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Ordförande har ordet
Hej alla medlemmar!

Så var det dags för ett nytt nummer av Eurasierbladet. Alla vän-
tar vi nu på att sommaren ska göra sin intågan då det har varit 
en kall och seg vår. Själv har jag varit på sydligare breddgrader i 
en månad och fått möta våren och sommaren lite tidigare än ni 
som har varit i Sverige.

Eurasierklubbens årliga rasspecial har nu gått av stapeln med 
ny plats. Ett byte från Degernäs camping som vi har växt ur, 
till Orsa camping där vi i stort sett kan växa hur mycket som 
helst utan att det skulle bli några bekymmer. Många som kom 
till campingen nu i pingst upplevde den som gigantisk. Väl på 
plats när man lärt sig stället förstod man att de i bokningen 
hade försökt samla oss i ett och samma område där stugorna 
var, om man nu inte hade egna önskemål om annan plats på 
campingen. 

Lite dyrare stugor än i Degernäs, men varför bor inte fler 
tillsammans, man kan ju faktiskt dela både stuga och bilfärd 
med någon annan och då behöver det inte bli så dyrt. När jag 
började åka på utställning för många år sedan var vi flera som 
oftast delade stuga med varandra. Vi samåkte även och det gick 
alldeles utmärkt. 

Vi har haft en fantastisk helg med fint väder under lördagen och 
söndagen.  Arrangemanget flöt på bra med lite småmissar som 
man får anteckna till nästa år. Alla som jag pratat med under 
helgen tyckte att platsen var toppen, stugorna toppen och de 
var jättenöjda. Några små synpunkter kom upp, men det är ju 
bara bra att få andras åsikter för att göra arrangemanget ännu 
bättre till nästa år.

Vi anordnade lekar, tipspromenad, medlemsmöte om BPH, 
gemensam grillbuffé med musikunderhållning, utställning, det 
fanns underbara promenadvägar, det var nära till centrum om 
man behövde handla och nöjda och glada deltagare.  
Det var mycket nytt folk, vilket är jättetrevligt. Väldigt många 
kom bara för att vara med under helgen, utan att deltaga på 
utställningen. Det är ju jätteskoj att man inte bara ser detta 
som en utställningshelg utan även en helg att umgås och träffa 
andra eurasierägare. 
På lördagen hade vi anordnat en gemensam grillbuffé på en av 
campingens restauranger och hela 86 personer kom, fullbokat 
till sista platsen vilket var jätteskoj och långt fler än vad vi hade 
förväntat oss.

Men sedan finns det alltid de som ändå inte är nöjda, de som 
inte ens var där. Det är lätt att sitta hemma i soffan och kritisera, 
skriva på nätet och vara negativ. Det är för långt att åka, antalet 
anmälda till utställningen har minskat m.m. Att göra alla nöjda 
är svårt och det som är viktigast tycker jag är att de som kom 
är nöjda och trivdes. Det har funnits uppgifter på nätet om 
att antalet deltagande hundar har minskat med det dubbla 
på årets utställning. Det är inte alls korrekt, de personer som 
sprider dessa icke korrekta siffror är nog mest ute för att ge 
klubbens arrangemang negativ klang, när man själv inte gillar 

att arrangemanget flyttats till annan ort. Här är lite siffror på 
deltagande hundar på SvEuks utställningar de senaste 10 åren.

2015: 73 delt, 2014: 75 delt,  2013: 82 delt, 2012: ingen utställning, 
2011: 110 delt, 2010: 73 delt, 2009: 92 delt, 2008: 75 delt, 2007: 80 
delt och 2006: 79 delt.

Vi hade en topp med mycket bra anmälningssiffror 2009 och 
2011. I övrigt har siffrorna legat på ungefär detsamma med en 
diff på ett tiotal.

Jag hoppas att alla ni som var där återkommer nästa år och att vi 
då också får se ännu fler positiva och glada eurasierägare.

Jag vill också passa på att tacka alla som har varit involverade i 
arbetet med Eurasierhelgen. Ingen nämnd, ingen glömd men 
ett stort TACK till er alla!

Nu väntar snart sommar och förhoppningsvis sol och fint väder. 
I och med det så går klubben ner på lågvarv. Till hösten är 
det dags för både Eurasierhelg i södra Sverige och de viktiga 
uppfödarmötena som blir i slutet av september, för att inte 
glömma anatomikursen som klubben anordnar. Än finns det 
några platser kvar, gå den, ni kommer inte att ångra er. En 
toppenkurs för Moa Persson som jag har gått både steg 1 och 2 
av, en av de bästa kurser jag har gått när det gäller hund. 

Ta hand om er och njut nu av sommaren!

Marita Carlstedt
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avelskommittén informerar

redaktörens rader

Hejsan allihop! 

Hoppas ni har det bra trots att vårvärmen lyser med sin från-
varo. I avelskommittén har vi jobbat på med våra åtaganden. Vi 
har bland annat frågat SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) om 
det hänt något nytt inom forskningen om EPI och om de i så fall 
ville komma och berätta det för oss i SVEUK. Svaret vi fick från 
Åke Hedhammar var att det i dagsläget inte finns några nya rön 
så det finns inget nytt att berätta. Han sa vidare att han inte 
anser att vi har ett stort problem med EPI i rasen men för att 
bibehålla detta bör vi fortsätta tänka oss för när vi avlar så att vi 
inte dubblar på linjer där EPI finns. Man välkomnar fortfarande 
prover säger Hedhammar, gärna fler från sjuka individer, dess 
syskon och föräldrar. För att hålla oss informerade om eventu-
ella framsteg inom forskningen inom EPI kommer vi att höra av 
oss till SLU med jämna mellanrum.

Under senvintern förändrades valphänvisningen på klubbens 
hemsida. Det läggs numera ut om kullen följer RAS eller inte och 
varför. Detta röstades fram av uppfödarna i klubben. Men vi kan 
se att det är många kullar som inte följer  RAS. Det väcker ju i sin 
tur frågan om RAS är för svårt att leva upp till och om vi behöver 
tänka om inför kommande revidering? Vi kommer därför att 
lyfta frågan vid höstens uppfödarmöten för att få ett underlag 
att jobba vidare med. Mer information och inbjudan till detta på 
annan plats i tidningen. Hoppas vi ses där!

Foto: suzanne bengtsdotter

Tiden den flyr och redan har ni utgåva nr 2 av Eurasierbladet 
i handen. Planerandet av tidningen fortgår hela tiden och så 
fort ett nummer har skickats till tryckeriet påbörjas planeringen 
runt nästa. Vi kan tyckas låta tjatiga men det är så tråkigt att inte 
fler medlemmar vill bidra med berättelser i vår klubbtidning. 
Någonting har ni väl att berätta? Har ni gått en kurs eller kanske 
varit med om någon annan händelse med er hund? Har ni varit 
på resa eller utflykt eller varför inte bara berätta om hur er 
vardag ser ut tillsammans. Glöm inte att vi försöker att ha med 
”min eurasier” i varje nummer, detta är ett ypperligt tillfälle att 
få berätta om just DIN hund!

Detta nummer är fullspäckat med bilder och resultat från vår 
eurasierspecial som hölls i Orsa under pingsthelgen. Ett mycket 
trevligt arrangemang för eurasierfolket vare sig man ställer 
ut sin hund eller ej. Det slog mig häromdagen att jag genom 
hundarna och sådana här arrangemang har lärt känna otroligt 
mycket fint folk genom åren och vissa har blivit mina nära 
vänner även privat. Jag hoppas och tror att flera av er känner 
och har upplevt detsamma.

I detta nummer har vi även tagit oss an att försöka bena ut 
vad FCI och IFEZ står för och vad flera av de olika special- och 
rasklubbarna gör. Detta var ett önskemål från er läsare och vi 
hoppas ni blir nöjda med artikeln.

Nu står väl ändå sommaren och knackar på dörren (i skrivande 
stund är det fortfarande maj månad) Jag hoppas på en skön 
och fin sommar till er alla därute! Skriv gärna och berätta hur er 
sommar har varit till vårt höstnummer.
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Tänk att jag varit människoägare i över 10 år nu! 
Det var i mitten av kallaste januari 2005 som jag 
kom till världen. Tro inte att jag föddes i lugn och 
stilla ro hos min uppfödare, nej lite mer drama blev 
det! Min uppfödare hade en praktikant kan man 
säga, en ung tjej som skulle starta en egen kennel 
och ville lära sig lite hur det var i verkligheten och 
tur var det skulle det visa sig!

