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Ordförande har ordet 
Hej alla medlemmar! 
    Så har vi just haft klubbens årliga eurasierhelg i Degernäs/
Degerfors. En lyckad helg med trevlig samvaro och det glädjer 
mig mycket att det var så stor uppslutning vid grillkvällen. 
Det var trevligt att träffa både nya och gamla bekanta och jag 
hoppas ni alla var nöjda med arrangemanget. Anatomiföreläs-
ningen var uppskattad och det var stor uppslutning vid både 
uppfödar- och medlemsmötet. Jag vill också passa på att tacka 
utställningskommittén för ert proffsiga arbete med utställ-
ningsarrangemanget, tur att ni finns! 
    Vi har väl alla samma mål när det gäller eurasier, vi vill ha 
friska trevliga eurasier. I början av maj var jag och vice ordföran-
de Tomas Tegnér till ett möte hos SKK tillsammans med SSUK, 
SKK, NKK, NEK (Norsk Eurasierklub) och NGEH (Nordic Group for 
Eurasier Health). Vi var där för att vi alla skulle få lite klarhet i vad 
NGEH hade för syfte. 
    Nu har väl vi i Sverige inte upplevt samma problem som 
NEK upplevt i Norge ang. NGEH men både Norska, Danska och 
Svenska Eurasierklubben har upplevt att detta splittrar eurasier-
miljön. 
    Givetvis finns alltid meningsskiljaktigheter i alla raser men blir 
det bättre för att man startar en grupp/klubb/organisation som 
säger sig vilja mer? Eurasierklubben tillsammans med SSUK har 
rasansvaret för eurasier i Sverige, det är vi som ska förvalta och 
utveckla vår ras åt rätt håll. 
    Alla är välkomna i vår klubb, de flesta vill ju bara vara vanliga 
medlemmar men för de som vill mer finns ju alltid chansen att 
jobba i styrelse eller kommittéer för att påverka och driva det 
man brinner för. Att vilja något handlar ju om att “sälja” in sin 
idé hos övriga i styrelse/kommittéer/medlemmar. 
    Får man inget gehör så var nog den största anledningen att 
förslaget kanske inte var så bra, är det ett bra förslag så för man 
folk med sig, så fungerar det i en demokratisk klubb. Vi var nog 
alla rätt överens om att detta inte är så positivt för rasen och 
SKK kommer att ta upp denna fråga igen och det är nog troligt-
vis SKK/föreningskommittén som får detta på sitt bord. 
    I tidningen finner ni sammanställning från vinterns uppfödar 

 
möten och styrelsen har tagit till sig av de synpunkter som har 
kommit upp. En del av dessa saker finns redan i våra tankar som 
att göra en ny hemsida men det har varit mycket att stå i denna 
vår när det gäller styrelsearbetet och vissa saker har känts vikti-
gare än andra men till hösten hoppas vi kunna presentera en ny 
hemsida för Eurasierklubben. 
    Sen har det funnits åsikter om var nästa års rasspecial ska hål-
las, de flesta är mycket positiva men även en och annan negativ. 
Att göra alla nöjda i ett avlångt land som Sverige är inte lätt 
utan det som har varit högsta prioritet är att det ska ligga nå-
gorlunda mitt i Sverige, ni vet vi har även en norr del av Sverige. 
     
Men det viktigaste är att det ska finnas plats för alla som vill 
vara med. I Degernäs har det redan varit fullbokat året innan, 
och nya medlemmar/hundägare har kännt sig åsidosatta då det 
inte har funnits plats. Från Stockholm blir det ca 5 mil längre 
att åka till Orsa, för de som bor söderut lite längre men för den 
som bor i Umeå är det fortfarande så långt som 60 mil och för 
de som bor än mer norrut är det ännu längre. Ni ska åka på 
detta arrangemang en gång om året och då hoppas jag att ni 
kan tänka er att köra några mil, oavsett var i Sverige ni bor. Orsa 
camping är ett härligt ställe med stugor i massor, campingplat-
ser så det räcker åt alla, hundbad, restauranger, bowlingbana, 
badplats m.m. Vad kan man mer önska! 
    Eurasier har vi nu haft i Sverige i 20 år, och i september kom-
mer vi att fira det tillsammans på Öland. Vi hoppas vi kommer 
att få se många av er där. En helg att umgås, lekar, träning och 
annat skoj. Mer information, se annan plats i tidningen. 
    Nu kommer styrelsen att ta lite sommarledigt men kommer 
igen till hösten med förhoppningsvis nya krafter. Se nu framåt 
i vår ras, inte bakåt, det som har varit har varit och det vi har 
framför oss vet vi inget om, men se med glädje på framtiden så 
blir allt mycket lättare.

Ha nu en riktigt skön och trevlig sommar!

Marita Carlstedt - Ordförande

Redaktörens rader
Då var det återigen dags för ett sprillans nytt num-
mer av Eurasierbladet.  
    Årets rasspecial gick av stapeln under pingsthelgen och jag 
hoppas alla som var med under rasspecialen hade en underbar 
helg fylld med många aktiviteter och trevligt umgänge. Mer om 
det kan ni läsa om längre fram i tidningen. 
    Vi i redaktionen behöver verkligen er hjälp med bidrag i 
form av text och bild för att det överhuvudtaget ska kunna bli 
en tidning.  Jag skrev i förra numret att det fullkomligt rasat 
in bidrag men tyvärr var detta endast tillfälligt. Det har varit 
rätt så magert på den fronten och som alltid saknar vi bidrag i 
textform. Som tur är tar reportaget från eurasierspecialen upp 
en del plats vilket ”räddade” oss denna gång. Vi har sedan förra 
året minskat tidningens sidantal från 40 till 36 pga för lite bidrag 
från er medlemmar. Det blir helt enkelt för mycket jobb på för 
kort tid för oss i redaktionen utan er hjälp. 
    I och med detta vill vi också passa på att svara på en fråga 
som kom upp under ett av de uppfödarmöten som hölls i 
vintras. 
    ” Tidningen är jättebra. Vi undrar dock hur fotona väljs ut, då 
flera sänt in foton som dock aldrig kommer med medan andra har 
med flera foton/tidning” 
    Bilderna väljs ut efter kvalité dvs. vilken upplösning de har 
samt hur de passar säsongsmässigt i det aktuella numret. 
Vissa bilder som vi får är allt för små (lågupplösta) och håller 
en för dålig kvalité för att bli bra i tryck och framförallt för att 
kunna förstoras upp och användas till omslaget. Bilderna blir 
då suddiga och korniga och ser inte alls bra ut. Vi i redaktionen 
lägger ner mycket tid på tidningen och vill då också att den ska 
se proffsig ut. Att vissa personer har haft med flera foton per 
tidning kan bero på att det just då inkommit lite bilder samt att 
dessa personer har haft bra bildkvalité på sina foton. Ibland får 
vi även bilder som helt enkelt inte får plats i det aktuella 

numret men håller de kvalitétsmässigt sparas de i en bildmapp 
till framtida nummer.  Vi har alltså bilder som ligger och väntar 
på rätt tillfälle. Vi måste också tänka på att publicera bilder efter 
säsong. Hur kul är det att få se en snöig eurasier mitt i somma-
ren?  Vi skickar alltid ett svarsmail när vi får bidrag, har du inte 
fått något så har ditt bidrag troligtvis inte kommit fram vilket 
tyvärr också har hänt. Så se till att ni får en bekräftelse på att vi 
mottagit era bidrag. Kontakta gärna oss direkt i redaktionen om 
sådana här frågor. 
    I detta nummer annonserar vi om bildbidrag till klubbens 
eurasieralmanacka 2015. Där kan ni läsa om de krav som ställs 
på bilderna, dessa gäller i stort sett för bilderna till tidningen 
också.

Önskar er alla en rikitgt härlig sommar!

Sara Ljusterfors - Redaktör

Avelskommittén Informerar
Arbetet med sjukdomsregistret fortsätter. Vi har varit i kontakt 
SKK och fått lite mer på fötterna om hur vi ska tänka för att göra 
ett bra sjukdomsregister. Endast hundens registreringsnummer 
och namn kommer att läggas ut under varje sjukdomskategori. 
Vill man ha hela stamtavlan hänvisar vi till SKK hunddata. 
Beslut har tagits att de sjukdomar som vi kommer att ha med i 
registret blir magomvridning, EPI/EPA samt hypotyreos. Övrig 
information finns tillgänglig hos avelskommittén vid förfrågan 
om specifik hund.  
    Om alla sjukdomar skulle läggas ut kan det uppfattas som att 
vi har en sjuk ras och det har vi verkligen inte. För den oinvigde 
kan det se hemskt ut med flera listor med olika sjukdomar fast 
det kanske bara är en enstaka hund som är drabbad, och då kan-
ske inte ser helheten eller har kunskapen. Dessa tre sjukdomar 
som vi har med är inte heller ett stort problem men tillräckligt 
många fall för att man skall vara uppmärksam på dessa vid avel. 
Det positiva är att vi redan ser att magomvridningsfallen har 
minskat. Skulle någon ny sjukdom visa sig öka kan vi lägga till 
den. 
    Eftersom vi vill att uppfödare skall vara delaktiga i vårt arbete 

och att vi inte ska besluta över huvudet på någon har lite frågor 
skickats ut angående om registret ska vara öppet eller slutet. 
Av de svar vi fått in till dags dato 29/5 är det stor majoritet för 
att registret endast ska vara öppet för uppfödarna. Nu återstår 
den stora biten om hur vi ska ha sidan. Vi arbetar även med en 
blankett som skall ligga på sidan där du som ägare/uppfödare 
kan fylla i och skicka direkt till oss.  Detta ska vi nu arbeta vidare 
med och hoppas att vi inom en snar framtid blir klara. 
    Även om registret endast är för uppfödare, är alla välkomna 
att höra av sig med frågor till oss om man undrar över en viss 
hund som man kanske tänkt sig att använda i avel. De uppgifter 
vi har är officiella och vi ska använda dem för att avla bra och 
riktigt för vår ras. 
    Vi vill även påpeka att vi i avelskommittén inte ger råd om 
vilken hane du skall använda till din tik vid en parning. Vi 
tillhandahåller information om hälsa i de olika linjerna och 
sedan ligger alltid beslut och ansvar hos uppfödaren. 
    Vi önskar Er en härlig sommar med friska glada hundar

Madeleine, Camilla, Suzanne och Anette
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Anna Berggren - Ledamot 

Jag heter Anna Berggren och har just 
flyttat från Luleå till Umeå med min 
sambo Mats och våra två eurasiertikar. Vi 
skaffade vår första eurasier år 2010, Risan 
Gårdens Jolinn, som då var en busig liten 
valp men hur mysig som helst. Julen 2011 
kom Risan Gårdens Karma till oss och som 
är världens mysigaste tik och som älskar 
matte. Jag tycker att det är roligt att åka 
på utställningar med våra två eurasier och 
sedan har det blivit en och en annan kurs 
när tillfälle funnits. Jag har även gått SKK´s 
uppfödarutbildning som varade under 
hela året 2013. Att vara med i och hjälpa 
till med styrelsearbetet är något som jag 
tycker är både intressant och lärorikt. Jag 
brinner för att lära och utbilda mig mer 
om vår underbara ras och hoppas att 
det ska kunna komma till användning i 
styrelsearbetet.

