fotografierna publicerade med tillstånd av gitte børgesen 
(danmark), ildiko nemeth (ungern) Josée dessouroux, nancy 
Horn, och Judi neumeyer (kanada).

archer
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brycee              Maple

beau              amadeo
Alla eurasier här har bara en ay-allel. Som du kan se är kan 
graden av svart i pälsen skilja mellan minimalt (Brycee) till rätt 
så omfattande svart (Archer). Du kan se de svarta ”topparna” på 
Maples röda hår. Amadeo har även en ay-allel, men hans röda 
pigmentet modifieras av ”utspädningsfaktorn” till väldigt ljus 
creme.

ajona              brandy

darko

I den här gruppen hittar du Ajona vom Elfensee* (Ajona), 
Brandon von Valilberg (Brandy) och Leiionspitz Darko (Darko).

Ajona är en typiskt varg-grå eurasier.  Brandys pälsfärg avslöjar 
intensiva röda och svarta pigment, medan Darko har mindre 
uttalade svarta ”ränder” och hans röda färg har spätts ut tilll ljus 
creme.

Drottningen: at-allelens färgsättning

Maquin’s Aruna Tikaani* (Aruna) är en black-and-tan-färgad 
eurasier vars tanteckningar har blivit utspädda till silver.

Kennel Pacific Coast’s Beautiful Teesha* (Teesha) är en solid 
helt svart eurasier. Notera frånvaron av ”prickar” över hans 
ögon (som är karakteristiskt för black-and-tan mönstret) samt 
hans helt svarta tassar och tår. Det finns inga ”utspädda svarta” 
eurasiers eftersom utspädningsfaktorn i vår ras endast påverkar 
det röda pigmentet.

Artikeln är publicerad med tillstånd av Eurasier Club of Canada. 
Originalartikeln publicerades i den kanadensiska eurasierklub-
bens medlemstidning ”Eurasier Club of Canada” , i mars 2011. 
Textförfattaren Andrea Melicharkova Landau är medicine 
doktor.

Knekten: a-allelens färgsättning

Kungen: aw-allelens färgsättning
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Vinterns faror

Kyla och snö
Nu väntar långa härliga promenader men 
tänk på att vara försiktig vid osäkra isar. Ha 
alltid hunden kopplad bredvid dig istället 
för att vara lös. Gärna i en väl utprovad sele 
när det kommer till friluftsaktiviteter.

Tänk också på att hundar fryser om de 
blir stillastående. Lämna aldrig din hund 
utanför affären. Den kan bli stulen och 
dessutom få köldskador. Ju mindre och 
yngre hund du har, ju mindre kyla klarar 
den av.

Torra trampdynor
Tassarna är utsatta året runt men fram-
förallt på vintern. Skölj gärna av tassarna 
efter promenad om de kommit i kontakt 
med vägsalt så att det inte ligger kvar och 
irriterar. Köp en bra tassalva för att skydda 
mot salt och isklumpar. Smörj gärna varje 
dag. En bra stund för samvaron mellan 
husdjur och husse/matte.

Mat
Många hundar tycker precis som männ-
iskor om choklad. Men för våra hundar kan 
det vara mycket farligtt. Ju högre kakao-
halt chokladen innehåller, desto giftigare 

är den. Det är det koffeinliknande ämnet 
teobromin som är orsaken. Teobromin 
kan ge upphov till kräkningar och diarré, 
hjärtflimmer och kramper.

Det bakas också runt om i våra stugor till 
julen. När en deg jäser bildas alkohol. Om 
en hund eller katt katt äter ojäst bulldeg 
sker jäsningen i magsäcken och djuret blir 
alkoholförgiftat.

Glykolförgiftning
Vintertid måste man se upp med läckande 
bilar och se till att hunden inte slickar i sig 
den söta glykolen på gator och parke-
ringar, eftersom det kan leda till förgift-
ning med svåra njurskador som följd. Det 
behövs inte särskilt mycket glykol för att 
hunden skall bli dålig och det är mycket 
viktigt att den får snabb vård.

Symtomen kan dröja fler timmar efter 
att hunden fått i sig glykol. Det kan vara 
svårt att ställa diagnosen glykolförgiftning 
då symtomen vid en akut njursvikt ser 
likadana ut oavsett orsak. Men det går att 
analysera blodprov om man har tillgång 
till ett sådant laboratorium eller genom att 
titta efter speciella kristaller i urinen. Ofta 
sätter man in behandling med etanol-

dropp vid misstanke om glykolförgiftning, 
eftersom tiden är för knapp för att vänta in 
diagnosen.