Min lilla mamma hade det svårt när jag skulle komma, så hon 
var tvungen att åka till djursjukhuset. Ingen visste om jag ens 
ville komma ut! Det ville jag gärna, jag föddes i bilen på väg till 
sjukhuset! Det var kallt och min mamma orkade inte ta hand 
om mig, så jag var nog lite illa ute. Men den unga tjejen som var 
med, hon visste på råd, hon stoppade mig i sin BH och där hade 
jag det varmt och skönt! Den första som tog hand om mig blev 
min Gudmor och nu har hon egen kennel och har tagit fram två 
fina valpkullar!

Min mamma blev snart bra och kunde ta hand om mig själv.  Jag 
växte och växte, eftersom jag inte hade några syskon att leka 
och tramsa med blev jag en självständig och ”duktig” valp. De 
vuxna hundarna hade en hundlucka så de kunde gå ut och in 
som de ville och snart förstod jag att det var så det skulle gå till!  
Därför var jag helt rumsren när jag flyttade till min husse och 
matte!

Min husse och matte ja, det är ju också ett kapitel för sig, vi 
hundar blir ju tilldelade en eller flera av den sorten och så börjar 
arbetet med att fostra och forma dem. Många är begagnade, 
de har haft både hundar och katter innan, då är det lättare, men 
mina var inte särskilt erfarna så jag har haft ett styvt jobb med 
dem. Men i början var jag bara deras söta lilla bebis, jag fick 

precis allt jag ville ha, massor av lek och promenader, inhägnad 
trädgård, ny bil med eget rum därbak, nytt balkongräcke, det är 
ju så rysligt obekvämt att stå på bakbenen för att kunna se ut!

Jag fick gå många kurser på brukshundklubben, alla sorter som 
fanns och det gick bra, så fort jag klev över vägen till övnings-
planen visste jag precis vad jag skulle göra, när jag gick tillbaka 
blev jag som vanligt igen! Ingen fick fostra på mig, för vi eurasier 
är så känsliga och lyhörda! När jag var nästan 1½ år ägde jag 
hela världen, människorna var mina slavar och alla hundar var 
mina undersåtar! Det låter fantastiskt, men ingen, inte ens jag, 
mådde bra av detta!

Nu bad husse och matte om hjälp, de tyckte inte att de klarade 
av mig på ett bra sätt! Tänka sig, jag tyckte nog att jag börjat 
få någorlunda pli på dem och ändå var det inte bra! Matte 
lämnade över kopplet till den Högste på klubben, gode värld, 
naturligtvis lydde jag hans minsta vink, fattas bara annat! 
Hanhundsaggressiv? Vem? Jag? Aldrig! Jag fick sitta bredvid den 
Högstes schäfer, jag tittade på en myra som kröp, på fåglar som 
flög i skogskanten. Det fanns ytterst märkliga molnformationer, 
en såg ut som en vacker eurasiertik!  Det har aldrig funnits en 
underdånigare eurasierhane än jag! 

När jag var färdigtestad fick matte och husse höra att ”det var 
inte hunden det var fel på”! Nej, vem hade trott det? Hurra, 
äntligen kom hjälpen med att få riktig fason på min husse och 
matte!  Nu fick de välbehövlig hjälp med kroppsspråk, tonfall 
och praktiskt ledarskap, det var verkligen skönt och en enorm 
avlastning i mitt tunga jobb att vara människoägare! 

Åren har gått, många äventyr, men även och lugn och ro har 
vi haft och vi har lärt oss att förstå varandra riktigt bra. Nu har 
vi hunnit bli seniorer, vi är väl ungefär jämngamla och börjar 

Rapport från Loke!
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bli lika trötta och skraltiga alla tre! Jag leker fortfarande varje 
dag, inte för att jag är en väldigt barnslig hund utan för att det 
är viktigt att aktivera sina människor. De kan lätt förvandlas till 
soffpotatisar när de blir äldre och det är inte alls nyttigt. Så när 
de sätter sig framför TV:n och ska försöka se på nyheter och 
väder så drar jag igång dem, roligast är att hämta saker som de 
ska försöka ta, aktivitetsbollen eller dog-dominot är också roliga 
förstås men de kommer inte fram varje dag . Nu nöjer jag med 
högst 10 minuters lek, när jag var valp hade jag ”stollatimmen” 
mellan kl. 20.00 och 21.00, det var andra tider då!  

Vi åker fortfarande till brukshundklubben, inte för att träna eller 
gå kurser, men jag är tvungen att se över allting där, gå prome-
naden och glo på de andra hundarna, det finns många trevliga 
tikar där!  För en gammal hund som bor på landet är det ett helt 
äventyr att gå en stadspromenad, efteråt sover man väldigt gott 
kan jag tala om!  Jag gör fortfarande precis samma saker med 
min husse och matte som jag gjort hela livet, men eftersom de 
är 10 år äldre nu så måste jag göra promenaderna och spåren 
lite kortare. Det enda är väl att vi har slutat att klättra i bergen, 
min matte skulle aldrig klara av att vända på en klipphylla med 
en enda baktass längre, eller om det möjligen var jag som 
gjorde det en gång i tiden!

En viktig upptäckt har jag gjort det senaste halvåret, det är att 
jag är beroende! Det känns väldigt hårt av en stolt hund att 
behöva erkänna detta, men nu är jag så gammal att jag inte kan 

klara mig utan min husse och matte! För ett par veckor sen var 
jag på hundhotell, det har alltid varit väldigt roligt och trivsamt 
där, men den här gången önskade jag att matte och husse hade 
bott i boxen bredvid.  När det är hämtning och lämning på 
hundhotellet är det alltid lite stimmigt, alla undrar ju om det är 
deras tur. Den här gången hörde jag vår bil, jag sa till personalen 
att de skulle ta ut mig för matte och husse var här!  Vet ni vad de 
gjorde, de tog ut en annan hund i stället, det var något med tur 
och ordning! Jag bröt förstås ihop och blev helt hysterisk, så de 
blev tvungna att ta ut mig med en gång! Ägaren till hundhotel-
let sa att det märks att han är väldigt beroende av er, matte 
förstod och de har lovat att de aldrig mer ska lämna bort mig!  
Men för säkerhets skull vaktar jag dem ännu noggrannare nu, 
man vet aldrig med gamla människor! 

Återigen är det en ny sommar på gång, mina känslor är lite 
blandade inför den, jag älskar ju vintern, kylan och snön! Men 
visst är det härligt när dörren ut står öppen hela dagen och när 
grillen skickar ut förföriska dofter! 

Nu vill jag önska alla fina vovvar en härlig sommar med lagom 
mycket sol, trevliga badsjöar, smarriga godbitar från grillen och 
sist men inte minst, en total fästingbrist!

VOFF från loke!  

 

GLAD SOMMAR!

Ha en skön sommar 

alla fyrbenta och 

tvåbenta Eurasier-

klubbsmedlemmar!
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Ny medlem i redaktionen

BraVECTO-
Fästingtabletten
Bravecto är ett receptbelagt läkemedel till hund 
som tillhör en ny läkemedelsklass - isoxazoliner. 
Den aktiva substansen fluralaner har effekt mot 
insekter och kvalster. 
Bravecto ges som tuggtablett och när din hund 
äter tabletten kommer den aktiva substansen att 
tas upp i blodet och fördela sig ut i hela kroppen, 
bl a i underhudsfettet.

Fästing och loppskyddet verkar sedan i upp till 12 veckor och 
ger under hela perioden omedelbar effekt mot fästingar och 
loppor som biter sig fast. För den bruna hundfästingen (en 
fästingart som normalt inte finns i Sverige) varar skyddet i 8 
veckor. Fästingar och loppor behöver inte suga blod för att dö, 
utan det räcker med att de får i sig av den aktiva substansen 
som finns i underhudsfettet.  
Full effekt mot fästingar fås inom 12 timmar, vilket minskar 
risken kraftigt för att fästingburna infektioner överförs till din 
hund. Full effekt mot loppor fås redan inom 8 timmar. 

I studier som gjorts har Bravecto tolererats väl och biverkningar-
na har varit få. De biverkningar som sågs i de kliniska studierna 
var milda och övergående reaktioner från magtarmkanalen, till 
exempel diarré, kräkningar, aptitlöshet och dreglande. Bravecto 
ska inte ges med kortare intervall än 8 veckor och till hundar 
under 2 kg, eftersom säkerheten inte har undersökts. Det finns 
inte några begränsningar avseende bad och schamponering av 
din hund vid behandling med Bravecto.

