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Avelskommittén Informerar

Redaktörens raderOrdförande har ordet
Hallå!

Hoppas ni har haft en bra sommar med mycket hundaktiviteter.

Snart kommer höstens alla underbara färger och temperaturen 
lockar till långa skogspromenader och jag hoppas att ni kan 
utnyttja detta! Som många av er kanske sett har vi tyvärr 
blivit tvungna att ställa in klubbens planerade aktivitetshelg i 
september pga. för få anmälda.

Den senaste tiden har vi fått några vakanser i olika kommittéer 
så finns det någon som skulle kunna tänka sig att göra en insats 
för rasen hör gärna av er till mig ordförande@eurasierklubben.se

Under specialen i Orsa sålde vi kaffe med dopp. Det var väldigt 
uppskattat, vi funderar på att även sälja varmkorv nästa år. F 
Finns det någon som är på plats under utställningen och kan 
tänka sig hjälpa till med det så hör av er så vi kan samordna det 
hela. Anmälan till mig på ovanstående adress.

Nu ser jag fram emot att träffas på Avelskommitténs konferens i 
Jönköping 6-8nov.

Tomas Tegnér-Ordförande

Hej! 

Då är hösten snart här och vi hoppas att ni har haft en fin 
sommar! 

Vi är i full gång med det sista i planeringen inför den stora 
avelskonferensen som går av stapeln i början av oktober, ni 
finner inbjudan längre fram i tidningen.

Extra glada är vi över alla anmälningar till klubbens hälsoregister 
som trillar in vart eftersom, tack alla ni som bidrar! Än finns det 
mer att registrera och då inte enbart det som syns när man som 
uppfödare går in på hälsosidan, allt är av intresse. Så skicka in 
och bidra med det du kan och bidra till att vår ras får förbli sund 
och frisk då detta är ett mycket bra verktyg för alla uppfödare!

Vi vill passa på och upplysa er alla om att när hunden avlider 
finns hunden fortfarande registrerad på Svenska kennelklub-
bens hunddata tills det att man som ägare tar kontakt och säger 
till att hunden inte är vid liv längre. Ni finner ett formulär att 
fylla i på denna länk: http://hundar.skk.se/hunddata/Kontakta.
aspx  

Tidigare i år har vi arbetat med utvärderingen av RAS, denna 
presenteras längre fram i tidningen.

Är du intresserad av avelsfrågor och brinner för vår ras? Välkom-
men att höra av dig om du kanske skulle vilja arbeta med oss då 
vi söker fler personer till avelskommittén. Hör av dig om du vill 
veta mer om vad detta innebär till någon utav oss. 

Jenny & Madeleine
avelskommitte@eurasierklubben.se

Då var vi redan framme vid årets tredje nummer, eurasierbladets 
höstnummer.  
Jag hoppas ni haft en skön sommar och njutit ordentligt. Vi i 
redaktionen hade sett framemot att få ta del av era sommar-
berättelser, vad ni gjort tillsammans med era hundar i sommar 
men tyvärr har vi inte fått in några bidrag. Men jag hoppas ni 
ändå finner en hel del läsvärt i detta nummer.

Detta blir mitt sista nummer som redaktör och som medlem i 
redaktionen. Jag har suttit med i redaktionen sedan början av 
2012 och varit redaktör sedan 2013. Av privata skäl har jag nu 
valt att lämna denna kommitté med blandade känslor.  
Dels har inte riktigt energin att jobba med tidningen funnits där 
sista tiden och dels kommer jag framöver inte kunna lägga den 
tid, fokusering och engagemang som krävs på redaktionsar-
betet. Därför tycker jag att det är bättre att lämna min plats till 
förfogade för någon annan som har bättre tid och engagemang 
att göra ett bra arbete.

Det har varit fem mycket givande och roliga år och redaktions-
gänget har varit fantastiska att jobba med! Ett stort tack till er 
för dessa fina och roliga år tillsammans med bra samarbete!

Nu lämnar jag över redaktörsposten till Camilla Norberg som 
redan sitter i redaktionen som skribent sedan en tid tillbaka. 

Layoutarbetet kommer att tas över av Menno Baukjer som bland 
annat jobbat med den nederländska eurasierklubbens tidning. 
Jag önskar er lycka till i det fortsatta arbetet med Eurasierbladet!

Och till er medlemmar vill jag tacka å mina och övriga redaktio-
nens vägnar för den fina respons vi ofta får på arbetet med vår 
klubbtidning. Tack!

Sara Ljusterfors-Redaktör

Foto: Sara Ljusterfors
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Svenska Eurasierklubben anordnar

Kurs i 
Anatomi & bedömningsteknik

med Moa Persson 
Steg 2

1-2 oktober 2016 
Plats: Stockholms Hundsportcenter, Upplands Väsby

En kurs för dig som gått steg 1 tidigare och som är eurasieruppfödare eller intresserad 
eurasierägare som ägnar sig åt hundutställning, bruks, lydnad etc.

Pris 1000 kr/person inkl. lunch och kaffe

Anmälan till SvEuk:s sekreterare 
Emma 073-0735549 

sekreterare@eurasierklubben.se

Anmälan är bindande, betalning senast 30 september. 
Först till kvarn! Max: 20 personer

 
Välkommen till  

Avelskonferens 2016
Vi vill härmed bjuda in klubbens uppfödare och 

hanhundsägare (i avel) till avelskonferens 8-9 oktober 

Vi kommer att bo och ha föreläsningar på A6 Hotell och Vandrarhem i Jönköping.
Ni ringer och bokar rum själva, samt uppger om ni vill deltaga på middagen lördag kväll. 

Under middagen kommer en liten tävling att ske med fina priser!

Klubben står för lunch lördag, därför behöver ni också anmäla er till oss om att ni kommer. 
Ange namn samt om du har några ev. allergier.

Boende:
A6 Hotell och Vandrarhem, tel: 036-34 00 41 

Uppge Svenska Eurasierklubben.

Hotell

-enkel: 650kr

-dubbel: 750kr

-3-4 bäddsrum 325kr/person

 Vandrarhem

-enkel: 450kr

-dubbel: 650kr/rum

-3-8 bäddsrum: 295kr/person

 
 Hund kostar 100kr extra och det måste uppges vid bokning.

OBS! De får inte följa med in där vi kommer sitta och ha föreläsning.
Frukost ingår i alla priser, men inga sängkläder eller handdukar om man bor på vandrarhem 

Program kommer senare när allt är spikat.  
Platserna är begränsade och vi hoppas på en bra uppslutning!

Vi önskar er anmälan snarast men senast 16/9.

Varmt välkomna!

Jenny och Madeleine

Avelskommittén

Mail: avelskommitte@eurasierklubben.se

Tel: 0738-43 79 11 / 070-778 65 65



10 EURASIERBLADET #3 2016 EURASIERBLADET #3 2016 11

Många hundägare lägger ner mycket tid på att ak-
tivera sina hundar. Det kan handla om lydnadsträ-
ning, weightpull, spår, skydd, jakt och agility. En 
del cyklar eller löptränar med sina hundar, andra 
åker på utställning, tävlar i freestyle och vissa 
hundar används även professionellt inom t.ex. 
polis-och väktaryrkena. Fördelen med alla dessa 
aktiviteter är att vi får tillbringa mycket tid med 
våra hundar samtidigt som vi håller dem i en fysisk 
god form och ger dem mental stimulering. 

Men precis som oss människor kan även hundar bli stela av 
aktivitet, få förkortad muskulatur och muskelspänningar. Många 
av tävlingsgrenarna inom hundsporten ställer allt högre krav 
på hundens fysik och de kan få överbelastningsskador pga. för 
hård eller felaktig träning, för snabb ökning av träning, för dålig 
grundträning samt andra skador pga. olyckor eller sjukdomar.

En väl fungerande hund har en naturlig elasticitet och smidighet 
i kroppen. En hund med förkortad muskulatur och muskelspän-
ningar däremot får ett ökat tryck och en nedsatt rörlighet runt 
lederna i området. Blodkärlen stryps åt kring dessa leder vilket 
gör att blodcirkulationen hämmas. Muskler, leder, senor och 
senfästen får otillräckligt med näring och syre som i sin tur 
leder till att mjölksyran som byggts upp i muskulaturen under 
aktivitet inte transporteras bort på ett effektivt sätt.  
Denna ansamling av mjölksyra och andra slaggprodukter 
irriterar smärtreceptorerna i musklerna. Hunden upplever då 
smärta och som i sin tur leder till ytterligare ökad spänning och 
ännu sämre blodcirkulation. En ond cirkel har nu uppstått som 
kan bli långvarig om man inte upptäcker och bryter den i tid.

Andra orsaker till försämrad rörlighet och muskelspänningar 
kan vara olika sjukdomstillstånd såsom artros. Detta innebär en 
obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket 
som leder till att ledernas rörelseförmåga och helt enkelt dess 
förmåga att arbeta på ett korrekt sätt försämras. Ibland kan det 
samtidigt uppstå en inflammation i leden.  
 
Faktorer som ökar risken för artros kan vara långvarig och tung 
belastning, övervikt, inaktivitet eller extremt hård träning, arv 
eller någon form av skada i leden.  Höftledsdysplasi, armbågs-
dysplasi och olika former av osteokondros är andra exempel 
som kan leda till artros.  
Lederna kan aldrig bli återställda från en artros men vi kan 
lindra och förebygga med hjälp av olika behandlingsmetoder. 
Inte olikt de behandlingar som ges till oss människor mot ovan 
nämnda besvär finns också effektiva behandlingsmetoder för 
våra hundar.