Vid minsta misstanke om att hunden fått i 
sig glykol kontakta genast veterinär!

Reflexer

Glöm inte reflexerna när du går ut med din 
hund i vintermörkret! Både du och hunden 
bör ha reflexer för att synas ordentligt. 

Text lånad med tillstånd från Vettris.
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Gaser i magen hos hund
De flesta djurägare märker 
knappt att deras hundar släpper 
sig mer än någon enstaka gång. 
För en del djurägare är det dä-
remot ett större problem. Den 
medicinska termen för proces-
sen när denna gas kommer ut ur 
ändtarmen är flatulens. Veterinär 
Linda Toresson specialist i intern-
medicin förklarar flatulens lite 
närmare.

All gas som kommer ur mag-tarmlanalen 
har antingen svalts när hunden äter 
eller bildats av bakterier i hundens mag-
tarmkanal. Gas kan inte bildas av hundens 
egna celler-det finns inga däggdjursceller 
som kan det. Glupska hundar som kastar 
i sig maten kan svälja ner en hel del luft 
samtidigt. Den svalda luften kommer upp 
igen när hunden rapar eller så trans-
porteras den genom mag-tarmkanalen 
och kommer ut genom ändtarmen. 
Större delen av den gas som pressas ut ur 
hundens ändtarm bildas dock av bakterier 
i mag.-tarmkanalen när dessa bryter ner 
osmälta kolhydrater.

Bakteriehalten i mag-tarmkanalens 
olika avsnitt
Mängden bakterier i hundens mag-
tarmkanal ökar utmed vägen från magsäck 
till ändtarm. I magsäcken är pH (surhets-
graden) normalt väldigt låg. Det låga pH:t 

gör att ytterst få bakterier kan leva där. 
Magsaften är därför i det närmaste steril. 
I första delen av tunntarmen är bakterie-
halten också låg. Detta beror på att det 
sura maginnehållet töms i tunntarmen och 
att bukspottskörteln bildar antibakteriella 
ämnen som utsöndras i samma del av 
tarmen. Dessutom driver tarmrörelserna 
nedbruten mat och bakterier i riktning 
mot ändtarmen, vilket är ytterligare ett 
sätt för kroppen att minska bakteriehalten 
i de övre delarna av tunntarmen. I 
tunntarmen bryts maten ner till olika 
näringsämnen med hjälp av enzymer. 
En viss del av nedbrytningen sker redan 
i magsäcken. När maten brutits ner till 
mycket små beståndsdelar tas dessa upp i 
tunntarmen. Om det finns stora mängder 
bakterier i tunntarmen skulle bakterierna 
ta upp en del av näringen och därmed 
konkurrera med hundens egen kropp om 
näringsupptaget. Detta är en av anled-
ningarna till att kroppen försöker hålla en 
låg bakteriehalt i tunntarmen. I sista delen 
av tunntarmen har nästan all näring tagits 
upp av kroppen. I denna del av tunntar-
men är bakteriehalten betydligt högre och 
den ökar ännu mer i grovtarmen.

Fibrer och gasbildning
Mat som innehåller mycket kostfibrer är 
svårare att smälta. Fibrer kan ge ökad 
mättnadskänsla eftersom de ökar volymen 
på maten. De ger även en långsammare 
passagehastighet i mag-tarmkanalen, vil-

ket också kan bidra till en ökad mättnads-
känsla. Fibrer kan inte spjälkas av hundens 
matsmältningsenzymer och därför inte 
heller tas upp direkt som näring. Bakterier 
i grovtarmen kan dock bryta ner vissa 
fibersorter till fria fettsyror som hunden 
till viss del kan ta upp som näring. Utan 
bakteriernas hjälp skulle inte hunden 
kunna utvinna näring ur dessa fibrer. 
Fibrer kan vara positiva för grovtarmens 
funktion hos både hundar och människor. 
De kan bidra till en gynnsam bakterieflora 
i tarmen och kan hjälpa hundar som har 
problem med förstoppning och en del 
andra sjukdomstillstånd.