Bravecto finns i 5 styrkor, en tablett per viktintervall. Tabletten 
ska inte brytas eller delas och det ska helst ges vid eller runt 
tidpunkten för utfodring. Tabletten kan ges tillsammans med 
foder eller direkt i munnen och har leversmak.

PRIS PÅ BRAVECTO?

Priset på Bravecto ligger på mellan 209-302 kr per förpackning 
(1 tablett) beroende på hur många mg man ska ha till sin hunds 
kroppsvikt.

Källa: www.bravecto.se
Msd

Hej alla läsare! Här kommer en liten presentation 
om mig, det senaste tillskottet till redaktionen. 
Camilla Norberg heter jag. Det senaste året har jag 
fått Eurasierbladet i brevlådan och alltid längtat ef-
ter nästa nummer. Därför ser jag nu fram emot att 
få bli en del av redaktionen bakom denna tidning.

Jag är 22 år gammal och bor i Umeå tillsammans med min 
sambo och hund. Jag har växt upp med hundar och särskilt 
spetsar ligger mig varmt om hjärtat. Tidigare saknade jag 
tillvaron med en hund i hushållet, men har alltid försökt vara 
realistisk angående när jag skulle ha tid att skaffa hund. Förra 
året fanns förutsättningarna där och letandet efter en ras 
började. Efter mycket sökande fick vi tips om eurasier och 
förstod när vi läste beskrivningen att det här var rasen för oss! 
En sällskapshund som kan trivas med att mysa inne men även 
med att följa med på en lång promenad. 

Runt midsommar år 2014 hämtade vi vår Risan Gårdens Presley. 
Vi hade tidigare besökt kenneln och älskade hundarna. Den 
lugna men ändå kärleksfulla energin som rasen utstrålar. Jag 
finner fortfarande vissa likheter med hundarna jag växt upp 
med, bland annat självständigheten Presley har. 

Idag är Presley ett år gammal och varje dag lär vi oss något nytt. 
Matglad, folkkär och med en fantastisk utstrålning har han blivit 
en självklar medlem i vår lilla familj.

Med passion för rasen och ett intresse för skrivande hoppas jag 
därmed kunna ge Er flera läsvärda stunder i framtiden. 

Camilla Norberg
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svenska eurasierklubben 

inbjuder till 

AKTIVITETSHELG
5-6 SEPTEMBER 2015

Råbocka Camping i Ängelholm

Lördag 5 september
10.00-11.00 Hundaktiviteter av olika slag

13.00-14.00 Tipsrunda
18.00 Gemensam grillning och utdelning av priset på tipsrundan

Söndag 6 september
10.00 utställningsträning

Mer information kring programmet kommer senare på klubbens hemsida. 
Med reservation för ändringar.

Campingen har en liten kiosk och Pizzerian Amore ligger intill 
campingen. Det finns plats för tält, husvagn och man kan hyra stuga. 

Vi plockar upp efter hundarna och hundarna får inte vistas på stranden. 
En hundstrand finns några kilometer bort ”Sibirien”.

För att boka ring: 0431-105 43
Eller besök hemsidan: www.rabockacamping.se

Vid frågor kring aktivitetshelgen kontakta: Sally Månsson, 0768 02 05 74

Till denna träff är även du som inte är medlem i Svenska Eurasierklubben 

välkommmen!

Vi hoppas på en trevlig helg med mycket Eurasierfolk!

Välkomna önskar Eurasierklubben!
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Uppfödarmöte höst 2015 

Även för hanhundsägare som är intresserade av att avla på sin hane. 
 
 

Nu är det dags att planera in höstens uppfödarmöte. 
Det kommer gå av stapeln helgen 26-27 september på 4 olika orter i Sverige. 

 
 Södertälje Hundklubb den 27/9 kl: 10:00 

                                    http://sodertaljekk.se/Hitta-till-oss_1 
 

 Ale Brukshundsklubb 27/9 kl: 12:00 
                                http://www.alebk.se/kontakt/hitta-hit-6944921 
 

 Lagergrens Handelsträdgård Storgatan 72 Lenhovda 26/9 kl: 10:00 
 

 Telefonmöte 27/9 (NORR) 
 

Det kommer bjudas på en lättare lunch samt fika under dagen. 
Anmäl er till avelskommitte@eurasierklubben.se senast den 31 augusti där 
uppger ni namn, mailadress, telefonnummer samt plats ni önskar delta på. 

 
Huvudämnet för dagen är följande: 

 
RAS - Är rekommendationerna för högt satta?  

 
Det här vill vi diskutera med er i höst på uppfödarmötet för att sen kunna ha det 

som underlag då vi ska börja revidera RAS våren 2016.  
 
 

Vi ser det som viktigt att så många som möjligt av er kan komma, därför vill vi 
vara ute i god tid så att ni hinner planera in denna dag! 

 
 

Med vänlig hälsning 
 

Svenska Eurasierklubbens Avelskommitté 
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Population
Mål:  
Att använda lika många tikar som hanar i avel för att öka den 
genetiska variationen samt fortsätta hålla inavelsgraden låg.

Kommentar: 
Under året (2014) har 34 tikar och 29 hanar använts i avel. Målet 
är inte uppnått helt men på god väg. Under 2014 jämfört med 
2013 har dock 2 hanar färre än tikar använts i aveln.

Inavelsgraden år 2014 var 1,3 % vilket är under den rekommen-
derade övre gränsen på 2%.

Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012

HD grad A 63 (62,4%) 54 (65,1%) 66 (66%) 45 (67,2) 62 (66,7%)

HD grad B 21 (20,8%) 18 (21,7%) 22 (22,0%) 16 (23,9%) 21 (22,6%)

HD grad C 10 (9,9%) 5 (6,0%) 4 (4,0%) 5 (7,5%) 6 (6,5%)

HD grad D 6 (5,9%) 5 (6,0%) 8 (8,0%) 1 (1,5%) 3 (3,2%)

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

Tot. antal 
undersökta

101 83 100 67 93

Snittålder för 
undersökning 
(månader.)

22 22 20 19 20

Antal födda 187 199 220 183 222

utvärdering av ras

År 2010 2011 2012 2013 2014

Kullar 34 32 40 34 34

Tikar 33 32 40 34 34

Hanar 24 26 31 31 29

     

Hälsa

Årtalen i tabellerna avseende HD/ED/Patella är hundarnas födelseår och därmed finns ännu ej fullständiga uppgifter på undersökta 
hundar åren 2013-2014. 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 2012. Vi ser en liten procentuell ökning av HD D och E på undersökta 
hundar födda 2012 jämfört med de 2011.
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Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012

ED grad ua (0) 79 (83,2%) 67 (88,2%) 86 (90,5%) 55 (85,9) 77 (82,8%)

ED grad 1 12 (12,6%) 7 (9,2%) 6 (6,3%) 6 (9,4%) 8 (8,6%)

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

ED grad 3 2 (2,2%)

Tot. antal undersökta 95 76 95 64 93

Snittålder (månader) 22 20 20 19 20

Antal födda 187 199 220 183 222

Diagnos 2008 2009 2010 2011 2012

Patella  UA 60 (95,2%) 53 (98,1%) 73 (93,6%) 50 (98,0%) 72 (98,6%)

Patella lateralt grad 1

Patella lateralt grad 2

Patella lateralt grad 3

Patella medialt grad 1 3 (4,8%) 1 (1,9%) 5 (6,4%) 1 (2,0%) 1 (1,4%)

Patella medialt grad 2

Patella medialt grad 3

Tot. antal undersökta 1 (1,0%) 1 (1,2%) 1 (1,1%)

Totalt antal 
undersökta

63 54 78 51 73

Snittålder för under-
sökning (månader)

26 20 20 19 19

Antal födda 187 199 220 183 222

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 2012 och vi kan även se en ökning av ED 2 och 3.

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

Kommentar: Siffrorna visar att antalet undersökta hundar födda 2012 är långt ifrån målet.

sjukdomar
Mål: Att uppfödarnas medvetenhet om individernas hälsa ökar och öppenheten om olika sjukdomar inom populationen är större. 
 
Kommentar: Ett hälsoregister är påbörjat för inrapportering av sjukdomar i rasen vilket kan öka uppfödarnas medvetenhet. Regelbun-
det anordnade uppfödarmöten under året syftar till ökad öppenhet bland uppfödarna.

exteriör
Mål: Bibehålla rasens mycket goda kvalité. 
 