Massage 
Studier på hundar har visat att regelbunden massage och 
stretching under en längre tidsperiod kan förebygga och lindra 
bl.a. artros och åldersrelaterad stelhet. Med hjälp av massage 
och stretching minskar skaderisken samt ger hunden bättre 
förutsättningar till att prestera optimalt. Massage ökar även 
rörligheten runt leden så att hunden kan behålla sitt naturliga 
rörelsemönster, få en snabbare återhämtning och bibehålla sin 
elasticitet i muskulaturen.

Stretching
Djur stretchar (sträcker på sig) ofta instinktivt och spontant. De 
mjukar upp sina muskler och leder utan att ta i för mycket. På 
så vis hålls de redo för aktivitet.  En hund som blir stel eller har 
ont slutar att stretcha när det känns obehagligt. Muskeln blir 
då stelare och tillslut påverkas rörelsemönstret. En spänd och 
förkortad muskel är en svag muskel som lättare ådrar sig skador 
vid belastning. 

Det finns ett normalt rörelseomfång i leden och dess struktur. 
Det är viktigt att ha ett så normalt rörelseomfång som möjligt 
då begränsningar i leden ger en sämre belastning. För att 
uppnå max kraftutveckling är hundar, precis som oss människor, 
beroende av en full rörelsebana. 

Men kom ihåg att det även finns tillfällen då det rent av kan 

vara skadligt att stretcha. Exempel på sådana tillfällen är 
akuta inflammationer, frakturer, aktiva ledsjukdomar, vissa 
sjukdomstillstånd, muskel- och skelettsjukdomar, nyligen 
avslitna senor- ledband- eller muskler och vid akuta skador och 
muskelbristningar.

Behandlingsmetoder på 
hund 

De flesta hundar tycker massage kan vara riktigt skönt!  
Här masseras huvudets muskler.

Massagens effekter:

•	 Ökar blodcirkulationen.

•	 Syre och näring transporteras effektivare till muskler, 
bindväv, benväv och inre organ.

•	 Påskyndar lymfcirkulationen.

•	 Slaggprodukter transporteras fortare ut ur kroppen.

•	 Stärker immunförsvaret (genom ökning av NK-celler sk 
mördarceller).

•	 Sänker blodtryck och puls.

•	 Blodkärlen vidgas och låter blodet rinna friare, kroppen 
kan gå ned i varv.

•	 Hundens utsöndringsorgan (njure och tarm) stimuleras.

•	 Muskler och senor hålls elastiska, ledtrycket minskas och 
rörligheten ökas.

•	 Ökar utsöndringen av oxytocin-hormoner vilket bla leder 
till avslappning och välbehag.

•	 Stresshormoner sänks (minskad kortisol-halt).

 
Stretching leder till:

•	 Ökad muskelflexibilitet och rörelseomfång i lederna.

•	 Minskade spänningar i muskler, sena, ledband och 
ledkapsel.

•	 Slätar ut sammanväxter i bindväven.

•	 Förbättrar koordinationen.

•	 Ökad blodcirkulation.

•	 Minskar smärta och muskel ömhet samt verkar 
skadeförebyggande.

Strech av hundens tassar.
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Akupunktur
Akupunktur är en behandlingsmetod som går ut på att sticka 
nålar genom huden på bestämda punkter på kroppen. Metoden 
är mellan 4000-6000 år gammal och härstammar från Kina. 

Akupunktur har framförallt tre effekter; att lindra smärta, stärka 
immunförsvaret och att reglera olika fysiologiska funktioner. 
Smärtlindringen sker dels på spinal nivå i ryggraden och dels på 
central nivå i hjärnan genom att man aktiverar det nedåtgående 
centrala nervsystemet från hjärna till ryggmärgsnivå. Endogena 
opioider och serotonin frigörs vilket medför blockering av 
smärtfibrer. Dessa endogena opioider (bla endorfiner) är 
morfinliknande ämnen som kroppen själv producerar och har 
likt morfin smärtlindrande egenskaper, lugnande effekt och ger 
ett välbefinnande men saknar morfinets biverkningar. Akupunk-
turen ger även en ökad blodcirkulation och genomblödning 
lokalt i området. 

Akupressur
Akupressur grundas på samma metoder som akupunktur. Men 
istället för att använda en nål på punkterna så använder man ett 
tryck av fingret eller en palperstav.

 Akupressuren kan hjälpa hunden med många olika symtom och 
skador som t.ex. smärta, öroninflammation, ögonskador och 
magproblem. Fördelen med akupressuren är att hundägaren 
själv kan lära sig vissa punkter och tillfälligt själv hjälpa hunden 
när den uppvisar ett symtom.

Biolight
Biolight är en svensk metod som stimulerar kroppens läkning 
av inflammatoriska tillstånd med hjälp av pulserande ljus av 
specifika våglängder. Behandlingen är smärtfri och har inga 
biverkningar, den ökar lymf- och blodcirkulationen och dränerar 
bort mjölksyra från musklerna efter träning. 

Med hjälp av Biolight kan skade- och rehabiliteringstiden 
förkortas, fysisk belastning av olika muskelgrupper underlättas 
och riskerna för komplikationer minska avsevärt. 

Denna metod läker också sår och andra inflammatoriska 
tillstånd snabbare samt ökar blodcirkulationen och syrehalten i 
behandlingsområdet.

Stötvågsbehandling (Shockwave)
Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 
1980-talet då den första njurstenen sprängdes med hjälp 
av stötvåg. Under 1990-talet har metoden visat sig mycket 
effektiv på muskuloskeletala besvär och skador. Framförallt 
besvär med muskelsenor och tendinopatier (sjukdomstillstånd i 
muskelsenorna) har visat sig svara bra stötvågsbehandling. Hos 
oss människor används shockwave effektivt mot bla. ten-
nisarmbåge, hälsenebesvär och löparknän. En applikator avger 
stötvågor som uppstår genom lufttrycksgenererade mekaniska 
slag.

Behandlingen ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden, 
ökar blodcirkulation och näringstillförsel samt skapar en ny 
inflammation i problemområdet vilket är kroppens naturliga 
reaktion vid läkning och reparation (aktivering av kroppens eget 
läkningssystem).

Laser
Laser hör till ljusterapi och är ett ljus med en enda våglängd. 
Ljusstrålen tillför energi till vävnaden och påskyndar läkningen 
genom att stimulera cellfunktionen. Det gör att skadan kan läka 
och rehabiliteringen förkortas.

Laser används mest på mjukdelsskador, nervsmärtor, ledpro-
blem och sårläkning. Den kan även användas på akupunktur- 
och triggerpunkterna(muskelknutorna). Men lasern kan även 
användas i förebyggande syfte. En laserbehandling gör inte ont 
utan brukar vara väldigt avslappnande.

Kiropraktik
Med kiropraktik försöker man hitta och justera nedsatt och 
förändrad rörelse i hundens leder, framförallt i ryggraden och 
bäckenet. Nedsatt rörelse i kotornas leder kan leda till att spi-
nalnerverna som går ut mellan nack- och ryggkotorna påverkas 
och i tillägg kan det uppstå ödem och inflammationsreaktioner 
lokalt. Detta kan i sin tur leda till både stelhet och smärtor samt 
påverka organsystemen och djurets hälsa i helhet. 

Om hunden har låsningar kommer den att få ett förändrat 
rörelsemönster både pga. att rörelseomfånget är inskränkt och 
för att den vill avlasta pga. smärta, stelhet och obehag.  
Muskulaturen blir fortare sliten och det kan uppstå överbe-
lastningar på leder, senor, ligament och muskulatur. Vid en 
kiropraktisk undersökning känner behandlaren med sina 
händer på specifika rörelser och undersöker ledrörelsen. 

Låsningar behandlas med en snabb justering som görs på ett 
bestämt sätt beroende på den aktuella ledens utformning. 
Dessa justeringar utförs inom ledens normala rörelseomfång så 
att nervsystemet triggas till en normal eller mer optimal rörelse 
och funktion.

Simträning
Hydroterapi eller vattenträning är en avlastande och skonsam 
träningsform som har många goda effekter på hunden. I vattnet 
tränas hundens muskulatur, koordination, kondition, rörlighet 
och balans. Hunden får därigenom skonsam motion och träning 
eftersom lederna inte belastas i vatten. Hunden kan då röra 
sig relativ fritt, ledvätskeproduktionen stimuleras och lederna 
tränas i ett rörelseomfång som normalt är större än på land.

Motståndet i vattnet är konstant och kontrollerad i varje del 
av hundens rörelsebana och på så vis tränas muskulaturen vid 
simträning. Vattenträning gör muskler, senor och ligament 
starka och smidiga samtidigt som koordinationen förbättras. 
Detta är av stor betydelse för hundar som lider av ledproblem 
eller har neurologiska besvär.

Andra effekter av simträningen är att det har en avslappnande 
effekt på muskulaturen och ökar cirkulationen. Även den mest 
vattenrädda hunden brukar efter ett par gånger lära sig simma 
och tycker att det är kul!

Vibrationsträning
Vibrationsträning/behandling av hundar på vibrationsplatta 
har använts en tid av både veterinärer och rehabiliterings-
personal på flera svenska djursjukhus och kliniker. Träning på 
vibrationsplattan ger effekter som ökad muskelstyrka, balans 
och koordination. Det ger en ökad cirkulation vilket stärker olika 
strukturer samt underlättar återhämtning.

Den faktor som påverkar träning/behandling är hastigheten 
eller svängningarna på vibrationsbrädan. Rörelserna sker i 
vertikala plan (upp och ned) vilket ger leder och muskler en 
normal rörelseriktning och belastning. 

