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Årets första nummer har nu nått er läsare, en bit in på nya 
året. Nu börjar vårens aktiviteter dra igång och det är en tid 
då det alltid finns roliga aktiviteter att boka in. Förändringar 
sker i klubben då årsmötet stundar, den tid då både nya kraf-
ter väljs in i klubbens arbete och där delar av våra aktiva med-
lemmar kommer att engagera sig ännu ett år. 

I det här numret annonseras om Eurasierspecialen, helgen 
där eurasierfolk kan passa på att njuta lite extra mycket. Grill-
kväll, Nosework-föreläsning, rallylydnad och såklart den sto-
ra utställningen är några av inslagen ni kommer att få se i år. 
I anslutning till annonsen finns även ett utställningslexikon, 
för att förklara några av de termer som kan vara svåra så där 
i början av utställningskarriären. Förberedelsen inför vårens 
utställningar kan alltså börja!

I det här numret blickar vi också tillbaka, till utställnings-
ringen och tävlingar och korar årets utställningseurasier och 
årets arbetande eurasier 2016. Det är alltid lika roligt att läsa 
om de framsteg ägare, hundar men även rasen gör i olika 
sammanhang där ute. Därför passar vi på i tidningen att 
framhäva de framsteg som gjorts under året.

I det här numret kommer två nyttiga artiklar om aktuella äm-
nen, nämligen magomvridning och Dandy Walker. Dandy 
Walker har fått mycket uppmärksamhet inom eurasierkretsar 
den senaste tiden både i diskussioner och på sociala medier. 
Klubbens Dandy Walkergrupp har därför sammanställt en 
text om ämnet, intressant läsning som jag vet efterfrågats. 
Serien om magomvridning innehåller både fakta samt be-
rättelser från verkligheten, en artikel som även den berör ett 
aktuellt ämne och som ger lite mer insikt i sjukdomen och hur 
det gått till när tre eurasier drabbats.

Tips på hemmagjort hundgodis och en text om Svenska 
Spets- och Urhundklubben, specialklubben som Eurasier-
klubben tillhör finns också att läsa om i detta nummer. Åter-
kommer gör också Hugo, som fortsätter att rapportera om 
sina äventyr. 

Jag hoppas att ni ska finna mycket läsvärt i detta nummer. 
Det är tryckt hos samma tryckeri som föregående nummer, 
med några justeringar från föregående nummer för att för-
bättra vår tidning. Men det som främst glädjer oss i redaktio-
nen mest är att vi för första gången får presentera ett num-
mer av Eurasierbladet helt i färg! 

Så njut av läsningen, vårens aktiviter och tiden med våra fan-
tastiska hundar.

Camilla Norberg - Redaktör

Ordförande har ordet
Så är vi inne februari när detta skrivs och dagarna har blivit 
märkbart längre, vilket åtminstone jag uppskattar!  Tyvärr 
har vi bara periodiskt haft snö men gott om is!

Hoppas att många kommer till årets special! Utställningen 
hålls på lördagen, på mångas begäran. Hoppas att ni även 
kan stanna till föreläsningen på söndagen!

Det här är min sista spalt och jag önskar den nya styrelsen 
och de som sitter kvar ett givande arbete och jag hoppas att 
ni medlemmar hjälper till, ju fler desto bättre!

Och vi ses säkert på någon eurasieraktivitet i framtiden, för 
lämna rasen kommer jag inte göra! 

Tomas Tegnér-Ordförande

Hej!

Då börjar vintern att avta och våren närma sig så smått. Snön 
som börjar smälta och kanske får vi snart se snödroppar kika 
fram på våra hundpromenader, härligt! 

Vi har under den sista tiden arbetat med den årliga utvärde-
ringen av RAS samt verksamhetsberättelse inför årsmötet.

Vid avelskonferensen berättade vi om en ny sjukdom inom 
vår ras, Dandy Walker. Avelskommittén tillsatte en arbets-
grupp avseende Dandy Walker. Arbetsgruppen består av 
Kicki Svalin, Marita Carlstedt, Jenny Kindstrand och Made-
leine Andersson. Arbetsgruppen har arbetat med att samla in 
information, dokumentera, svara på frågor och ge informa-
tion till medlemmar. Längre fram i tidningen finner du en ar-
tikel med mer information kring sjukdomen, provtagning etc. 

Hanhundsgalleriet har omarbetats efter beslut på avelskon-
ferensen som gick av stapeln i oktober. Hanhundsägare vars 
hund uppfyller kriterier för att låta denne gå i avel kan nu 
själva fylla i uppgifter om sin hanhund via hemsidan samt 

bifoga bilder. Varje hanhund kommer att få ligga uppe 1 år 
i taget, detta för att hålla sidan så uppdaterad som möjligt 
med aktuella hanar. 

Vi har börjat att planera för ett uppfödarmöte, datum är i 
dagsläget ej bestämt. 

I januari tillkom Julia Norlén till Avelskommittén, vi hälsar 
henne varmt välkommen till oss! Julia bor i Västerås och 
innehar Silvergläntans kennel. Till vardags arbetar hon 
som djurvårdare på Strömsholms specialist-djursjukhus. 
Vi önskar däremot att bli ännu fler i kommittén, så är du in-
tresserad av att lära dig mer och jobba med oss, vårt RAS, av-
elsfrågor etc? Då är du välkommen att ta kontakt med oss om 
du har mer frågor och funderingar kring vårt jobb:

 

Jenny, Madeleine och Julia
avelskommitte@eurasierklubben.se

avelskommittén informerar

redaktörens rader

Camilla och Presley                                                                                  Foto: Joel Hoff

Hej alla Eurasier-vänner! 

Nu är det snart dags för 

Eurasierspecialen i Tidaholm
och vi i utställningskommittén behöver er hjälp med vinster/priser 

till utställningen , lotterier och eventuellt andra jippon .

Har ni något ni kan tänka er skänka? Hundrelaterade eller ej 

hundrelaterade saker, allt är lika välkommet! Eller kanske har ni 

någon liten slant över att bidraga med för inköp av dylikt? Sätt i 

sådana fall in det på SVeuk´s bankgiro: 5101-5030 och märk det 

”specialen”.

Har ni saker/pengar att skänka så skicka ett mejl till : 

utställning@eurasierklubben .se

Tack på förhand!
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Hugos äventyr
Hej igen!

Det har varit både jul och nyår sedan vi hördes se-
nast. Hoppas ni haft det bra! Jag var alldeles matt på 
annandagen efter två dagar med människor som inte 
sitter still vid matbordet, utan går fram och tillbaka 
mellan bordet och köket – fattar de inte att det är 
jobbigt när man måste hålla koll på var de är hela 
tiden? Julklappar, jodå, jag fick både ost och godis-
pinnar och det var inte så svårt att öppna paketen. 
Jag var faktiskt lite trött på pinnarna, jag fick nog 
åtta stycken på julafton och juldagen! Nyår gick bra, 
matte jobbade så vi firade nyår några dagar senare. 
Det var några raketer och smällare här i kvarteren på 
nyårsafton så jag fick se till att husse inte blev alltför 
orolig. Jag låg ett tag under hans skrivbord om det 
skulle bli för jobbigt för honom, och sedan när han 
tittade på TV låg jag i soffan hos honom.

På tredjedag jul var jag med min bästis Embla (en 
korsning mellan Pyrenéerhund och Leonberger) i ha-
gen och busade. Hon är ungefär dubbelt så stor som 
jag och vi brottas gärna. Vi råkade skrämma upp en 
hare som låg där, den for iväg och vi efter! Jag höll 
jämn fart med den, men så skuttade den ut genom 
staketet, fegisen, innan jag hunnit ikapp. Hoppas den 
kommer tillbaka nån annan gång när jag är där, för 
det var roligt att springa efter den!

Lämna inte din hund 
i en kall bil

Mer tips och råd på www.skk.se

VI
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Tänk på att inte lämna hunden utan  

tillsyn i bilen om temperaturen sjunker 

under -5°C.

Ett hundtäcke och ett värmande underlag 

för hunden att ligga på är bra att ha med 

vid bilresa vintertid.

KYLAREN

Lämna inte hunden i en kall bil!

Det verkar som om vintern kom till slut! Kom ihåg att inte lämna 
hunden i bilen när kylan slår till. Här är några tips till dig som ska 
ta med hunden ut på vägarna!

Varje sommar påminner Svenska Kennelklubben om hur farlig 
värmen kan vara för en hund och därför började vi sprida infor-
mation om detta i broschyren ”Hund i varm bil”.

Men även under vintermånaderna gäller det att vara på sin vakt! 
För nu kan hunden istället bli kall om bilen står stilla en längre 
stund. Tänk på att inte lämna hunden utan tillsyn om temperatu-
ren sjunker under -5°C. Ett hundtäcke och ett värmande underlag 
för hunden att ligga på är bra att ha med vid bilresor vintertid.

Det här gäller också:

•	 Hunden får inte förvaras permanent i ett fordon och 
högst 3 timmar enligt huvudregeln.

•	 Du får inte lämna hunden utan tillsyn i fordonet om 
det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller 
under -5°C.

•	 Under transporten ska hunden rastas och få vatten 
minst var sjätte timme. Den ska få foder med högst 24 
timmars intervall.

•	 En tik som löper ska transporteras åtskild från hanhun-
dar.

•	 En dräktig tik får inte transporteras de två närmaste 
veckorna före beräknad valpning. Tiken får inte trans-
porteras tidigare än 1 vecka efter valpningen.

•	 En hundvalp måste vara minst 1 vecka och naveln bör 
vara helt läkt för att du ska få transportera den.

Källa: Svenska Kennelklubben

                                                        
                                                        

        Foto: Johanna Devert

Essmania’s Shimoni och Fridlyckans Ivory Kouvo
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Hugo 

Nu är det tre år sedan jag kom till matte Tina och husse Sven på Ennabo. Första kvällen där var det lite mysko: det fanns en annan 
hund i hallen! Den luktade inget och härmade mig hela tiden. Varför har man en hund till, i hallen? Det var jätteläskigt med trappan 
till övervåningen och sovrummet där matte och husse skulle sova, så husse bar mig upp. Dagen efter, den där läskiga trappan igen... 
Usch! Husse lockade ner mig ett par trappsteg i taget, och snart var jag nere igen, det gick ju bra! Den har sina fördelar, trappan, för jag 
kan sitta där och titta på matte och husse när de äter, och uppe i sovrummet har jag bättre utsikt över katter, hundar och människor 
som rör sig utanför! 