Kerstin Caesar - Suppleant

Svenska Eurasierklubbens Årsmöte 2014

Årsmötet hölls på Örebro Bruks-
hundsklubb den 22 februari i år. 
Eva Ohlsson öppnade mötet och 
förklarade alla välkomna.Det var 
11 röstberättigade närvarande.
Carina Lundgren från SSUK valdes som 
årsmötesordförande. 
    Det fanns inga uppdrag från tidigare 
årsmöte. 

    Till ny ordförande valdes Marita Carl-
stedt och till ordinarie ledamöter valdes: 
Anna Thalin 1år, Tomas Tegner 2år, Nina 
Enlund 2år, Anna Bergren 2år 
    Till suppleanter valdes: Kerstin Cesar 1år, 
Susanna Söderberg 1år 
    Kvar sedan tidigare är: Emma Nilsson 1 år 
kvar, Carina Larsson 1 år kvar 
    Till revisor valdes: Malin Hedlund och 

Christel Fredriksson 
    Till valberedningen valdes: Suzanne 
Bengtsdotter, sammankallande, 1år, Eva 
Ohlsson 2år, Leena Korpi 1år 
    Efter mötet avtackades avgåenda styrel-
sen och årsmötesordföranden. 

Tomas Tegner

Eurasierklubbens styrelse
Vem sköter vad i vår klubb och 
framförallt, vilka är dom? Här 
kommer en liten presentation 
över en del av de människor som 
sitter i Eurasierklubbens styrelse. 

Marita Carlstedt - Ordförande

Mitt namn är Marita Carlstedt och i eura-
siervärlden vet nog rätt många vem jag 
är. Gift med Göran och tillsammans har vi 
just nu 5 eurasier och 2 saluki. Eurasier har 
jag haft i drygt 19 år och har inte någonsin 
ångrat mitt val av ras. Hade vår första 
kull -98 och det har sen dess varit många 
valpar som sett dagens ljus hos oss. Älskar 
utställningar och har haft en hel del 
framgångar med våra hundar.  Jag är en 
stor djurälskare och hos oss finns hundar, 
hästar och höns. I eurasierklubben har 
jag varit med sen klubbens start -97 och 
var en av de drivande för att få igång en 
rasklubb. Har under årens lopp i klubben 
provat på det mesta så som ordförande, 
ledamot, arbetat i utställningskommittén, 
avelskommittén och redaktionen där jag 
varit redaktör under många år.

Carina Larsson - Ledamot

Jag bor i Sveg som ligger i Härjedalen med 
mina 2 eurasierhanar, SUCH & SVCH Risan 
Gårdens Dizel  och SUCH  Risan Gårdens 

Hulken ( Morris ). Har haft rasen i snart 5 år 
(oj vad tiden går! ) 
    Tränar och tävlar viltspår och lydnad 
med dessa men allra mest är de mina 
bästa kompisar! Är oerhört förtjust i dessa 
två grabbar! 
    Har haft schäfer, irländsk setter och 
älghundar tidigare. Har även haft en kort 
flirt med engelsk blodhund. Numera 
eurasier och fastnade för rasen efter ett 
besök på kennel  Risan Gården i Vemdalen 
pga.  utseende och sätt. 
    Mitt hundliv började med att jag var 
promenadkompis med en irländsk setter 
vid namn Lotus i Sundbyberg , när jag 
gick på mellanstadiet där. Köpte en egen 
irländare när jag tagit körkort och sen har 
jag mer eller mindre varit med hund sen 
dess, är 52 år nu. 
    Sitter som ordförande i Östra Härje-
dalens brukshundklubb, är utbildad A 
figurant i MH samt allmänlydnadsinstruk-
tör. Har nyss utbildat mig till testledare 
inom BPH och förhoppningen är att jag 
och min kollega, som blivit beskrivare, kan 
dra igång BPH prov på vår klubb i sommar. 
Sitter även i Eurasierklubbens kommitté 
för MH & BPH.

Emma Nilsson - Sekreterare

Jag heter Emma Nilsson och bor i Umeå 
med min man och vår eurasier Zeppelin. 
Han är vår andra eurasier. Jag har varit 
sekreterare i klubben sen 2013 och är nu 
inne på mitt andra år. Jag är även nybliven 
ordförande i vår bostadsrättsförening 
och har tidigare varit aktiv i styrelsen i 
olika idrottsklubbar. Studerar sista året till 
processoperatör och tar min examensom-
maren. Fritiden ägnas åt hunden, träning 
och konserter.

Anna Thalin - Ledamot

Mitt namn är Anna Thalin. Jag är utbildad 
djurvårdare och jag har ett stort intresse 
för hundar, deras beteende, hälsa och 
mentalitet. Jag jobbar mycket aktivt med 
mina två hundar i vardagen och tycker det 
är viktigt med att ha en god uppfostran 
och ett tryggt och bra band mellan 
individerna i flocken ”familjen”. Därför har 
jag valt Eurasier som livskamrater i min 
familj. Eftersom jag tycker att det är utav 
stor vikt att denna ras som jag har valt ska 
få fortsätta att vara så bra som den är idag 
så är jag därför också med i styrelsen för 
Eurasierklubben.

Nina Enlund - Ledamot

Jag heter Nina och har på en alldeles för 
snabb tid uppnått en ålder som strax 
närmar sig de femtio. Jag är uppvuxen på 
den vackra västkusten i Göteborg, men 
lever sen ca 23 år tillbaka i kunglig miljö på 
Ekerö i Stockholm.  
    Där köpte jag min allra första hund 2004 
– en eurasier som idag har blivit till två 
och har utvecklat mitt hundintresse både 
inom utställning, gått uppfödarutbildning, 
viltspår och lydnadsträning.  
    Nu hoppas jag kunna vara en tillgång 
inom styrelsearbetet som ledamot.

Jag heter Kerstin Caesar och bor i 
Söderköping tillsammans med min man. 
Har två sedan länge utflugna barn, som 
också ”skänkt” oss flera barnbarn. Är nyss 
fyllda 70 år men i god vigör och tycker att 
livet fortfarande har mycket att ge men 
framför allt känner jag att jag i många 
sammanhang kan hjälpa till genom att 
delge andra av min livserfarenhet. 
    Jag har i mitt tidigare yrkesliv till största 
delen lett och ansvarat för IT-utveckling 
inom sjukvården. I den mån min tid räckt 
till har jag också ägnat mig åt föreningsliv 
- allt från passiv medlem till aktiv styrelse-
ledamot. 
    Min hunderfarenhet bygger dels på 
hundar i familjen under uppväxten och 
dels på egna hundar nu när barnen flyttat 
hemifrån och tiden räcker till för att skapa 
en sund hundmiljö. Den hund vi nu har 
sedan 4 år är en eurasierhane vid namn 
Hidalgo från Essmania kennel.  
    Eurasiern, som är en ny hundras för 
mig, tycker jag är en mycket spännande 
hundras - vänlig, tillgiven, vacker men 
också mycket självständig. En mycket kul 
erfarenhet att leva med och som vi inte 
ångrat!

Tomas Tegner - Vice ordförande 

Jag heter Tomas Tegner och var under 
förra året suppleant i styrelsen och är i år 
vice ordförande. Har alltid haft hund när 
jag var yngre och bodde hemma men då 
jag började arbeta blev det svårt att ha 
hund men då jag blev sjukpensionerad år 

2000 skaffade jag en hund för att komma 
ut och röra på mig. I oktober 2009 tog vi 
över en drygt ettårig Eurasier och sedan 
dess har jag varit fast vid rasen och har 
idag en till eurasier vid namn Love på 
1,5år. Har sedan tidigare varit engagerad 
i olika föreningar dock inte hundklubbar 
men tycker det är roligt och lärorikt ger 
mycket tillbaka.

Susanna Söderberg - Suppleant

Jag heter Susanna Söderberg, bor i Trosa 
och är ägare till tre underbara Eurasier 
som heter Flinta, Akira och Celia. 
    Jag har haft Eurasier sedan 2001 och 
hade min första kull 2013. 
    Jag arbetar som undersköterska på ett 
demensboende och när jag är ledig så 
tillbringar jag min tid med mina underbara 
hundar.  Vintertid så arrangerar jag Trosa 
promenaden som är en välbesökt Eura-
sierträff och som många uppskattar.  Jag 
tillbringar många helger under somrarna 
ute med husvagn och på utställningar 
som är ett stort intresse hos mig. 
    Jag sitter med i utställningskommittén 
och i PR kommittén i vår klubb och är 
även med att bygga vår monter som vi 
har under Stockholms utställningen i 
December
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Hundens hemliga liv
Det är namnet på den sevärda dokumentären som 
gick på SVT under januari månad. Här kommer en 
sammafattning om vad som togs upp i program-
met. Saker du kanske inte visste om hunden.

De senaste åren har forskare utforskat allt mer av hundens 
psyke och fysik. Resultaten är fantastiska. Din syn på hundar blir 
aldrig densamma igen efter att ha läst detta. 
    Varje sekund föds det en hund någonstans i världen. Idag 
finns det fler varianter av hundar än något annat däggdjur på 
jorden. Det finns omkring 500 miljoner hundar och över 400 
godkända raser. 
    Vi är så vana att leva med våra hundar att vi glömmer hur 
exceptionella de faktiskt är. 
    Bara att skaka av sig vatten kräver en häpnadsväckande 
teknik. Om man studerar en hund i slowmotion som gör detta 
kan man se att huvudet vrids 180 grader, först åt ena hållet 
och sedan åt det andra. Detta startar en rotationsrörelse som 
skruvar sig ner längs hela kroppen ända ut i svansen. Hundarna 
blir på så vis snabbt av med vatten och slipper bli nedkylda. Om 
du någon gång råkat hamna i skottlinjen för en vattenruskande 
hund förstår du hur effektiv tekniken är.

 Hundrasernas uppkomst
Alla hundar kan spåra sitt släktskap till vargen. Men hur kan de 
då se så olika ut? 
    När vi först domesticerade hunden avlade vi bort en del av de 
vilda beteendena och som en bieffekt skapades då olika särdrag 
t.ex. olika färger, rullande svansar och hängande öron. Efter 
1000-tal år av avel på hundar vi gillar bäst har vi fått dagens 
enorma variation. 
    Trots olika utseenden och varianter så finns det en sak nästan 
alla hundar har gemensamt. Att skälla. Varför och vad beror det 
på? Vargar skäller inte, de ylar. En del forskare tror att skällandet 
utvecklats för vår skull. Betyder det att dem pratar med oss? Det 
man i alla fall med säkerhet vet är att hundar kan kommunicera 
minst 6 olika känsloladdningar med sitt skall.

Hundarnas otroliga iakttagelseförmåga
Vi har i alla tider tränat våra hundar att jaga åt oss, vakta våra 
hem, apportera på kommando och valla boskap. Men de bidrar 
även med sin alldeles egna unika magi. Hundar tycks nämligen förstå 
vad vi behöver och verkar vilja hjälpa oss. Dem ser ut att kunna förstå 
hur vi mår. Tester har visat att det faktiskt ligger en sanning i det. 