 

Text och bild: Sara ljusterfors

Källhänvisning:

Hundmassage & streching; låt tassarna vila, Anna Holmgren, 
Marie Söderström Lundberg

Fysträning för hund, Anna Holmgren, Marie Söderström 
Lundberg och Stefan Rosén

Smärta och inflammation; fysiologi och terapi vid smärttillstånd 
i rörelseorganen, Ralph Nisell, Thomas Lundeberg

Renate Nydal,  veterinär samt IVCA- och  IAVC-sertifisert i 
veterinær kiropraktikk.

www. biolight.se

www.friskhund.se –laser, vibrationsträning, stötvåg, akupressur 
och delar av akupunktur

http://www.hundsport.se/redaktionellt/artiklar_mapp/hund-
massage.html JÖRN OLEBY

https://reumatikerforbundet.org/reumatism/diagnoser/artros/

 
Tecken på låsningar kan vara:

•	 Smärtor i rygg, nacke eller bäcken.

•	 Nedsatt funktion.

•	 Motvillighet till vissa rörelser t.ex. hoppa eller att gå i 
trappor.

•	 Tecken till smärta när den blir lyft eller utför vissa rörelser.

•	 Överkänslighet mot beröring.

•	 Slicksår.

•	 Återkommande öron- eller analsäcksinflammationer som 
inte kan skyllas på andra orsaker.

•	 Problem att sitta rakt.

•	 Hunden lägger sig bara på en sida

•	 Hunden går inte med framåtdriv, den saknar ”motor”

•	 Ospecifika eller diffusa hältor

Hund som behandlas på vibrationsplatta.

Foto: Madde Svensson
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Julannonsering

Eurasieralmanacka 2017
-12 sidor fulla med bilder av eurasier, den perfekta julklappen! Ett måste för varje 
eurasierfrälst! 

Vi söker nu fina bilder på eurasier runt om i landet under alla årstider. Bilderna ska vara i liggande format och enbart föreställa hund 
eller eventuellt hund med barn.  Tänk på att fotot måste ha bra skärpa och en hög upplösning. Kameran ska vara på minst 5 megapixel 
och bilden ska vara digital.  

Sänd in dina bidrag till ledamot4@eurasierklubben.se,  senast 1/11 vill vi ha ditt bidrag.

Glöm inte att skriva hundens namn, vem som är ägare och vem som har tagit fotot. 

Almanackan kommer att finnas för beställning på adressen ovan från december 2016. Pris kommer längre fram.  
Den kommer även säljas i rasmontern på Stockholm hundmässa.  

SE UCH FI UCH
Leiionspitz Amazing Zeppelin

dessutom:
Best in Show 4, Överkalix Nat, 14/8 2016

Ägare: Emma Nilsson, Umeå

Då var det återigen dags att börja fundera på julannonser till Eurasierbladet nr 4 2016 som kommer ut i december. Du kan välja att 
annonsera i färg eller svartvitt.

Färg 
Vill du beställa en färgannons gäller endast en helsida, dock kan du gå ihop med någon annan annonsör och dela på en färgsida.

För att vi ska kunna publicera färgannonser måste vi ha in minst 4 helsidor/annonser, därefter ytterligare 4 helsidor osv. för att vi ska 
kunna få ihop det ekonomiskt. Först till kvarn gäller, du får alltså plats med din färgannons i tur och ordning som annonsen/annonsma-
terialet kommer in eller bokar plats.

Svartvitt 
För svartvit annons krävs ingen först till kvarn princip. Här gäller endast att du skickar in annonsen/materialet innan sista manusstopp. 
Du kan välja att köpa hel-eller halvsida svartvitt.

Priser 
 
Färg helsida: 750 kr (för championatannons i färg gäller samma pris och princip som julannons i färg)

Svartvit helsida: 350 kr

Svartvit halvsida: 200 kr

Innan du gör din annons (om du gör den själv) kontakta oss i redaktionen för instruktioner. Vill du ha hjälp att utforma din annons 
hjälper vi gärna till. Skicka ditt material och önskemål till bystrm.jenny@gmail.com eller redaktor@eurasierklubben.se 
 
Sista manusstopp för julannonsering i nr 4 är 1 november. Vi hoppas få se många annonser i nästa nummer!



16 EURASIERBLADET #3 2016 EURASIERBLADET #3 2016 17

Utvärdering RAS 2015
Population 
 
Mål:  
Att använda lika många tikar som hanar i avel för att öka den genetiska variationen samt att fortsätta hålla inavelsgraden låg. 
 
Kommentar:  
Under året (2015) har 27 tikar och 24 hanar använts i avel. Målet, att använda lika många hanar som tikar, är inte uppnått helt men på 
god väg. Under 2015, jämfört med 2014, har 3 hanar färre än tikar använts i aveln.

Inavelsgraden år 2015 var 0,7 % vilket ligger långt under de satta rekommendationerna.

År 2011 2012 2013 2014 2015

Kullar 32 40 34 34 27

Tikar 32 40 34 34 27

Hanar 26 31 31 29 24

Hälsa 
 
Årtalen i tabellerna avseende HD/ED/Patella är hundarnas födelseår och därmed finns ännu ej fullständiga uppgifter på undersökta 
hundar åren 2014-2015. Därför har jämförelsen istället gjorts på åren 2011-2012.

Hipdysplasia (HD) 
Mål:  
HD får inte öka och helst vill vi sänka andelen dysplastiska hundar. Öka andelen undersökta till minst 50 % av registrerade hundar.
Kommentar: 
Målet är inte uppnått när det gäller antal undersökta hundar födda 2013. 

Friröntgade hundar födda 2013 är ungefär 84 % och antalet friröntgade hundar födda 2012 var ungefär 89 %. Vi ser en procentuell 
ökning av HD C på undersökta hundar födda 2013 jämfört med de 2012.  
 
 

Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013

HD grad A 54 (65,1%) 66 (66,0%) 46 (67,6%) 67 (67,0%) 48 (51,1%)

HD grad B 18 (21,7%) 22 (22,0%) 16 (23,5%) 22 (22%) 31 (33%)

HD grad C 5 (6,0%) 4 (4,0%) 5 (7,4%) 7 (7,0%) 13 (13,8%)

HD grad D 5 (6,0%) 8 (8,0%) 1 (1,5%) 3 (3,0%) 2 (2,1%)

HD grad E 1 (1,2%) 1 (1,0%)

Totalt undersökta 83 100 68 100 94

Snittålder vid under-
sökning  (mnd)

22 20 20 21 21

Antal födda 199 220 183 222 211

Elbowdysplasia (ED)
Mål:  
ED får inte öka och helst vill vi sänka andelen dysplastiska hundar. Öka andelen undersökta till minst 50 % av registrerade hundar.

Kommentar:  
Målet är inte uppnått när det gäller antal undersökta hundar födda år 2013. Friröntgade hundar födda 2013 är ungefär 91 % och antalet 
friröntgade hundar födda 2012 var ungefär 82 %.

Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013

ED ua (0) 67 (88,2%) 86 (90,5%) 56 (84,8%) 82 (82,8%) 84 (91,3%)

ED grad 1 7 (9,2%) 6 (6,3%) 6 (9,1%) 8 (8,1%) 5 (5,4%)

ED grad 2 2 (2,6%) 3 (3,2%) 4 (6,1%) 7 (7,1%) 2 (2,2%)

ED grad 3 2 (2.0%) 1 (1,1%)

Totalt undersökta 76 95 66 99 92

Snittålder vid under-
sökning  (mnd)

20 20 20 21 21

Antal födda 199 220 183 222 211
 

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

Kommentar:  
Siffrorna visar att antalet undersökta hundar födda 2013 är långt ifrån målet.  
Vi ser en ökning av grad 1 och 2 på hundar födda 2013 jämfört med hundar födda 2012. 

Antalet hundar födda 2013 med patella utan anmärkning (grad 0) är ungefär 90 % och antalet hundar födda 2012 med patella utan 
anmärkning var ungefär 100 %.

Diagnos 2009 2010 2011 2012 2013

Patella ua 53 (98,1%) 73 (93,6%) 52 (98,1%) 78 (100%) 55 (90,2%)

Patella, lateralt grad 1

Patella, lateralt grad 2

Patella, lateralt grad 3

Patella, medialt grad 1 1 (1,9%) 5 (6,4%) 1 (1,9%) 4 (6,6%)

Patella, medialt grad 2 2 (3,3%)

Patella, medialt grad 3

Totalt undersökta 54 78 53 78 61

Snittålder vid under-
sökning  (mnd)

20 20 20 20 20

Antal födda 199 220 183 222 211
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Sjukdomar 
 
Mål:  
Att uppfödarnas medvetenhet om individernas hälsa ökar och öppenheten om olika sjukdomar inom populationen är större. 
 
Kommentar:  
Hälsoregistret finns för inrapportering av sjukdomar inom rasen vilket kan öka uppfödarnas medvetenhet. Regelbundet anordnade 
uppfödarmöten under året syftar till ökad öppenhet bland uppfödarna. 

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

Kommentar:  
Domarkonferensen hölls under 2015 där ett nytt domarkompendium presenterades för rasen. Detta kompendium är utarbetat av 
domarkonferenskommittén. 
 
Det är svårt att mäta/utvärdera uppfödarnas information till valpköparna angående rasens typiska mentalitet.

Under 2015 beskrevs och genomförde 17 hundar BPH. Av dessa 17 beskrivna hundar var 9 hanar och 8 tikar. Tre hundar MH-beskrevs 
varav 2 hanar och 1 tik. Några färre hundar genomförde BPH 2015 jämfört med 2014. Antalet MH beskrivna hundar 2015 var en mer än 
2014.

Under 2015 års eurasierspecial beskrevs aldrig någon metalitet under utställningen på hundarna. Därför används i denna utvärdering 
återigen 2014 års resultat.

Under eurasierspecialen 2014 beskrevs mentaliteten på 78 hundar jämfört med 79 stycken året innan. Resultaten är någorlunda lika där 
majoriteten av hundarna beskrivs med bokstäverna C och D.

Resultatet från 2014 års rasspecial gällande beteendebeskrivning såg ut som följande:

A= Hund som någon gång under bedömningen morrar eller visar försvarsbeteende, försöker nafsa eller bita efter domaren.