Kommentar: Efter en genomgång av 2014 års utställningsresultat i SKK hunddata ser vi att rasen har en bibehållen god kvalité 
exteriörmässigt.
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mentalitet
Mål: Alla valpköpare skall vara väl informerade om rasens typiska mentalitet och få råd om miljöträning via uppfödarens och klubbens 
försorg. Styrelsen skall skaffa information om rasens mentalitet under en 5-års period. Styrelsen skall öka exteriördomarnas kunskap 
om eurasierns mentalitet.

Kommentar: Domarkonferenskommittén har arbetat under året inför domarkonferensen 2015. Det är svårt att mäta/utvärdera 
uppfödarnas information till valpköparna angående rasens typiska mentalitet.

Under 2014 beskrevs och genomförde 20 hundar BPH med skott. Av dessa 20 beskrivna hundar var 10 hanar och 10 tikar. Två hundar 
MH-beskrevs och dessa hundar var båda tikar. Mer än dubbelt så många genomförde BPH 2014 jämfört med 2013. Antalet MH 
beskrivna hundar 2014 var lika många som 2013 och även de var tikar. 2014 beskrevs 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”

slutsats
Målen är generellt sett rimliga. Patellaundersökningarna skulle dock kunna bli fler. För att få utföra en godkänd patellaundersökning 
krävs en veterinär som är specialistkompetens, detta kan förklara varför färre undersöker patella än höfter och armbågar. Ett sätt att öka 
antalet undersökta hundar skulle kunna vara att som uppfödare göra punktinsatser 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. En förfrågan har också gjorts om SLU kan komma och föreläsa för oss i SVEUK 
för öka kunskapen hos våra medlemmar.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. Beteendebeskrivning-
arna från rasspecialerna ser mycket bra ut och den största delen av hundarna faller inom bokstaven D som står för ”trygg och stadig 
som låter sig undersökas”.

Utvärderingen är gjord i Januari 2015 av avelskommittén
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Eurasierspecialen 2015
Då har ännu en Eurasierspecial avverkats, den 19:e 
i ordningen. Det var en händelserik helg fylld med 
aktiviteter, socialt umgänge, skratt, god mat och 
gott sällskap samt många fina, härliga eurasier i 
alla dess färger och personligheter. Och nog var 
det väl fler än de fyrbenta som var trötta i kropp 
och knopp vid hemkomsten?

I år hade specialen flyttats till Orsa för första gången. En 
betydligt större camping än Degernäs där eurasierspecialen 
arrangerats de senaste åren. Lika vackert belägen vid en stor 
sjö med egen sandstrand och hundbad. Till en början var nog 
de flesta lite förvirrade över de stora ytorna innan man började 
hitta rätt och förstå att alla eurasierfolk faktiskt var samlade och 
bodde på ett och samma område på campingen. 

På fredagen var det blåsigt och inte särskilt varmt men det 
var ändå dagen då en del av oss installerade oss i stugor och 
husbilar/husvagnar så det spelade inte någon större roll. Det var 
mysigt att se tända ljus inne i stugorna på kvällskvisten. 

Lördagen bjöd på bättre väder och det hölls både medlems-
möte med föreläsning om BPH av beskrivaren Ulla Andersson 
från Malungs kennelklubb samt tipspromenad och lekar. Även 
en uppskattad ringträning med Gunilla Hallgren hanns med.

Framåt kvällen var det dags för den efterlängtade grillbuffén 
med musikunderhållning. Både mat och vokalist höll hög kvalité 
och hela 86 personer kom för att ta del av denna kväll. Detta 
var en steg i rätt riktning för en bättre sammanhållning bland 
medlemmarna då det tidigare år visats svagt intresse för den 
gemensamma grillning på lördagen, många har valt att sitta vid 
sina stugor eller husvagnar/husbilar istället.

På söndagen var det då dags för utställning. Nytt för i år var 
att det bara var en domare som dömde alla hundar. Domare 
för dagen var den finska domaren Marja Talvitie. Och återigen, 
precis som förra året, var det veteranen Leiionspitz Unic som 
tog hem segern. Bäst i motsatt kön blev tiken Bonus Pop Up’s 
Apple.  Övriga resultat finner ni lite längre fram i tidningen.

Ett stort tack till er alla som arrangerat denna trevliga och 
händelserika helg! 

text: sara ljusterfors
Foto:  Övre bilden Jennifer andersson

Nedre bilden Jeanette dyberg
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E. Leiionspitz Amazing Zeppelin JKV-15

F. Kathakali’s Absolut Hallon

G. Lejonbols Mocca Latte

H. Öppenklass tikar

Foto: 

E, G Sara Ljusterfors
F, H Jennifer Andersson

E

F

G

H
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I. Risan Gårdens Otis BH-3

J. Barn och Hund vinnarna Filippa Anders-
son och Polkas Valpar Geisha.

K. BIS-valp Emfi’s Star Aludra

L. Leiionspitz Brilliant Ymer

M. Kitune’s Ferrari BH-4 

Foto: 

I, K Sara Ljusterfors
J, L Jennifer Andersson
M Jeanette Dyberg

i

J

K

L M
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N. Ex Aminos Born To Be A Star BT-3

O. Risan Gårdens Ikaros

P. Bästa uppfödargrupp: Leiionspitz

Q. Kitune’s Jill Johnson BT-4

Foto: 

N, P Jennifer Andersson
O Sara Ljusterfors
Q Malin Nilsson

N O

P

Q
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R. Bonus Pop Up’s Adin

S. Just Pix Cosmos

T. Ullis och matte Sofi taktiksnackar 

U.Risan Gårdens Jolinn och Risan Gårdens 
Karma busar vid campingens hundbad

Foto:

R, S Jennifer Andersson
T. Jeanette Dyberg
U. Sara Ljusterfors

r

s

T

u
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Domarkommentarer 

efter Svenska Eurasierklubbens utställning i Orsa 2015-05-24

Marja talvitie med bir och biM vinnarna                       Foto: sara ljusterfors

Allra först vill jag tacka klubben för inbjudan som 
ni skickade till mig. Det var trevligt att döma eu-
rasierspecialen i Sverige. Platsen för utställningen 
var mycket bra, ringpersonalen var mycket effektiv 
och vädret var varmt med skinande sol. Det var en 
mysig dag.

Hundarna var också bra och jag måste säga att jag var mycket 
nöjd med kvaliteten, både typen och temperamentet var bra. 
Det var inga dåliga hundar, typen var mycket likadan. Några 
lite för reserverade hundar men inga aggressiva. Om jag måste 
ta upp något negativt så var det många med lite för kraftiga 
huvuden med kort och kraftigt nosparti. Men generellt var 
själva typen korrekt.

BIR hunden, Leiionspitz Unic, var utmärkt och vad jag senare såg 
i katalogen är jag inte den enda som har tyckt mycket om den 
hanen. Det var verkligen en fröjd att se honom springa i ringen 
och han var dessutom veteran. Några andra hundar jag kommer 
ihåg är BIS valpen Emfi’s Star Aludra från 4-6 mnd klassen samt 
den bästa valpen i 6-9 mnd klassen, Leiionspitz Cheerful Xanthi.

Ni kan vara nöjda med era hundar, om ni lyckas hålla typen och 
temperamentet som de är nu, har ni en bra grund för den här 
svåra rasen.

Tack igen till Er alla, ha en bra sommar.

Marja
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Resultat SvEuk’s officiella 
utställning Orsa 24/5 2015
Placerade hundar
Bästa hane
BH-1 BIR, BIS Leiionspitz Unic

BH- 2 Risan Gårdens Moltas

BH- 3 Risan Gårdens Otis

BH-4 Kitune’s Ferrari

Bästa tik
BT- 1 BIM Bonus Pop Up’s Apple

BT- 2 Leiionspitz Amazing Ziri

BT- 3 Ex Amino’s Born To Be A Star

BT- 4 Kitune’s Jill Johnsson

BIS-valp, BIR-valp 4-6 mnd
Emfi’s Star Aludra, 

BIR-valp 6-9 mnd
Leiionspitz Cheerful Xanthi

Klubbvinnare
JKV-15 Leiionspitz Amazing Zeppelin

JKV-15 Leiionspitz Amazing Ziri

KV-15 Leiionspitz Unic

KV-15 Bonus Pop Up’s Apple

VKV-15 Leiionspitz Unic

VKV-15 Leiionspitz Esta

Bästa Avelsgrupp
Leiionspitz Smash-Hit Shevy

Bästa Uppfödargrupp
Kennel Leiionspitz

Barn och hund
Filippa Andersson och Polka’s Valpar Geisha

Valpar, tikar
Valpklass 4-6 mån tikar
se59487/2014 Emfi´s Star Aludra 
Ägare: Linda Hagelin, Strängnäs
Valpkl 1 hp BIR-valp BIS-valp