Jag hade varit några veckor på Ennabo när husse släppte kopplet 
efter vi kommit hem från förmiddagspromenaden och han skulle 
skotta lite. Matte var på resa så det var bara husse och jag. Jag är ju 
rätt nyfiken av mig och tittade runt hörnet på huset – Åh, nya saker! 
Skuttar iväg, husse upptäcker att jag är borta, ropar och kommer 
efter. Åh, titta där, en skogsbacke, den måste jag genast undersöka! 
Husse ropar åt mig att komma tillbaka, han verkar inte fatta att jag 
har ett viktigt uppdrag. Eftersom jag fortfarande hade kopplet på 
mig, kunde han spåra mig – en bit. Jag hörde att han ropade, så jag 
visste var han var, och tre kvart senare, precis när husse plockat 
fram telefonen för att ringa matte, kommer jag fram till honom. 
Han var glad att se mig igen. Jag har fått gå på några kurser för att 
lära mig det där som man ska lära sig, det har gått bra, tycker jag, 
och jag sköter mig så bra, där! Den första kursen jag gick på, med 
husse, kallade fröken mig klassens clown (och sa att jag är väldigt 
charmig!) efter det att jag fått fart på alla de andra hundarna på 
kursen. 

Nu – promenad! 

Hej då, vi hörs!

Hugo

Hugo                                      
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Magomvridning
Som eurasierägare har nog de flesta uppmärksammat 
att det förekommer magomvridning inom rasen. Men 
vad vet vi egentligen? Hur vanligt är det? Varför får de 
magomvridning, och kan man förebygga det? 

Till att börja med så är den här artikeln inte till för att 
skrämma upp dig som eurasierägare, utan här är sam-
lat fakta från några olika artiklar inom veterinärforsk-
ning, dock ger den inte anspråk på att vara heltäck-
ande. Forskningen går hela tiden framåt och nya rön i 
framtiden kan förhoppningsvis hjälpa till att svara på 
de frågor som inte är möjliga att få svar på idag.  Alltså 
är texten ingen skrämselpropaganda, däremot kan den 
göra dig medveten om att det kan finnas en viss risk för 
magomvridning, likväl inom den här rasen som inom 
alla andra raser med relativt storväxta hundar (över 20 
kg). Dock är risken inte alls lika stor som för de riktigt 
stora raserna.

Vad är magomvridning? 
Magomvridning hos hund är ett akut livshotande till-
stånd som leder till döden om inte behandling sätts in 
i tid. Vid magomvridning roterar magsäcken runt sin 
egen axel vilket resulterar i att den fylls med gas. Att 
drabbas av magomvridning är mycket smärtsamt och 
påfrestande både för hundens cirkulation, andning, 
magsäck och andra inre organ.

Hur vanligt är det i vår ras? 
Svenska Eurasierklubben har under flera år samlat in 
uppgifter om hundar som har drabbats av sjukdomar, 
och en av dessa sjukdomar är magomvridning. I den 
statistik som avelskommittén sammanställt hösten 
2016 är det inrapporterat att det är 30 eurasier som 
drabbats (se artikel i annan del av tidningen). Mate-
rialet bygger på att ägarna har rapporterat in till klub-
ben, och jämfört med andra raser så är inte eurasiern 
överrepresenterad på något sätt, men det kan finnas 
ett mörkertal. Därför är det väldigt viktigt att du som 
har en eurasier som drabbats låter avelskommittén 
veta genom att på klubbens hemsida ladda ner en 
blankett som du fyIler i och postar till avelskommittén, 
eller scannar och sänder in via e-post.

Symtom 
De symtom man ser på en hund med magomvridning 
är först ganska obetydliga. Det brukar börja med att 
hunden blir lite orolig. Den kan inte ligga still utan van-
kar omkring och gnäller kanske lite. Ett mycket vanligt 
tecken är, att hunden försöker kräkas utan att få upp 
något eller får upp bara lite slem- eller skum. Efter en 
stund märker man att buken har svällt upp. I början 
syns det inte så väl, eftersom magsäcken till stor del 
ligger innanför revbenen. Men om man undersöker 
hunden, ser man att de bakersta revbenen är lite mer 
välvda än vanligt. Om man knackar med fingret på 
främre delen av buken, hör man att det låter som en 
trumma. Så småningom får hunden andningsbesvär 
och blir mycket matt. 

När magsäcken utvidgas så mycket, kommer den att 
trycka på de stora blodkärl, som passerar mellan bröst-
hålan och bakre delen av kroppen. Resultatet blir att 
blodflödet stoppas i venerna (som har mycket lägre 
blodtryck), medan artärerna, speciellt stora kroppspuls-
ådern (Aorta) fortfarande kan pumpa blod bakåt. Blo-
det kan passera från hjärtat till bakre delen av kroppen, 
men det kan inte rinna tillbaks till hjärtat. Det uppstår 
då en kraftig blodbrist i främre delen av hunden. Sam-
tidigt trycker den uppsvällda magsäcken bakifrån mot 
mellangärdet, så att volymen i brösthålan minskar och 
andningen försvåras. Till följd av att mjälten delvis sit-
ter fästad vid magsäcken, kommer mjälten att bli utsatt 
för en dragning, så att den ofta blir V-formad och även 
den får sina blodkärl tillklämda. Det blir alltså en kraftig 
blodansamling också i mjälten.

Magsäckens blodcirkulation blir kraftigt störd, varvid 
det blir vävnadsskador i väggen. Det gör att onormala 
jäsnings- och förruttnelseprodukter kan tas upp av 
magsäcksslemhinnan. Allt detta tillsammans orsakar 
mycket snabbt ett livshotande tillstånd av chock och 
förgiftning, oftast med påverkan på hjärtats funktion.

Behandling 
Den akuta behandlingen går ut på att få ut gas och fo-
der ur magsäcken och att förbättra cirkulationen så att 
de inre organen inte förstörs. Dessutom ger man dropp 
och ofta mediciner för att förebygga eller lindra chock. 
Den vanligaste metoden för tömning av magsäcken 
på vätska och foder är via en magsond som förs ner i 
magsäcken. Sittande ställning eller liggande på höger 
sida brukar vara lämpliga positioner. Det är en fördel 
om hunden inte behöver sederas (sövas), men det bör 
vägas mot risken för perforation av matstrupe eller 
magsäck. Om buken är mycket utspänd kan först mag-
säcken tömmas på gas innan annan behandling sätts 
in. Detta görs genom att den punkteras med en kanyl. 

Om det inte går att få ner någon slang kan innehållet i 
magen tas ut via ett 8-10 cm långt snitt på höger sida 
där magsäcken förankras med suturer till hudsåret 
innan den öppnas och töms. Detta för att minska risken 
för att kontaminera bukhålan med bukhinneinflamma-
tion som följd. Den senare tekniken rekommenderas 
bara om de andra alternativen till tömning inte fung-
erar.

För att förhindra att magsäcken vrider sig igen så fix-
eras den i bukhålan genom en kirurgisk operation. 
Risken för att hunden återigen drabbas av magomvrid-
ning efter detta har utförts har skattats till 5 % och 
dessa brukar då vara mildare varianter. Om fastsätt-
ningen inte utförs kan risken för att åter drabbas av 
magomvridning vara så hög som 80 %. Om hundens 
allmäntillstånd inte tål en narkos får magsäcken töm-
mas akut och en kirurgisk fixering utföras vid ett senare 
tillfälle. 
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som utvecklats vid SLU, har en mycket god prognos (Funkquist, 1979). 
Nackdelen med metoden är att den tar mycket lång tid att utföra. Sedan några år 
tillbaka har man därför bytt operationsmetod och använder nu den så kallade 
”inscisional gastropexy-tekniken” som tar betydligt kortare tid att utföra (Fossum 
et al, 1997). På grund av att hundarna inte behöver ligga sövda så länge kan de 
opereras redan i det akuta stadiet av sjukdomen. 

Syftet med denna studie var dels att beskriva vad som finns beskrivet i litteraturen 
om magomvridning på hund och dels att utvärdera den operationsmetod som 
används vid Universitetsdjursjukhuset vid SLU i Uppsala.  

LITTERATURSTUDIE 
Etiologi och riskfaktorer 

Magomvridning har sannolikt ett multifaktoriellt ursprung (Ettinger et al 2005). I 
tabell 1 listas de orsaker man sett ökar respektive minskar risken för att drabbas 
(Williams & Niles, 2005). 

Tabell 1. Faktorer som ökar respektive minskar risken för att få magomvridning 

Faktorer associerade med ökad risk Faktorer associerade med minskad risk 

Stora raser 
Släktingar som haft magomvridning 
Djup och smal bröstkorg 
Undervikt 
Hög ålder 
Splenomegali/splenektomi 
Aerofagi 
Matskål placerad högre än golvnivå 
Stress 
Utfodring en gång per dag 
Foder med små partiklar, < 30 mm diameter 

”Glada” hundar 
Utfodring med hushållsrester 
Utfodring fler än en gång per dag 
Foder med stora partiklar, >30 mm 

diameter 

 

Patofysiologi 

Hos friska hundar ligger pylorus i den craniala högra kvadranten av buken och är 
fästad till hepatoduodenala ligamentet, lilla nätet och ”common bile duct”.  

Sannolikt kommer torsionen efter dilatationen eftersom profylaktiskt gastropexi 
leder till minskad incidens av magomvridning (Glickman et al, 1998). När 
magsäcken blir utspänd förflyttas pylorus längs bukväggen från dess normala 
ventrala position i bukens högra sida till en onormal position dorsalt på 
vänstersidan. I de flesta fall roterar magsäcken medurs bakifrån sett. Rotationen 
kan vara från 90 till 360 grader men oftast rör det sig om 220-270 grader. Pylorus 
och duodenum förflyttar sig ventralt under magsäcken, till vänster om medellinjen 
och hittas oftast dorsalt ovanför cardia på hundens vänstra sida. Eftersom mjälten 
sitter fast längs magsäckens stora kurvatur via gastrolienala ligamentet kommer 
mjälten förflyttas ventralt till höger sida av buken (Ettinger, 2000). Mjälten stasas 
och får ökad tyngd som ytterligare förvärrar torsionen (Lindberg, 2004).   