B= Hunden slinker undan, låter sig inte gärna beröras av domaren, visar flyktbeteende. Utställaren håller fast eller kvar hunden mot dess vilja.

C=Hunden står still, svansen hänger mestadels ner, söker inte kontakt (viker undan blicken) men låter sig beröras. Visar sig acceptabelt för en 
utställningshund.

D= Hunden står stadigt och tryggt. Låter sig undersökas, håller mestadels upp svansen på ryggen.

E= Hunden söker aktivt kontakt med domaren, är överdrivet glad att möte en främmande person, kanske hoppar upp mot eller försöker slicka 
domaren som en ”glad labrador”

Exteriör 
 
Mål:  
Bibehålla rasens mycket goda kvalité. 
 
Kommentar: 
Efter en genomgång av 2015 års utställningsresultat i SKK hunddata ser vi att rasen har en bibehållen god kvalité exteriörmässigt.

 
 
Slutsats 
 
Målen är generellt sett rimliga. Antalet HD-undersökta hundar är i dagsläget ungefär 45 %, Ed-undersökta ungefär 44 % och patellaun-
dersökta ungefär 29 %.  Antalet HD- och ED-undersökta hundar är väldigt nära målet på 50 % undersökta hundar.  Antalet patellaun-
dersökningar bör kunna ökas.  
För att få utföra en godkänd patellaundersökning krävs en veterinär som har specialistkompetens, detta kan förklara varför färre under-
söker patella än höfter och armbågar. Ett sätt att öka antalet undersökta hundar skulle kunna vara att som uppfödare göra punktinsat-
ser och samla ihop hundar och boka tid hos specialist för att få fler som undersöker.  Ett annat sätt kan vara att man försöker ordna det 
genom klubben vid exempelvis rasspecialen. 

Angående sjukdomar har en kontakt med SLU (Statens lantbruksuniversitet) tagits för att få rådgivning och ökad förståelse samt hur vi 
ska förhålla oss till sjukdomen EPI/EPA som finns i rasen. Forskningen fortlöper men ingen ny information har tillkommit per dags dato.

Antal hundar som BPH-beskrivs har ökat markant sista året vilket är positivt. En trend som vi hoppas fortsätter oavsett om det görs BPH 
eller MH och vi bör sträva efter att öka ytterligare beskrivna hundar.

Beteendebeskrivningarna från rasspecialerna 2014 ser mycket bra ut och den största delen av hundarna faller inom bokstaven D som 
står för ”trygg och stadig som låter sig undersökas”. Då inga mentalbeskrivningar från rasspecialen 2015 gjordes finns inga resultat att 
jämföra med.

Avelskommittén 
Camilla, Madeleine, Suzanne, Jenny och Sara

Utvärderingen gjordes i Januari 2016 av den dåvarande avelskommittén
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En artikel om olika typer av pälsar hos eurasier, om 
fällning i livets olika skeden, och om pälsvård.

I rasstandarden står om eurasiernas päls:  
Pälsen skall ha tät underull över hela kroppen och medellångt, 
löst liggande täckhår. Nosparti, ansikte och öron samt framsidan 
av benen skall ha kort päls. Svansen, baksidan av frambenen 
(fanorna) och bakbenen (byxorna) skall ha lång päls. Pälsen på 
halsen skall vara aningen längre än på kroppen men skall inte 
bilda någon man.

I rasbeskrivningen för eurasier på Svenska kennelklubbens 
hemsida står om pälsvård:  
Den kräver ingen större omvårdnad men gärna en genomborst-
ning någon gång i veckan. Pälsen tovar inte, men den fäller ur 
hela sin underull en eller ett par gånger om året. Badas efter 
behov, ett par gånger om året. 

Det här ger ju lätt intryck av att en eurasierpäls är lättskött 
och inte alls kräver så mycket engagemang av ägaren. Det här 
stämmer i de flesta fall, om det är en optimal päls så behöver 
den minimal omvårdnad. 

Pälsens struktur
Strukturen på en eurasierpäls skiljer en del på olika ställen på 
kroppen: pälsen runt halsen, byxorna och svansen är strävare 
och grövre än pälsen på övriga kroppen, och den är oftast lite 
glanslös och torr, vilket gör att det lätt fastar skräp i den. Vanligt 
är också att det går ett strävare stråk över skuldrorna, dock kan 
det här skilja en del mellan olika individer. 

Vissa eurasier har en mjuk päls, vilket gör att det också lätt 
fastnar skräp i den samt att den lättare tovar sig. Andra har en 
”strittig” struktur, dvs att det är stor skillnad mellan underull och 
täckhår, där täckhåren är lite grövre. Den pälsen är mer lättskött, 
då det inte fastar så mycket skräp i den, och den är lättare att 
kamma. 

Vad är då idealet?  Ja, pälsen får inte vara för hård, inte för sträv, 
inte för mjuk, utan något mittemellan. Och det är den ”strittiga” 
pälsen med tät underull och medelångt täckhår som beskrivs i 
standarden.

Pälsen i livets olika skeden
Eurasierns päls kan förändra sig på en del hundar rätt kraftigt 
under åren, speciellt om hunden blir sjuk eller blir kastrerad. 
Även fodret påverkar mer än man tror. Pälsens längd ökar med 
åldern, och det varierar från individ till individ hur mycket och 
hur ofta den fäller. Tikarnas fällning hänger starkt ihop med 
deras hormoncykel, fällningen infaller nästan alltid ca 2- 2,5 
månad före löp. Det kan skifta något från tik till tik, en del fäller 
mitt emellan sina löp. Vid fällningen tappar tikarna mer underull 
än vad hanarna normal gör. Hanarna fäller även de två gånger 

per år, men inte alls lika omfattande, de har i stället ofta en 
s.k. totalfällning ca var fjärde år, då den tappar både täckhår o 
underull.

Valpens päls
Valppälsen är tät och består till en början enbart av en mjuk 
underull. Kamning är om de har riklig päls inte så lätt då ullen 
kan vara tjock och ogenomtränglig, dock behöver man vänja 
valpen vid att man kammar och borstar -- det här är viktigt så 
att man inte väntar för länge. Passa på att kamma när valpen är 
trött, och vänj den vid att ligga på sidan. När sedan valpen fäller 
sin päls, så börjar de att få sin nya päls på ryggen och svansen, 
sedan benen, sist runt halsen och huvudet. Oftast ser man det 
här någonstans mellan 4-10 månader, det kan vara en utdragen 
process. Det finns de som inte fäller sin valppäls förrän närmare 
ett års ålder. 

Den unga hunden
Nu börjar täckhåren växa ut, och när hunden är ca 12-24 
månader är det vanligt att en stor fällning inträffar. Den tappar 
då väldigt mycket, både underull och täckhår. Unghunden är 
även då slank i kroppen så man upplever sin hund som inte 
direkt snygg… men det är en typisk unghundsperiod som alla 
går igenom, den kan dock vara ganska långdragen (upp till 6 
månader) innan pälsen är i sin fulla prakt igen.

Kastrerade hundar
Hormonomställningen kan göra att pälsen får en annan struktur 
på den kastrerade hunden, oftast blir den sträv och torr, och 
den får längre täckhår då den inte längre fäller normalt. Den 
kan småfälla i långa perioder istället. Hundar som tidigare gillat 
pälsvård kan efter kastreringen inte alls tycka om det längre, 
vanligt är nämligen att de blir väldigt hårömma. Pälsen kan 
behöva tätare och mer omvårdnad, och på många hundar är 
det väldigt viktigt att verkligen sköta pälsen väl då de annars 
förvandlas till ett stort pälsmonster med tovor som filtar sig. På 
sommaren är det extra viktigt att hålla pälsen luftig, annars blir 
värmen en plåga för den kastrerade hunden, och i kombination 
med bad kan det lättare uppstår otäcka infektioner som hot 
spot på huden, på grund av att det är svårt för underullen att 
ventileras sig mot huden. 

Att raka hunden löser inte problemet, den får ännu mera och 
tätare underull av det. Och ännu svårare att svalka sig i värmen. 
Kostillskott med laxolja och B-vitamin (öljästtabletter) kan hjälpa 
när hunden har en matt och sträv päls, som ofta är fallet med 
kastrerade hundar, i många fall kan pälsen då bli glansigare och 
lättare att kamma. Viktigt att ha i mycket balsam när man badar 
hunden (mer om bad nedan). Spraybalsam kan hjälpa för att 
lättare reda ut pälsen när man kammar. Man kan även tunna ur 
pälsen med en effileringskam där det behövs.

Sjuka hundar
Vid vissa sjukdomar förändrar sig pälsen. Vid till exempel 
sköldkörtelrubbning, som oftast för eurasierns del är underpro-
duktion (hypothyreos), får hunden aldrig tillbaka underullen 
efter fällning. Man ser det framför allt på ryggen och sidorna. 
För en hund som svarar bra på medicineringen märker man 
sedan inte mycket av sjukdomen på pälsen utan det växer då ut 
och blir normal. 

Tikar som har haft valpar
Ungefär i samband med att valparna flyttar vid åtta veckors 
ålder genomgår tikarna en total urfällning av pälsen, både 
underull och täckhår, och de kan se hemska ut. Många som 
kommer för att hämta sin valp reagerar på detta och blir 
förskräckta. Det tar ca åtta månader från valparna är födda tills 
pälsen är helt tillbaka. 

Då inte många som inte själva föder upp pälshundar (som 
eurasiern räknas som) känner till det här, och speciellt för en 
fodervärd där kanske inte uppfödaren tänkt på att informera om 
detta kan det bli en chock, och ibland kan det till och med skapa 

en konflikt mellan uppfödare och fodervärd då fodervärden 
menar att hunden ser vanskött ut, och förstår inte att det är ett 
naturligt tillstånd. 