När bakterier spjälkar fibrer i tarmen bildas 
gas, framförallt kvävgas men även metan- 
och vätgas. Små mängder svavelväte 
bildas också och det är främst det som ger 
en obehaglig lukt. Mer fibrer i maten kan 
generellt leda till en ökad gasbildning, 
även om det är stor skillnad på hur olika 
individer reagerar på fibrer. Fullkornsve-
temjöl är exempel på en ganska vanlig 
ingrediens i hundfoder som är svårsmält 
och kan ge gasbildning hos hund. Detta är 
helt normalt och kan lätt avhjälpas med att 
man byter foder till ett med lägre fiberhalt. 
Foder där kolhydratkällan till större del 
utgörs av till exempel ris är mer lättsmälta.

Onormal gasbildning
Om man byter till ett lättsmält foder och 
hunden även efter en övergångsperiod 

nej, jag lovar, det var inte jag...
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fortsätter att vara flatulent tyder det på att 
antingen nedbrytningen eller upptaget av 
fodret i tunntarmen inte fungerar normalt. 
Lättsmälta kolhydrater som skulle spjälkats 
i tunntarmen hamnar då i grovtarmen, 
där bakterier bryter ner kolhydraterna och 
bildar gas. Det är samma sak som händer 
laktosintoleranta människor-de kan inte 
bryta ner kolhydraten laktos, vilket gör att 
laktos istället bryts ner i grovtarmen och 
mängden gas i mag-tarmkanalen ökar.

Kronisk tarminflammation är hos hund den 
vanligaste orsaken till bristande förmåga 
hos tunntarmen att ta upp näringsämnen 
(malabsorbtion). Det kan också vara ett 
övergående problem som uppstår efter 
en akut infektion eller inflammation i 
mag-tarmkanalen. Även när bukspottskör-
telns funktion är nedsatt, så kallad exocrin 
pancreasinsufficiens (EPI), händer det att 
näringsämnen inte bryts ner fullständigt. 
Bukspottskörteln producerar normalt en 
mängd enzymer som ska spjälka maten i 
mindre beståndsdelar. Vid EPI produceras 
mindre än 10 procent av den normala 
mängden matspjälkningsenzymer, vilket 
leder till att maten inte bryts ner till-
räckligt. Eftersom tunntarmen inte kan 
ta upp stora partiklar förs dessa ner till 
grovtarmen och bryts ner av bakterier som 
bildar gas under spjälkningen.

En annan anledning till onormal, ökad 
gasbildning är en ökad förekomst av 
bakterier i tunntarmen. Som tidigare 
nämnts ska mängden bakterier i tunn-
tarmen vara förhållandevis lågt. Vid vissa 
sjukdomstillstånd kan bakteriemängden 
öka just där. Detta kan bland annat ses 
hos hundar med EPI, eftersom den stora 
tillgången på osmält mat gör att bakte-
rierna i tunntarmen får mer näring och kan 
öka i antal. Vid EPI bildar bukspottskörteln 
inte heller tillräckligt med antibakteriella 
ämnen. Det leder också till att bakterierna 
i tunntarmen kan växa till. Även hundar 
med kroniska tarminflammationer får 
förändringar i tunntarmens bakterieflora, 
vilket kan leda till ökad gasbildning.

Glutenintolerans
Gluten är ett protein som finns i flera 
olika sorters spannmål. Glutenintoleranta 
människor kan inte bryta ner gluten, vilket 
ger skador på tarmludd och slemhinna i 
tunntarmen. Exakt hur skadorna i tunn-
tarmen uppstår är inte helt kartlagt men 
glutenintolerans klassas idag som en 
autoimmun sjukdom. Kroppen utvecklar 
skadliga antikroppar mot ett kroppseget 
ämne, i detta fall enzymet transglutaminas 
som binder till glutenmolekylen. När 

immunförsvaret i tarmen reagerar mot 
gluten hos en drabbad person startar en 
inflammation som förstör tarmluddet och 
därmed drastiskt minskar ytan på den 
slemhinna som ska ta upp näringsämnen. 
Detta kan ge upphov till olika symtom som 
diarré, magknip, trötthet, ökad gasbildning 
i tarmen med mera. Den ökade gasbild-
ningen uppstår enligt samma mekanismer 
som beskrivits tidigare- den skadade 
slemhinnan i tunntarmen har ett minskat 
upptag av kolhydrater.

När dessa ofullständigt nedbrutna 
kolhydrater kommer i kontakt med 
tjocktarmens normala bakterieflora bildas 
gaser.