    Vi människor tittar på den vänstra sidan av ansiktet för att 
avläsa någons känsloläge. Det är nämligen där vi visar våra 
känslor. Hundar är en av få arter som tagit till sig detta och gör 
det för att se hur vi mår. Hundars sätt att iaktta oss liknar inga 
andra djurs. De läser av vårt kroppsspråk på ett otroligt sätt. På 
så vis vet de att vi tänker rasta dem innan vi ens själva medvetet 
fattat beslutet. Det är detta iakttagande som kan ge intryck av 
att de har ett sjätte sinne.

 

”Må bra”-känsla att umgås med hundar
Idag finns det bland annat terapihundar som besöker sjukhus, 
äldreboenden, handikappsboenden m.m. i syfte att göra oss 
bättre tillfreds. Men varför är det så avkopplande att umgås 
med en hund? 
    Det har gått att bevisa att vi blir glada och avspända när vi 
klappar en hund. Tester visar att det sänker vårt blodtryck. Det 
beror på att kroppen utsöndrar hormonet oxytocin i vårt blod 
precis som vid t.ex. massage. Det är även samma hormon som 
produceras när en mamma ammar sitt barn. Vi fylls alltså av 
samma lugna varma känslor som en mor med sitt nyfödda barn.  
    Enligt statistiken lever också hundägare längre. De får färre 
hjärtattacker och också har större chans att överleva dem. Även 
när vi klappar en hund får hunden ett positivt utbyte av detta. 
Det sänker även hundens blodtryck och sätter också igång 
produktionen av anknytningshormonet oxytocin.

Hundens sinnen
Ser hundar välden som oss människor? 
    Hundar är visserligen färgblinda men det betyder inte att de 
ser allt i svartvitt. De kan se färger men oftast bara blått och 
gult. Det beror på att de bara har två typer av färgreceptorer, vi 
människor har tre. Det är också därför hundar oftast struntar i 
orangea leksaker i grönt gräs eftersom färgerna ser likadana ut 
för dem. Då är det bättre att ge dem något blått att leka med. 
    Hundars ögon bearbetar vad de ser mycket snabbare än våra 
ögon. Det är nästan som om de ser i ultrarapid.  Det förklarar 
varför de alltid befinner sig exakt där de ska fånga frisbeen, 
bollen eller pinnen. 
    Hundens hörsel är också övermänsklig. De hör på 4 gånger så 
långt avstånd och 2 gånger så höga toner som vi. Därför kan vi 
människor inte höra hundvisselpipor. Det innebär också att de 
kan höra lampor, elektriska apparater på stand-by och till och 
med det pulserande ljudet från kvartskristallen i en digital klocka. 

    

Men det är framförallt luktsinnet hunden använder sig av mer 
än alla de andra sinnena. 
    Hundens hjärna är ungefär en tiondel så stor som vår. Men 
den del som kontrollerar lukten är 40 gånger så stor. De har upp 
till 300 miljoner luktsinnesceller jämfört med våra 5 miljoner. 
Så tro inte du kan gömma ett ben från din hund bara för att det 
inte syns. 
    Vi ser oss omkring med våra ögon, hunden gör det med sin 
nos. Därför vill en frisk hund hålla sin nos fuktig. Det maximerar 
antalet doftmolekyler som nosen kan absorbera i luften. Nosen 
är hundens superkraft. Den är så kraftfull att de kan lukta sig 
långt tillbaka i tiden. 

    

När en hund äntrar en ny miljö ser den ut att bara gå rakt på 
precis som vi. Men ser man världen som de gör inser man 
snabbt att de fångar upp all information de behöver med sin 
nos. De känner inte bara lukten av t.ex. föremål som städats 
bort. De kan lukta sig till vad som hänt för dagar, veckor eller 
månader sedan. Kanske vi nu när vi vet detta får en aning större 
förståelse över deras eviga och noga sniffande längs vägkanten 
på promenaderna? Det måste vara som en hel historiebok. 
    Allt detta är medfött hos en hund. Men om vi tränar upp 
denna blöta, sniffande förmåga kan den rädda liv. En livräd-
darhund eller eftersökshund kan jämföras vara lika effektiv som 
10 letande människor. 
    Det vi vet idag är att hundar känner doften av de ämnen som 
cancertumörer avger. De flesta hundar klarar av det, de vet 
bara inte att vi är intresserade. Men med träning kan hundar 
markera cancerpatienter utifrån urinprover. De kan lära sig 
att visa diabetiker när blodsockernivån är för låg långt innan 
diabetikerna känner av det själva och helt säkert innan dem 
svimmar.Hundarna kan också lära sig att uppfatta signaler för 
allergireaktioner, epilepsi och narkolepsi.

Att dricka vatten
Visste du att hundarnas tungspetsar har smaklökar enbart 
avsedda för vatten. Det skapar ett behov av att dricka vilket är 
väldigt viktigt då deras köttdiet är rik på salt. 
    Hundar kröker tungan så att det blir en större yta för vattnet 
att fastna på. De drar in tungan i munnen som de snabbt 
stänger innan vattnet rinner ut. Det är en komplicerad process 
för en så alldaglig handling det är därför hundar ställer till det så 
mycket när de dricker.

Att förutse en ledarhund
Man har sett att hundar antingen är höger- eller vänstertassade. 
Det ser man genom att studera vilken tass hunden börjar gå 
med. Det man upptäckt är att allt tyder på att högertassade 
hundar oftare kvalificerar sig som ledarhundar för blinda. Man 
ska även kunna se det på hundens hårvirvlar och åt vilket håll 
de är vridna åt. Är hunden högertassad och har motursvirvlar är 
den troligtvis lugn, tillitsfull och självsäker. En typisk ledarhund. 
Ägare till vänstertassade hundar kan förvänta sig mer kreativa 
problemlösare. 
    Vi vet mer idag om hundar än någonsin tidigare. Ju mer vi lär 
känna dem ju mer kommer vi att älska dem. Är de bara håriga 
byrackor som bara bryr sig om mat? Ja, ibland men för det 
mesta är de helt enkelt underbara!

Källa: Brittiska dokumentären ”hundens hemliga liv”. Översatt och 
sammansatt av Sara Ljusterfors 
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Kroppslängd

Anatomikurs på västkusten
Lördagen den 12 april mellan klockan 12-16 fick vi möjlighet att 
gå en anatomikurs med inriktning på eurasier för allrounddoma-
ren Nils Molin. Platsen var Falkenbergs Brukshundklubb.

Eftersom det fanns flera eurasier på plats så kunde Nils även visa 
på hundarna istället för att ”bara” prata och titta på bilder.

Vi som hade med oss eurasier fick oss även ett mindre tränings-
pass då vi gick ut för att jämföra rörelser och steglängd på 
hundarna.

När dagen var slut så var huvudet fullt av ny kunskap och jag 
undrar om det var någon av oss deltagare som kunde hålla sig 
från att känna, klämma och titta på respektive hundar när vi 
kom hem.

Tack alla som kom denna dag och ett extra stor tack till Nils 
Molin.

Susanne Lindahl Hjerpe

 

Inbjudan till medlemsmöte
Lördagen den 20 september  kl 12.00

Örebro brukshundklubb

Föredrag av Hans-Åke Sperne

Inför domarkonferensen 2015 presenteras reviderat  
kompendium med ett förtydligande om rasens  

karakteristiska mentalitet.

Välkomna! 
Domarkonferenskommittén 

Anmälan senast 10/9  domarkonferenskommitte@eurasierklubben.se 
Eva 0705-368017, Lotta, Leena, Madde

 

 

20 år med Eurasier i Sverige kom till Öland och fira med oss! 
SVENSKA EURASIERKLUBBEN INBJUDER TILL 

AKTIVITETSHELG 
5-7 SEPT 2014 

Eriksöre Camping, Öland 
 

Fredag 5 sep 
Eventuell ankomst. Gemensam hundpromenad 

 

Lördag 6 sep 
 Prova på Agility, Rallylydnad och aktiverings- och kontaktövningar. 

100 kr/hund. Sista anmälningsdag 2014-08-03 
Lekar för både två och fyrbenta. 

 
På kvällen blir det gemensam middag på campingens restaurang. 

Det kommer att finnas en kött, fisk och vegetarisk rätt att välja på. 
Pris 150 kr/person, dryck betalar man själv på plats.  

Betalning och anmälan för middag senast 2014-08-27 
  

Söndag 7 sep 
Umgås på Eriksöre  

Möjlighet till privatlektioner av Charlotte, ta kontakt på 076-6299969 
 

Anmälan sker till Eurasierklubbens sekreterare  
sekreterare@eurasierklubben.se 

 
Betalning till SvEuks bg 5101-5030 

För bokning av stuga/husvagnsplats. 
Ring 0485-39450 eller maila eriksöre@firstcamp.se 

Ej onlinebokning 
 

Campingen har reserverat alla hundtillåtna stugor åt Eurasierklubben fram till den 3 aug. 
Meddela vid bokning att du tillhör Eurasierklubben. Därefter får man boka i mån av plats. 

Vi har 25% rabatt på boende och 10% rabatt på husvagn/husbilsplatser. 
 

http://firstcamp.se/vara-campingar/eriksore/ 
 

Hjärtligt Välkomna önskar styrelsen! 
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Hypotyreos
Tyroidea, den s.k. sköldkörteln är placerad intill 
luftstrupen på halsen framsida, strax nedanför 
struphuvudet. Körteln producerar två hormon, 
tyroxin (T4) och tyronin (T3), som reglerar ämnes-
omsättningen i kroppen genom att hjälpa syre in i 
kroppens celler. De påverkar även produktionen av 
andra hormoner, proteiner, vitaminer och minera-
ler. 

Sköldkörtelns produktion av T4 och T3 regleras från hypofysen 
i hjärnan med hjälp av hormonet TSH (thyroid stimulating hor-
mone). Hypofysen i sin tur regleras med hjälp av hormonet TRH 
(thyroid releasing hormone) som utsöndras från hypotalamus i 
hjärnan. 
    När kroppen behöver mer sköldkörtelhormon bildas mer 
TRH som leder till att hypofysen i sin tur frisätter mer TSH. När 
nivåerna av sköldkörtelhormon är höga i blodet minskar istället 
hypotalamus och hypofysen utsöndringen av TRH och TSH. 
    För att sköldkörteln ska kunna bilda lagom mängd hormon 
behövs jod, ett ämne som hundar normalt får i sig i tillräcklig 
mängd via fodret. 
    När sköldkörteln inte fungerar som den ska dvs. när hormon-
produktionen av Tyroxin (T3) och Tyronin (T4) i sköldkörteln är 
för låg kallas tillståndet för hypotyreos. Detta är en relativt van-
lig sjukdom hos hund. De allra flesta hundar med hypotyreos 
har en inflammation i sköldkörteln som orsakas av immunför-
svaret. Immunförsvaret attackerar felaktigt sköldkörtelvävnaden 
och bryter ner den med hjälp av så kallade TgA-antikroppar 
(thyreoglobulin autoantibodies, TgAA). Den normala vävna-
den i sköldkörteln bryts successivt ner och tillbakabildas så 
småningom. Den veterinärmedicinska benämningen på denna 
autoimmuna typ av sköldkörtelrubbning kallas för Lymfocy-
tär Thyreoidit (LT). Det förekommer även andra, mer ovanliga 
former av hypotyreos som till exempel är orsakade av skador 
i hypofysen eller hypotalamus eller till följd av andra typer av 
inflammationer, tumörer, vissa mediciner eller operationer. Hy-
potyreos förekommer hos alla hundraser, men är vanligare hos 
medelstora och stora raser än hos små hundraser. Troligen har 

 
 
 
 

En eurasier med hypotyreos: kraftig övervikt, och förändrad päls.