Komplikationer 
I Anna Mårtenssons examensarbete Magomvridning. 
Litteratur- och journalstudie konstaterar hon att av de 
journaler hon studerat efter 18 magomvridningsope-
rationer var komplikationerna på lång sikt sällsynta 
bland de patienter som opererades, däremot hade 
ungefär hälften av de arton opererade hundarna kom-
plikationer av varierande svårighetsgrad på kort sikt. 
I Korpinens examensarbete står att vid alla kirurgiska 
ingrepp finns det en risk med narkos och detta är den 
vanligaste komplikationen vid kirurgisk åtgärd av ma-
gomvridning. Plötslig död kan ske både före, under 
och efter ingreppet. Infektioner är en annan allmän 
risk. Vid kirurgisk åtgärd av magomvridning händer det 
även att stygnen lossnar och detta brukar innebära att 
ytterligare ett ingrepp blir nödvändigt. Överlag inne-
bär operationen väldigt sällan komplikationer i sig. Det 
händer att patienten drabbas av hjärtarytmier även 
om detta inte är särskilt vanligt. En del av organen kan 
även dö till följd av den nekros (cell- och vävnadsdöd) 
som kan orsakas när gifter som frigörs efter att magen 
återigen är placerad i sin normala position.

Hundar som haft hjärtarytmier eller behövt avlägsna 
mjälten eller delar av magsäcken på grund av nekros 
har visat en ökad risk att dö till följd av sjukdomen. Att 
hunden visat kliniska symptom i minst sex timmar är 
en annan bidragande faktor till dödsfall. Hundar som 
drabbas av både magomvridning samt nekros löper 
mellan 31 % till 63 % högre risk för att få en dödlig ut-
gång av sjukdomen jämfört med de som inte utvecklar 
nekros till följd av magomvridningen.

Varför får de magomvridning? 
Orsakerna till magomvridning är inte helt klarlagda. 
Man tror att det är flera faktorer som kan inverka. I 
den här tabellen som finns med i Anna Mårtenssons 
examensarbete ser man riskfaktorerna enligt en studie 
från 2005 (Williams & Niles):

Förklaring: splenomegali är när mjälten är förstorad. splenektomi är när mjälten 
saknas (bortopererad). aerofagi är när någon sväljer onormalt mycket luft. luft i 
magsäcken ger upphov till rapningar och spänningsproblem (flatulens).

Forskning har visat att det finns ett samband mellan 
hundens temperament och risken för magomvridning. 
Man kan läsa att det har visat sig att ängsliga och ner-
vösa hundar var 2,57 gånger mer benägna att drabbas 
av magomvridning än hundar som upplevdes som 
glada av sina ägare. 

Utformningen av bröstkorgen spelar en betydande roll 
för om en hund utvecklar magomvridning eller inte. 
En smal och djup bröstkorg tros ändra förhållandet 
mellan matstrupen och magen vilket gör det svårare 
för hunden att kräkas och innebär en ökad risk då gas 
ansamlas i magen.

Överrepresenterade att drabbas är stora hundraser 
med djup bröstkorg exempelvis Irländsk varghund, 
Skotsk hjorthund, Greyhound och Grand Danois. Även 
S:t Bernhard, New Foundlandshund, Sennenhundarna 
och även något mindre hundar drabbas ibland. Däri-
bland kan nämnas Vorsteh, Schäfer, Dobermann och 
Boxer. Åldern kan spela in och magomvridning utveck-
las tidigare hos storvuxna hundar och risken ökar med 
20 % för varje år som hunden blir äldre. Detta kan bero 
på att magsäcksligamenten som stödjer magen sträcks 
ut med ökad ålder vilket leder till tarmvred när mag-
säcken fylls med foder.

Är det ärftligt? 
Frågan som uppstår är förstås hur ärftligt det är och om 
det går att utforma ett DNA-test för magomvridning.  
Så här svarade Sofia Malm, genetiker som arbetar både 
för SLU och SKK, på några frågor i samband med en 
artikel i Eurasierbladet nr 1 2012, ”Är magomvridning 
ärftligt”.

Kan SLU hjälpa vår rasklubb att kartlägga om magom-
vridning är ärftligt, och hur går man tillväga i så fall?”  
Molekylärgenetikerna brukar säga att det ofta behövs 
runt 100 friska och 100 kontroller för att kartlägga ”ma-
jor genes” (gener som innebär ökad risk) för sjukdomar 
som påverkas av många gener och miljöfaktorer (kom-
plexa sjukdomar).”

Du menar alltså att det inte är en specifik gen som ger 
magomvridning, utan en kombination av flera? 
”Jag vågar nog påstå att magomvridning med största 
sannolikhet är en komplex egenskap eftersom det 
finns många faktorer som inverkar på risken för ma-
gomvridning. Jag skulle inte i första hand lägga så 
mycket förhoppning till molekylärgenetiska studier 
avseende denna sjukdom utan i avelsarbetet fokusera 
på att kartlägga förekomsten och registrera informa-
tion om kända fall. Utifrån detta kanske man kan 
upptäcka eventuella ”linjer” som verkar hårt drabbade. 
Nedärvningen av komplexa sjukdomar går inte att 
förutsäga med samma exakthet som vid enkel nedärv-
ning. Man bör i avelsarbetet, förutom individens egen 
hälsostatus, se till förekomsten av sjukdomen i famil-
jen (föräldradjur, kullsyskon, tidigare avkommor). Till 
avel används friska djur, ur så friska kullar som möjligt.  
Sprid gärna information om sjukdomen via hemsida 
och rasklubbstidning och gör uppfödarna uppmärk-
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samma på de generella avelsrekommendationer som 
brukar tillämpas vid okänd nedärvning, d v s uteslut 
sjuka hundar ur avel, undvik parningskombination som 
gett sjuk avkomma, och iaktta försiktighet med syskon 
till sjuk hund.”

Risken ökar alltså ytterligare hos hundar som har en 
förälder, syskon eller avkomma som tidigare drabbats 
av magomvridning. Forskning visade på en ökad risk 
med 63 % till 89 % för att utveckla magomvridning om 
hunden har en nära släkting som drabbats. En studie 
gjord på hundar av raserna akita, blodhund, collie, 
grand danois, irländsk setter, irländsk varghund, new-
foundland, rottweiler, saint bernard, pudel och wei-
maraner visar att den mest effektiva metoden för att 
minska risken för magomvridning är att inte att avla på 
hundar som har en förälder, avkomma eller ett syskon 
som drabbats av sjukdomen. Genom att undvika att 
avla på dessa individer kunde risken minska med hela 
60 % och resulterade i 14 % färre fall inom populatio-
nen. En svårighet är dock att ägarna sällan har all infor-
mation om hundens släktingar och deras sjukdomshis-
toria. En annan nackdel är att de flesta hundar drabbas 
vid tio till tolv års ålder och troligen redan har använts 
som avelsdjur då de uppvisat god hälsa när det varit 
dags att välja ut vilka djur som ska användas i avel.

I ett amerikanskt forskningsprojekt undersöktes 180 
grand danois, där hälften hade drabbats och hälften 
var kontrollgrupp. Där har man kommit fram till att 
magproblem kan vara en starkt bidragande orsak. 
Undersökningen är ännu inte publicerad, men i en 
sammanfattning av resultaten skriver forskaren att 

Peter Bergkvist bor på Öland och berättar här hur det 
gick till när Galliano, 9,5 år, fick magomvridning i Orsa 
under Eurasierspecialen i maj.

Det började på lördagskvällen i Orsa. Vi hade varit och 
ätit middag och kom till stugan vid åttatiden. Gav hun-
darna lite mat. Ca en timme senare börjar Galliano att 
vara väldigt orolig, han försökte kräkas men inget kom 
upp. Efter ett kort tag började buken svullna upp, då för-
stod vi vad som höll på att hända. 

Vi ringde veterinären i Mora och talade om vad som 
hade hänt. De kunde ej operera men kunde kolla på ho-
nom. En mycket vänlig stuggranne, Patrik, följde med 
mig. När vi kom dit var hunden väldigt dålig, veterinären 
körde ner en slang i magen två gånger, då fick vi ut ga-
sen. Hon ville helst avliva honom då men vi bestämde 
oss för att försöka ta oss till Strömsholm. Vi åkte iväg i 
full fart. Vi hade telefonkontakt med veterinären i Hede-

mora som låg halvvägs samt med Strömsholm. 04:30 var vi framme och 
de tog hand om honom genast. 

Vi åkte tillbaka till Orsa. 07:00 ringde de och sade att operationen hade 
gått bra och att inga organ hade tagit skada. De hade tagit en massa pro-
ver på honom och sade att han hade en väldigt bra kondition. Vi har sim-
mat honom samt haft honom på löpband sedan tvåårsåldern på grund 
av D-höft. 

På måndagen fick vi hämta hem honom. Han hade då gått ner ca 5 kilo. 
Men väl hemma så började han att äta väldigt bra. Han har aldrig ätit bra 
innan (typiskt eurasier) men nu drygt ett halvår senare är han helt åter-
ställd med vikt. Han är mycket piggare nu än innan magomvridning. Han 
är som valp på nytt och mycket finare i pälsen. Avföringen är nu fast och 
i lagom mängd, innan var han nästan alltid lös i magen. Vi hade varit hos 
veterinären flera gånger för det men ej hittat något fel. 

Jag vill tacka alla som hjälpt till, speciellt Patrik, länsveterinären i Mora, 
alla i Strömsholm samt Ankie Laúrsen hundsimning på Öland. Alla som 
stöttat oss på Facebook. Nu i efterhand så tror vi att han länge har haft 
något problem med sin mage. Nu är han piggare än han har varit på väl-
digt länge. 

Hälsningar från en mycket glad husse och lika glad matte.

Peter Bergkvist

ett starkt samband finns mellan magomvridning och 
en underliggande inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), 
vilket tyder på en möjlig redan existerande tillstånd i 
tarmen som bidrar till magomvridning. Hypotesen är 
att eftersom IBD och magomvridning är co-existerande 
förhållanden, kan de ha samma grundorsaker. Hos 
både människor och hundar är IBD är kopplat till speci-
fika gener av immunsystemet. Man tror att molekylära 
varianter av dessa gener (alleler) orsakar förändringar 
i bakteriepopulationen i tarmen, som i sin tur skapar 
ett ohälsosamt tillstånd i tarmen. Denna ohälsosamma 
tarmflora bidrar till kronisk, lågnivå-IBD. Enligt studiens 
hypotes är alltså vissa hundar på så sätt mer predispo-
nerade att få magomvridning. 