Kan hundar med gasig mage vara 
glutenintoleranta?
Glutenintolerans är extremt sällsynt 
hos hund. Ett tillstånd som är väldigt 
likt människans glutenintolerans har 
finns dokumenterat hos irländsk setter i 
Storbritannien samt en fallrapport från 
Kanada med tre närbesläktade irländska 
settrar. Dessa hundar får omfattande 
skador på tarmluddet som liknar det man 
ser vid glutenintolerans hos människa.  
Glutenfri kost leder till att skadorna läker. 
Tillståndet skiljer sig dock en del från 
människans glutenintolerans, bland annat 
genom att de drabbade hundarna inte 
har förhöjda antikroppshalter mot gluten 
eller enzymet transglutaminas. Detta 
syndrom är ärftligt hos irländsk setter men 
i det närmaste bortavlat. Många hundar 
med foderallergier, foderintolerans eller 
kroniska tarminflammationer kan reagera 
negativt på mat som innehåller gluten 
men då är andra mekanismer än äkta 
glutenintolerans inblandade.

Vad kan man göra åt det?
Har man en hund som kastar i sig maten 
och sväljer mycket luft kan det vara bra att 
exempel sprida ut maten över en större 
yta, till exempel en bakplåt, eller ge en del 
av maten i aktiveringsboll eller liknande för 
att motverka detta. Om hunden upplevs 
som väldigt ”fisig” bör man läsa innehålls-
förteckningen av hundens foder noga. 
Innehåller fodret en hög andel fibrer-byt 
till ett mer lättsmält foder med lägre 
fiberinnehåll. Om hunden trots detta inte 
blir bättre eller verkar påverkad på något 
annat sätt, till exempel bajsar oftare än 
en normal hund (mer än 3 ggr per dag), 
har lös avföring, dåligt hull, kräks ofta 
eller verkar tröttare än normalt ska man 
söka veterinär för att utreda detta. Ökad 
mängd gas i mag-tarmkanalen är ibland 
ett av de första symtomen på kronisk 
tarminflammation.

Linda Toresson Leg. Veterinär och 
specialist i hundens och kattens sjukdomar 
samt internmedicin.

Doggy rapport nr 4 2012, årgång 36

artikelansvarig och fotograf: sara ljusterfors

stressmage HOs Hund
i artikeln ovan nämns inte magbesvär som orsakas av för mycket magsyra, vilket även 
kan drabba hundar. när det produceras för mycket magsyra får hunden ofta gaser och 
lös avföring och, om det är riktigt mycket magsyra, sura uppstötningar, och i värsta 
fall kräkningar. kräkningarna kommer oftast tidigt på morgonen, när magen är tom. 
den som har en fertil hanhund känner nog ingen symptomen när det finns löptikar i 
omgivningen. Hunden blir totalt fokuserad på drifterna och slutar äta. stressen som 
dofterna skapar i kombination med den tomma magen gör att magsyranivån blir 
förhöjd. andra typer av stress kan också utlösa besvären. det är viktigt att först reda ut 
att det inte är någon sjukdom som orsakar magproblemen. Om det är förhöjd magsyra 
kan behandling med receptfritt läkemedel som Omeprazol hjälpa snabbt, veterinär 
ordinerade en kapsel om dagen (80 microgram) i två veckor till min eurasierhane. det 
är viktigt att få hunden att äta regelbundet, så att det inte uppstår tom mage. det finns 
probiotika för hundar som man kan köpa hos veterinären, vilket hjälper till att återställa 
balansen i magen. Även vissa foder innehåller probiotika.

anna frisk
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aktivitetshelg på Eriksöre
Klubben anordnade en aktivitetshelg helgen den 
6-8 september.

Fredag kväll började med en gemensam hundpromenad och 
tipsrunda med frågor som hade med hund att göra innan de 
flesta drog sig tillbaka till sina stugor, trötta efter resan.

Lördagen började med gemensam träning ledd av Charlotte 
Barvestad. Det var aktiverings- och kontaktövningar, utställ-
ningsträning/teori, agility och rallylydnad. Eftersom vi var ca 
30-35 hundar och 50 människor så delades träningen upp i olika 
pass där sedan t.ex. rallybanorna stod kvar så man kunde prova 
på själv när man ville och att det inte blev trångt.