Pälsvård
En rejäl genomkamning av pälsens ALLA hårstrån (även svan-
sen) över hela kroppen ca varannan månad kan räcka om man 
har en eurasier med normal päls. Även kamning i samband med 
eller efter fällning är bra, då kan man med fördel ge hunden 
ett bad innan kamningen (och eventuellt använda en fön), då 
lossnar underullen lättare. Viktigt här är att det är en bra kam, 
för en borste drar bara på ytan, den går inte ner i underullen. 

Låt gärna hunden ligga ner på sidan, den slappnar av efter ett 
tag och normalt gör det inte ont om det inte finns tovor. Gör 
benor och kamma metodiskt igenom hela hunden. 

Inför sommaren är det extra viktigt att kamma så att din eurasier 
har en genomkammad, luftig och fluffig päls som ventilerar 
huden bra när det är varmt.

Verktyg
Bra verktyg är a och o för att sköta pälsen, dock kan en bra karda 
och en bra kam räcka väldigt långt. Kammen för att sköta och 
kamma igenom underullen ordentligt, och en bra karda för att 
sköta täckhåren. Kardan ska inte vara för hård och absolut inte 
med små plastpluttar längst ut på piggarna. Man ska kunna 
lägga kardan i sin handflata med piggarna nedåt och trycka 
utan att det gör ont. Piggarna ska ha en böj och inte vara helt 
raka. Kardan använder du för att fixa täckhåren på din hund och 
för att borsta bort skräp som fastnat i pälsen. Eurogroom har en 
som heter Karda Lifetime medium som kan rekommenderas.

Med kammen måste man komma ner i pälsen ordentligt, och 
det här är det vanligaste felet man gör som eurasierägare, att 
inte kamma tillräckligt djupt ner. En bra stålkam behövs, gärna 

med träskaft och lagom långa pinnar. Pinnarna ska ha en längd 
av minst 2,8 cm och glesheten ska vara medium. Den kamsom 
visas på bilden finns oftast i tre olika glesheter, tät, medium och 
gles. Modeller finns även med två olika glesheter, med en kam 
åt vardera håll, men de rekommenderas inte. Piggarna ska vara 

Om eurasierns päls

Bild 1. En tik innan graviditet och valpning.

Bild 2. Samma tik helt urfälld ca 3 månader efter valpning. 
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lika långa. Kammen använder du för att få ur underullen när den 
börjar lossna och ev. reda ut någon tova. Att använda en karda 
på underull som släpper är värdelöst.

 
 

Badning
Hur ofta man badar beror på vilken hund man har och var och 
hur man bor. I snörika kalla områden behöver man inte alls bada 
sin hund så ofta, som de de delar av landet där de blir solkiga av 
snö som smälter till vatten, salt och grus, beror på var man bor,. 
Oftast är det på våren o hösten de blir äckliga i pälsen. Snön är 
ypperlig för att göra ren pälsen. Saltade vägar skapar mycket 
merarbete, då man måste skölja av tassar, ben och mage. En 
del skyr pölar andra trampar glatt rätt i sörjan. Ett par gånger 
om året kan räcka om man bor på landet och inte ställer ut sin 
eurasier. När man badar hunden ska schampot alltid sköljas med 

ljummet vatten och man kan gärna schamponera hunden två 
gånger, lite beroende på hur smutsig hunden är.

Balsam används endast på fanor, byxor, svans, hals och lite på 
ryggen. Fördela balsamet i handen och stryk det på pälsen och 
låt det sitta i några minuter, skölj sedan med ljummet vatten och 
avsluta med kallt. Kallt vatten gör att fjällen på hårstrået drar 
ihop sig och hårstrået blir mer slätt. Balsam motverkar också 
statisk elektricitet. Balsam ska absolut inte gnuggas ner i pälsen. 
Arbetar du ner balsamet i pälsen så blir pälsen tung. 

Föning
Att föna och samtidigt dra i den blöta pälsen med kam eller 
borste sliter enormt på en päls. Efter badet torkar man pälsen 
istället med en ”plutoduk” som suger vätska som en disktrasa 
och är superbra när man ska torka ur en blöt päls. Då går det 
åt betydligt färre handdukar. Bara att krama pälsen, vrida ur 
och krama pälsen igen. Sedan kan hunden självtorka tills den 
är i stort sett torr med lite fuktighet sedan sätter man igång 
och blåser igenom pälsen för att få ur eventuellt löst hår och 
för att få pälsen torr. En kraftig fön med olika lägen för värmen 
underlättar, men man behöver definitivit inte någon proffsmo-
dell för golvet som finns att köpa för ett antal tusenlappar, en 
enklare modell duger bra.

Inför utställning
Beroende på vilken typ av päls eurasiern har så varierar 
tidpunkten för ett bad. En mjuk päls kan det vara bättre att inte 
bada alltför tätt inpå utställningen, 5-7 dagar brukar fungera 
bäst, pälsen blir nämligen ännu mjukare när du badar den, den 
behöver få chans att återfettas lite från huden, annars kan den 
upplevas som väldigt mjuk.

Med en eurasier med en strittig päls spelar det ingen större roll 
när du badar den, inte heller de med sträva pälsar, där kan man 
bada dagen innan. 

Har man en hund som nyss satt igång att fälla innan utställning 
ska man inte bada den. Badar man hunden då så kommer 
underullen att helt släppa. Har man dock en hund som är i riktig 
fällning är det bättre att kamma ur allt löst. Istället för bad kan 
man göra en s k ”raggartvätt”. Man tar en handduk och blöter 
den i ljummet vatten, tar lite diskmedel och gnuggar det runt 
i handduken och sedan drar man igenom pälsen framifrån 
och bakåt ett par gånger (inte gnugga ner) sedan sköljer man 
handduken i rent vatten och drar ett par gånger så att man får 
bort diskmedlet. Det eventuella diskmedel som finns kvar i i 
pälsen kommer aldrig ner i huden. Gör det bara på ryggen, och 
runt halsen och svans. 

Text och bild: Marita Carlstedt  
(intervju och sammanställning: Anna Frisk)

Bild 3. En tik i normal päls som är välkammad. 

Bild 4. Samma tik två år senare då man inte har haft möjlighet att 
kamma regelbundet.

Rallylydnadskurs i 
Karlstad

I maj anordnades återigen en rallylydnadskurs i Karlstad av 
Madde och Camilla Svensson. Vi träffades redan fredagkväll i 
klubbhuset på Karlstad BK,  presenterade oss för varandra samt 
gick igenom en hel del teori.  
Vi var delatagare från både mellersta och södra Sverige. På plats 
delades vi också in efter erfarenhet av Rallylydnad, en nybörjar-
grupp och en fortsättningsgrupp för dem som kommit en bit 
längre med sin hund och även testat på att tävla. 
 
Helgen bjöd på fint väder, lärorika träningspass med värdefulla 
tips och råd hur vi kunde förenkla inlärningen i vissa moment, 

god mat och en hel del skratt. På lördagen hade vi även en 
gemensam grillkväll. Jag tror de flesta av oss åkte hem nöjda 
och med massor av ny kunskap i bagaget. Själv kände jag att jag 
fått en större tro på mig själv och inte minst på hundarna som är 
så mycket duktigare än vi faktiskt tror och som för det mesta gör 
allt rätt. Många gånger då det blir lite knasigt vid skyltarna är 
det ofta vi människor som ställer till det.  

Kanske även vi vågar oss ut på tävlingsbanorna så småningom?

Text och bild: Sara Ljusterfors
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Som ideell förening är det medlemmarna som gör 
Eurasierklubbens verksamhet möjlig. Alla våra 
medlemmar bidrar till klubben. Hos er finns också 
många nya idéer och förslag som skulle kunna bli 
verklighet. Tillsammans arbetar vi för rasens bästa 
och skapar ett nätverk som sträcker sig över hela 
Sverige, ja till och med utanför Sveriges gränser. 

Det finns många där ute som brinner för eurasier och som älskar 
att träffa andra som delar intresset. Lika mycket tycker många 
av våra hundar om att träffas. Det finns flera möjligheter att vara 
med och skapa aktiviteter där människor och hundar får mötas, 
sprida information om vår ras och lära känna andra eurasieräls-
kare. Ett sätt att göra detta är att engagera sig i Eurasierklubben. 

Personligen började min resa i klubben för bara något år sedan. 
Det har varit år med både planerande och arbete, men även 
en stor glädje i alla andra människor och deras eurasier som 
jag lärt känna. I början kändes det nervöst, var fanns min plats 
i klubben? Men nu i efterhand kan jag säga att det gick fort att 
hitta min väg in i klubben, där jag möttes av en öppenhet och 
fick hjälp och svar på de frågor jag hade i början. Jag hittade fort 
en plats som jag trivdes med; skribent i Eurasierbladet. 

Klubben har flera olika kommittéer och arbetsuppgifter, vilket 
gör att man kan arbeta med det man själv tycker är mest 
intressant. Allt arbete sker på fritiden, så det gäller att vara 
flexibel och få uppgifterna klara i tid. Samtidigt som man ibland 
får påminna både sig själv och andra att fritiden bitvis kan vara 
begränsad och att man får göra sitt bästa efter sina förutsätt-
ningar. Här finns dock en stor sammanhållning och många 
hjälpsamma personer som kan hjälpa till. Det finns medlemmar 
där ute som ännu inte hittat en plats att engagera sig i Eurasier-
klubben, samtidigt som jag vet att många av er därute sitter 
på förmågor som skulle göra vår klubb ännu mer fantastisk. 
Det är också ett tillfälle att få lära sig mer om det just du tycker 
är intressant inom klubben och rasen. De olika kommittéerna, 
styrelsen och medlemstidningen Eurasierbladet innebär olika 
arbetsuppgifter och olika områden att fördjupa sig i.