Hur förebygga magomvridning? 
Det finns inget man kan göra för att vara helt säker på 
att hunden inte ska få det, men man kan minska risken. 
Något du kan göra är att låta hunden sova i ditt eget 
sovrum på natten, så att du hör om hunden insjuknar. 
Det finns många rekommendationer för att undvika att 
hunden ska drabbas av magomvridning. De allra van-
ligaste rekommendationerna brukar vara; att undvika 
fysisk ansträngning och vattenintag precis innan och 
efter måltid, sänka äthastigheten, utfodra flera gånger 
om dagen, blötlägg torrfoder samt att inte använda 
en förhöjd mat- och vattenskål. Huruvida dessa fakto-
rer faktiskt påverkar utvecklingen av magomvridning 
råder det delade meningar om. I de examensarbeten 
som studerat forskningsresultat har även mer rekom-
mendationer framkommit: Det är en fördel att inte 
servera kommersiellt torrfoder utan att inkludera mat-

rester då detta kan ha en positiv inverkan. Anledningen 
tros vara att kommersiellt torrfoder expanderar och ger 
en ökad vikt samt påverkar tömningen av magsäcken. 
Fodret i sig är också en viktig faktor som spelar in. Fod-
ret bör blötläggas innan servering då torrt foder anses 
var en riskfaktor. Det finns även studier som visat på att 
hundar som får leka med andra hundar och även spen-
derar lika mycket av sin tillvaro ute som inne löper en 
minskad risk för magomvridning.

På basis av de nya rönen om underliggande tarmin-
flammation som en bidragande utlösande faktor så 

kan det vara värt att försöka reda ut eventuella mag-
problem ordentligt. Viktigt verkar vara att hunden har 
normal tarmflora. Stress är något som nämns ofta som 
en möjlig utlösande faktor, även om många som har 
hundar som drabbats vittnar om att det hänt i sam-
band med vila.

Här nedan får vi höra berättelser från tre eurasierägare 
vars hundar drabbats.

Anna Frisk
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Gallianos magomvridning
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Biancas magomvridning
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Bianca 7,5 år, drabbades i augusti i år av magomvridning. Tyvärr fick denna historia inget lyckligt slut. Här berättar hen-
nes ägare Julia Liljekvist om bakgrunden och om hur det gick till. 

För att göra en lång historia kort. Allt började med att hon blev biten i halsen av en annan hund i augusti 2014. Hon 
började få problem att äta sin mat och inhalerade maten (satte i halsen) flera gånger varje måltid. Detta ledde till fyra 
lunginflammationer och problem med magen (svårt att få ut avföring). Vi utredde det i ca 1,5 års tid då veterinärerna 
trodde att det berodde på Myasthenia Gravis (en muskelsjukdom) eller Megaesophagus (matstrupeförstoring).  Vi fick 
medicin efter medicin att prova men inget hjälpte.  Veterinärerna kom till slut fram till att det var bettet som orsakade 
problemen, och det var ca två månader innan magomvridningen. 

Allt detta gjorde att hon gick ner i vikt och var svår att få upp igen. Hon hade visat samma symptom för magomvridning 
ett tiotal gånger innan under en sexmånadersperiod, svullen buk och problem att bajsa. Första gången åkte vi in men 
när vi väl var där var hon som vanligt och vi fick mediciner mot gasig mage. De andra gångerna lyckades vi få bort det 
med ”spädbarnsmassage” lugn promenad och i värsta fall microlax. 

Ca en vecka innan hon fick magomvridning började hon klia sig och tappa päls. Grannarnas hund hade fått skabb och vi 
åkte till veterinären för koll. Hon tog prover och gav oss medicin mot rävskabb. (fick aldrig diagnos). 

På min födelsedag vaknade vi alla klockan nio för att hinna med det vi skulle innan gästerna skulle komma. En timme 
efter vi hade gått upp märkte vi att Bianca inte var som hon skulle och visade samma symptom som innan: hängig, svul-
len buk och försök till att bajsa. Vi provade det vi gjort innan men när hon började kräkas skum och skrika märkte vi 
att det inte alls var samma, så 30 min efter de första symptomen bar vi in henne och den andra eurasiern (Hera) i bilen 

och körde i full fart till Slöinge djursjukhus. Bianca skrek hela 
vägen in. Det tog 30 minuter innan vi kom fram. De konstate-
rade direkt att det var magomvridning så de tog in henne för 
att punktera magsäcken. 

Efter en timme kom de ut och sa att hon var bättre igen och 
frågade om vi ville operera för att se att skadan inte var större. 
Självklart gick vi med på det och vi fick åka hem och vänta på 
besked. Veterinären ringde kl 18 och 21 på kvällen och sa att 
hon var pigg och allt hade gått bra. Vi skulle få hämta henne 
dagen efter om det fortfarande såg bra ut. 

Veterinären hörde av sig nästa dag runt 12-tiden och sa att 
hennes levervärden var väldigt dåliga och att hon var väldigt 
påverkad. Jag frågade vad vi kunde göra och veterinären sa 
att det bästa för henne är att få somna in. Men att vi kanske 
inte skulle hinna dit för att ta farväl. Jag slängde mig in i bilen 
med sambon och Hera och körde så snabbt jag kunde. Vi hann 
och vi fick säga farväl till henne innan hon fick somna in i min 
famn. Vi valde att ha Hera med så att hon skulle förstå mer 
efter denna traumatiska händelse. 

Det går inte en dag utan saknad och tomhet efter vår Bianca. 
Hon kommer alltid att finnas med i våra hjärtan.

Julia

 

Kristina Samulesson bor i Åmål och har två eurasier, Emira 8 år och 
Orino, 2,5 år. Här berättar hon om när en av hennes hundar drab-
bades av magomvridning.

Den 5 september hade jag och hundarna varit på en inofficiell ut-
ställning, och därför hade hundarna fått betydligt mindre och lug-
nare fysisk aktivitet under dagen än normalt. 

På kvällen när vi kom hem fick hundarna sin kvällsmat och la sig 
sedan direkt och sov. Efter en stund ställer sig Orino upp och börjar 
försöka spy (tar i med hela kroppen) men får inte upp varken mat 
eller vatten. Jag misstänker direkt att det kan vara magomvridning 
och känner på buken som redan känns lite spänd, han börjar även 
gnälla av obehag. Det blir ilfart till veterinären som är åtta mil bort. 

När vi kommer fram vill de ta en röntgenbild för att bekräfta att det 
stämmer. Tyvärr har jag rätt så en timme efter första symtom så 
skyndar de att ta in honom i operationssalen för att förbereda en 
akut operation. Jag får åka hem och det blir en extremt lång väntan 
på att veterinären ska ringa. När till slut veterinären ringer visar 
det ha tagit så lång tid för att det uppstod komplikationer. Mjälten 

blev skadad vid magomvridningen och de försökte få stopp på de 
massiva blödningarna men det gick inte utan de tvingades ta bort 
hela mjälten. 

Två dygn efter operationen tas det prover och blodvärdet är ex-
tremt lågt, levervärdet är för högt och han har inget immunför-
svar. Efter tre dygn har de fortfarande inte kunnat få honom att 
börja äta så jag beslutar att ta hem honom. När jag hämtar ho-
nom har han rasat från 24 kg till 19 kg, han ska gå på smärtstil-
lande, antibiotika och får bara äta två matskedar specialmat åt 
gången sex ggr/dag och får bara gå utanför dörren i koppel för att 
göra ifrån sig. 

Extremt sakta får vi öka maten, minska antal ggr/dag och korta 
turer i koppel. Först efter nästan tre månader äter han sin egen 
mat tre ggr/dag och vi ökar på promenaderna som är mer nor-
mallånga men lite långsammare och han kan få leka kortare stun-
der med Emira. Efter flera omgångar med prover så är blodvärdet 
och levervärdet okey, och han börjar få lite immunförsvar igen. Så 
nu är det äntligen bra, bara kvar att få upp honom i vikt efter alla 
kilo han har tappat. 

Jag är så otroligt glad över att han har klarat sig och att det går åt 
rätt håll! 

Kristina Samuelsson

Orinos magomvridning
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Balder Balder Love Björnfot        

                                                                                                                                                                                                                                        Foto: Christer Pettersson
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Min eurasier

SEUCH RLD N Foxfire Xander
Personlighet:  

Xan är en social kille som aldrig verkar bli vuxen. Han anser sig vara min eviga bebis och älskar att kela med de flesta människor 
men ska ha koll på mig hela tiden samtidigt då  han också är extremt mammig. Låter som ett sjölejon när han blir lycklig att se 
sina favoritmänniskor. Lekfull och älskar att vara i centrum. Lite svartsjuk om mamma kelar med någon annan då måste han 
trycka sig emellan och påminna om att han också finns oavsett om det är en annan hund eller människa men säger aldrig 
ngt utan ser bara sorgset på mig som för att fråga varför det inte räcker med att gosa med honom. Väcker gärna mamma för 
lite gos när han tycker han varit utan för länge sedan kan han somna om utan problem.

Favoritmat: 

Allt som går att äta då mat är livet enligt honom ja förutom grönsaker möjligtvis. Men färskt rått kött är extra gott förstås, 
gärna vilt.

Favoritgodis: 

Finns inte mycket han ratar men favoriten är nog ändå levergodis.

Favoritleksak: 

Det står mellan Bläckis en lila/rosa bläckfisk med pip i som han haft sen han var 8v och Haren en mjukishare/kanin med pip 
i som vi vann i ett lotteri på en utställning ett år.