På kvällen var det gemensam grillning där man tog med sig sitt 
eget kött och klubben bjöd på potatissallad, smör och bröd. Där 
fanns också ett lotteri som CarpeCanis och Kalles gårdsbutik 
skänkte fina priser till vinnarna i lotteriet samt tipspromenaden!

Eriksöre bjöd på fantastisk miljö och var otroligt hundvänligt, 
det fanns både rastgård, hundbad, hunddusch och agilityplan.

Under söndagen var det utställning på Böda Camping som an-
ordnades av Småland-Ölands Kennelklubb och en del passade 
på att fara dit och ställa ut medan andra var kvar på Eriksöre 
och umgicks till det var dags att packa ihop och åka hem. Stort 
tack till alla som var där och gjorde helgen så trevlig! 

styrelsen

balder balder love björnfot i sin CarpeCanis sele.

alla sätt är bra utom dom dåliga...
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Liten valpkull blev en stor 
valpkull

När ni läser denna artikel har Ibixys första valpkull 
blivit 5 månader och vi tänkte berätta en del av vår 
resa. Tankarna om att starta en uppfödning har 
funnits ett tag och i maj detta år tog det fart. Den 4 
maj var vi i Norge och parade Lovely Megan’s Faith 
Hill med Hampus Van der Rinchaburch. En oerhört 
vacker kille som är använd mycket i Norge och som 
har bidragit med mycket till deras avelsarbete. Vi 
fick även träffa två norska uppfödare, Anne som 
har kennel Bittebit´s kennel och Monica som har 
kennel Nixenspitze.  Monica är den som var först 
med att börja med Eurasier i Norge. Det blev två 
härliga hunddagar i Norge.

 Väl hemma så började den långa väntan, dräktig eller inte? En 
vecka efter parningen började Faith ändra temperament. Hon 
blev slö och sprang inte som hon tidigare gjort. Två veckor efter 
parningen var det dags för Eurasierspecialen och trots en del 
åsikter om huruvida man ska ta med en parad tik till utställ-
ningar eller ej hade vi bestämt att Faith skulle med dit och att 
det skulle bli hennes sista utställning på ett tag. Att hon följde 
med ångrar vi inte. Hon hade en lika trevlig helg som vi och 
skötte sig exemplariskt i ringen vilket resulterade i ett Excellent. 

Vid dygn 31 var det dags att få det bekräftat, fanns det några 
valpar eller inte? En färd till Morten Nilsen som jobbar på 
Veterinärboden i Strängnäs blev det efter att Suzanne Bengts-
dotter på Lovely Megan’s kennel rekommenderat honom. Han 
känner fosterblåsor istället för att ta ett ultraljud och han brukar 
dessutom vara väldigt duktig på att känna rätt antal. Egentligen 
vill han känna i dygn 28, men på grund av jobb och att han var 
borta gick det inte att få ihop det tidigare. Väl där så kände han 
en fosterblåsa och trodde då vi skulle få en liten kull på max 5 

stycken valpar. Det var glädje över att han känt en men med 
blandad oro då det är större risk att kroppen stöter bort fostret 
när det bara är en. 

 Nu började nästa långa väntetid. Faith gick hemma och gjorde 
det som hon själv ville. Gick man promenad med henne så gick 
hon 10 meter bakom och hade inte alls bråttom. Att äta var inte 
så intressant, en vecka åt hon rostbiff hemma hos mamma samt 
lite hundmat. Att äta hemma var bara att glömma. Hon var inte 
jättetjock, men nu efteråt ångrar vi att vi inte mätte hur tjock 
hon faktiskt var. 

 Den 3 juli var det dygn 60 och klockan 11.20 föddes Ibixys 
första valp. Den dagen medförde glädje och chock. När valp 
nummer 7 hade kommit så var det inte längre en liten kull. Vår 
lilla kull växte och blev till en stor kull, 4 hanar och 7 tikar. Ibixys 
första kull som skulle vara en liten kull slutade på 11 små gulliga 
valpar. Alla blev nog lika chockade som vi, Anne i Norge skrek 
och vi skrattade bara. För vad skulle man annars göra? 