Valpklass 6-9 mån tikar
se53021/2014 Kvarnsjölidens Prima 
Ägare: Wiveca Larsson, Färentuna
Valpkl 3 hp

se53022/2014 Kvarnsjölidens Princess 
Ägare: Daniel Hallonkvist, Hindås
Valpkl 2 hp

se59088/2014 Leiionspitz Cheerful Xafira 
Ägare: Sara Ljusterfors, Stenhamra
Valpkl 4

se59091/2014 Leiionspitz Cheerful Xanthi 
Ägare: Marita och Göran Carlstedt, Mora
Valpkl 1 hp BIR-valp

Hanar
Juniorklass hanar 9-18 mnd
se39786/2014 Bonus Pop Up´s Oscar Wilde
Ägare: Maja Ärleborg, Ärla
Junkl: Very good

se23803/2014 Essmania´s Ohio 
Ägare: Ann Jonsson, Västervik
Junkl: Very good 2

se15332/2014 Just Pix Cosmos  
Towe Svensson, Falun 
Junkl: Very good 4

se23788/2014 Leiionspitz Amazing Zenzei  
Ägare: Gunilla Paulson-Schutt, Ludvika 
Junkl: Very good

se23791/2014 Leiionspitz Amazing Zeppelin 
Ägare: Emma Nilsson, Umeå 
Junkl: Excellent 1, JKV-15

se37943/2014 Leiionspitz Brilliant Yerko
Ägare: Ann Berglund, Husby-Rekarne 
Junkl: Very good 3

se37944/2014 Leiionspitz Brilliant Ymer 
Ägare: Susanne Salin, Borlänge 
Junkl: Very good

nO39988/14 Sigrud Av Geehrbacch 
Ägare: Kari-Anne Hullberg, Gaupen Norge
Junkl: Very good

unghundsklass hanar 15-24 
mnd
se44114/2013 Risan Gårdens Otis 
Ägare: Carola Hansson, Gävle
Ukl: Excellent 1 CK BH-3 Cert

 
Öppenklass hanar 15 mnd-
se50428/2012 Balder-Balder Love Björnfot 
Ägare: Tomas Tegner, Enhörna
Ökl: Good

se12265/2013 Cool Surprise Lilleman 
Ägare: Ida Nordgren, Härnösand
Ökl: Very good

se28852/2013 Foxfire Highlighted Hugo 
Ägare: Christina Wallén, Huddinge
Ökl: Very good

se57466/2011 Godmode Baldur Morgongåva 
Ägare: Katarina Sterling, Farsta
Ökl: Very good 3

se33180/2012 Just Pix Adrian 
Ägare: Tarja Räsänen, Gävle
Ökl: Very good

se58587/2012 Just Pix Bonzo 
Ägare: Jack Eriksson, Grängesberg
Ökl: Very good

se55705/2013 Karhunpesän Paukku-Pete 
Ägare: Helena Bohman, Spånga
Ökl: Very good

se57720/2011 Kitune’s Ferrari 
Ägare: Christina Haggren, Upphärad
Ökl: Excellent 1, CK , BH-4, R-Cert

se43936/2011 Kvarnsjölidens Sonic 
Ägare: Liba Nordin, Avesta 
Ökl: Very good 4

se44208/2012 Leiionspitz Wildstar Walrus
Ägare: Ingrid Lidén, Bollnäs
Ökl: Very good

se16926/2013 Leiionspitz X-tra Xanthos 
Ägare: Katarina Bernström, Gästrike-Hammarby
Ökl: Excellent 2,  CK

Championklass hanar
se15757/2012 Bonus Pop Up´s Adin 
Ägare: Emelie Johansson, Eskilstuna
Chkl: Excellent 4 , CK

se62658/2011 Leiionspitz Smash-Hit Shevy 
Ägare: Anette Carlsson-Friberg, Borlänge
Chkl: Excellent 3,  CK

se33018/2012 Leiionspitz Unforgettable Urax
Ägare: Gunilla Paulson-Shutt, Ludvika
Chkl: Very good

se10536/2012 Morten Av Geehrbacch 
Ägare: Margareta Nygren-Persson, Gunnarskog
Chkl: Excellent

s67412/2007 Risan Gårdens Dizel 
Ägare: Carina Larsson, Sveg
Chkl: Excellent 2, CK

s64978/2009 Risan Gårdens Hulken 
Ägare: Carina Larsson, Sveg
Chkl: Excellent 
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se29050/2010 Risan Gårdens Ikaros 
Ägare: Helena Bohman, Spånga
Chkl: Excellent

se57767/2012 Risan Gårdens Moltas 
Ägare: Gunilla Hallgren, Sveg
Chkl: Excellent 1, CK , BH-2

Veteranklass hanar 8 år-
s41782/2007 Balule Cactus 
Ägare: Camilla och Madeleine Svensson, Väse
Vetkl: Excellent 2 , CK

s44101/2006 Leiionspitz Unic 
Ägare: Marita och Göran Carlstedt, Mora
Vetkl: Excellent 1, CK, BH-1, BIR-veteran,  BIR, BIS, 
VKV-15, KV-15

s18250/2007 Lejonbols Mocca Latte
Ägare: Lotta Jegenstam, Riala
Vetkl: Excellent 3, CK

Tikar
Juniorklass tikar 9-18 mnd
se39791/2014 Bonus Pop Up´s Moa Martinsson
Ägare: Göran Karlsson, Bestorp
Junkl:  Excellent 2, CK

se23800/2014 Essmania’s Ozona 
Ägare: Christina Haggren, Upphärad
Junkl: Excellent 3

se23792/2014 Leiionspitz Amazing Ziri 
Ägare: Marita Nämnd, Älvdalen
Junkl: Excellent 1, CK, BT-2 , Cert, JKV-15

se37948/2014 Leiionspitz Brilliant Yatzy 
Ägare: Barbara Lindqvist, Älvsjö
Junkl: Very good

se35295/2014 Risan Gårdens Pixie 
Ägare: Eva Agetoft, Vendelsö
Junkl: Very good

se45871/2014 Risan Gårdens Queen 
Ägare: Gunilla Hallgren, Sveg
Junkl: Very good

se32402/2014 Zeldas Summer Dream 
Ägare: Maja Ärleborg, Ärla
Junkl: Very good 4

unghundsklass tikar 15-24 mnd
se23793/2014 Leiionspitz Amazing Zaviera 
Ägare: Anna Frisk, Surte
Ukl: Very good 3

se44116/2013 Risan Gårdens Okita 
Ägare: Karin Gullmark, Stöde
Ukl: Excellent 1,  CK

se50982/2013 Visca von der Pferdekoppel
Ägare: Marita och Göran Carlsdtedt, Mora
Ukl: Excellent 2,  CK

Öppenklass tikar 15 mnd-
se45358/2012 Armi 
Ägare: Maja Ärleborg, Ärla
Ökl: Very good

se44763/2011 Cool Surprise Kelsi 
Ägare: Christina Johansson, Härnösand
Ökl: Very good

se23800/2011 Ex Amino´s Angel Of Sunshine
Ägare: Jeanette Dyberg, Kalv
Ökl:  Very good

se17856/2012 Ex Amino’s Born To Be A Star 
Ägare: Maria Grunte, Huddinge
Ökl: Excellent 1, CK, BT-3, R-Cert

se33187/2012 Just Pix Aina 
Ägare: Jim Lydås, Mörsil
Ökl: Very good

se52981/2012 Kitune´s Jill Johnson 
Ägare: Jeanette Dyberg, Kalv
Ökl: Excellent 2, CK,  BT-4

se29862/2013 Kitune’s Lovely Freja 
Ägare: Malin Nilsson, Varberg
Ökl: Very good

se11026/2013 Kvarnsjölidens Ramina 
Ägare: Annika Gustavsson Fröberg, Åkersberga
Ökl: Excellent

se43939/2011 Kvarnsjölidens Sakita 
Ägare: Eva Agetoft, Vendelsö
Ökl: Excellent

se53583/2011 Orionstjärnans Nike The Star
Ägare: Monika Jacobsson, Märsta
Ökl: Very good

se32859/2013 Orionstjärnans Sendo of Norway
Ägare: Malin Jansson, Knivsta
Ökl: Excellent 3,  CK

se36059/2013 Polkas Valpar Geisha 
Ägare: Cecilia Andersson, Årjäng
Ökl: Excellent 4, CK