Favoritsysselsättning: 

Ligga på soffan och bli kliad på magen eller äta mat om han är trött. Är han pigg så träna med mamma vad som helst bara 
man får beröm och godis. Älskar att lära sig nya saker fortfarande vid snart 9 års ålder.
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SE UCH
Leiionspitz X-tra Xanthos

Ägare: Katarina Bernström 
Gästrike-Hammarby

Torkad blodpudding 

1. Skär blodpudding i så små bitar du vill ha och lägg på en plåt.
2. Torka blodpuddingen på låg värme (ca 100 grader) tills blodpuddingen är helt torkad, cirka 30 min – 3 timmar beroende på hur stora bitar du har och hur torra du vill att bitarna ska bli . Vill man ha dem lite mjuka brukar ca 45 min vara perfekt men det varie-rar ju från ugn till ugn så det bästa är att gå och klämma på dom lite då och då :). Tänk på att spisluckan ska vara lite på glänt medan du torkar.
3. Lägg bitarna i en påse och servera sedan till hunden . Om det är så att bitarna inte är helt genomtorra så förvara godiset i kylen eller frysen .

Källa: Jeanette Dyberg

Kyckling jerky

1. .Skär två kycklingbröst på tvären i 0,5 cm tjocka strimlor.

2. Torka på en plåt med bakplåtspapper i ugnen i 100 grader tills de är riktigt torra 

och hårda. Det tar cirka två timmar..

3. Förvara i kylen

Torkad lövbiff

1. .Lägg några skivor lövbiff på en plåt                                                      
         

med bakplåtspapper.

2. Torka i ugnen i 150 grader tills köttet                                                     
        

känns riktigt torrt.

3. Skär i pyttesmå bitar. 

4. Förvara i kylen.

Källa: Härliga Hund, text: Irmi Persson

Hemmagjort hundgodis
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EURASIERSPECIALEN 2017
Lördag 20 maj

Hökensås Camping, Tidaholm

Domare:

Hanar:     Hans-Åke Sperne, Sverige 
& 

Tikar:        Leif Ragnar Hjorth, Norge

Anmälnings- och betalningsinformation för Eurasierspecialen 

Anmälningsavgifter:   Valpklass (inoff) 4-6 mån och 6-9 mån: 175:-/hund 

    Junior, unghund, öppen och championklass: 330:-/hund 

    Veteranklass: 220:-/hund (veteran från 10 år, ingen avgift)  

Från tredje hund med samma ägare, halva priset på den billigaste avgiften, Gäller officiella klasser (ej valpklasser)

Anmälningsavgiften betalas in på SvEuk PG: 71427-9 senast 20 april

Ange 3 saker per hund -  stamtavlenamn, registreringsnummer samt Hökensås på talongen

Utlandsboende använder sig av IBAN: SE86 8000 0816 6190 3975 768    BIC/SWIFT: SWEDSESS 

Klubbadress: c/o Älvans väg 5, 90750 Umeå 

Använd gärna vår Internetanmälan på www.eurasierklubben.se 

Utländska hundar ska skicka en kopia på stamtavlan till Kicki - kickisvalin@msn.com

Förrutom Internetsanmälan går det även att anmäla via mail, kickisvalin@msn.com 

Ange följande uppgifter:  -  Klass 

    -  Kön 

    -  Hundens stamtavlenamn 

    -  Titlar

    -  Registrerings nummer

    -  Född

    -  Antal cert och sista datum på cert 

    -  Faderns namn 

    -  Moderns namn

    -  Uppfödarens namn & ort 

    -  Ägarens namn & adress samt telefonnummer

    -  Ägarens mailadress

SAMTLIGA uppgifter ska finnas med!

PROGRAM 19-21 maj
Fredag 

kl.18.30 Ringträning med Camilla & Madde

Lördag

kl.09.00 Specialen startar 

kl.18.30 Grillkväll med lite skoj  - medlemsmöte

Söndag

kl.10-12 Föreläsning Nosework 

kl.13-17 Workshop (föranmälan) 

kl.13-15 Rallylydnad med Camilla och Madde

FÖRELÄSNING                                                   
om Nosework

Söndag 21 maj  kl.10-12

Plats: Gästhuset på Hökensås Camping, Tidaholm

Föreläsare: Björn Meijner, Fortdogx Hundcenter 
www.fortdogx.se

ALLA är välkomna, ingen kostnad!

WORKSHOP
På eftermiddagen kl.13-17 kommer det finnas 10 

platser att prova på Workshop.

Det innehåller specialsök och longering.

Workshopen kommer hållas i Fort Dogx lokaler        
ca 1 mil ifrån Hökensås.

Kostnad 150:- och anmälan görs till                           
Nina Kjellberg via SMS på 0723-06 06 13.

Anmälan görs fr.o.m. 10 mars först till kvarn gäller. 
ENDAST via SMS då småbarn finns i familjen.

Skriv namn på ägare och hund i anmälan.

GRILLNING
Gemensam grillning på lördag kväll kl.18.30 vid 

Gästhuset på campingen.

Klubben bjuder på sallad, bröd och dricka.

Ni tar med vad ni vill grilla, tillbehör och starkare 
drycker.

Anmälan görs senast 1 maj till Christina på mail 
c_haggren@live.se

Medlemsmöte under kvällen.

Vi hoppas många dyker upp till en trevlig kväll 
tillsammans.

VÄLKOMNA!
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Under året som gått har SKK:s länsklubbar anordnat sam-
manlagt 39 utställningar över hela Sverige. Utöver det 
har SSUK anordnat 4 officiella utställningar och SvEuk har 
anordnat 1 rasspecial.

Vi har sammanställt placeringarna under dessa  
utställningar och delat ut poäng efter ett  
poängsystem för att komma fram till 2016 års  
mest framgångsrika eurasier i  
utställningsringarna.

De 5 bästa officiella resultaten på varje hund  
beräknas. Hunden, vars ägare är medlem 
 i eurasierklubben, är svenskregistrerad.  
Endast resultat som registrerats i SKK:s  
databas Hunddata räknas in,  
(SSUK:s BIS räknas därmed INTE).   
Undantag är rasspecialen och klubbens  
inofficiella titlar.

Bästa Hane/Tik  BIS-Placeringar 
BH/BT 2.      15 poäng BIS 1 120 poäng 
BH/BT 3.      10 poäng BIS 2 110 poäng 
BH/BT 4.      5 poäng BIS 3 100 poäng  
   BIS 4 90 poäng 

BIM:    RASSPECIALEN 
20 poäng (+0,5 poäng per  10 poäng per  
slagen hund inom könet) klubbvinnartitel

BIR:  
25 poäng (+0,5 poäng per slagen hund totalt) 

BIG-PLACERINGAR 
BIG 1.        70 poäng 
BIG 2.        60 poäng 
BIG 3.         50 poäng   
BIG 4.         40 poäng  
 

Årets utställningseurasier 2016

TOPP  5 HANAR      TOPP 5 TIKAR

1. Risan Gårdens Moltas 401,5p   1. Leiionspitz X-tra Xanthia 142,5p 
2. Leiionspitz Amazing Zeppelin 294p  2. Leiionspitz Unforgettable Ullis 136,5p  
3. Foxfire Brilliant Benji 255p    3. Leiionspitz Amazing Zaviera 104,5p 
4. Leiionspitz X-tra Xanthos 129p   4. Bonus Pop Up’s Moa Martinsson 91,5p  
5. Bonus Pop Up’s Oscar Wilde 67p   5. Just Pix Cindy 87,5p 

Det har också anordnats en hel del tävlingar och prov under förra året.  
Nedan beskrivs hur poängen beräknats för de olika tävlingarna och  
proven. Hunden, vars ägare är medlem i eurasierklubben,  
är svenskregistrerad. De 5 bästa officiella resultaten på varje  
hund beräknas (resultat som registrerats på SKK:s hunddata).

MH/BPH 
Fullföljt MH/BPH 20 poäng (får räknas med varje år,  
oavsett när man genomförde det) 

LYDNADSPROV 
Start alla klasser: 3 poäng per tävlingsdag 
Lydnadsklass 1 1a pris: 10 poäng 2a pris: 5 poäng Lp1 (diplom): 10 poäng 
Lydnadsklass 2 1a pris: 20 poäng 2a pris: 15 poäng Lp1 (diplom): 15 poäng 
Lydnadsklass 3 1a pris: 30 poäng 2a pris: 20 poäng Lp1 (diplom): 20 poäng 
Elit 1a pris: 40 poäng 2apris: 30 poäng Championat eller Lp Elit: 50 poäng 

AGILITY & HOPP 
Start alla klasser: 3 poäng per tävlingsdag oavsett antal starter 
Klass I Pinne: 5 poäng Felfritt: 10 poäng Max 5 fel: 10 poäng 
Klass II Pinne: 10 poäng Felfritt: 15 poäng Max 5 fel: 10 poäng 
Klass III Pinne/Cert: 15 poäng Felfritt: 30 poäng Max 5 fel: 20 poäng Championat 30 poäng 

RALLYLYDNAD 
Start alla klasser: 3 poäng per tävlingsdag oavsett antal starter. 
Nybörjarklass 100p = 7 poäng Kvalificerande poäng = 4 poäng RLD N (diplom): 10 poäng  
Fortsättningsklass 100 p = 10 poäng Kvalificerande poäng = 6 poäng RLD F (diplom): 15 poäng 
Avancerad klass 100 p = 15 poäng Kvalificerande poäng = 8 poäng RLD A (diplom): 20 poäng 
Mästarklass 100 p = 25 poäng Kvalificerande poäng = 10 poäng RLD A (diplom): 30 poäng 

BRUKSPROV 
Start alla klasser: 5 poäng per tävlingsdag 
odkänd: 10 poäng 
Lägre uppflyttad: 30 poäng Godkänd: 20 poäng 
Högre uppflyttad: 60 poäng Godkänd: 40 poäng 
Elit Cert: 100 poäng Certpoäng: 80 poäng Godkänd: 60 poäng 

VILTSPÅR 
Godkänd anlagsklass: 15 poäng 
Öppen klass: 1a pris med hp: 15 poäng 1a pris: 10 poäng 2a pris:5 poäng 3e pris: 3 poäng  
Championat: 20 poäng 

Årets arbetande eurasier 2016

TOPP  5 HANAR      TOPP 5 TIKAR 

1. Cool Surprise Lilleman 90p    1. Essmania’s Emira 85p 
2. Leiionspitz Amazing Zeppelin 70p   2. Kathakali’s Absolut Hallon 75p 
3. Balule Cactus 43p     3. Essmania’s India 70p  
3. Lovely Megan’s Benjamin Mckenzie 43p 4. Polkas Valpar Cindy 57p  
5. Foxfire Xander 42p     5. Leiionspitz Amazing Zaviera 42p 
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Risan Gårdens Moltas        
Foto Per Undén

Cool Surprise Lilleman       
Foto: Ida Nordgren
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Allmänna regler 
Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar regist-
rerade i SKK. För ägaren gäller dessutom särskilda krav på 
medlemskap i arrangerande klubb. Hunden ska vara vaccine-
rad enligt gällande regler samt vara ID-märkt. Valpar under 4 
månaders ålder får inte införas på utställningsområdet.

