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Jag har varit hundägare sedan mitten av 80-talet

då jag träffade min fru Ann-Helene. En av hen-

nes passioner var hundar, i synnerhet schäfrar,

vilket jag fick böja mig för. Det blev nu ingen stör-

re uppoffring då jag kom att trivas förträffligt

både med hund och blomma. Vi har tillsammans

genom åren haft 2 schäfrar och en blandning

Karelsk björnhund/jämthund och sen 2 år, först

Jet, dessutom senare Vanilla. Båda två kommer

från kennel Foxfire. Genom Ulla-Carin Totney

och bekantskapen med henne och vildarna i

smålandsskogarna har vi kommit i kontakt med

klubben och dess nätverk. 

Eftersom både min fru och jag har svårt att hålla

tand för tunga, antar jag att vi blivit uppmärk-

sammade på de sammankomster och kurser vi

deltagit i vilket resulterat i att vi blivit tillfrågade

om vi vill ta på oss uppdrag i klubben.

Vi tackade ja, så här är jag. (Ann-Helene, som för

övrigt kallas Acke får presentera sig själv)

Jag hoppas att jag kan göra nytta för klubben och

våra medlemmar under den tid jag har mandat

för och tackar för det förtroende jag har fått av

årsmötet.

20080519
Så skrev jag då jag var nyvald som vice ordfö-

rande för två månader sen, saker händer dock

snabbt i våra kretsar! Idag har jag fått överta

ordförandeposten efter Rune A Åmodt som

avgick i samband med helgen på Lunedet. 

Jag vet att jag har begränsade kunskaper om

hundvärlden och dess speciella verksamheter

men jag har kunskaper i föreningsverksamhet

och klubben har en mängd kunniga ”hund-

människor” vilka jag tror och hoppas ska hjäl-

pa mig tillrätta för klubbens och våra hundars

bästa. Min förhoppnig och mitt mål är att vi

tillsammans enskilda, medlemmar och

kennelägare ska företräda Eurasierklubben

och hålla vår hundras frisk och sund så att fler

kan njuta av vad de ”små” liven har att bjuda!

Jag får slutligen tacka för det förtroende som

visats mig och jag hoppas jag kan fylla de upp-

gifter detta innebär. 

Per-Olow Hedman

Eurasierbladet  2008

Vem gör vad i Eurasierklubben..... Ordföranden har ordet

Ny redaktion och
nya idéer!

Hej Eurasierägare och vänner. Jag blev, vid årsmötet den 080308 vald till vice ordförande för klubben.

Jag heter Per-Olow Hedman, är 57 år gammal och arbetar som busschaufför i trakterna av Södertälje och Trosa-

Vagnhärad. 

Dels kommer hanhundslistan att försvinna men den finns fortfaran-

de på klubbens hemsida då vi tror att de flesta som bedriver avel har

tillgång till Internet men är det någon som inte har så kan man få lis-

tan tillsänd till sig om man kontaktar avelskommittén eller sekretera-

ren i klubben.

Vi kommer även att minska ner på utställningsresultaten av samma

anledning att de som är intresserade av att läsa utställningsresultat

kan finna det både på klubbens hemsida och på SKKs hemsida. Vi

kommer från detta nummer endast skriva resultaten på de hundar

som fått ck/blivit placerade i bästa tikklass resp. hanhundsklass.

Vi i redaktionen hoppas att ni alla kommer att gilla förändringen

och att ni alla hittar något läsvärt i tidningen.

Men vi vill givetvis ha in material från er medlemmar, både i textform

och bild.

Presentation av oss i redaktionen finner du på sidan 18!

På återseende i nästa nummer som kommer i augusti!

/Redaktionen

pga av mycket material till detta nummer, så kan tyvär inte allt  

publiceras, materialet sparas och kan komma att användas i framtida

nummer.

Vi är nu fem personer i redaktionen och i detta nummer av

Eurasierbladet så kommer ni att se en hel del förändring-

ar, en del av det som har funnits i nummer efter nummer

slopas nu och ni får ge oss både ris och ros om ni har

någon åsikt om förändringarna. 
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Sköldkörteln (tyroidea) består av två lober som ligger

intill luftstrupen på halsens framsida, strax nedanför

struphuvudet. Sköldkörteln producerar två hormon,

tyroxin (T4) och tyronin (T3), som utsöndras till blodet.

Sköldkörtelhormonerna är viktiga för ämnesomsättning-

en, då de aktiverar enzymer. De påverkar även produk-

tionen av andra hormoner, proteiner, vitaminer och

mineraler. 