 De följande 8 veckorna bjöd på mer jobb än vi trott, men 
de bjöd också på mer glädje och kärlek än vi hoppats på. Så 
småningom började vi såklart fundera på om alla valpar skulle 
få ett eget hem eller om vi skulle ha kvar många efter 8 veckors 
ålder. Det föddes många valpkullar under sommaren och under 
veckan som vår kull föddes hade redan två andra kullar fötts. 
Vart skulle våra valpar hamna? Och hur skulle vi kunna hitta rätt 
hem åt dem? Att följa magkänslan är det enda man kan göra. 
Alla våra 11 valpar fick egna fantastiska hem, vilket vi är väldigt 
glada för. Tack till våra valpköpare som tar hand om våra valpar 
och tror på oss. Även ett stort tack till er alla som hjälpt och följt 
oss på denna resa.

Matilda och Jenny Kindstrand
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Årliga Eurasierträffen i Trosa

Nu är det åter dags för vår årliga träff i Trosa. 

Boka in söndagen den 5 Januari Kl 12.00 då samlas vi i Trosa hamn 
vid stora parkeringen.

Vi promenerar med våra hundar runt Trosa och avslutar med att 
grilla och fika vår medhavda matsäck. 

Denna gång firar vi 10 års jubileum med vår promenad vilken jag 
ska försöka ordna med lite extra. 

Planera in denna dag i er almanacka och bjud med era vänner på 
en fantastisk träff! 

Välkomna!

susanna söderberg
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Ett annorlunda nyårsfirande
Nyårsafton och dess färgspra-
kande raketer är väl det ständiga 
ämnet runt dessa tider. Det smälls 
veckor innan den fördömda ny-
årsnatten och veckor, ibland även 
månader efter.

Våra hundar reagerar olika, vissa klarar 
av spektaklet utan problem men de allra 
flesta vill jag tro reagerar negativt på 
ett eller annat sätt. Varje år tillbringar 
många hundar denna festkväll i källaren, i 
badrummet eller i annat ljudisolerat rum 
med fönsterna förtäckta och musik på 
högsta volym. Värst är det för de stackare 
som kissar på sig, ligger och skakar under 
en säng och bara vill sjunka genom golvet 
och försvinna från jordens yta denna natt.

Även jag är måttligt förtjust i detta spekta-
kel som enligt mig definitivt gör mer skada 
än nytta. Tänk så mycket trevligare det 
hade varit att sända upp rislampor istället.

Min 4 årige eurasierhane har med åren 
börjat visa obehag av raketerna. Skott 
och annat buller/ljud går bra men kan 
”boffa” till en gång för att varna om det 
skjuts någonstans. Är vi ute bryr han sig 
i stort sett inte vare sig om kinapuffar 
eller skott.  Men när rakethelvetet bryter 
lös då är det något helt annat. Det där 
väsande, sprakande och otäcka tjutande 
ljudet innan själva smällen och sedan det 
avslutande knastret. Och för att inte tala 
om det märkliga ljusfenomenet. Obehaget 
visar han inte genom att ha svansen 
hängande, han kryper inte under sängen, 
skakar eller kissar på sig. 

Nej, han visar det med aggression och blir 
fly förbannad, spänd i hela kroppen och 
ska ut och ta dem där lysande, sprakande 
demonjävlarna!  Men bakom aggressionen 
ser jag en orolig och stressad hund. Detta 
fick mig att för två år sedan förändra hur vi 
firar nyårsaftonen.

Då, för två år sedan, bodde jag och min 
sambo med vår hanhund i Norge. Vi 
bodde i en liten by men trots det smällde 
det ordentligt både dagarna innan och på 
själva nyårsafton. Dessutom hade några 
festglada människor bestämt sig för att 
ha avskjutningsplatsen rakt utanför vårt 
hus. Därför packade vi väskorna och åkte 
dagen innan nyårsaftonen upp till ”Hytta”, 

min sambos familjs stuga som ligger på 
fjället ca 400 möh. Den ligger alldeles intill 
e n fjällsjö i en lugn och tyst omgivning. En 
fantastisk plats sommar som vinter. Varken 
ström eller vatten är indraget i ”hyttan” 
utan här tänder man ljus, använder i 
nödfall solpanelen som ger den nödvän-
diga elen, gasspis och värmer upp stugan 
med öppenbrasa och kamin.