Otillåtet på utställning 
Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis be-
dömning. Det är inte heller tillåtet att med hjälp av någon ut-
anför ringen påverka uppvisningen av hunden. Deltagande 
hund får inte vara skadad eller sjuk. 

Regler för bedömning och bedömningsordning

Bedömningsordning 
Valpar bedöms först. Hanhundar och tikar bedöms var för 
sig. 

Kvalitetsbedömning 
Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin 
exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, 
utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför 
kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris. Kvalitetspriser-
na är Excellent, Very good, Good, Sufficient eller Disqualified 
samt omdömet ”Cannot be judged” (KEP).  Även Hp (heders-
pris) och Ck (championkvalité) är en kvalitetsbedömning. 

Excellent (utmärkt) 
Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som 
presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt väl-
balanserat temperament, håller utmärkt klass och har en 
utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till 
rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detalj-
fel. Hunden måste ha tydlig könsprägel

Very good (mycket god) 
Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanse-
rad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga 
som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning 
kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god) 
Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är 
av mindre framträdande karaktär

Sufficient (godtagbar) 
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har ra-
sens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad) 
Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller typiskt 
flyktbeteende eller har sådana anatomiska defekter att de 
väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas 
också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras 
diskvalificerande fel eller är kryptorchid (den ena eller båda 
testiklarna finns kvar uppe i bukhålan).

Litet hundutställningslexikon

Cannot be judged (kan inte prissättas - KEP) 
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig 
en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall 
tilldelas omdömet ”Cannot be judged” (KEP). Exempel på 
detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- 
och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt tempe-
rament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller 
fet). 

Konkurrensbedömning 
Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande 
hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. I 
valpklass förekommer även Disqualified samt omdömet Can-
not be judged. Om en hund fått Disqualified får den inte 
fortsätta tävla i någon klass på utställningen.

Valpklass (inofficiell) 6 – 9 mån 
Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med Hp (heder-
pris) tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen. Inofficiell 
valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsut-
ställningar.

Juniorklass (junkl) 9–18 mån 
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 må-
naders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent 
eller Very good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass (junkk) 
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i 
juniorklass. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer 
inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrens-
bedömning. Ck (championkvalité) kan tilldelas hundar med 
utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tillde-
lats Ck (championkvalité) ska tävla vidare i bästa hanhunds-/
tikklass.

Unghundsklass (ukl) 15–24 mån 
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 
15 månaders ålder och inte är äldre än 24 månader. 
Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very good 
tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass (ukk) 
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good 
i unghundsklass vid ifrågavarande utställning. Om minst 
fyra hundar erhållit Excellent kommer inte hundar med Very 
good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning. Ck (champi-
onkvalité) kan tilldelas hundar med utmärkt helhet och som 
tilldelats Excellent. Hund som tilldelats Ck (championkvalité) 
skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Öppen klass (ökl) 15 mån– 
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs 
ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund 
som får Excellent eller Very good tävlar vidare i öppen klass 
konkurrens.

Öppen klass konkurrens (ökk) 
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i 
öppen klass. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kommer 
inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkurrens-
bedömning. Ck (championkvalité) kan tilldelas hundar med 
utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som tillde-
lats Ck (championkvalité) ska tävla vidare i bästa hanhunds-/
tikklass.

Championklass (chkl) 15 mån– 
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut 
uppnått 15 månaders ålder och som erhållit internationellt, 
svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställnings-
championat. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent 
eller Very good tävlar vidare i championkonkurrensklass.

Championkonkurrensklass (chkk) 
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good i 
championklass. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kom-
mer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkur-
rensbedömning. Ck (championkvalité) kan tilldelas hundar 
med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som 
tilldelats Ck (championkvalité) ska tävla vidare i bästa han-
hunds-/tikklass.

Veteranklass (vetkl) 8 år– 
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut 
uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excel-
lent eller Very good tävlar vidare i veterankonkurrensklass.

Veterankonkurrensklass (vetkk) 
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very good 
i veteranklass. Om minst fyra hundar erhållit Excellent kom-
mer inte hundar med Very good att tas in i ringen. Konkur-
rensbedömning. Ck (championkvalité) kan tilldelas hundar 
med utmärkt helhet och som tilldelats Excellent. Hund som 
tilldelats Ck (championkvalité) ska tävla vidare i bästa han-
hunds-/tikklass. Bästa veteran med Excellent tävlar vidare i 
finaltävlingarna i stora ringen.

Bästa hanhundsklass (bhkl) – Bästa tikklass (btkl) 
I denna klass deltar hanhund/tik som tilldelats Ck (champi-
onkvalité). Konkurrensbedömning. Certifikat (CERT) tilldelas 
bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad 
att tävla om certifikat. Reservcertifikat utdelas till näst bästa 
hund som är berättigad att tävla om certifikat. Vinnande 
hane respektive tik tävlar om Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i 
Motsatt kön (BIM).

Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM) 
I denna klass deltar hanhund och tik som vunnit bästa han-
hunds- respektive bästa tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) 
och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som vinner BIR tävlar 
vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).

CACIB – (Internationellt utställningscertifikat) 
Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var 
för sig, i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, tävla om 
CACIB och reserv-CACIB. Reserv-CACIB kan tilldelas närmast 
placerad hund, som är berättigad att tävla om CACIB.  Hund 
som anmälts till junior- eller veteranklass äger inte rätt att 
tävla om CACIB.

Avelsklass (avelskl) 
Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkom-
mor efter minst två tikar och för tik som tävlar med grupp 
om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska pre-
senteras tillsammans med gruppen.

Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående 
hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell 
klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Det 
är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i 
typ och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av enhet-
lig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med 
Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Uppfödarklass (uppfkl) 
Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda 
av en och samma person. Endast konkurrensbedömning. 
Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell 
utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats 
lägst kvalitetspriset Very good. Precis som i avelsklass är 
det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som 
är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet 
tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i 
finaltävlingarna.

Finaltävlingar i stora ringen 
Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver 
tävlan om Bäst i gruppen (BIG) också omfattar tävlan om 
bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior 
handling.

Bäst i gruppen (BIG) och Best in Show (BIS) 
BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Konkur-
rensbedömning tillämpas. De fem bästa hundarna inom 
varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i grup-
pen. BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli 
utställningens vackraste hund – Best in Show.

Källa: Svenska Kennelklubben

Ino                                                                                foto: Gisela Wallin
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Vinnare av Julkrysset 2016 är:
Meri Mannelqvist
Stort Grattis! Presentkortet kommer på posten.

             
Svenska Spets- och Urhundsklubben (SSUK) är en 

ung specialklubb som år 1999 bildades för vissa 

raser inom FCI (Fédération Cynologique Interna-

tionale) i grupp 5. SSUKs medlemmar består av 

medlemmarna i respektive rasklubb. Som med-

lem i en av våra rasklubbar, i tex Eurasierklubben, 

får man delta på samtliga SSUKs egna utställ-

ningar/aktiviteter och kan bli invald i styrelsen. 

SSUKs uppgift och mål:

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

•	 bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av 
dessa raser

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

•	 bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägaren

•	 skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet

Nu efterfrågar SSUK bilder!

På deras hemsida finns bildgallerier för SSUKs olika ra-
ser, och det efterfrågas nu fler bilder. SSUK uppmuntrar 
rasklubbarna att i sin tur uppmuntra medlemmarna att 
bidra med bilder (och då gärna högupplösta), till deras 
rasbildgallerier.

Alla typer av bilder (bilder på vardagssituationer, vid trä-
ning, vid informella möten eller träffar, vid utställning, 
andra prov- eller tävlingstillfällen, med mera) är lika 
välkomna. Hunden behöver inte vara utställningscham-
pion!

Bilder som SSUKs webmaster anser på något sätt utmär-
ker sig som särskilt bra kan bli ”Månadens bild” som vi-
sas i vänstermarginalen på deras hemsida under en hel 
månad.

Du hittar bildgalleriet för eurasier genom att gå in på 
SSUKs hemsida www.ssuk.se, klicka på ”Raser” i menyn, 
och under din ras klicka på länken ”Galleri”.

För att skicka in bilder, gå in på SSUKs hemsida, peka på 
”Skicka in egna bidrag” i menyn och klicka därefter på 
”Fotografier”, eller klicka på ”Skicka in foto” under den 
aktuella Månadens bild.

På SSUKs hemsida hittar du även SSUK-nytt och infor-
mation om de fyra officiella utställningar som SSUK ar-
rangerar varje år. För 2017 gäller: Strängnäs den 12 mars, 
Borås den 2 juli, Höganäs den 9 september och Sunds-
vall den 7 oktober. Du anmäler dig även via hemsidan 
och tänk på att anmälan oftast ska vara inne 1 månad 
innan utställningsdagen.

Text: Anna Frisk & Jeanette Dyberg

SVENSK SPETS- OCH URHUNDKLUBBEN 
GRUNDAD 1999 - SKK - FCI 

Genomfört BPH 2016

SE23800/2011 Ex Amino’s Angel of Sunshine - Avstår skott 

SE52981/2012 Kitune’s Jill Johnson - Avstår skott 

S59865/2009 Kitune’s Perdita 

SE49725/2011 Essmania’s Jalingo 

SE47652/2014 Brännabråns Gudomliga Luna 

SE30246/2011 Wolfmoor Chiquita 

SE23797/2014 Essmania’s Orissa 

SE20731/2013 Lovely Megan’s Ingrid Bergman 

SE32859/2013 Orionstjärnans Sendo of Norway 

SE25315/2015 Polkas Valpar Cindy 

SE19560/2015 Kathakali’s Absolut Acai 

SE19562/2015 Kathakali’s Absolut Hallon 

SE19566/2015 Kathakali’s Absolut Schizandra 

NO32303/14 Reidun av Geehrbacch 

SE23788/2014 Leiionspitz Amazing Zenzei 

SE23790/2014 Leiionspitz Amazing Zeus 

SE59084/2014 Leiionspitz Cheerful Xantu 

SE62658/2011 Leiionspitz Smash-hit Shevy 

SE23793/2014 Leiionspitz Amazing Zaviera 

SE17286/2013 Sorschies Ze Dexter 

SE41796/2013 Cool Surprise Nitro - utan skott 

SE32700/2015 Cool Surprise Pakita Pearl -utan skott 

SE33021/2012 Leiionspitz Unforgettable Uma - utan skott 

SE16932/2013 Leiionspitz X-tra Xanthia - utan skott 

SE16928/2013 Leiionspitz X-tra Xanti - utan skott

Totalt: 25 st, varav 5 st utan skott och 2 avstår.