se29053/2010 Risan Gårdens Ilona
Ägare:  Karin Hallgren, Vemdalen
Ökl: Very good

Championklass tikar
NHSB2744998 Bahana Van Disse Kaante 
Kuunder 
Ägare: Menno and Baukje Visser, Boijl, 
Nederländerna
Chkl: Very good

nO53939/12 Bessie Av Vebema 
Ägare: Kari-Anne Hullberg, Gaupen Norg
Chkl: Excellent

se15759/2012 Bonus Pop Up´s Apple 
Ägare: Maja Ärleborg, Ärla
Chkl: Excellent 1, CK, BT-1, BIM, KV-15

se23802/2011 Ex Amino´s Angel Of Life
Ägare: Helena Nordström, Rönninge
Chkl: Very good

se33184/2012 Just Pix Alwa 
Ägare: Tarja Räsänen, Gävle
Chkl: Very good

s59865/2009 Kitune´s Perdita 
Ägare: Jeanette Dyberg, Kalv
Chkl: Excellent

se12440/2012 Leiionspitz The One and Only 
Takiri 
Ägare: Marita och Göran Carlstedt, Mora
Chkl: Excellent 2,  CK

se33020/2012 Leiionspitz Unforgettable Ullis 
Ägare: Sofi Karlsson, Sturefors
Chkl: Excellent 4, CK

se25931/2010 Lovely Megans Emmie Watson
Ägare: Monica Schölin, Katrineholm
Chkl: Excellent 3, CK

se45860/2010 Risan Gårdens Jolinn 
Ägare: Anna Berggren, Umeå
Chkl: Very good

Veteranklass tikar 8 år-
NHSB2601144 Bernou vom 
Pomeranzengarten 
Ägare: Menno and Baukje Visser, Boijl 
Nederländerna
Vetkl: Very good 2

s20492/2004 Ilifos Celine 
Ägare: Inga-Lill Forsberg, Västerås
Vetkl: Very good 4

s37167/2002 Leiionspitz Esta 
Ägare: Marita och Göran Carlstedt, Mora
Vetkl: Excellent 1, CK,  BIM-Veteran, VKV-15

s52207/2005 Risan Gårdens Celeste 
Ägare: Karin Hallgren, Vemdalen
Vetkl: Very good 3

avelsklass
se62658/2011 Leiionspitz Smash-Hit Shevy 
Avelskl 1 hp Bästa grupp

s62610/2009 Belina Vom Schwarzachtal Avelskl 
2 hp

uppfödarklass
Kennel Bonus Pop Up
Maja Ärleborg, Ärla 
Uppfkl, HP

Kennel Just Pix
Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström, Tobo 
Uppfkl 3, HP

Kennel Kitunes
 Susanne Lindahl-Hjerpe, Väröbacka 
Uppfkl 4, HP 

Kennel Leiionspitz
Marita & Göran Carlstedt, Mora 
Uppfkl 1, HP,  Bästa grupp

Kennel Risan Gården, 
Karin Hallgren, Vemdalen 
Uppfkl 2, HP
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Personlighet: Pigg, glad, mysig, vaktande, full av en massa bus 
och av kärlek. Är inne i den fasen där man måste skälla på alla 
främlingar som vill hälsa, man kan ju inte älska någon direkt. 
Vaktar trädgård, hem och familj med mitt liv. Hemma är det bara 
mys och träning som gäller.

Älskar min plasthundmamma Bianca som hjälper mig att ta det 
lugnt, tycker dock inte om när hon tar mina saker bara.

Plaska i sjön är det bästa som finns och matte hänger i kopplet 
när jag vet att vi ska dit och att springa på stranden eller i 
skogen och busa med Bianca är det roligaste jag vet. 

På vardagarna hänger jag på mattes jobb med Bianca och 
ibland åker vi upp till Göteborg till mattes skola och träffar en 
massa hundar.

Allt som rör sig är så spännande och jag springer efter fåglar, 
insekter, katter och alla andra stora djur som springer.  Det 
brukar sättas på filmer till oss hundar här hemma och då är det 
allt från Afrikas vildmarker och björnars liv, klistrade framför 
teven är både jag och Bianca då. 

Tycker att det är lite läskigt med främlingar som vill hälsa men 
ger dom mig bara tid så brukar det gå bra.

Favoritmat: Mattes hemgjorda BARF men är inte kräsen.

Favoritgodis: Allt som går att äta men Oliver’s, leversnittar, 
Dentastix och nötrulle.

Sysselsättning: Långa promenader, spår, sök, problemlösningar, 
fantasilekar, klicker och en massa bus!

Min eurasier: Hera

fakta:
kennelnamn: fridlyckans Hera

kön: tik

Ålder: 1 år och 3 månader den 26 januari.

färg: röd fawn

bor: marklägenhet i knäred.

familj: matte julia, Husse andreas och plasthundmamma bianca.
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Efter förra årets succéträff på hundparadiset 
Brandalsund strax utanför Södertälje med en 
underbar sol, badande hundar och även badande 
tvåbenta ville vi naturligtvis ha en repris på detta 
även i år. Så blev det men vad hände med vädret?!

Två veckor innan träffen var det kanonväder och veckan efter 
fick vi åter snö men med en vecka kvar så det var bara att hop-
pas på solen. Tyvärr uteblev den och det blev kläder efter väder. 
REGN, REGN och åter REGN och det blåste ordentligt.

Ett tjugotal bilar samlades vid Ingo-macken i Södertälje syd där 
vi bestämt träff för att tillsammans ta oss ut till Brandalsund. Väl 
framme väntade ytterligare några till.

Ett 35 – 40-tal hundar med familjer trotsade vädret och ville 
vara med och springa loss.  Från dagens yngsta på 4½ månad 
till vuxna som for runt och det var ingen fyrbent som brydde sig 
om regnet och snålblåsten. Några stod med sin husse och matte 
medans andra sprang runt och hälsade glatt på alla som var 
med.  En tur vid vattenbrynet för att strax efter fara över gräset 
och över kullarna upp och ner och runt och runt.

Grillmästaren fixade grillen i det lilla valvet ute på en av 
uddarna, det blev rätt varmt och skönt där inne och man fick 
turas om i värmen för att grilla lite. Smaskens med lite varm korv 
i magen.

En tur på ca 1½ - 2 timmar stod vi tvåbenta ut med innan vi 
började ge oss av, och då var nog de flesta rejält blöta, det var 
iallafall jag. Brrr så kallt.

Ett stort tack till alla som trotsade vädret denna dag och anslöt 
sig till promenaden. Självklart siktar vi på en ny tur nästa år! Och 
då får vi önska oss sol och varmare väder till dess.

Glöm inte bort att det är alla vi tillsammans som gör det.

Helen Nordström

Grillmästaren var populär där han satt i skydd för regnet!

Träff i ett regnigt 
Brandalsund



26 EurasiErbladEt #2 2015

RALLYLYDNADSKURS
31juli-2 augusti 2015

 
Vill du prova på rallylydnad eller har du redan provat 

men vill fördjupa dig mer?
 

Helgen 31 juli-2 augusti kör vi för tredje gången rallylydnadskurs bara för Eurasier! 

Kursen hålls av utbildade instruktörer och kommer individanpassas efter den nivå ekipaget är 
på. Vi som håller kursen har själva eurasier sen flera år tillbaka och tränar och tävlar rally aktivt. 
Alla är välkomna oavsett om man är nybörjare eller om man har tränat/tävlat rallylydnad sedan 

tidigare. Hundens ålder spelar heller ingen roll. 

Kursen kommer att hållas i Karlstad på Karlstad Brukshundklubb. På klubben finns möjlighet att 
stå med husbil eller husvagn dock utan el. För tips om annat boende kontakta oss. 

Vi kommer att grilla tillsammans på kvällarna, för de som vill delta. 

Kostnad: 900 kr  
Då ingår enklare lunch och fika

Anmälan via mail till info@kathakalis.se. 

Sista anmälningsdag 25 juli

Vid frågor 073-528 80 63 (Madde) eller 070-537 83 86 (Camilla)

Hälsningar 
Camilla och Madde Svensson
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Här ger vi en översikt över de olika klubbar som är 
bra att känna till som eurasierägare.

Svenska kennelklubben (SKK)
En riksorganisation för hundägare som grundades redan 1889. 
Från början var syftet att arbeta med avel av renrasiga och 
dugliga jakthundar. Denna strävan kvarstår men verksamheten 
omfattar idag alla renrasiga hundar. Svenska Kennelklubben 
har sitt kansli i Stockholm, men huvudparten av all verksamhet 
bedrivs ute i landet av de många klubbar som ryms inom 
organisationen.  