ärftlighet, miljö, bildning av antikroppar mot det egna tyreoglo-
bulinet (protein från sköldkörteln) och frisättning av antigen 
från sköldkörteln ut i blodcirkulationen betydelse för om en 
hund utvecklar hypotyreos.  Exakt hur sjukdomen nedärvs är 
inte klarlagt än. 

Symtom  
Symtomen utvecklas långsamt och varierar mellan olika hundar. 
Oftast uppträder de första symtomen på sjukdom när hunden är 
mellan två och sex år. 
    Vanliga symtom är inaktivitet, trötthet, viktökning eller att 
hunden har svårt att gå ner i vikt, nedsatt könsfunktion samt 
päls- och hudförändringar.  
    Exempel på sådana förändringar är fjällande hud, torr eller 
fet hud, spröda hårstrån, bristande hårtillväxt med hårlösa 
områden, ibland symmetriska hudförändringar över bålen, 
hudinflammationer eller mörkfärgade hudområden. 
    Vid en veterinärundersökning upptäcks ibland långsam 
hjärtfrekvens, tämligen ofta onormalt mycket kolesterol i blodet 
och ibland även lindrig blodbrist. 

Analyser för diagnosticerande av hypotyreos 
Total T4 och Fritt T4
Nivån av sköldkörtelhormonet T4 (tyroxin)i blodet kan mätas. 
Det går att analysera den totala mängden T4 (TT4) som finns i 
blodet och den mängd som finns fritt (Fritt T4). Den fria delen 
är inte bunden till proteiner och det är denna del som är den 
aktiva delen av allt T4. Mindre än en procent av den totala 
mängden T4 är fritt. Oftast följer nivåerna av TT4 och Fritt T4 
varandra. 
    De flesta hundar med hypotyreos har en låg nivå av T4 (både 
fritt och totalt T4), men för att komplicera det hela kan T4-nivån 
vara låg av många andra anledningar. 
    Så gott som alla sjukdomar som påverkar hunden kan leda 
till att T4 i blodet sjunker. Troligen är detta ett sätt att minska 
ämnesomsättningen vid sjukdom. 
    Även flera mediciner, till exempel kortison och vissa kramp-
lösande läkemedel, kan leda till lågt T4. Diagnosen hypotyreos 
kan alltså inte ställas enbart med vägledning av en låg nivå av 
T4!

Totalt T3
Detta mått är inte speciellt viktigt när man utreder om en hund 
lider av hypotyreos, eftersom värdet ofta är normalt även hos 
hundar med hypotyreos.

TSH
Tyroideastimulerande hormon (TSH) bildas i hypofysen. TSH 
stimulerar sköldkörteln så att den bildar och frisätter T3 och T4 
i blodet. Därför ökar TSH-värdet för det mesta vid hypotyreos, 
men mellan 20- 40 procent av alla hundar som lider av hypoty-
reos har ett normalt TSH-värde.

TgAA
Vid den form av hypotyreos som orsakas av immunförsvaret 
påvisas ibland antikroppar mot tyreoglobulin (TgAA) i hundens 
blod. Cirka 30-60 procent av alla hundar med hypotyreos har 
antikroppar, det vill säga är TgAA-positiva. 

    Tidigt i sjukdomsförloppet, ibland redan innan hunden visar 
symtom på hypotyreos, kan då TgAA upptäckas i blodet. Att 
en hund har antikroppar mot tyreoglobulin däremot säger 
inget om sköldkörtelns funktion. En studie visade att hos 15 
procent av de hundar som inledningsvis hade TgAA men som 
inte visade några tecken på hypotyreos hade antikropparna 
försvunnit efter ett år utan att hundarna utvecklade tecken på 
hypotyreos. Vid analys av blod med avseende på TgAA hamnar 
en del hundar i en gråzon mellan att vara positiva (har antikrop-
par) och negativa (saknar antikroppar). Det kan innebära att 
hunden befinner sig i ett förstadium innan den blir positiv, men 
TgAA kan också försvinna efter en tid. Det beror troligen på 
att sköldkörteln tillbakabildats så mycket att den inte orsakar 
någon fortsatt produktion av antikroppar. Vissa individer 
kvarstår i gråzonen.

Diagnos 
Hundar med symtom

Det är viktigt att hundens sjukdomshistoria, symtom och 
eventuella resultat vid blodprov, EKG med mera utvärderas av 
en veterinär som är van att diagnostisera hormonsjukdomar hos 
hund.  
    Symtomen på hypotyreos är ofta otydliga och provsvaren 
är inte alltid lätta att tolka. Det är därför viktigt att titta på alla 
delar som en helhet. 
    Ofta analyseras blodets halt av TSH, Fritt T4 och TT4. Ibland 
analyseras blodet även för innehållet av TgAA. Hundar med 
hypotyreos förväntas ha låga värden av Fritt T4 och TT4 tillsam-
mans med förhöjd nivå TSH. Hundar med andra sjukdomar eller 
hundar som behandlas med vissa läkemedel har ibland sänkta 
värden av Fritt T4 och TT4, men för det mesta kombinerat med 
normal eller låg nivå av TSH. 
    Hos hundar med en inflammation i sköldkörteln som orsakats 
av immunförsvaret kan analysresultaten vara olika beroende på 
vid vilken tidpunkt i sjukdomsförloppet som undersökningen 
görs. 

Undersökning med tanke på avel
Det finns ingen bra analys för att undersöka om en hund är 
benägen att utveckla hypotyreos. Det vore värdefullt om det 
fanns ett genetiskt test som identifierar gener som ger ökad 
risk att hunden utvecklar en sköldkörtelrubbning, men något 
sådant finns ännu inte.  
    Ibland analyseras ett blodprov för förekomsten av TgAA. Men 
detta är ingen bra metod för att fastställa om hunden kommer 
att utveckla en sköldkörtelrubbning eftersom dessa antikroppar 
endast uppträder i blodet under en begränsad period innan 
hunden får symtom och en bit in i hundens sjukdomsperiod. 
Dessutom får vissa hundar aldrig antikroppar mot TgAA, det 
vill säga de blir aldrig positiva för TgAA, även om de senare får 
hypotyreos. Det är inte heller säkert att alla de hundar som en 
gång har TgAA sedan utvecklar hypotyreos. 
    Blodproverna är ”färskvara” och visar endast sköldkörtelns 
status vid provtillfället och kan inte säga något om framtiden. 
Därför kan ett nytt prov behövas ta efter en tid, om hunden går 
i avel igen.

Källor:

Ur: DOGGY-RAPPORT • 2007 • ÅRGÅNG 31 • NR 4 30 
Ur: http://www.skk.se/PageFiles/1013/Artikel-om-skoldkortel-
rubbning.pdf

Forskning

Katarina Sundberg är husdjursagronom vid SLU 
och har arbetat med de tre studier som hittills ge-
nomförts inom projektet. I juni 2012 lade hon fram 
sin doktorsavhandling om sjukdomen.

Den förhöjda frekvensen av sköldkörtelrubbning i vissa raser 
tyder på att sjukdomen har en genetisk bakgrund. Ett viktigt 
syfte med Katarina Sundbergs avhandling var därför att räta 
ut de frågetecken som råder kring de genetiska faktorerna. I 
en första genetisk studie utgick hon från vad forskning om en 
liknande sjukdom hos människa, Hashimotos sjukdom, har visat. 
Där har man funnit en stark koppling till en typ av gener som 
kodar för proteiner som presenterar olika ämnen i kroppen för 
immunförsvarets celler. Om dessa immunceller upptäcker ett 
främmande ämne (t.ex. en bakterie eller ett virus) bundet till en 
sådan proteinmolekyl aktiveras ett immunsvar. Hypotesen var 
att hundens motsvarigheter till dessa gener skulle ha inverkan 
på dess egen sköldkörtelsjukdom, och så var också fallet. När 
den genetiska sekvensen i tre sådana gener jämfördes hos sjuka 
och friska riesenschnauzrar visade det sig att en viss kombina-
tion av dessa gener gav en starkt ökad risk att utveckla sjukdom, 
medan en annan variant av generna istället gav ett ökat skydd 
och därmed en minskad risk att drabbas.  
    Nästa steg var att undersöka hela arvsmassan i jakt på fler 
gener med inverkan på sjukdomen, eftersom det sedan tidigare 
är känt att både människans och hundens autoimmuna sköld-
körtelsjukdom styrs av flera gener. Genom att förutsättningslöst 
jämföra arvsmassan hos sjuka och friska individer kunde Kata-
rina Sundberg och hennes kollegor identifiera två regioner med 
stark koppling till sjukdomen. De starkaste signalerna sågs intill 
två gener som sedan tidigare är kända för sina viktiga inflamma-
toriska och immunologiska effekter, vilket gör dem till mycket 
intressanta kandidatgener. 
    Nästa steg blir att försöka identifiera den eller de exakta gene-
tiska förändringar som ligger bakom sjukdomen, och att förstå 
vilken effekt dessa har på kroppens funktioner. I förlängningen 
skulle detta kunna leda till friskare hundar och människor 
genom utveckling av nya och snabbare diagnostiska metoder, 
personligt utformade mediciner och läkemedel med förmåga 
att bromsa eller stoppa sjukdomens utveckling.

Gentest – inte hundraprocentigt

Det övergripande målet för sköldkörtelprojektet är givetvis att 
minska förekomsten av sjukdomen i de mest drabbade raserna.
Inom en snar framtid hoppas Katarina att det finns ett gentest 
för sjukdomen. Några hundraprocentigt säkra svar ska man 
dock inte hoppas att ett sådant test kan ge, betonar hon. 
    Ett gentest för en komplex sjukdom som LT kommer bara 
utgöra en bedömning av den risk hunden löper att utveckla 
sjukdomen. Det kommer att ge ett bättre underlag för avel-
surval än de blodprov vi har idag, men uppfödarna kommer 
fortfarande att ställas inför svåra beslut!”

Källa: 

http://www.slu.se/sv/om-slu/
fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2012/6/
arftlig-skoldkortelsjukdom-utforskas-genom-hundgenetik/
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Eurasierspecialen 2014
I år föll pingsten så bra att vi fick en hel extra ledig 
dag till specialen tack vare nationaldagen och 
det var många som valde att komma redan under 
fredagen. Det var så härligt att se hur campingen 
sakta började fyllas av fluffiga eurasier i alla stor-
lekar och färger under fredagen och på lördagen 
formligen sjöd det av liv i alla stugor, vagnar och 
husbilar. 