Genomfört MH 2016

SE11032/2015 Fridlyckans Ivoru Kouvo 

SE56123/2014 Lovely Megan’s Liam Neeson -Ägaren avbryter 

SE19562/2015 Kathakali’s Absolut Hallon

Totalt: 3 st, varav en avbryter. 

Tack för att ni låtit beskriva era hundar!

BPH & MH 2016
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Dandy Walker hos eurasier, vad är det? 
Dandy Walker Like Malformation, förkortas DWLM är en 
sjukdom som förekommer hos eurasier. Den finns också hos 
människor och förkortas då DWM (Dandy Walker Malformation). 
Dandy Walker har konstaterats hos eurasier sedan några år 
tillbaka men sjukdomen har även sporadiskt hittats hos chow 
chow, foxterrier och irländsk setter.

Vad är då Dandy Walker? 
Dandy Walker är en underutvecklad lillhjärna, och lillhjärnan 
koordinerar rörelsemotoriken. Kort kan man säga att det finns 
ett hålrum i lillhjärnan som istället är vätskefyllt och huvud-
symptomen är okoordinerade rörelser (ataksi), framför allt kan 
man tydligt se det när hunden ska gå i trappor. Hunden kan 
vara drabbad i olika grad och ibland kan man även se kramper 
och hundar som går i cirklar, även ryckiga ögon (nystagmus) 
förekommer. De första symptomen kan man se hos en valp när 
den börjar gå.

De hundar som har sjukdomen kan i de flesta fall leva ett bra liv 
och i många fall blir de bättre på att koordinera sina rörelser ju 
äldre de blir.

I Tyskland hade man under många år sett sjukdomen men inte 
riktigt förstått vad det var och 2008 började man föra statistik 
över de kullar där man såg symptomen. Man konstaterade 
även att det rörde sig om Dandy Walker. Man började leta efter 
den defekta genen och fann den ganska snabbt – en specifik 
mutation i en gen med beteckningen VLDLR.

Idag finns således ett gentest för att konstatera om hunden är 
sjuk, om den är bärare av den defekta genen eller om den är 
fri. Sedan man införde denna statistik i Tyskland har man funnit 
27 sjuka eurasier och 73 med den defekta genen, detta av 615 
testade eurasier (uppgifter från oktober 2016), vilket ger ca 12% 
som är bärare av den defekta genen. Idag testar eurasierklub-
ben KZG alla sina eurasier innan de får gå i avel och man plockar 
endast bort de hundar som är konstaterade sjuka ur avel. Efter 
att man i KZG införde obligatoriskt gentest på avelsdjuren har 
man inte funnit någon sjuk hund. I Tyskland är KZG en av tre 
officiella eurasierklubbar och de övriga två klubbarna ser ut att 
följa efter med att gentesta sina eurasier innan de används i 
avel.

Hur ser det då ut i Sverige och de nordiska länderna? 
Under 2016 gjorde den danska eurasierklubben en studie med 
hjälp av Köpenhamns universitet där man valde ut 76 eurasier, 
och det kom in DNA från 52 av dessa hundar + 2 utom de 
utvalda. Hundarna i en sådan studie ska vara så obesläktade 
som möjligt. Man fann även här att ca 13 % var bärare (7 
individer), dock ingen sjuk hund.

I Sverige har en del eurasier börjats testats och i dagsläget har 
det framkommit några bärare. När man har pratat med några 
uppfödare har de också bekräftats att det har fötts kullar i 
Sverige där man har sett liknande symptom, det finns dock 
ingen bekräftelse på detta då dessa individer inte är testade.  

De övriga nordiska ländernas eurasierklubbar har ännu inte 
gjort några undersökningar angående Dandy Walker.

Nedärvning 
Dandy Walkers arvsgång är autosmal recessiv. Vad innebär det? 
Jo om man parar två bärare av den defekta genen med 
varandra så blir utslaget i snitt att

25% blir genetiskt fria (clear) 
50% blir själv bärare (carrier) 
25% blir sjuka (affected)

DNA-test, vad innebär det? 
I förhållande till andra sjukdomar som finns i rasen så har vi 
fått ett utomordentligt bra verktyg i och med att ett DNA-test 
finns för denna sjukdom. Man gör ett test en gång i hundens liv, 
detta gäller då framför allt avelsdjur. Man får ett svar som inte 
förändras under hundens liv. Med ett DNA-test konstateras om 
hunden är sjuk, bärare eller fri. Hund som är fri från den defekta 
genen kan paras med bärare, fri hund eller ej testad hund. Hund 
som konstateras bärare kan fortsatt gå i avel men måste alltid 
paras med en konstaterad fri hund. En sjuk hund används aldrig 
i avel. På så sätt kommer man inte att få sjuka hundar.

Varför tar man då inte bort även bärare ur avel? 
Det är oerhört viktigt att man inte plockar bort för många 
hundar ur avel i en population, det viktiga är att få kontroll på 
sjukdomen. Om man plockar bort för många hundar ur avel så 
får man snart andra problem då avelsbasen blir för liten. Detta 
är oerhört viktigt att tänka på när man jobbar med DNA-tester. 
Vi ska inte utrota sjukdomen, utan få kontroll på den. En 
”bärare” kan ha många andra goda egenskaper, det perfekta 
avelsdjuret finns inte.

Vilka hundar bör testas? 
Alla hundar som ska brukas i avel bör testas, hundar som inte 
ska ingå i avel behöver inte testas. Om du har tankar på att testa 
din hund innan avel, ta kontakt med din uppfödare först och 
främst, kanske kan det vara så att föräldrarna redan är testade 
fria, då betecknas även alla avkommorna i kullen som fria, 
då behöver inte hunden testas. Du kan även ta kontakt med 
Svenska Eurasierklubbens arbetsgrupp för Dandy Walker som 
kan hjälpa dig att se om föräldrar eventuellt är testade. Vi ska 
inte testa hundar i onödan där ett givet resultat redan finns.

Det kan också vara idé att tänka smart, att hellre testa föräld-
radjuren till en kull där fler hundar går i avel, istället för att testa 
enskilda individer. Testas föräldrarna fria, ja då har man hela 
kullen fri. Eller att testa ett avelsdjur som har många avkommor 
och utifrån resultatet vidare kolla de partners i de kullar hunden 
har.

Har du en hund som har problem som beskrivs i början av 
denna artikel så kan det vara idé att gen-testa hunden för att 
kanske kunna få en diagnos. Skulle sedan svaret vara att din 
hund är drabbad av Dandy Walker så kan du utifrån det, på 
bästa sätt, hjälpa din hund till ett bra liv.

Var skickar man resultatet 
Det är viktigt att vi alla är öppna med resultaten vi har på 
testade hundar. Därför är det viktigt att man skickar in en kopia 
via mail eller som papperskopia till SvEuk’s arbetsgrupp för 
Dandy Walker.  
Använder man remissen till Laboklin via klubben så ger man 
automatiskt sitt godkännande för att resultatet blir offentligt. 
Resultaten kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida. 
Har du kanske redan testat din hund? Arbetsgruppen för DWLM 
vill gärna få in en kopia på resultatet, oavsett resultat.

Vad innebär det att vara bärare? 
Att din hund har fått resultatet bärare innebär inget för hunden 
i sig. Den har inte sjukdomen utan är endast bärare av den 
defekta genen som kan föras vidare till eventuell avkomma. 
En hund som är bärare av den defekta genen kan inte utveckla 
sjukdomen senare i livet utan betraktas som en frisk hund i 
avseendet Dandy Walker.

Avel 
När det gäller avel och parning så är det följande som gäller: 
Fri hund kan paras med en fri hund samt med bärare, bärare 
ska endast paras med en fri hund. En fri hund kan paras med 
en hund som inte är testad men en bärare inte ska paras med 
en hund som inte är testad utan alltid med en hund som är 
konstaterad fri från den defekta genen.

Framtiden, hur går vi vidare? 
Först och främst måste vi inse att vi har sjukdomen i rasen och 
att vi har fått ett utmärkt verktyg att jobba med i och med ett 
DNA-test. Det är inte läge att stoppa huvudet i sanden och säga 
att vi inte har sjukdomen i rasen. 
Det är viktigt att få till stånd ett uppfödarmöte under 2017 
där vi pratar mer om Dandy Walker hos eurasier och hur vi ska 
jobba vidare med DNA-tester och resultat.

Var kan man göra DNA-test, hur gör man och vad kostar det? 
SvEuk och arbetsgruppen för DWLM har gjort ett avtal med 
laboratoriet Laboklin i Tyskland där vi fått ett bra pris på 
DNA-testet. Det kostar 360 kr/hund och du får en faktura på 
beloppet, och betalar i svenska pengar till ett svenskt konto. 
Du kan även välja att få ett speciellt certifikat för 83 kr, ska i så 

fall kryssas i på Laboklins remiss. Sedan kostar det givetvis ett 
besök hos veterinären för ett blodprov/svabb, där kan det vara 
värt att kolla priset hos olika veterinärer då det kan skilja sig en 
hel del. Svaret skickas till dig via mail och med brev.

I Sverige finns inget laboratorium som kan göra detta DNA-test. 
Det finns dock laboratorier i andra länder som kan utföra denna 
test men till ett högre pris än det vi har avtalat med Laboklin. 
Viktigt är att endast använda sig av test från blod eller svabb, 
då det idag är endast provsvar från dessa som SKK godkänner, 
om vi i framtiden vill registrera resultaten i SKKs databas. I andra 
länder förekommer blodkort och test från hårrötter, men dessa 
svar går dock inte att registrera hos SKK.