SKK är en ideell förening och har drygt 300 000 medlemmar 
fördelade på 25 länsklubbar, 49 specialklubbar och ungdoms-
förbundet Sveriges Hundungdom.  

SKK lyder under den internationella hundorganisationen FCI (se 
nedan).

Som medlem i SKK är man automatiskt medlem även i en 
länsklubb. Medlemskap i SKK är obligatoriskt för att få delta i 
de olika länsklubbarnas utställningar, och de utställningar som 
arrangeras direkt av SKK, som ”Stora Stockholm”, Stockholms 
Hundmässa i december varje år. Som medlem får man tidningen 
Hundsport och tillgång till att läsa både den och Hundsport 
Special på nätet, en tidning speciellt riktad till uppfödare.

Länsklubbar
Länsklubbarna arrangerar aktiviteter inom länet, till exempel 
kurser, studiecirklar (uppfödarutbildningar t ex), ringträningar 
och utställningar. Utställningarna är öppna för alla raser.

Specialklubbar
En specialklubb har ansvar för en eller flera raser i frågor som till 
exempel rasstandarder och bestämmelser för prov. Specialklub-
bar har rätt att arrangera officiella prov och har ofta träffar, 
kurser eller utställningar speciellt inriktade mot den eller de 
raser man har ansvar för. Många ger också ut en medlemstid-
ning om klubben och sin(a) ras(er). 

Som medlem i Svenska Eurasierklubben är du automatiskt med-
lem i specialklubben SSUK, Svenska Spets- och Urhundsklub-
ben. SSUK är en ung specialklubb, som bildades 1999 för raser 
inom FCI grupp 5. Klubben håller årligen 4 egna utställningar 
och de 14 rasklubbarna inom SSUK (varav Svenska Eurasierklub-
ben är en) håller årligen egna specialutställningar.

SSUKs medlemmar består alltså av medlemmarna i respektive 
rasklubb. Som medlem i en av SSUKs rasklubbar får man delta 
på samtliga SSUKs egna utställningar/aktiviteter och kan bli 
invald i styrelsen samt bli utsedd som delegat från rasklubben 

att delta på SSUK fullmäktige som avhålls innan mars månads 
utgång varje år. 

Rasklubbar
En rasklubb kan antingen ingå som medlemsorganisation inom 
en specialklubb eller genom särskilt tecknat avtal vara ansluten 
till SKK. Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret 
till befintlig specialklubb.  Rasklubbarna fungerar ungefär som 
specialklubbarna, men är endast rådgivande i exempelvis 
standardfrågor. Svenska Eurasierklubben (SvEuk) är en av dessa 
rasklubbar.

Svenska Eurasierklubben (SvEuk)
Vår rasklubb som grundades 1997 som idag har vuxit till mer än 
500 medlemmar. Klubben anordnar en officiell utställning varje 
år, ”Eurasierspecialen” och andra träffar, samt ger via hemsidan 
och klubbtidningen information om rasen, avel och erbjuder 
även valpförmedling. 

Eurasierbladet utkommer som klubbtidning 4 ggr/år. 

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

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

•	 att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.

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

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

•	 att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan 
omvärlden och hundägaren.

SvEuk  ska enligt stadgarna vidare

•	 Informera och sprida kunskap om Svenska Eurasierklubben, 
SSUK och SKK, dess mål, organisation och arbetsformer.

•	 Informera om klubbens ras och dess användningsområden.

•	 Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av 
specialklubben och SKK upprättade riktlinjer.

•	 Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras 
inom och utom landet.

Hundklubbar man bör 
känna till-guide för 
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•	 Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundar-
nas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.

•	 Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens 
direktiv.Stödja och medverka i specialklubbens och SKK’s 
forskningsarbete.

•	 Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

FCI 
Fédération Cynologique Internationale, FCI, är en internationell 
sammanslutning med mer än 80 länders kennelklubbar 
anslutna, förutom de stora engelsktalande länderna Storbritan-
nien, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland, dock finns 
överenskommelser om till exempel exportstamtavlor och 
utbyte av utställningsdomare. 

SKK blev upptagen som medlem i FCI redan 1934, och finns 
representerade i samtliga FCI-kommittéer. Genom vårt med-
lemskap har vi bland annat förbundit oss att följa respektive 
hundras hemlands rasstandard. Via FCI namnskyddas ken-
nelnamn globalt som ansöks via SKK, så det bara finns ett unikt 
kennelnamn inom hela FCIs organisation. 

FCI utfärdar också alla olika internationella certifikat, till 
exempel CACIB (utställning), CACIT (jakt- och bruksprov), 
CACIOB (lydnadsprov), CACIAG (agility) och CACIL (lure coursing) 
samt godkänner internationella championat. 

IFEZ
International Federation for Eurasier Breeding (IFEZ) är ett 
samarbete mellan några nationella eurasierklubbar för att 
säkerställa eurasierns hälsa och karaktär. IFEZ grundades 1996 
på initiativ av en av de tre tyska eurasierklubbarna, ZG, och 
ordförandeskapet roterar vartannat år. Alla eurasierklubbar 
inom IFEZ är medlemmar i FCI, eller FCI-samverkande organisa-
tioner via de respektive nationella kennelklubbarna, vilket ska 
säkerställa en sund avel. 

De eurasierklubbar som ingår: Tyskland: EKW Eurasier Klub 
Weinheim och ZG Zuchtgemeinschaft für Eurasier; Finland: SEK 
Suomen Eurasier Kerho; Nederländerna: EVN Eurasier Vereni-
gung Nederland; Österrike:  ECA Eurasier Club Austria; Schweiz: 
EFS Eurasier-Freunde-Schweiz och IGES Interessengemeinschaft 
Eurasierfreunde Schweiz. 

Associerade medlemmar: Danmark: Eurasier Klub Danmark; 
USA: United States Eurasier Club, USEC; Belgien: Eurasier Club 
België; Storbritannien: Eurasier Society UK; Norden: Nordic 
Group Eurasier Health (NGEH). 

Samarbetande medlemmar: Italien: Eurasier Club Italiano.

Klubbarna inom IFEZ utbyter avelsdata i en delad IFEZ-databas, 
dessutom ska uppfödarna följa särskilda kvalitetsregler som 
till exempel att hundarna ska utfärdas med en stamtavla 
från en kennelklubb erkänd av FCI (eller en organisation som 
samarbetar med FCI). Föräldradjuren ska vara undersökta för 
höftledsdysplasi  (HD), patellaluxation, ögonåkommor som 
distichiasis, ektropion och entropion och hundens lämplighet 
för avel har bedömts antingen genom en ”Koermeister” (= 

en utbildad klubbrepresentant ansvarig för avelsfrågor) eller 
en godkänd domare. En speciell ”avelsinspektör”, inspekterar 
hemmet där valparna föds och kontrollerar hur valparna föds 
upp och vårdas.

Svenska Eurasierklubben är inte medlem i IFEZ. Anledningen till 
detta är att vi i Sverige redan har en god kontroll över hundavel 
genom SKKs regler och policys och där god hundhållning 
kontrolleras av kennelkonsulenter i varje län. Dessutom har varje 
rasklubb egna avelsstrategier, RAS (Rasspecifika AvelsStrategier) 
som uppfödarna förväntas följa för att bevara en frisk, sund 
och mentalt stabil ras. SKK har även databaserna Hunddata och 
Avelsdata, där man kan se provresultat och resultat av röntgen, 
patellaundersökningar och ögonlysningar så att man kan 
planera sin avel. Dessutom kan man göra ”provparningar” för att 
undvika inavel. 
IFEZ:s regler går inte att kombinera med SKKs regler. En diskus-
sion fördes för ca 10 år sedan inom Svenska Eurasierklubben om 
att ansöka om att bli associerad medlem i IFEZ men SKK sade 
nej. Den Norska Eurasierkubben var under några år associerad 
medlem i IFEZ men gick under 2014 ur föreningen.  