 
 
Under fredagskvällen satt folk glatt och umgicks med varandra. 
Då passade vädergudarna på att servera ett par riktigt häftiga 
regnskurar, men, efter regn kommer solsken och de dubbla 
regnbågar som steg upp på kvällshimmelen var verkligen en fin 
inramning av kvällen.  
    Lördagen blev vädermässigt mycket bättre och dagen var full-
späckad av aktiviteter. Morgonen började med uppfödarmöte 
och avlöstes av medlemsmöte vilket till största delen kom att 
handla om Orsa camping där nästa års eurasierspecial ska hållas. 
Därefter anordnades tipspromenad och för de som anmält sig 
även en lärorik anatomikurs av exteriördomaren Kurt Nilsson. 
Mycket intressant att höra en exteriördomare som dömer 
rasen gå igenom rasstandarden och prata lite mer specifikt om 
anatomin riktat till vår ras. Därefter demonstrerade han lite kort 
olika måttförhållanden och punkter på ett par hundar. 
    Några timmar senare var det dags för den årliga grillkvällen 
och nog kom det folk allt! Det var kul att se att så många slöt 
upp runt grillplatsen. Ett härligt blandat gäng av uppfödare, 
klubbmedlemmar och framförallt eurasier. 

Söndagen blev varm, riktigt varm! I år var det 90 hundar an-
mälda, vilket var något färre än föregående år men fortfarande 
en respektabel siffra. Största klassen var öppenklass tikar 

 
där det var 18 hundar som tävlade mot varandra. Kurt Nilsson 
dömde tikarna och Paul Stanton ansvarade för bedömningen av 
hanarna. Dessa två domare visade sig vara mycket sympatiska 
och förklarade genomgående väldigt noggrant varför de 
placerade hundarna som de gjorde. 
    I år vann veteranen Leiionspitz Unic, 8 år, hela showen, vilket 
visar att gammal trots allt är äldst. BIM blev Leiionspitz the one 
and only Takiri. 

Ett stort tack till utställningskommittén som inte bara anordnat 
en bra rasspecial utan som även lagt ner mycket jobb både lång 
tid innan, under och efter utställningen.

Sara Ljusterfors

 

E. Bästa huvud & uttryck: 
Leiionspitz The one and only 
Takiri, Leiionspitz Unic

F. Bonus pop up’s Adin

G. Bittebit’s Enora, blev Svensk 
Champion

H. Kitune’s Elvis Presley Bhkl 3

Foto: Sara Ljusterfors

E
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H

Fotograf: Sara LjusterforsGrillkvällen på lördagen lockade många. Fotograf: Sara Ljusterfors

Söndagen bjöd på strålande sol.Fotograf: Anette Essman

Fredagsmys hos Leiionspitz. Fotograf: Helen Nordström
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I. Liam Hansson och Lovely Megans Grace Kelly, 
vinnare Barn och Hund. Foto Anette Essman

J. Lejonbols Mocca Latte

K. Juniorhanar: Ipixunas Artax, Ibixys Avicii, 
Lovely Megan’s Ioan Gruffud

L Visca von der Pferdekoppel, JKV-14, Bästa 
juniortik 

M. Cool Surprise Lilleman, JKV-14, Bästa 
juniorhane. Foto: Patrik Westberg

N. Bittebit’s Gilde Polly, Btkl 3

O. Ex Aminos, 3:e bästa uppfödargrupp

P. Balder-Balder Love Björnfot

Q. Essente Tanchelle Tiza och Liam Hansson

I J

K

L
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Domarkommentarer
efter Svenska Eurasierklubbens utställning i Degerfors 
2014-06-08

För mig startade allt på lördag med en anatomiföreläsning med 
ett stort antal deltagare, som visade ett stort intresse. Jag tror 
att vi kunde ha utnyttjat dubbelt så lång tid om det hade varit 
möjligt. 
    Nu till utställningen där jag till en början måste konstatera 
att rasen har blivit mycket homogenare under de senaste åren. 
Kvaliteten på hundarna måste man säga är hög för en så pass 
”ny” ras. Det som alltid har varit ett problem på rasen är menta-
liteten som även den har blivit bättre. Jag måste ge en eloge till 
klubben och systemet med graderingen A-E på mentalitet. 
    Bedömningen startade med valparna där båda deltagarna 
valpar 4-6 månader, där båda var lovande valpar och då speciellt 
charmtrollet som blev min vinnare. Den äldre valpklassen vanns 
av Daqela´s Faye som även blev Bir-valp, även hon en mycket 
lovande valp och med mycket bra mentalitet. 
    Juniorklassen hade ett stort antal deltagande hundar där 
jag fann tre hundar som tilldelades excellent med CK. Av 11 
deltagande hundar tilldelades 6 excellent. Det var även i denna 
klass jag var tvungen att ge en hund priset disqualified, en s.k. 
mentalnolla.  En klass med unga hundar som behöver mer tid 
men av hög kvalitet. En juniortik som framförallt har satt sig på 
näthinnan är Visca von der Pferdekoppel, en mycket välkonstru-
erad tik som det inte får bli mer av. 
    Den klass där jag inte kunde ge något CK var unghundsklass 
med endast 2 deltagare som båda var excellenta och där 
vinnaren behöver bli tryggare. 
    Öppenklass dagens största klass med 17 deltagande tikar, 
6 tikar med excellent varav 3 med CK. Mina tre CK tikar är 

högklassiga och väl värd sina CK, men min favorit var nog min 
fjärdeplats placerade tiken utan CK. Hon är en fantastisk tik att se 
men tyvärr behöver hon ett bättre självförtroende. 
    Championklass med 5 deltagare och 4 med excellent och CK. 
Den femte tiken hade drag av chow chow och därför sänktes 
kvaliteten. Av mina 4 tikar med CK måste jag främst framhålla 
min vinnare CH Leiionspitz the One and Only Takiri och CH 
Bittebit´s Enora på andra plats, högklassiga tikar med härliga 
huvuden och uttryck, välbalanserade med utmärkta rörelser. 
    Min favoritklass veterantikarna där 4 tikar deltog, alla väl 
bibehållna med goda rörelser för sin ålder. Min vinnare 12 år 
och en fantastisk tik av absolut högsta klass om vi nu inte tittar 
för mycket i hennes mun. CH Leiionspitz Esta som senare även 
blev Bir senior. Min btkl. bestod av 11 högklassiga tikar där de 4 
placerade var fantastiska. 
    Jag ska även nämna min vinnande uppfödargrupp med HP, en 
fantastisk grupp så homogen och som jag sa HP i kvadrat.  
    Lite måste jag även ta upp om Bir och Bim: Bir hunden en 
fantastisk äldre herre med fantastiska rastypiska rörelser och 
utmärkt huvud och uttryck. Bim härligt feminin välbalanserad 
tik. En skillnad var att hanen var något kortare och kanske något 
mer typisk i proportioner och steglängd. Tiken som var något 
längre rörde sig med något längre steg, vilket är vackert men 
hanens något kortare är mer typiskt. 
    Tack för en väl organiserad utställning och en mycket trevlig 
dag med era hundar.

Kurt Nilsson 

Kurt Nilsson med Bir och Bim vinnarna

R. Lejonbols Signe Tillisch

S. Gandalf von Ragnvald

T. Lovely Megan’s Jana Kramer

U. Bonus pop up’s Adin och Lovely Megans Elvis 
Presley 

V. Orionstjärnans Sendo of Norway, Foto Sara L.V
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Resultat SvEuk’s officiella 
utställning Degernäs 8/6 2014
Placerade hundar
Bästa hanhundsklass
BHKL 1, BIR, BIS Leiionspitz Unic

BHKL 2 Leiionspitz Unforgettable Urax

BHKL 3 Kitune’s Elvis Presley

BHKL 4 Essente Ofedor Ostar

Bästa tikklass
BTKL 1, BIM Leiionspitz The one and Only 
Takiri

BTKL 2 Bittebit’s Enora

BTKL 3 Bittebit’s Gilde Polly

BTKL 4 Leiionspitz Esta

BIR valp 4-6 mån
Just Pix Cosmos BIS-valp

BIM valp 4-6 mån

Tons of Joy Spindincious Akys

BIR valp 6-9 mån
Daqela´s Faye

BIM valp 6-9 mån

Kitune’s Eros

Klubbvinnare
JKV-14 Cool Surprise Lilleman

JKV-14 Visca von der Pferdekoppel

VKV-14 Leiionspitz Unic

VKV-14 Leiionspitz Esta

SKV-14 Ronevikens Ambers Flinta

SKV-14 Leiionspitz Esta

Bästa avelsgrupp
Balder-Balder Arttu Makalös

Bästa uppfödargrupp
Kennel Leiionspitz

Bästa huvud och uttryck
Hane: Leiionspitz Unic

Tik: Leiionspitz The One And Only Takiri

 
Barn och hund
Vinnare: Liam Hansson och Lovely Megan’s 
Grace Kelly

Busigaste hunden
Reldaz Comet

Ring 1-hanar
Domare Paul Stanton

Valpklass 4-6 mnd
Just Pix Casper SE15330/2014
Ägare: Nina Kjellberg, Tidaholm
Valpkl: 2, HP

Just Pix Cosmos SE15332/2014
Ägare: Tove Svensson, Falun
Valpkl: 1, HP, BIR-valp 4-6 mnd, BIS-valp

Valpklass 6-9 mnd
Kitune’s Eros SE54849/2013
Ägare: Kenth Frisk, Hålta
Valpkl: 1, HP, BIM-valp 6-9 mnd

Juniorklass 9-18 mnd
Cool Surprise Lilleman SE12265/2013
Ägare:  Ida Nordgren, Sundsbruk
Junkl: Excellent, Junkk: 1, CK, 

Foxfire Highlighted Hugo SE28852/2013
Ägare: Christina Wallén, Huddinge
Junkl: Very good

Ipixunas Artax SE11822/2013
Ägare: Ann-Sofie Sjöberg, Trångsund
Junkl: Excellent, Junkk: 2, CK

Ibixys Faithful Avicii SE45850/2013
Ägare:Pia Larsson, Norrköping
Junkl: Very good

Lovely Megan’s Ioan Gruffudd SE20736/2013
Ägare: Suzanne Bengtsdotter, Katrineholm
Junkl: Excellent, Junkk: 3

Polkas Valpar Hugo SE36056/2013
Ägare: Åsa Persson, Göteborg
Junkl: Very good

Zeldas Moonraker SE19004/2013
Ägare: Anna-Carin Olsson, Örsjö
Junkl: Good

Zeldas Thunderball SE19005/2013
Ägare: Karin Sjödin, Skogshall
Junkl: Very good, Junkk: 4

Unghundsklass 15-24 mnd
Balder-Balder Love Björnfot SE50428/2012
Ägare: Tomas Tegner, Enhörna
Ukl: Good

 
 
EE JCH, NORDJW-13, LTJW-14 
Gandalf von Ragnvald FI29415/13
Ägare: Sari Tamminen, Karinainen FINLAND
Ukl: Excellent, Ukk: 2, CK,  .