Runt lunch på nyårsaftonen packade vi 
släden med god mat och dricka, varma 
kläder, får- och renskinn samt sittunderlag 
av frigolit. Vi tog på oss våra snöskor 
och såg till att ha pannlampan i fickan. 
Och så begav vi oss ut i skogen. Efter 
någon timmes pulsande hittade vi tillslut 
ett perfekt ställe att sitta på. Vi gjorde 
iordning en eldplats och tände en brasa 
och började tillbereda maten. Vi hade med 
oss lite småplock: korvar, gravad lax, skuret 
rökt renkött och ja ni vet sådan där mat 
som bara smakar så himmelskt gott när 
man sitter i naturen och äter. Lite gott att 
dricka till och en liten Jägermeister för att 

värma magen. Den som njöt allra mest var 
nog han på fyra ben, han som fick smaka 
på både det ena och det andra och kunde 
ligga ute i snön och bara vädra alla dofter 
naturen bjöd på. 

Där satt vi och värmde oss framför brasan 
medans mörkret smög sig på, lyssnade 
på naturen och bara njöt. Framåt kvällen 
släckte vi brasan packade ihop och satte 
på oss pannlamporna och begav oss 
av hemåt igen. Men någon pannlampa 
behövde vi egentligen inte då himlen var 
stjärnklar och  månen var praktfull och 
lyste starkt som en gatulampa och visade 
oss vägen tillbaka. Vi avslutade kvällen 
med en god nyårsmiddag, spel och musik 
framför öppna spisen. En nyårsafton vi 
redan i år tänker göra om och då ska även 
”lillan” få följa med. Jag längtar redan. 

Tänk att det går alldeles utmärkt att fira 
nyåret utan vare sig smällare eller raketer!

sara ljusterfors
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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: 070–655 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

                                        ibixys  
 Matilda & Jenny Kindstrand 

Söderköping 
Tel: 073-843 79 11 

073-816 82 30

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 
Karin 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

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

 

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

Kennelregister
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röntgenresultat
Reg.nr Namn Kön HD ED Patella

SE49542/2012 Balder-Balder Litla Systir Solfagur T A UA UA

SE23185/2012 Balder-Balder Tildra Stalledräng T A UA UA

SE52709/2010 Essmania’s Hawaii T D UA UA

SE35893/2012 Essmania’s Kenya T B UA UA

SE35899/2012 Essmania’s Krim H A UA

SE17856/2012 Ex Amino's Born To Be A Star T A UA 1

SE56749/2012 Fridlyckans Glimma T B UA

SE33181/2012 Just Pix Annie T B 3 UA

SE34907/2012 Järpéns Puppies Afrodite Of Ex T A UA UA

SE46419/2011 Kitune’s Marlon Jackson H A UA UA

SE20809/2012 Lejonbols When You Wish Upon A Star T A UA UA

SE62218/2011 Lovely Megan’s Geena Davis T A UA UA

SE53257/2012 Lundvangs Jasminka T A UA UA

SE60060/2012 Ninet De Eurasipomer T A 1 UA

SE34122/2012 Risan Gårdens Lajka T A UA UA

SE34118/2012 Risan Gårdens Ludvig H B UA UA

SVENSKA EURASIERKLUBBENS 

OFFiCiELLa rassPECiaL
nu är det återigen dags att boka in pingsten i din almanacka för den 

årliga eurasierspecialen! 

7-8 juni 2014 
Plats: degerfors/degernäs 

domare: vakant 
Om ni letar boende: www.degerfors.se/segora/boataochkonferera.4.7502cf4311d9487e965800062275.html  

(Degerfors kommuns hemsida www.degerfors.se Startsida - Se & göra - Bo, äta och konferera)

Vi kommer att från och med 2015 byta utställningsplats för vår rasspecial. Platsen 
blir Orsa camping, mer info kommer i nästa nummer av Eurasierbladet.
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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, Klevbergsvägen 127, 179 60 Stenhamra 
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 1 februari

Nr 2 1 maj

Nr 3 1 augusti

Nr 4 1 november
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JULKRYSS   - Vinn ett presentkort från Arkens Zoo!

5

6

1

3

9

Lös korsordet och få fram det 13 bokstäver långa lösenordet. Vinnaren dras från de rätta svaren och presen-
teras i nästa nummer av bladet. Den rätta lösningen skickas till: bystrm.jenny@gmail.com
Lös korsordet och få fram det 13 bokstäver långa lösenordet. Skicka in lösningen tillsammans med dina 
adressuppgifter till: bystrm.jenny@gmail.com senast den 31/1-14. Vinnaren dras från de rätta svaren och 
presenteras i nästa nummer av tidningen.
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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