Styrelsen
En stor del av arbetet i styrelsen består av styrelsemöten som 
hålls en gång i månaden. Möten sker via telefon och följer en 
dagordning. Här diskuteras till exempel frågor och förslag som 
kommit in, frågor som rör arbetet med kommittéerna och Eura-
sierbladet och man kan även diskutera aktiviteter som klubben 
anordnat. Ofta är det även styrelsen som får in frågor riktade till 
klubben. Här fattas också beslut om det mesta som rör klubbens 
verksamhet. Det kan handla om att ta beslut om att klubben ska 
anordna en aktivitet, eller kanske behöver något köpas in såsom 
till exempel broschyrer. I styrelsen hjälps man åt att till exempel 

besluta om vad klubben ska arrangera, köpa in och vem som ska 
ha ansvar för olika uppgifter. Ett av nyckelorden är att hjälpas åt, 
där någon till exempel kan hjälpa till om något behöver bokas, 
eller om en offert ska tas in. Styrelsen fattar beslut tillsammans, 
men man kan ha olika åsikter. Varje medlem röstar och motive-
rar som denne själv tycker, samtidigt som det är viktigt att vara 
konstruktiv för att lyfta idéer, synpunkter och förslag. I det här 
arbetet kan man vara med och påverka klubben, därför är det 
viktigt med ett intresse både för rasen, men också för klubben 
som förening. Vill man fördjupa sig i sin roll i styrelsen finns stöd 
från de andra medlemmarna, material från Svenska Kennelklub-
ben och även möjligheten att gå utbildning. 

Medlem i styrelsen kan man bli vid årsmötet. Inför årsmötet 
tar valberedningen reda på vilka som kommer sitta kvar i 
styrelsen och vilka platser som behöver fyllas. Till de platser som 
behöver en kandidat lägger valberedningen fram ett förslag 
och på årsmötet bestäms styrelsen. Inför årsmötet kan du som 
är intresserad av arbete i styrelsen kontakta valberedning@
eurasierklubben.se

Avelskommittén
Avelskommittén arbetar på uppdrag av styrelsen. Målet är att 
arbeta utefter RAS och vara en informationskälla till medlem-
marna vad gäller avelsfrågor. Den fyller flera olika funktioner, en 
av dem är att ta emot anmälningar om sjukdomar hos eurasier 
och föra in dem i klubbens hälsoregister. Hälsoregistret följs 
upp och skulle en ny sjukdom, eller en befintlig öka delger man 
detta till uppfödarna via uppfödarmöten.  Skulle det vara en 
ny sjukdom samlar kommittén in mer information för att sedan 
kunna delge även detta via uppfödarmöten eller genom artiklar 
i klubbens tidning. Arbetet med att samla information om sjuk-
domar kan medföra kontakt med andra organisationer såsom 
rasklubbar och hundklubbar, både i Sverige och utomlands. 

Avelskommittén ska också utvärdera RAS årligen och vart femte 
år revidera RAS. En viktig del kopplat till RAS är uppfödarmöten 
för att fånga upp uppfödarnas synpunkter kring RAS. Även här 
vid utvärderingarna håller man koll på om något t ex HD status 
ökar och informerar kring detta. 

Kommittén planerar in årliga uppfödarmöten och då klubben 
har växt arrangeras därför idag uppfödarmöten på flera olika 
orter men oftast över samma helg. Avelskommittén lägger upp 
agendan och det som diskuteras utgår ofta från RAS, kombi-
nerat med aktuella ämnen eller frågor som kommit in. Sedan 
sammanställs allt detta i efterhand och presenteras i klubbens 
tidning eller på hemsidan. 

Det är viktigt att arbeta för att fånga upp uppfödarnas syn-
punkter och frågor. Uppfödarmötena är därför en mötesplats 

där uppfödare får träffa andra uppfödare, diskutera och knyta 
kontakter.

I år kommer för första gången en avelskonferens som planeras 
av avelskommittén att genomföras för uppfödare och täck-
hundsägare, ett tillfälle med föreläsningar om avel, genetik, 
sjukdomar och frisk avel. Den fungerar också som en mötesplats 
där man träffas, diskuterar, byter erfarenheter och får en 
gemenskap.

En annan funktion är när det kommer in frågor till klubben som 
rör avel eller rasen. Ett exempel är att enskilda eurasierägare 
som fått förfrågan om avel, kan komma att kontakta den här 
kommittén för att få veta vad som finns i hälsoregistret om 
hundens släktingar. Här samlar kommittén ihop den information 
som finns och upplyser hundägaren. Avelskommittén ger dock 
inga rekommendationer, mer än att man bör följa RAS. De delar 
med sig av den information som finns, man kan hjälpa till med 
att ta fram inavelsprocent i avelsdata om t ex en hanhundsägare 
ej vet hur man gör detta. Hjälpa till att informera hur nära 
släktingar har med HD, ED och patellastatus, men de kan inte 
ta något beslut eller ge rekommendation i huruvida man ska 
avla eller inte. Det är alltid ett ansvar som ligger på uppfödaren 
respektive hanhundsägaren eller tikägaren.

Som stöd i allt arbete inom avelskommittén finns alltid Svenska 
Spets-och Urhundklubben och Svenska Kennelklubbens avels-
kommitté, dit kan avelskommittén vända sig för vägledning. 

Avelskommittén behöver förstärkning! Här kan man vara uppfö-
dare, hanhundsägare eller tikägare, det viktiga är det brinnande 
intresset för rasen, avel och hälsa. Här finns alla möjligheter 
att få fördjupa sig inom detta. Det finns stöd från de andra 
kommittémedlemmarna och det finns även utbildningar genom 
Svenska Kennelklubben. Fokus ligger på att arbeta med RAS, div 
sjukdomar, avelsfrågor och att vilja lära sig mer. Avelskommittén 
träffas genom telefonmöten cirka en gång per månad, då lägger 
man upp en planering för vad som ska göras samt när det ska 
vara klart. Så vill man fördjupa sig i detta eller veta mera, kan 
man kontakta avelskommittén på deras mejladress: avelskom-
mitte@eurasierklubben.se

Utbildningskommittén 
Utbildningskommitténs fokus är att anordna utbildningar, 
kurser och enskilda föreläsningar för klubbens medlemmar. Den 
här kommittén vänder sig till medlemmarna för att få in förslag 
på intressanta ämnen. Hit kan du som medlem alltid höra av dig 
om du har en idé eller förslag på något spännande ämne till en 
föreläsning eller utbildning som du tycker att klubben borde 
anordna. Medlemmarna i kommittén diskuterar sedan fram 
vilken föreläsare som är lämplig att boka, vart i landet den ska 
arrangeras, vilken lokal som krävs samt datum. Ett exempel är 
anatomikursen som hålls i höst. Där har medlemmarna i kom-
mittén tillsammans kommit fram till denna kurs. De har bokat 
föreläsare och lokal samt satt in en annons i Eurasierbladet. 
På just den här kursen ingår det också att hitta några eurasier 
som kursdeltagarna kan känna igenom för att lära sig mer om 
anatomi. 

Den här kommittén har telefonmöte ungefär varannan till var 
tredje månad och med en period med mer arbete och möten 
inför varje föreläsning eller utbildning. Är du intresserad av 

att bli medlem i den här kommittén och bidra till fler lärorika 
föreläsningar, eller har en idé om en föreläsning, kan du 
kontakta utbildning@eurasierklubben.se

Utställningskommittén 
Utställningskommittén arbetar med Eurasierspecialen som 
arrangeras en gång om året. Det är en plats där människor och 
eurasier träffas för en gemensam helg med utställning och 
middag. Kommitténs medlemmar brinner för att anordna en 
trevlig mötesplats för människor och hundar. I arbetet med 
att arrangera helgen hjälps kommittén åt med att ansöka om 
och boka plats för träffen, annonsera, ta emot anmälningar till 
utställningen samt boka domare och ringsekreterare och deras 
resa och logi. I samband med utställningen finns flera olika 
uppgifter, såsom att skapa och trycka en katalog som ska finnas 
på plats, bygga ringen, sätta upp tält samt ordna priser, pokaler 
och lotter. 

Kommittén kontaktar också frivilliga inför utställningen då det 
finns många uppgifter att hjälpas åt med. Vill man hjälpa till 
kan några exempel på uppgifter vara att dela ut nummerlappar 
eller att dela ut priser. Den här kommittén träffas personligen på 
eurasierspecialen. Under året sker telefonmöten med tätare mö-
ten inför eurasierspecialen. Kommittén ser efter utställningen 
till att resultatet rapporteras in till SSUK. Efter Eurasierspecialen 
utvärderas också årets Eurasierspecial inför nästa års planering. 

Arbetet i den här kommittén är därför kopplat till Eurasierspeci-
alen och passar dig som känner att du vill vara med och anordna 
den här trevliga helgen. För dig som brinner för utställning finns 
även möjlighet att arbeta med fokus på just detta och fördjupa 
sig i rollen som ansvarig för utställningen, med möjlighet 
till utbildning för att bli certifierad utställningsarrangör. Till 
utställningskommittén kan du höra av dig om du är intresserad 
av att bli medlem i kommittén och brinner för att hjälpa till med 
arbetet att arrangera Eurasierspecialen eller om du vill veta mer 
om vad det innebär att vara certifierad utställningsarrangör. 
Du är också varmt välkommen att höra av dig till utstallning3@
eurasierklubben.se om du vill bli en del i ett härligt gäng som 
hjälper till på plats under helgen.