 
Kitune’s Elvis Presley SE52985/2012
Ägare: Kenth Frisk, Hålta
Ukl: Excellent; Ukk: 1, CK, Bhkl: 3, CERT

 
Öppenklass 15 mnd-
Balder-Balder Trygve Sveakung SE57786/2010
Ägare: Christin Hanstad-Simonsson, Grödinge
Ökl: Excellent

SE JV-12 
Bonus Pop Up’s Adin SE15757/2012
Ägare: Emelie Johansson, Eskilstuna
Ökl: Excellent, Ökk: 3, CK,  .

Daqela’s Piri Piri S11175/2008
Ägare: Pernilla Åhlin, Flen
Ökl: Excellent

Edeängs Ärling S62676/2008
Ägare: Tomas Tegner, Enhörna
Ökl: Sufficient

Essmania’s Jimo SE49722/2011
Ägare: Eva Schrimpf, Stenungsund
Ökl: Very good

Essmania’s Krim SE35899/2012
Ägare: Måna Quist-Eriksson, Västra Frölunda
Ökl: Excellent, Ökk: 2, CK,  .

SV-13 
Ex Amino’s Born To Be A Fighter SE17855/2012
Ägare: Cecilia Järnqvist, Nora
Ökl: Excellent, Ökk: 1, CK, R-CERT

Just Pix Adrian SE33180/2012
Ägare: Tarja Räsänen, Saltsjö-Boo
Ökl: Excellent

Kitune’s Jermaine Jackson SE46420/2011
Ägare: Pia Larsson, Norrköping
Ökl: Very good

Leiionspitz Famous Finley S51052/2008
Ägare: Jenny Byström, Västerås
Ökl: Very good

Leiionspitz Quality Qevin SE11121/2011
Ägare: Lisbeth Åberg, Degerfors
Ökl: Excellent, Ökk: 4

Lejonbols pommes William SE30058/2011
Ägare: Sally Månsson, Osby
Ökl: Very good

Teddywood’s Triton By Sunshine SE37133/2012
Ägare: Ing-Marie Hägg Nilsson, Linköping
Ökl: Very good 

Championklass
SE UCH FI UCH DK UCH Nord UCH N UCH C.I.B 
Coryana’s Kalvin SE40944/2010
Ägare: Conny Gustafsson, Tranås
Chkl: Very good

C.I.B EE CH FI UCH FI V-11 SE UCH 
Essente Ofedor Ostar SE20944/2010
Ägare: Madeleine Andersson, Tungelsta
Chkl: Excellent, Chkk: 2, CK, Bhkl: 4

SE UCH 
Kitune’s Michael Jackson SE46416/2011
Ägare: Lena Frisk, Hålta
Chkl: Excellent, Chkk: 4

NORD UCH 
Leiionspitz Lovely Lyvan SE56578/2009
Ägare: Lisbeth Åberg, Degerfors
Chkl: Disqualified

SE UCH 
Leiionspitz Smash-Hit Shevy SE62658/2011
Ägare: Marita och Göran Carlstedt, Mora
Chkl: Excellent, Chkk: 3, CK,  .

Leiionspitz Unforgettable Urax SE33018/2012
Ägare: Gunilla Paulson-Schutt, Ludvika
Chkl: Excellent, Chkk: 1, CK, Bhkl: 2

SE UCH FIN UCH 
Lejonbols Mocca Latte S18250/2007
Ägare: Lotta Jegenstam Lignell, Bergshamra
Chkl: Very good

SE UCH 
Lovely Megan’s Arnold Schwarzenegger 
S54009/2006
Ägare: Pernilla Åhlin, Flen
Chkl: Excellent

FIN UCH, He-12, W-12 
Milaika’s Hjalte FI10942/11
Ägare: Sari Tamminen, Karinainen FINLAND
Chkl: Very good

Veteranklass 8 år-
Ronevikens Ambers Flinta S17938/2004
Ägare: Susanna Söderberg, Trosa
Vetkl: Very good, Vetkk: 2

C.I.B SE UCH DK UCH NO UCH FI UCH 
NordV-08 SV-09 KBHV-09Dt.Ch.VDH, Dt.Ch.
EKW 
Leiionspitz Unic S44101/2006
Ägare: Marita och Göran Carlstedt, Mora
Vetkl: Excellent, Vetkk: 1, CK, Bhkl: 1, BIR, BIS

Seniorklass 10 år-
Ronevikens Ambers Flinta S17938/2004
Ägare: Susanna Söderberg, Trosa
Senkl: Very good, Senkk: 1

Ring 2-Tikar
Domare Kurt Nilsson

Valpklass 4-6 mnd
Essente Tanchelle Tiza SE19906/2014
Ägare: Jenny Kindstrand, Söderköping
Valpkl: 2, HP

Tons of Joy Spindincious Akys SE28690/2014
Ägare: Joacim Sandström, Tobo
Valpkl: 1, HP, BIM-valp 4-6 mnd

Valpklass 6-9 mnd
Akidus Chanell No Five SE59622/2013
Ägare: Ann-Marie Randelin, Tystberga
 Valpkl: 3

Akidus Jadore SE59621/2013
Ägare: Susanna Söderberg, Trosa
Valpkl: 2

Daqela’s Faye SE58757/2013
Ägare: Mattias Hedrén, Bunkeflostrand
Valpkl: 1, HP, BIR-valp 6-9 mnd

Juniorklass 9-18 mnd
Ex Amino’s Dance With The Devil SE42623/2013
Ägare: Maria Stokstad, Värmdö
Junkl: Very good

Ibixys Faithful Aurora SE45854/2013
Ägare: Liam Hansson, Söderköping
Junkl: Disqualified

Lovely Megan’s Izabella Scorupco 
SE20733/2013
Ägare: Johanna Ilomäki, Norrköping
Junkl: Excellent

Lovely Megan’s Jana Kramer SE47022/2013
Ägare: Ulla-Carin Totney, Gullringen
Junkl: Excellent, Junkk: 2, CK, 

Lovely Megan’s Julia Roberts SE47021/2013
Ägare: Inger Sjöstrand, Norrköping
Junkl: Very good

Orionstjärnans Sendo Of Norway 
SE32859/2013
Ägare: Malin Jansson, Knivsta
Junkl: Excellent, Junkk: 4

Palma av Geehrbacch SE31144/2013
Ägare: Lisbeth Åberg, Degerfors
Junkl: Excellent, Junkk: 3, CK

Polkas valpar Geisha SE36059/2013
Ägare: Cecilia Andersson, Årjäng
Junkl: Very good

Polkas valpar Molly SE36061/2013
Ägare: Johan Dalros, Skillingaryd
Junkl: Very good

Visca von der Pferdekoppel SE50982/2013
Ägare: Marita och Göran Carlstedt, Mora
Junkl: Excellent, Junkk: 1, CK.

Zeldas Kola Kolanut SE44287/2013
Ägare: Elisabeth Björkegren, Munkfors
Junkl: Excellent

Unghundsklass 15-24 mnd
Leiionspitz X-tra Xana SE16933/2013
Ägare: Marita och Göran Carlstedt, Mora
Ukl: Excellent, Ukk: 1

Lejonbols Signe Tillisch SE62284/2012
Ägare: Eva Ohlsson, Uppsala
Ukl: Excellent, Ukk: 2

Öppenklass 15 mnd-
Balder-Balder Iselin Kjempefin SE48727/2011
Ägare: Karin Karlsen, Floda
Ökl: Very good

Bittebit’s Gilde Polly SE46122/2011
Ägare: Mariette Styrenius, Trollhättan
Ökl: Excellent, Ökk: 1, CK, R-CERT, Btkl: 3

SE JV-12 
Bonus Pop Up’s Apple SE15759/2012
Ägare: Maja Ärleborg, Ärla
Ökl: Very good

RLD N 
Essmania’s India SE26302/2011
Ägare: Camilla och Madeleine Svensson, Väse
Ökl: Excellent, Ökk: 2, CK, 

Essmania’s Jacarta SE49719/2011
Ägare: Eva Schrimpf, Stenungsund
Ökl: Very good

Ex Amino’s Angel of Heaven SE23803/2011
Ägare: Madeleine Andersson, Tungelsta
Ökl: Very good

Ex Amino’s Angel of Life SE23802/2011
Ägare: Helena Nordström, Rönninge
Ökl: Excellent, Ökk: 4

Ex Amino’s Born to be a Star SE17856/2012
Ägare: Maria Grunte, Huddinge
Ökl: Very good

Fluffy Diamonds Marikken SE17685/2011
Ägare: Camilla Hartzell, Vendelsö
Ökl: Good

Goagullan’s Belize SE40586/2011
Ägare: Julia Norlen, Västerås
Ökl: Very good

Just Pix Aina SE33187/2012
Ägare: Jim Lydås, Mörsil
Ökl: Excellent

Kvarnsjölidens Sakita SE43939/2011
Ägare: Eva Agetoft, Vendelsö
Ökl: Very good

SE V-13 
Leiionspitz Unforgettable Ullis SE33020/2012
Ägare: Sofi Karlsson, Sturefors
Ökl: Excellent, Ökk: 3, CK, .

Lovely Megan’s Grace Kelly SE62219/2011
Ägare: Matilda Kindstrand, Söderköping
Ökl: Very good

Lovely Megan’s Faith Hill SE62661/2010
Ägare: Jenny Kindstrand, Söderköping
Ökl: Very good

Orionstjärnans Nike the Star SE53583/2011
Ägare: Monika Jacobsson, Märsta
Ökl: Very good

Teddywood’s Tingeling by Sunshine 
SE37130/2012
Ägare: Therese Andersson, Lammhult
Ökl: Excellent

Championklass
N UCH 
Bittebit’s Enora NO52385/10
Ägare: Lene Christin Helgesen, Drammen NORGE
Chkl: Excellent, Chkk: 2, CK, CERT, Btkl 2, Svenskt 
Championat

FI, EE, LV, LT, BALT CH 
Enören Ani FI39833/10
Ägare: Anita Salin, Björneborg FINLAND
Chkl: Excellent, Chkk: 3, CK, 

SEUCH 
Leiionspitz Marvellous Miyaka SE56571/2009
Ägare: Yvonne Nordén, Västerhaninge
Chkl: Very good

SEUCH NOUCH DKUCH FIUCH DKJV-12 DKV-
12 NordJV-12 NOV-13 
Leiionspitz the one and only Takiri 
SE12440/2012
Ägare: Marita och Göran Carlstedt, Mora
Chkl: Excellent, Chkk: 1, CK, Btkl: 1, BIM

Zicata’s Kessi of Benji NO37537/12
Ägare: Kine Oppegård
Chkl: Excellent, Chkk: 4
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C.I.B. EE CH FI UCH NORD UCH NO VCH 
RLD N RLD F RLD A RLD M SE VCH  

 

Balule Cactus

Vi är så stolta över Cactus som är den första eurasiern som tagit  
rallylydnadsdiplom i mästarklass!  
Ägare Camilla & Madde Svensson

Veteranklass 8 år-
Foxfire Queen of Black Gold S17802/2006
Ägare: Madeleine Andersson, Tungelsta
Vetkl: Very good, Vetkk: 4

Gomorran’s Glimma S44095/2006
Ägare: Eva Adler, Tyresö
Vetkl: Excellent, Vetkk: 2