Avtalet/remissen gäller endast för medlemmar i SvEuk 
och en kopia av svaret skickas även direkt från Laboklin till 
arbetsgruppen för Dandy Walker. I och med att man använder 
avtalad remiss så godkänner man också att svaret skickas till 
arbetsgruppen.

Du behöver även ta med SKKs blankett ”remiss DNA-test” som 
finns att ladda ner på SKKs hemsida, klubbens hemsida eller 
rekvirera den från arbetsgruppen. Denna blankett från SKK ska 
fyllas i av veterinären och ska sen behållas av dig som ägare (EJ 
skickas till laboratoriet). Denna blankett måste finnas om vi vid 
ett senare tillfälle vill registrera resultaten hos SKK.

OBS! Alltså två remisser ska du ha med till veterinären, 
bara Laboklins remiss ska skickas till laboratoriet, SKKs 
remiss behåller du som ägare!

Remissen för själva blodprovet som ska skickas till Laboklin får 
du från arbetsgruppen för DWLM, vi skickar via mail som du 
själv skriver ut eller så skickar vi den med vanlig post.

För eventuella frågor och mer information, kontakta kommittén 
genom att sända ett mail till 
dandywalker@eurasierklubben.se  
eller se Eurasierbladet alternativt hemsidan för kontaktuppgifter.

Arbetsgruppen för DWLM 
Marita, Kicki, Madeleine & Jenny

Dandy Walker

FOTO    MYDOG

Eurasierklubben på MyDog 

Då var det dags igen för rasmontern under hela 
fyra dagar på MyDog i Göteborg den 5-8 januari.   
I år fick vi en monter som var friliggande, alltså 
inga andra montrar som grannar, och väldigt 
synlig där det passerade massor av människor, 
vilken lyx! Som vanligt så kom det många besö-
kare för att prata om rasen och klappa lite. En del 
av besökarna var jätteintresserade och sa att det 
blir nog en eurasier i framtiden. Fyra dagar gick 
jättefort. Tusen tack till er alla som ställde upp och 
bemannade montern, och naturligtvis till er som 
både byggde upp och tog ner den!

Christina Haggren
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Zappa finns inte mer, vid min sida.…..
    Sund Stams golden Galvano 20070520-20160328

Jag vill berätta lite om min älskade Zappa. Han var på gränsen till att vara för 
osocial, stressade upp sig och fick ont i magen om tillvaron inte var som vanligt. 
Men här hemma med en flock som bestod av mig och min man, Ozzy en elva år 
gammal eurasier och sist men inte minst schihtzun Betty, som var hans bästa 
buskompis, så var han den som satte igång lek och tok. Han svarade alltid med 
lek-hälsning och Betty svarade alltid. De har lekt i alla år och jag tänkte att hon 
skulle lära sig veta hut men nej, de lekte och fick hålla på. Det är snart ett år 
sedan Zappa dog av en blodsjukdom och allt gick så fort. Han magrade och 
spydde sjöar, så när Strömsholm sa att vi skulle komma dit så kändes det så 
tryggt och jag var säker på att nu blir det bra. A4-ark på A4-ark med prover togs 
och hela hans kropp var i uppror och han blev sämre fort. När det bara fanns 
kvar att öppna honom för att se vad som var fel då sa veterinären att han inte 
skulle klara det så han fick gå…. Jag tror inte på nån himmel, varken för djur 
eller oss mäniskor, men han finns kvar i mitt huvud med många minnen, många 
skratt och på så vis finns han hos mig. Ozzy, Betty och även katten var låga ett 
tag. De ville inte ut och gå, jag fick släpa runt på dem och hans plats i flocken 
var tom länge. Nu har de hittat sina platser och gamla Ozzy har blivit gladare, 
piggare och han får sin plats som han behöver nu.Vi går på rehab, simmar och 
går i vattentank för att han ska få behålla muskelmassa för att orka med sin 
sjukdom som sitter i höfter och leder.Tack Zappa för våra år tillsammans och allt 
du lärt mig.

Matte Louise och resten av flocken.

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 maj. Du behöver inte 

göra annonsen själv utan sänd in bild och 
text var för sig till

redaktor@eurasierklubben.se

Titeltavlan

RLD N SE UCH 

Foxfire Xander 

S46722/2008

Ny titel:  RLD N

SE VCH 
Lejonbols Gyllenkroks Astrakan 

SE62281/2012
Ny titel: SE VCH

RLD N SE UCH 

Leiionspitz Amazing Zaviera 

SE23793/2014 

Ny titel:  RLD N

SE VCH 

Kathakali’s Absolut Hallon 
SE19562/2015

Ny titel: SE VCH

SE UCH

Leiionspitz X-Tra Xanthos 

SE16926/2013

Ny titel:  SE UCH

SE UCH SE V-16 

Just Pix Cindy 

SE15329/2014

Ny titel:  SE UCH

FI UCH SE UCH SE VCH 
Leiionspitz Amazing Zeppelin 

SE23791/2014 
Ny titel:SE VCH

C.I.B. NORD&FI UCH SE JV-14 SE V-15 Visca Von Der Pferdekoppel 
SE50982/2013
Ny titel:  C.I.B.

*Här presenteras hundar som fått nya titlar: 20 november 2016 till den 6 februari 2017.
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Reg.nr Namn Kön HD ED Patella

SE41303/2015 Balder-Balder Eldfell Kämpeglöd H A 1

SE41302/2015 Balder-Balder Grimsnes Kämpeglöd H A 1

SE41305/2015 Balder-Balder Hekla Kämpeglöd T A UA

SE41304/2015 Balder-Balder Laki Kämpeglöd H E 2 UA

SE59487/2014 Emfi’s Star Aludra T B UA UA

SE59481/2014 Emfi’s Star Wezen H A UA

SE55946/2014 Essmania’s Puerto Patino H B UA

SE31480/2015 Essmania’s Rwanda T A UA UA

SE46320/2015 Euphoria v Disse Kaante Kuunder T A UA UA

SE11032/2015 Fridlyckans Ivory Kouvo H A UA UA

SE25124/2015 Fridlyckans Jedi H A UA UA

SE35894/2012 Essmania’s Kadina T A UA UA

SE51920/2015 Essmania’s Shimoni T UA

SE51926/2015 Essmania’s Sri Lanka T A UA UA

SE32397/2015 Just Pix Eliza T B 2

SE32395/2015 Just Pix Ezzi T B UA

SE19564/2015 Kathakali’s Absolut Acerola T A UA

SE53020/2014 Kvarnsjölidens Precious T A UA

SE53014/2014 Kvarnsjölidens Pumba T D UA

SE37948/2014 Leiionspitz Brilliant Yatzy T A UA

SE37942/2014 Leiionspitz Brilliant Yaxon H C UA UA

SE62223/2011 Lovely Megan’s Goldie Hawn T D UA UA

SE57223/2014 Lovely Megan’s Marlon Brando H A UA UA

SE57224/2014 Lovely Megan’s Michael Douglas H A UA UA

SE54746/2015 Lundvangs Katitzi T A UA UA

SE54748/2015 Lundvangs Konrad H UA

SE19995/2015 Risan Gårdens Rex H A UA UA

SE13574/2015 Rocknikk’s Cruising Chevelle T B UA

SE13570/2015 Rocknikk’s Cruising Edsel H A UA UA

SE62054/2012 Sanoya’s Nova T B UA

SE20489/2015 Silvergläntans Adjutanta Zazu H C 3

SE20488/2015 Silvergläntans Allvarsamma Mustafa H C 1

SE20481/2015 Silvergläntans Angenäma Sarafina T B 1

SE20484/2015 Silvergläntans Arroganta Shenzi T A UA UA

SE20480/2015 Silvergläntans Attraktiva Nala T A UA

SE46796/2015 Sorschies Wi Heffa T A UA UA

SE46797/2015 Sorschies Wi Hetja T D UA 1

SE36057/2013 Polkas Valpar Silja T B UA

SE12992/2015 Wirosas Abra T A UA UA

Balder-Balder 
Anna-Karin Lundberg 

Tyresö 
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 
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 

 
Dockgården 

Margareta Helleman Olani 
Hammarstrand 

Mobil: 070-728 57 09 
 

 
Essmania’s 
Anette Essman 

Lysekil 
Tel: 0523-61 11 18 

Mobil: 076-040 81 11 

 
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: 070-655 45 94  

 

Fridlyckans 
Helena Jansson 

Falkenberg 
Mobil: 0707-40 26 38 

 

 
ibixys 

Jenny och Matilda Kindstrand 
Söderköping 

Tel: 073-8437911 
Mobil: 073-816 82 30 

 

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 

 
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 

 

 
Pine Garden 

Wiveca & Börje Larsson 
Ekerö 

Mobil: 076-209 38 37 
 

 
Polkas Valpar 

Mariette och Torbjörn Styrenius 
Trollhättan 

Tel: 0520-42 08 04 
Mobil: 070-082 24 28 

 
risan Gården 

Karin Hallgren 
Vemdalen 

Tel: 0684-305 61 
Mobil: 070-201 00 87 

 
silvergläntans 

Julia Norlén 
Västerås 

Mobil: 072-938 03 51 
 

 
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: 076-181 61 21 

 

 
Twin Dogs 

Sofi och Linda Karlsson 
Linköping 

Mobil: 073-64 77 695 / 073-67 13 258 

 
 

van disse kaante Kuunder 
Menno en Baukje Visser 

Lakene 
Mobil: 072-270 25 88 

 

 
Wävlegårds 

Inger och Karin Johansson 
Eskilstuna 

Mobil: 070-848 82 58 
 

 
Wirosas 

Ann-Charlotte & Björn Lagergren  
Lenhovda 

Mobil: 073-503 19 60 
 
 

 Zetill’s 
Jeanette & Hasse Dyberg 

Ätran 
Mobil: 070-347 48 22 

röntgenresultatKennelregister

Lovely Megan’s Oprah Winfrey             
Foto: Suzanne Bengtsdotter
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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 svartvitt, 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: 
Camilla Norberg, Timmermansgatan 16H, 904 20 Umeå 
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

Foto: Christer Pettersson

Wolfmoor Chiquita med valpar 

Fotograf: Linda Hagelvik

Foxfire Celda
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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