PR- & Informationskommittén 
PR- & Informationskommittén ansvarar för rasmontern på My 
Dog i Göteborg och rasmontern på Stockholms hundmässa. 
Inom kommittén finns två ansvarsområden, öst och väst. Öst 
har ansvar för Stockholm hundmässa och väst har ansvar för 
My Dog. Kommittén planerar upplägget och utseendet på 
montern, samt hittar frivilliga som kan stå i montern med sina 
hundar under mässdagarna. De har därför ett spännande 
arbete som resulterar i möjligheten att visa upp vår fina ras på 
de stora hundmässorna. Kommittén annonserar årligen efter 
frivilliga i samband med de båda mässorna. De flesta frivilliga 
är vanliga hundägare som har kunskap om rasen. Tillsammans 
med sina klappvänliga eurasier, som ska ha fyllt nio månader, 
står de några timmar i montern och visar upp sina hundar. 
Även kommittémedlemmar har pass då de står i montern med 
sina hundar. I montern är man aldrig ensam, det är alltid två 
personer som tillsammans står där. 

Svenska 
Eurasierklubben 
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I arbetet i PR- & Informationskommittén ingår även montering 
av montern innan mässan och nedmontering av montern efter 
mässan. 

Förutom detta ansvarar PR- & Informationskommittén för klub-
bens almanacka som kommer komma ut nästa år. De annonse-
rar om försäljning av kalendern samt tar in bilder till kalendern. 
Kommittén kan också tillfrågas att hjälpa till vid planering av 
aktivitetshelger. Här har kommittén telefonmöten. Mycket av 
arbetet sker i samband med mässorna, med en lugnare period 
efter. I den här kommittén träffas man även personligen i 
samband med mässorna. För den som vill hjälpa till att planera 
montern, vill arbeta för att visa upp vår fina ras och eventuellt 
vid förfrågan bidra till upplägget av en aktivitetshelg kan man 
kontakta PR- och Informationskommittén på info@eurasierklub-
ben.se för att bli medlem. 

MH- och BPH kommittén 
MH- och BPH kommittén är en av de yngsta kommittéerna. 
Den arbetar för att visa upp MH och BPH, som är beskrivningar 
av hundens mentalitet. Eftersom det är en beskrivning finns 
det inget godkänt eller underkänt resultat, man genomför det 
för att få veta mer om sin hunds mentalitet. Det är lärorikt och 
gör att ägaren lär sig mer om sin hund, samtidigt som rasen 
kan gynnas om flera hundar genomför beskrivningar. Den här 
kommittén arbetar därför aktivt för att öka antalet hundar som 
genomfört MH och BPH. 

Kommittén sammanställer statistik som rör MH och BHP 
och ansvarar för att skicka ut diplom till de medlemmar som 
genomfört mentalbeskrivningar. De arrangerar också träffar där 
klubbens medlemmar kan genomföra MH eller BPH. Ett exem-
pel är i våras när ett tillfälle att göra BPH arrangerades i Timrå 
för medlemmar i Eurasierklubben. Planerandet, skapandet av en 
annons och kontakt med testledare/beskrivare var något som 
kommittén arbetade med inför tillfället. 

Medlemmarna i den här kommittén har ett brinnande intresse 
för hundens mentalitet, MH och BPH, och har själva beskrivit 
sina hundar. Kommittén svarar gärna på frågor som rör MH och 
BPH och välkomnar initiativ till att anordna lokala träffar. Är du 
som medlem intresserad av att arrangera en egen träff för att 
genomföra MH eller BPH där just du bor är du välkommen att 
kontakta den här kommittén för att få vägledning på: mhbph@
eurasierklubben.se 

Redaktionen
Redaktionen ansvarar för Eurasierbladet och består av redaktör 
och redaktionsmedlemmar. Redaktören har ett större ansvar 
och lägger upp en plan för hur sidorna ska disponeras, sköter 
planeringen, skriver redaktörens spalt och ser till att den 
färdiga tidningen är redo att skickas för tryck i tid. Arbetet med 
Eurasierbladet innebär både skrivande, layout, planering och 
korrekturläsande. Redaktionen tar även emot annonser från 
medlemmar, styrelse och kommittéer som ska finnas med i 
tidningen. 

I skrivandet är det viktigt att ha egna idéer och att kunna 
arbeta med en deadline för att få artikeln färdig i tid. Samtidigt 
kan klubbens medlemmar önska ämnen som är intressanta 
att skriva om, vilket ibland leder till spännande artiklar utifrån 

andras idéer. Självklart stöttar även redaktionen varandra och 
ger förslag till varandra på intressanta ämnen om det skulle 
behövas. Ett exempel på arbetsuppgifter kan vara en artikel. 
Där berättar man för de andra medlemmarna om sin idé. 
Efter det kan artikeln innebära kontakt med intervjupersoner, 
samlande av information eller kanske en undersökning. Här kan 
man också få stöd av övriga redaktionen om upplägget. Sedan 
skrivs artikeln och skickas in för korrekturläsning. Där hjälps 
hela redaktionen åt för att läsa igenom materialet. Här är även 
några av redaktionens medlemmar ansvariga för tidningens 
design. De arbetar därför med tidningens layout och ser till att 
formgivningen blir bra. 

I redaktionen är det viktigt att ha ett intresse för skrivande, sam-
tidigt som ämnet kan styras till det skribenten brinner för eller 
tycker är intressant att skriva om. Det gör att man lär sig mycket.  
I redaktionen får man vara med och skapa Eurasierbladet och 
vara en del i teamet som står bakom klubbens egna tidning. Det 
är alltid lika spännande när ett nummer går iväg till läsarna med 
en artikel eller layout som man själv arbetat med.  
Här finns det också många artiklar som skrivs av er medlemmar. 
Tack vare era bidrag i form av bilder, artiklar och annat material 
håller vi Eurasierbladet levande. Det är vår tidning som inte 
hade varit möjlig utan värdefulla bidrag från er ute i vår klubb. 

Du är välkommen att höra av dig till redaktionen om du har 
önskemål om vad du som medlem vill läsa om, vill dela med dig 
av en text eller bilder eller om du vill bli en medlem i redaktio-
nen. redaktor@eurasierklubben.se 

***

Det finns alltså flera spännande team i Eurasierklubben som 
behöver förstärkning.  Utöver de platser som presenterats i den 
här artikeln finns det också flera viktiga uppdrag och funktioner 
i Eurasierklubben och i vårt medlemsnätverk. Den här artikelns 
fokus var dock att på ett överskådligt sätt presentera de största 
grupperna i klubben. Tveka därför inte att höra av er om ni 
vill veta mer eller bli medlem. Men framför allt, oavsett var ni 
befinner er, fortsätt lyfta alla idéer och bidrag som finns där ute 
i vår klubb.

Text: Camilla Norberg

Visst älskar vi alltid våra hundar eller? Vad jag menar är att hur 
gulliga de än är så har de allt sina mindre trevliga sidor de också, 
precis som vi människor. Inte för att vi människor med stor 
njutning rullar oss i vad andra djur lämnat efter sig men jag tror 
ni fattar vart jag är på väg. Dessa mindre trevliga beteenden 
som jag tänker på, utan inbördes ordning, är:

”Privacy”, ja det är ett ord man som hundägare bara kan 
fetglömma! Jag menar, det kan ju inte bara vara jag som alltid 
har sällskap på toaletten, inte lätt att fokusera på det man ska 
göra med tre par stirrande ögon mittemot kan jag lova.

”Att leva med rovdjur”. Nu är det inte fullt så dramatiskt 
som det låter men saken är ju den att det aldrig slår fel detta 
fenomen att när man som mycket nöjd hundägare kommer hem 
med några nya leksaker och tänker ”åh så glada hundarna ska 
bli”, vad händer då? Visst blir de glada, ja en liten stund iallafall 
innan andra instinkter tar vid och slakten kan börja! Att njut-
ningsfullt dra vitt ludd om och om igen ur den stackars leksaken 
tycker tydligen tjejerna är en riktig höjdare och samtidigt visar 
de på en total avsaknad av empati för deras mattes plånbok.

”Naturens delikatesser”!  Ja inte finns det något hundgodis 
som slår en harplutt eller? Och det går väl an, värre blir det när 
man kommer till det som vildsvin eller grävling så prydligt lagt 
precis i hundarnas väg, kan det vara det som kallas ”gående 
bord” tro? Lyckan är då total om de inte både lyckas att äta 
det utan också för att toppa det hela ta sig en rejäl rullning. 
Allt under tiden som matte står och tjoar i förhoppningen 
om att lyckas stoppa det hela, men nej då! Den så kallade fina 
kontakten mellan matte & hund är som totalt bortblåst, inget 
funkar utan man får snällt gå hemåt, helst med flera meter 
mellan sig själv och hunden, för att sedan anta utmaningen att 
få in hunden i duschen utan att själv bli alldeles nedsmetad, jo 
tjena….

”Shake it baby”. Ja då var vi ju inne på det här med hundbad. 
Oavsett anledning så är det ett kapitel för sig, eller snarare i mitt 
fall det som ibland kommer efteråt. För hur man än förbereder 
så blir det aldrig riktigt som man tänkt sig 😉. Man har folk på
patrull utanför badrumsdörren för att så fort som möjligt få ut 

hunden i trädgården men vad händer då? Jo hunden parerar 
enkelt detta hinder och tar bestämt ut sin kurs som först 
inbegriper att ta vägen genom vår säng för att sedan skaka sig, 
på vägen genom hallen gnida sig som en katt mot alla fasta 
föremål och såklart skaka sig, för att sedan äntligen vända mot 
altandörren och på vägen dit lyckas gnida sig igenom hela 
bäddsoffan. Jag tror inte jag behöver tillägga så mycket mer om 
hur hemmet ser ut efter denna prestation.

”Ögontjänare”. Det kan ju inte bara vara jag som har vissa 
”förbjudna områden” för hundarna? Hos oss handlar det till 
exempel om blomrabatten, förövrigt den enda som jag har 
i trädgården. Där får de inte trampa omkring men vad sker 
bakom min rygg, jo inte ovanligt alls att jag hittar dem där halvt 
gömda bakom Hostans bladverk och de tror då i sin enfald att 
jag inte ser dem. Hallå eller, ni är ju eurasier på runt 20 kg styck, 
inte ett gäng chihuahuor.