C.I.B SEUCH DKUCH NOUCH FIUCH NV-04, 
KBHV-05, NV-05 
Leiionspitz Esta S37167/2002
Ägare: Marita och Göran Carlstedt, Mora
Vetkl: Excellent, Vetkk: 1, CK, Btkl: 4

SE UCH 
Sund stamm’s Chica Champagne S52884/2005
Ägare: Suzanne Bengtsdotter, Katrineholm
Vetkl: Excellent, Vetkk: 3

Seniorklass 10 år-
C.I.B SE UCH DK UCH NO UCH FI UCH NV-04 
KBHV-05 NV-05 
Leiionspitz Esta S37167/2002
Ägare: Marita och Göran Carlstedt, Mora
Senkl: Excellent, Senkk: 1, CK

Avelsklass
Balder-Balder Arttu Makalös

Tävlade med avkommor:

9,51,52,53
1, HP (Bästa grupp)

Uppfödargrupp
Kennel Leiionspitz

Marita och Göran Carlstedt
1, HP (Bästa uppfödargrupp)

Kennel Ex Amino’s

Madeleine Andersson
3, HP

Lovely Megan’s

Suzanne Bengtsdotter
2, HP
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Kitune’s elvis presley kramar Nathea på gotland. Fotograf: Kenth Frisk
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Sugen på en eurasierhelg??
Då tycker vi att ni ska komma och tillbringa helgen den 19 – 21 september med oss då på Överlida Camping som ligger mellan Ullared 
och Svenljunga. Helgen kommer att bland annat att innehålla massageföreläsning med prova-på, ringträning och en skojutställning. 
Och såklart är lördagskvällen vigt för gemensam grillafton. Senaste anmälningsdag är 1 augusti. Låter detta kul så är ni varmt välkomna 
att höra av er till oss på nettan-1969@hotmail.com eller telefon 0325-51030. Ni kan även gå in på min blogg: zeldatindra.wordpress.com 
för mer information.

Vi, Jeanette och Hasse, samt våra tre eurasiertjejer hoppas på att vi syns i september!

Rallylydnadshelg

Helgen 9-11 maj anordnade Madde och Camilla 
Svensson en hel helg fullbokad på Karlstad Bruks-
hundsklubb. Fylld med träning och bra teori att 
kunna om man vill ägna sig åt rallylydnad med sin 
eurasier.

Vi fick träna både i grupp och enskilt med mycket beröm och 
positiv förstärkning. Det är viktigt för att få våra hundar att 
tycka att träningen är rolig. Hundarna är ju individer så vissa 
krävde mer glädje och godismotivation än andra. Vi möttes på 
fredagen för att avnjuta middag och fika tillsammans och börja 
med den teoretiska delen. Sedan var det dags att dra sig till 
sängs för en fullspäckad lördag.

På lördagen började vi runt förmiddagssnåret och begav oss ner 
mot den stora fina träningsplanen, där vi började med att öva 
kontakt och placering av hunden. Att den skulle sitta ordentligt 
vid sidan samt att den skulle hålla sig intill matte vid höger samt 
vänster sida vid gång. Efter det började Madde och Camilla 
bygga upp Rallylydnadsbanor där vi skulle få prova på de olika 
momenten och gå banorna. Söndagen såg ungefär likadan 
ut och minst lika trevlig! Däremot började vi morgonen med 
teori istället innan vi begavs ut för att träna. Madde och Camilla 
gav alla individuella tips och råd för att få till alla moment och 
banorna på bästa sätt och vi kunde inte ha skattat oss mer 
lyckliga över den kunskap och glädje från helgen som vi nu bär 
i bagaget. 

Vi vill tacka Madde och Camilla som anordnade denna härliga 
helg full av nyttigheter, roligheter och det mycket trevliga 
sällskapet av goa eurasier och deras mattar och hussar!

// Jennifer och Madeleine Andersson 

Eurasieralmanacka 

2015

- Nu återupptar vi succén med klubbens egna 
eurasieralmanacka!

Vi behöver hjälp av er medlemmar med bidrag och efterlyser 
därför vackra bilder på eurasier från alla årstider. För att bilderna 
ska kunna användas till almanackan ställs det en del krav på 
bilderna:

-liggande foto

-endast digitala bilder

-bra skärpa och hög upplösning på bilderna (för att upplös-
ningen ska räcka till en bild i kalendern så måste kameran vara 
på minst 5 megapixel)

-inga människor med på bilden, dock går det bra med barn och 
eurasier. 

-bilder nedladdade från bloggar och facebook går INTE att 
använda

Sänd in dina bilder senast 1 november till redaktor@eurasier-
klubben.se och glöm inte att skriva ägare, fotograf och hundens 
namn. Mer info om kostnad och beställning kommer i nästa 
nummer.
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Vardagsbeteende hos 20 
svenska hundraser

Våra hundar hamnar dagligen i situationer som 
hunden kan uppfatta som stressande eller obehag-
liga t.ex. främmande människor och hundar som 
kommer fram och hälsar, plötsliga ljud, at åka hiss 
eller bli lämnade ensamma. Det liv många hundar 
och hundägare lever idag förutsätter att hunden 
kan hantera alla dessa situationer. För att hunden 
ska ha de bästa förutsättningarna att klara det vill 
de flesta hundägare ha en lugn, lekfull och orädd 
hund. Den här studien handlar om att reda ut hur 
vardagsbeteendet ser ut i tjugo olika hundraser i 
Sverige. Hur är vardagsbeteendet i de olika ra-
serna, finns det likheter och skillnader samt om det 
går att påverka vardagsbeteendet genom avelsar-
betet?

Enkät om vardagsbeteende
För att få information om hur det ser ut i de tjugo raserna idag 
bad vi hundägare att svara på en enkät på internet. Insamlingen 
av enkätsvaren började sommaren 2012. Enkäten består av 
samma frågor som den som användes i projektet Mentalt sund 
collie. Totalt svarade varje hundägare på 152 frågor om sig själv, 
hundens identitet och hundens beteende i olika vardagssitua-
tioner. Genom att svara på hur ofta eller hur mycket 

 
hunden visar ett specifikt beteende, på en skala mellan 1 och 5, 
har hundägarna beskrivit deras hunds vardagsbeteende. Höga 
värden innebär att hunden visar beteendet ofta eller mycket.

Frågorna i enkäten kan läggas ihop för att skapa ett värde för 
olika beteenden t.ex. jakt (av t.ex. harar, ekorrar och liknande om 
tillfälle ges), träningsbarhet och rädsla för främmande männ-
iskor. För alla hundar vi har svar om, har vi genom att lägga ihop 
hundägarens svar på frågorna skapat 16 beteendeegenskaper. 
Varje beteendeegenskap baserades på svaren från mellan fyra 
och tio frågor.

Hundarna i studien
I studien fokuserade vi på 20 raser, det fanns både bruksraser 
och sällskapsraser representerade. Raserna valdes baserat 
på vilken rasgrupp de tillhör samt information från SKK och 
rasklubbarna. Fram till oktober 2013 hade vi totalt fått in nästan 
3600 svar från hundägare för de 20 aktuella raserna. Det är stora 
skillnader i antalet svar per ras, från 67 till 353 svar. Det finns 
också skillnader mellan raserna vad gäller i åldern på hundarna, 
från drygt 4 år till nästan 7 år i genomsnitt i olika raser. För de 
flesta raserna har vi fått in ungefär lika många svar om tikar som 
om hanhundar.

Ålder och kön påverkar beteendet
När man studerar genernas betydelse för en egenskap är det 
viktigt att veta vilka andra faktorer som kan påverka. I den här 
studien hade vi information om hundarnas ålder när enkäten 
besvarades samt om det var hanhund eller tik. Den informatio-
nen användes för att se hur mycket ålder respektive kön påver-
kar vardagsbeteendet. Ålder hade en signifikant effekt på alla 
egenskaper utom icke-social rädsla (t.ex. rädsla för plötsliga ljud 
eller föremål). Generellt är t.ex. yngre hundar mindre aggressiva 
(mot okända hundar och människor) samt mer intresserade (av 
okända hundar och människor samt att leka med människor), 
se Figur 1. Kön hade en signifikant effekt på ungefär hälften av 
egenskaperna. Hanhundarna visar t.ex. generellt mer intresse 
för och aggressivitet mot andra hundar samt större intresse 
av att leka med människor jämfört med tikarna. Däremot visar 
tikarna mer jakt och är mer lättränade än hanhundarna. Tikarna 
visar också generellt mer rädsla gentemot andra hundar jämfört 
med hanhundarna.

Eftersom det är ett urval av hundar som vi har fått in svar om 
och därmed inte alla hundar av en ras finns det en felmarginal. 
Att det finns en signifikant skillnad innebär att den skillnad som 
vi kan se mellan de grupper som jämförs (t.ex. åldersgrupper, 
kön, olika raser eller rasgrupper) inte beror på den felmarginalen 
som finns. Det vill säga att även vid en jämförelse av alla värden 
inom osäkerhetsintervallet kvarstår skillnaden mellan de 
grupper som jämförs.

Figur 1. Medelvärden för de olika åldrarna på hundar som ingick 
i studien för egenskaperna aggressivitet mot och intresse för 
andra hundar. Generellt visar de yngre hundarna som ingick 
i studien mindre aggressivitet och mer intresse för okända 
hundar jämfört med de äldre hundarna i studien.

Skillnader mellan raser och rasgrupper
Vi började med att jämföra olika raser och rasgrupper med 
varandra för att se om det finns några likheter och skillnader. 
Resultaten visade att det finns skillnader mellan både raser och 
rasgrupper för de flesta egenskaperna. En av egenskaperna där 
man kan se en rasgruppsskillnad var intresse för andra hundar 
där vall-, boskaps och herdehundar (grupp 1) och sällskapshun-
dar (grupp 9) visar signifikant mindre intresse för andra hundar 
jämfört med övriga rasgrupper (grupp 2, 3, 6 och 8), se Figur 2.

Figur 2. Medelvärden för olika rasgrupper för egenskapen 
intresse av andra hundar. I grafen ser vi att rasgrupp 1 och 9 
(vall-, boskaps- och herdehundar samt sällskapsraser) har ett 
lägre medelvärde för egenskapen vilket innebär att de överlag 
visar mindre intresse av andra hundar.

Vi tittade också på skillnader mellan bruksraser (raser som 
Svenska brukshundklubben har avelsansvar för) och sällskapsra-
ser (övriga raser). Studien visade att bruksraserna generellt visar 
större intresse av att leka med människor och är mer lättränade 
jämfört med sällskapsraserna. Bruksraserna visade också mindre 
icke-social rädsla än sällskapsraserna. Det finns dock stora 
skillnader mellan raserna, framförallt bland sällskapsraserna.

Vi har sett att raser som generellt är mer intresserade av att leka 
med människor också är lättare att träna. Dessutom verkar raser 
som är mer intresserade av andra hundar generellt visa mindre 
aggressivitet mot andra hundar. Detta gäller för raserna som 
helhet och inte nödvändigtvis för enskilda individer.