Källor:
SKK 
Svenska Eurasierklubbens hemsida och stadgar
http://www.ifez-eurasier.com
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2014 Års MEsT 
FraMGÅNGsriKa KENNEL i 
uTsTÄLLNiNGsriNGEN

1. Kennel Leiionspitz   261 poäng
Marita och Göran Carlstedt

2. Kennel Risan Gården   116 poäng
Karin Hallgren

3. Kennel Essmanias   71 poäng
Anette Essman 

4. Kennel Pferdekoppel (Tyskland)  64 poäng

5. Kennel Zicata’s (Norge)   62 poäng

tOPP 10 tikar
1. leiionspitz the one and only takiri  96 poäng

2. visca von der Pferdekoppel   64 poäng

3. leiionspitz unforgettable ullis  63 poäng 

4. essmanias india    32 poäng 

5. lizz rosa av geehrbacch   29 poäng

6. risan gårdens karma   26 poäng

7. bonus Pop up’s apple   13 poäng

7. kvarnsjölidens tilde   13 poäng

7. risan gårdens jolinn   13 poäng

8. leiionspitz Qchani   12 poäng

8. kitune’s lovely freja   12 poäng

9. kvarnsjölidens Qvittra   11 poäng

10. lovely megan’s faith Hill   9 poäng

10. kitune’s lovely Onza   9 poäng

10. just Pix alwa    9 poäng

I förra numret av Eurasierbladet publicerade vi 
”2014 års mest framgångsrika eurasier i utställ-
ningsringen”. Tyvärr hade det smugit sig in ett 
tryckfel i listan över topp 10 tikar. 

Essmania’s India skulle ha 32 poäng istället för 22 poäng vilket 
innebär att hon klättrar en placering. Detta innebär även att 
Essmania’s kennel klättrar två placeringar och hamnar på plats 3 
i ”Mest framgångsrika kennel i utställningsringen 2014”. 

Rätt ska vara rätt tycker vi i redaktionen och väljer därför 
att publicera den korrekta listan över topp 10 tikarna samt 
topplistan över framgångsrikaste kennel igen. Vi beklagar detta 
tryckfel.

redaktionen

Tryckfel i EurasiErbladet 
#1 2015

Essmania’s india                                                  Foto: Jeanette dyberg
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Svenska Eurasierklubben anordnar

Kurs i 
Anatomi & bedömningsteknik

med Moa Persson 
Steg I

14-15 november 2015 
Plats: Stockholms Hundsportcenter, Upplands Väsby.

En kurs för dig som är eurasieruppfödare eller intresserade eurasierägare  
som ägnar sig åt hundutställning, bruks, lydnad etc.

Pris 1000 kr/person inkl. lunch och kaffe

Anmälan till SvEuk:s sekreterare 
073-0735549 

sekreterare@eurasierklubben.se

Först till kvarn! Max: 20 personer

Anmälan är bindande, betalning senast 30 september.
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akidus 
Susanna Söderberg 

Trosa 
Tel: 0156-35 70 87 

Mobil: 076-273 06 21

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 

Chiluna star 
Tina Andersson 

Virserum 
Tel: 0495-318 10 

Mobil: 070-343 18 10

Cool surprice 
Agneta Janson 

Ramvik 
Tel: 0612-424 35 

Mobil: 070-957 00 45

Coryana’s 
Ellinor Andersson 

Ängelholm 
Tel: 042-684 31 

Mobil: 070-668 04 31

Essmania’s 
Anette Essman 

Lysekil 
Tel: 0523-61 11 18 

Mobil: 076-805 08 44

Ex amino’s 
Madeleine Andersson 

Tungelsta 
Tel: 08-771 37 71 

Mobil: 070-778 65 65

Foxfire 
Ulla-Carin Totney 

Gullringen 
Tel: 0492–229 00 

Mobil: 070–655 45 94 

ibixys 
Jenny och Matilda Kindstrand 

Söderköping 
Tel: 073-8437911 

Mobil: 073-8168230

ipixuna 
Carina Johansson 

Handen 
Tel: 08-7778069 

Mobil: 070-6842226

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 

Lejonbols 
Eva & Björne Ohlsson 

Uppsala 
Tel: 018-36 80 17 

Mobil: 070-536 80 17

Lovely Megan’s 
Suzanne Bengsdotter 

Katrineholm 
Mobil: 070-492 15 11 

Lyckonosens 
Sandra Herrlin 
Oxie/Malmö 

Mobil: 070-783 92 42 

Polkas Valpar 
Mariette och Torbjörn Styrenius 

Trollhättan 
Tel: 0520-42 08 04 

Mobil: 070-08 22 428

reldaz 
Eva Adler 

Tyresö 
Tel: 08-712 60 84 

Mobil: 076 3086984

risan Gården 
Karin Hallgren 

Vemdalen 
Tel: 0684-305 61 

Mobil: 070-201 00 87

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

silvergläntans 
Julia Norlén 

Västerås 
Mobil: 072-9380351

sorschies 
Kicki Svalin 
Svenljunga 

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

stagniticas 
Christina Haggren & Fredrik Björk  

Upphärad 
Mobil: 076-1816121

Teddywood’s 
Linda Hagelvik, 

Lammhult (Småland) 
Tel: 0472-269011

Twin Dogs 
Linda och Sofi Karlsson 

Linköping 
Mobil Sofi: 073-6477695 

Mobil Linda: 073-6713258

Wirosas 
Ann-Charlotte & Björn Lagergren  

Lenhovda 
Mobil: 073-5031960 

 Zeldas 
Leena Korpi 

Karlskoga 
Tel: 0586-72 83 62 

Mobil: 070-422 42 26

 Zetill’s 
Jeanette & Hasse Dyberg 

Kalv 
Tel: 0325-510 30 

Mobil: 070-347 48 22 
 

Utländska  
uppfödare: 

Daqela’s 
Gitte Børgesen 

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

Kennelregister
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röntgenresultat
Reg.nr Namn Kön HD ED Patella

SE50086/2013 Balder-Balder Ingeli Fridsam T B UA UA

SE36064/2013 Blomtorpets Ronja Sunshine T B 2 1

SE15760/2012 Bonus Pop Up’s Almond T C UA

SE41793/2013 Cool Surprise Nilas H B UA

SE32855/2013 Coryana’s Nova T C UA UA

SE19906/2014 Essente Tanchelle Tiza T UA

SE35898/2012 Essmania’s Kobrin H A 2 UA

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

SE28854/2013 Foxfire Highlighted Heidie T A UA UA

SE19056/2014 Fridlyckans Hera T A UA

SE19050/2014 Fridlyckans Holly T A UA

SE41598/2013 Fyrfotavännen’s Aryan H A UA

SE41600/2013 Fyrfotavännen’s Acharya H A UA

SE45851/2013 Ibixys Faithful Asterix H A UA UA

SE45854/2013 Ibixys Faithful Aurora T B UA UA

SE45855/2013 Ibixys Faithful Avalon T A 1 UA

SE58583/2012 Just Pix Bibbi T A UA

SE55705/2013 Karhunpesän Paukku-Pete H C UA

SE54849/2013 Kitune’s Eros H C UA

SE29702/2013 Kvarnsjölidens Qulan H B UA

SE34547/2013 Laimis Capone H A UA

SE16928/2013 Leiionspitz X-Tra Xanti T A UA UA

SE16931/2013 Leiionspitz X-Tra Xila T A UA

SE16933/2013 Leiionspitz X-Tra Xana T A UA UA

SE33016/2012 Leiionspitz Unforgettable Uzzi H A UA UA

SE21076/2013 Leiionspitz Yippee Yazzo H C UA

SE56869/2013 Leiionspitz Zippy Zackey H C UA UA

SE20735/2013 Lovely Megan’s Ice Cube H B UA UA

SE20733/2013 Lovely Megan’s Izabella Scorupco T B UA 2

2SE47019/2013 Lovely Megan’s Johnny Depp H A UA UA

SE47021/2013 Lovely Megan’s Julia Roberts T C UA UA

SE36058/2013 Polkas Valpar Kola T B UA

SE55362/2011 Risan Gårdens Karisma T A UA

SE44118/2013 Risan Gårdens Neptunus H C UA UA

SE35293/2014 Risan Gårdens Pumba H B UA

SE38122/2013 Rocknikk’s Beebop Hound Dog H A UA

SE38123/2013 Rocknikk’s Beebop See See Rider H A

SE28690/2014 Tons Of Joy Spindincios Akys T A UA
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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
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mer bilder från eurasierspecialen 2015

X. Sigrud av Geehrbacch
Y. Leiionspitz Cheerful Xanthi,  BIR-valp 

6-9 mnd 

Z. Bonus Pop Up’s Moa Martinsson

Å. Leiionspitz Wildstar Walrus

Ä. Cool Surprise Lilleman med matte Ida

Foto: 

X, Y,  Jennifer Andersson
Z, Å Sara Ljusterfors
Ä. Jeanette Dyberg

X Y

Z Å

Ä



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