Drägel! Nu har jag inte en ras som har en stor benägenhet att 
dregla men ändå tillräckligt för att kunna ställa till det ibland. 
För det slår väl aldrig fel att när man väl fått på sig finkläderna, 
och då efter att noggrant ha rullat bort allt hundhår, så är 
hundarna aldrig så kärvänliga som då. Gärna lägga huvudet i 
knät för lite extra mys som resulterar i blöta kletiga små fläckar 
vilket ofelbart leder till en ny tur till garderoben. Och under 
denna aktivitet är jag helt övertygande om att de skyldiga 
fyrbeningarna glatt fnissar bakom min rygg .

”Leva med tjuvar”, ja bland det som står högst i kurs att sno 
här i vårt hus är definitivt mina Foppa-tofflor och då ska det vara 
de som jag för tillfället använder och inte de som ligger spridda 
lite här och var i trädgården. Kan reta mig till vansinne att efter 
en skön sommarstund i solstolen vara utan tofflor IGEN för att 
därefter barfota och väldigt försiktigt (man vet ju aldrig vad som 
döljs) trippa runt i gräset för att leta upp dem igen.

Som ni förstår är inte mina tjejer perfekta på något vis utan de 
kan till och med vara mindre populära hos mig emellanåt men 
trots detta så skulle jag absolut inte vilja byta ut dem på villkors 
vis! De skänker mig så otroligt mycket glädje och kärlek och jag 
är så tacksam för varje dag vi får ihop.

En hundägares tuffa 
vardag!

Text och foto: Jeanette Dyberg
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Till minne av vår älskade Dennis
För alltid i våra hjärtan

SE UCH FIN UCH 
Zeldas Speed King Dennis 

2001-02-09 - 2016-03-07

Sov gott älskade vän - vi kommer aldrig att glömma dig 
/din flock

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

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

Sista datum att sända in din annons för nästa nummer är 1 
november. Du behöver inte göra annonsen själv utan sänd in 
bild och text var för sig till redaktor@eurasierklubben.se

edeängs yster ”Yatzy”
Adjö är ej för alltid,
farväl är inte slut.

I våra tankar finns du,
där finns du alltid kvar!

2006-09-02--2016-06-02

Saknar dig våran älskade vän.
Sofi och Linda m. flock

Leiionspitz Remuz
En själ med ofantlig livsglädje 

har rest vidare. 
Vi kommer aldrig glömma vår 

Peter Pan!

2005-08-28--2016-06-19

Remuz vi saknar dig så!
Camilla och madde med familj

Foxfire cosby
Vår underbara Cosby har lämnat 

oss efter 14 år. 
Åren sätter sina spår och vi ville 

inte se honom lida.

 

 
2002-05-06--2016-06-22

Marie-Louise O Lars Lindqvist
Frida o Henrik
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SE UCH 
Leiionspitz Amazing Zaviera  

SE23793/2014 

Ny titel: SE UCH 

RLD A RLD F RLD M RLD N  
Cool Surprise Lilleman  

SE12265/2013 

Ny titel: RLD M

*Här presenteras hundar som fått nya titlar  1 juni.- 30 aug. 2016. 

SE VCH  
Balder-Balder Kråke Fridsam 

SE50089/2013  

Ny titel: SE VCH 

C.I.B. DK UCH FI UCH SE UCH  
Leiionspitz Unforgettable Urax 

SE33018/2012 

Ny titel: DK UCH

SE UCH  
Bonus Pop Up’s Moa Martinsson 

SE39791/2014 

Ny titel: SE UCH

FI UCH SE UCH  
Leiionspitz Amazing Zeppelin 

SE23791/2014  

Ny titel: FI UCH SE UCH

NORD JV-15 SE JV-15 SE UCH 
Lovely Megan’s Kelsey Grammer 

SE43200/2014  

Ny titel: SE UCH

SE UCH
Leiionspitz X-tra Xanthia 

Uppfödare och ägare: 
Marita & Göran Carlstedt, Mora

www.eurasier.se
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Balder-Balder 
Anna-Karin Lundberg 

Tyresö 
Tel: 08-798 35 43 

Mobil: 070-962 40 80 

Bonus Pop Up´s 
Maja Ärleborg 

Ärla 
Tel: 016-700 26  

Mobil: 070-232 29 60  

Brännabråns

Anette Lindeborg 
Härnösand 

Tel: 
Mobil: 070-695 05 06

Chikaraspitz 
Sara Ljusterfors  

Ekerö 
Mobil: 070-751 47 23 

Chiluna Star 
Tina Andersson 

Virserum 
Tel: 0495-318 10 

Mobil: 070-343 18 10 
 

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: 076-0408111

Ex Amino’s 
Madeleine och Jennifer Andersson 

Tungelsta 
Mobil: 070-778 65 65 

0734- 21 65 43

Foxfire 
Ulla-Carin Totney 

Gullringen 
Tel: 0492-229 00 

Mobil: 0706-55 45 94

Fridlyckans 
Helena Jansson 

Falkenberg 
Mobil: 0707-40 26 38

Ibixys 
Jenny och Matilda Kindstrand 

Söderköping 
Tel: 073-8437911 

Mobil: 073-8168230

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

Kathakali’s 
Camilla och Madeleine Svensson 

Väse-Västanå 
Tel: 073-107 51 65 

Mobil: 070-537 83 86

Kitune’s 
Susanne  Lindahl Hjerpe 

Väröbacka 
Mobil: 073-505 01 82 

Kvarnsjölidens 
Camilla Hartzell 

Vendelsö 
Tel: 08-776 39 07 

Mobil: 076-050 84 48

Leiionspitz 
Marita & Göran Carlstedt 

Mora 
Mobil: 073-528 70 93 

Lovely Megan’s 
Suzanne Bengsdotter 

Katrineholm 
Mobil: 070-492 15 11 

 

Lyckonosen 
Sandra Herrlin 

Malmö 
Tel. 0707-839242

Pine Garden 
Wiveca & Börje Larsson 

Ekerö 
Mobil: 076-209 38 37

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

Silvergläntans 
Julia Norlén 

Västerås 
Mobil: 072-93 80 351 

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

Stagniticas 
Christina Haggren & Fredrik Björk  

Upphärad 
Mobil: 076-1816121 

Twin Dogs 
Sofi och Linda Karlsson 

Linköping 
Mobil: 073-64 77 695 

073-67 13 258

Wirosas 
Ann-Charlotte & Björn Lagergren  

Lenhovda 
Mobil: 073-5031960 

 Zetill’s 
Jeanette & Hasse Dyberg 

Ätran 
Mobil: 070-347 48 22 

Röntgenresultat
Reg.nr Namn Kön HD ED Patella

SE36063/2013 Blomtorpets Darwin Sunshine H A

SE47652/2014 Brännabråns Gudomliga Luna T A UA UA

SE51392/2014 Coryana’s Quinzy H B UA

SE11030/2015 Coryana’s Rufsus H A UA

SE59487/2014 Emfi’s Star Aludra T B UA

SE43890/2013 Essmania’s Monaco H B UA UA

SE55943/2014 Essmania’s Puerto La Concordia T B UA

SE31483/2015 Essmania’s Ravenna T B UA

SE31478/2015 Essmania’s Rimini T A UA

SE31481/2015 Essmania’s Rodina T A UA

SE31482/2015 Essmania’s Roma T A UA

SE49628/2014 Foxfire Incredible Iso H C UA

SE56752/2012 Fridlyckans Ghizmo H A UA UA

SE19052/2014 Fridlyckans Helly T B UA

SE46794/2014 Fyrfotavännen’s Balarama H A UA UA

SE54848/2013 Kitune’s Hera T A UA UA

SE18788/2011 Leiionspitz Ravishing Ravna T A UA UA

SE43200/2014 Lovely Megan’s Kelsey Grammer H A UA UA

SE43198/2014 Lovely Megan’s Kirk Douglas H A UA UA

SE56176/2014 Lovely Megan’s Leonardo Di Caprio H A UA UA

SE56173/2014 Lovely Megan’s Liam Neeson H A UA UA

SE15716/2010 Maekis Aili T A

SE25314/2015 Polkas Valpar Zelda T B UA UA

SE45871/2014 Risan Gårdens Queen T C UA UA

SE13576/2015 Rocknikk’s Cruising Impala T B UA

SE59395/2011 Saltängens Bounty T B UA

SE12992/2015 Wirosas Abra T A UA

SE44285/2013 Zeldas Coco Coconut T A UA

SE32399/2014 Zeldas Call Me Manana T B UA

Kennelregister
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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, kon-
takta medlemsansvarig i SvEuk: Rose-Marie Forsberg, 
tel 0492-314 53, medlem@eurasierklubben.se

Annonspriser 
 
Medlem, icke kommersiellt 
Helsida                                                                              350 kr 
Halvsida                                                                            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. 

Championatannons , helsida                                    250 kr 
Championatannons, 1/4-sida                                   100 kr 

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.  
Kennelregistret, 4 nr inkl. hemsidan                      200 kr 
Priset gäller per kalenderår.

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

Observera, alla priser gäller för annonser i svart-vitt, för 
annonser i färg, vänligen kontakta annonsansvarig.

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 förbehål-
ler sig rätten att använda och att om nödvändigt 
redigera insänt material.

De åsikter som framförts av de olika bidragsgivarna 
är personliga 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

Läsarnas egna bilder

Ex Amino’s Angel of Sunshine och Kitunés Perdita kan inte riktigt komma överens om vems leksak det egentligen är! 
Foto: Jeanette Dyberg

Kitune’s Lovely Freja                         Foto: Jeanette Dyberg



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

Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