Arvbarheter
I studien skattade vi även arvbarheter för vardagsegenskaperna. 
Våra resultat stämmer väl överens med andra studier på bete-
endeegenskaper och visar att det finns en genetisk variation 
för vardagsbeteende. Exempel på egenskaper med medelhög 
eller hög arvbarhet i de flesta raserna är intresse av att leka med 
människor samt träningsbarhet. Exempel på egenskaper med 
något låg till medelhög arvbarhet är aggressivitet mot andra 
hundar och främlingar. Rädsla för andra hundar, främlingar och 
icke-social rädsla har även de låg till medelhög arvbarhet. Alla 
de här egenskaperna kan därmed påverkas genetiskt, oavsett 
om just de egenskaperna är grund för urval av avelsdjur eller 
inte. Det är därför viktigt att bevaka dessa egenskaper inom 
rasen även om de inte ingår i det direkta avelsarbetet. Det 
finns också goda möjligheter att genom avelsarbetet förbättra 
många av de egenskaperna som är viktiga för de allra flesta 
hundägare.

Sammanfattningsvis finns det skillnader i vardagsbeteende mel-
lan olika raser. En del av dessa skillnader beror på generna vilket 
gör det möjligt att påverka egenskaperna genom avelsarbetet.

Källa: skk.se

Att följa med på fisketur kanske inte är något man gör till vardags, men ack så spännande det är. Foto: Jenny Byström
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Eurasierträff på Brandalsund 

Vi hade ju verkligen sett fram emot den här lörda-
gen i Mars och äntligen blev den av. Efter en upp-
samling i Södertälje så slog vi följe ut till Brandal-
sund för att släppa våra fyrbenta innan kossorna 
skulle släppas ut.

Även den här gången hade vi nya intressenter med oss för att 
få träffa vår underbara ras.  Väl ute på sundet stod några som 
hittat dit själva och väntade upp oss andra.  Den ena efter den 
andra av våra hundar släpptes lösa i hagen och genast var det 
massor med eurasier som sprang runt överallt.  Ibland kom det 
ett undrande hundansikte och tittade på en för att upptäcka att 
”nej du var inte min matte/husse” och som lite förvirrat sprang 
vidare.  Så många hundvänner att  leka med, jaga och bara 
springa, springa, springa fritt, ner i vatten och upp igen, runt, 
runt, runt. En sådan glädje hos alla!

Roger som var dagens grillmästare såg till att grillarna var tända 
och klara när det var dags för lunch. Så när vi alla hade gått runt 
udden var det bara att börja grilla och äta sin medhavda fika. 
Vackra Leiionspitz X-tra Xanti ”Xanthi” höll givetvis ställningarna 
vid fikat och håller man inte i sitt fikabröd, ja då får man helt 
enkelt skylla sig själv.  Det är ju bäst att passa på när chansen 
finns.

Det var inte bara våra fyrbenta som tog chansen till ett bad 
denna dag. Elias med Ystra och Tildra från Balder - Balder tog sig 
ett dopp och fem hundar stannade blickstilla upp och undrade 
vad sjutton han höll på med? 

”Hörru du din galning du har ju ingen päls!”. Fotograf: Helen Nordström

40 eurasier och två andra raser med familjer var med under 
denna soliga och varma dag i underbar natur den 29 Mars. 
Kanske har vi några nya eurasierägare också?  Några av de som 
kom ut till Brandalsund utan hund kom fram och var mäkta 
imponerade över att vi kunde släppa alla hundarna tillsammans 
utan minsta bråk. Så fantastiskt, ja vad säger man? VI HAR JU EN 
FANTASTISK RAS!

Ett stor tack till alla som var med och förgyllde dagen, det är 
vi tillsammans som gör det så oslagbart.  Håll utkik efter nästa 
träff, så ses vi snart igen.

/Helen Nordström

Det är härligt med en liten fikapaus ibland. Fotograf: Helene Nordström

Fotograf: Sara Ljusterfors

Sammanställning från 
uppfödaremöten 1-2 februari 
2014
På orterna Lammhult, Borås, Södertälje och tele-
fonmöte i Norra Sverige. Ca 50 personer slöt upp 
och diskuterade frågorna som avelskommittén 
hade satt ihop.

Mentalitet

1. Vad anser Ni om Eurasierns mentalitet idag? både de som 
är positivt och negativt.
Svar: Eurasierns mentalitet upplevs som god i det stora hela 
både i vardagen, hos veterinär och prov/utställning och övriga 
situationer. 

Det är positivt att de är olika i mentaliteten. Stor förbättring de 
senast åren. En och annan eurasier som visar otrygghet är oftast 
ägarrelaterat. Starkt bundna till sina ägare. Det finns individuella 
skillnader inom rasen där retningströskeln kan variera. Även 
jaktintresset varierar stort inom rasen.

2. Hur ska vi göra för att förbättra mentaliteten?
Svar: Eurasiern är teaterapor. Viktigt att som uppfödare 
informera sina valpköpare om hur en eurasier ska hanteras och 
tränas. Trygghet och konsekvent uppfostran utan dalt.

Välja sina avelsdjur noga och avla på stabila hundar. Att klubben 
utformar en broschyr med råd och information som delas ut till 
valpköpare.

3. Hur ska mentaliteten vara enligt standard 
– tolkningsfråga?
Svar: Enligt standard står det: Eurasiern ska vara självmedveten, 
lugn och balanserad med hög retningströskel, vaksam och 
uppmärksam utan att vara skällig. Den har stark bindning till sin 
familj och är reserverad mot främmande personer utan att vara 
aggressiv. Ordet reserverad borde bytas ut mot ointresserad av 
främmande människor. Eurasiern ska vara hanterbar. Eurasiern 
är signalkänslig – läser av vilken person du är.

Labradormentalitet eftersträvas ej.

4. Är rasen en förstagångshund – hur presenterar/saluför vi 
Eurasiern för våra valpköpare?
Svar: Några svarar att eurasiern inte är en förstagångshund, 
andra tycker att det är absolut en förstagångshund. Det som vi 
är överens om är att ge rätt information till blivande valpköpare 
och som uppfödare finnas till hands för frågor och hjälp. 
Eurasiern är kanske inte en ras för alla. Att sälja får inte vara 
viktigare än att det blir rätt.

5. Bilaga 1. (Hur domare tar kontakt). Läs igenom och 
diskutera om det är rätt sätt att ta kontakt med en eurasier.
Svar: alla tycker att texten är bra. Domaren får inte dalta med 
hunden, ej smyga fram eller stirra utmanade hunden i ögonen. 
En domare bör tänka på sin klädsel, ej fladdrande kläder eller 
hattar. Det finns domare som redan när bedömning börjar är 
negativt inställda till rasen. Det är inte OK att låta domare testa 
mentaliteten med div. gester ej heller låta en domare överta 
kopplet.

Exteriört
1. Vad tycker ni om kvaliteten på svenska Eurasier? Vilka fel 
och förtjänster finns?
Svar: Rasen är fortfarande ohomogen. Bra kvalitet men det finns 
kunskapbrister hos många uppfödare. Svårt att se könsprägel. 
Ögonformen börjar bli rundare. För små tikar. Dåliga förbröst. 
Hålla koll på vinklar fram och bak. Vädertåliga pälsar med bra 
kvalitet.

2. Hur ska en Eurasier se ut enligt rasstandarden 
- tolkningsfråga?
Svar: Rasstandarden ska följas, man ska se alla tre raserna i 
hunden, ingen ras får ”slå över”

3. Det som är fel, hur ska vi göra för att förbättra 
exteriören?
Svar: Utbildning för uppfödare inom klubben. Ej para 
ytterligheter.

Diskvalificerande fel som tex. tandförluster noteras på kritiklap-
pen och som uppfödare sen kan få ta del av.

Raskompendiet
1. Finns det något som vi bör ta upp i raskompendiet? 
Ändra text, byta ut bilder eller tillägga?
Svar: Kompendiet är bra men det kan ändras några bilder.

Övrigt
Övrigt som tas upp på mötet
Svar: För lågt krav på avelshanar. Utvärdera kullar efter import-
hanar. Ta fram statistik ang. beteendebeskrivning. Klubben 
anordna helg med BPH beskrivningar. Önskar uppföljningsmöte 
1 gång per år.

EvO 2014
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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 

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

Teddywood’s 
Linda Hagelvik, 

Lammhult (Småland) 
Tel: 0472-269011

 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

Röntgenresultat
Reg.nr Namn Kön HD ED Patella

SE15756/2012  Bonus Pop Up’s Abdon H D UA UA

SE41138/2012 Coryana’s Macro H A UA

SE41134/2012 Coryana’s Mira T A 1

SE15827/2013 Cool Surprise Maja T A 1 UA

SE28016/2012 Edeängs Liva T D UA

SE35894/2012  Essmania’s Kadina T A UA

SE35900/2012 Essmania’s Kairo H B UA UA

SE51218/2012  Essmania’s Lakki T A UA UA

SE23730/2013 Emfi’s Trocadero H A UA

SE17855/2012 Ex Amino’s Born To Be A Fighter H A UA UA

SE31489/2012 Ex Amino’s Created By Joy Of Life H B UA UA

SE33187/2012 Just Pix Aina T B UA UA

SE33184/2012 Just Pix Alwa T B 1 UA

SE33186/2012 Just Pix Amy T C 2

SE64477/2010 Järpéns Puppies Apollon H D UA

SE52985/2012 Kitune’s Elvis Presley H A UA UA

SE52981/2012 Kitune’s Jill Johnson T A UA UA

SE44211/2012 Leiionspitz Wildstar Wilja T A UA UA

SE44210/2012 Leiionspitz Wildstar Wilda T A UA UA

SE33020/2012 Leiionspitz Unforgettable Ullis T A 1 UA

SE33021/2012 Leiionspitz Unforgettable Uma T A UA UA

SE62659/2011 Leiionspitz Smash-Hit Shadow H A UA

SE52988/2012 Kitune’s Prince H A UA UA

SE62282/2012 Lejonbols Royal Gala H C UA UA

SE62284/2012 Lejonbols Signe Tillisch T A UA UA

S55652/2009 Lovely Megan’s Denzel Washington H B UA UA

SE57771/2012 Risan Gårdens Minna T A UA UA

SE57767/2012 Risan Gårdens Moltas H B UA UA

SE57772/2012  Risan Gårdens Morran T A 1

SE19720/2012 Sorschies Wi Cola T A UA UA

SE37133/2012 Teddywood’s Triton By Sunshine H A UA UA

SE37136/2012 Teddywood’s Troja By Sunshine T A 2 UA

SE37131/2012 Teddywood’s Tintin By Sunshine H A UA UA

SE37130/2012 Teddywood’s Tingeling By Sunshine T A UA UA

SE64307/2010 Westerner Biscaya T D 1

SE30244/2011 Wolfmoor Chili T B UA

SE19004/2013 Zeldas Moonraker H B 1

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, 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

Mer bilder från Eurasierspecialen 2014

X. Ex amino’s Angel of life

Y. Essmanias Hidalgo

Z. Reldaz Comet, vinnare Busigaste eurasiern

Å. Essente ofedor Ostar Bhkl 4

X Y

Z

Å
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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 Lo-
renz, 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