Produktionen av sköldkörtelhormonerna regleras från

hypofysen i hjärnan med hjälp av hormonet TSH (thyroid

stimulating hormone). Hypofysen regleras i sin tur med

hjälp av TRH (thyroid releasing hormone) som utsöndras

från hypotalamus i hjärnan. När kroppen behöver mer

sköldkörtelhormon bildas mer TRH som leder till att

hypofysen i sin tur frisätter mer TSH. När nivåerna av

sköldkörtelhormon är höga i blodet minskar istället

hypotalamus och hypofysen utsöndringen av TRH och

TSH (Se fig 1).

För att sköldkörteln ska kunna bilda lagom mängd hor-

mon behövs jod, ett ämne som hundar normalt får i sig i

tillräcklig mängd via fodret.

Hypotyreos
För låg hormonproduktion i sköldkörteln (hypotyreos) är

en ganska vanlig sjukdom hos hund. Sjukdomen innebär

att hunden får brist på hormonerna tyroxin (T4) och tyro-

nin (T3).

De allra flesta hundar med hypotyreos har en inflamma-

tion i sköldkörteln som orsakas av immunförsvaret. Hunden bildar

antikroppar mot ett viktigt protein (tyreoglobulin) i sin egen sköldkör-

tel. Inflammationen gör att vita blodkroppar dras till sköldkörteln, vil-

ket leder till att inflammationen fortsätter att utvecklas samt att den

normala vävnaden i sköldkörteln successivt bryts ner och så småning-

om tillbakabildas. Sjukdomen utvecklas långsamt och det tar ofta

några år innan symtom uppstår. 

Ibland har sköldkörteln tillbakabildats när diagnosen ställs. Vid den

här formen förekommer inte några vita blodkroppar i sköldkörteln.

Troligen är detta slutstadiet av den tidigare nämnda immunologiskt

orsakade inflammationen.

Det förekommer även andra, mer ovanliga former av hypotyreos som

till exempel är orsakade av skador i hypofysen eller hypotalamus eller

till följd av andra typer av inflammationer, tumörer, vissa mediciner

eller operationer. 

Vilka hundar drabbas?
Hypotyreos förekommer hos alla raser, men är vanligare hos medels-

tora och stora raser än hos små hundraser. Raser som enligt interna-

tionell, vetenskaplig litteratur oftare drabbas är bland andra golden

retriever, dobermann pinscher, grand danois, irländsk setter, boxer,

cocker spaniel och old english sheepdog. I Sverige förekommer sjuk-

domen ofta även hos raserna riesenschnauzer, hovawart, bayersk vilt-

spårhund och polski owczarek nizinny.

Troligen har ärftlighet, miljö, bildning av antikroppar mot det egna

tyreoglobulinet (protein från sköldkörteln) och frisättning av antigen*

från sköldkörteln ut i blodcirkulationen betydelse för om en hund

utvecklar hypotyreos. Hur sjukdomen nedärvs är inte klarlagt. 

Symtom
Symtomen utvecklas långsamt och varierar mellan olika hundar.

Oftast uppträder de första symtomen på sjukdom när hunden är mel-

lan två och sex år.

Vanliga symtom är inaktivitet, trötthet, viktökning eller att hunden har

svårt att gå ner i vikt, samt päls- och hudförändringar. Exempel på

sådana förändringar är fjällande hud, torr eller fet hud, spröda hår-

strån, bristande hårtillväxt med hårlösa områden, ibland symmetriska

hudförändringar över bålen, hudinflammationer eller mörkfärgade

hudområden. 

Vid en veterinärundersökning upptäcks ibland långsam hjärtfrekvens,

kanske lindrig blodbrist och ganska ofta onormalt mycket kolesterol i

blodet. Enstaka hundar med hypotyreos visar symtom från nervsyste-

met, till exempel hälta på ett ben.

Alternativa diagnoser
Symtomen vid hypotyreos är många gånger diffusa och förekommer

vid flera andra sjukdomar. En hund kan vara trött och inaktiv vid de

flesta infektionssjukdomar, hjärtsjukdomar och när binjurarna funge-

rar sämre än normalt. Vissa lungsjukdomar orsakar också trötthet. De

hud- och pälsförändringar som hunden får vid hypotyreos kan man

också se vid andra hormonrubbningar, till exempel vid överproduktion

av kortison i binjurarna eller efter att hunden behandlats med korti-

son. Vid typisk hypotyreos blir huden ofta tjockare än normalt, mörkt

pigmenterad och kall medan den vid kortisonöverskott oftare blir tunn,

skör och varm. 

Hypotyreos hos hund
Bristande produktion av sköldkörtelhormon
Kroppens hormoner samspelar på ett mycket komplicerat sätt. Vid hypotyreos, när sköldkörteln inte fungerar som

den ska, får hunden brist på två hormoner, tyroxin och tyronin. Ewa Wernberg från Saxtorp vill veta mer.

Veterinärerna INGER LILLIEHÖÖK och JOSEFINE ÖBERG ger en grundlig genomgång av en sjukdom som är ganska

vanlig hos lite större hundar.

Figur 1. Schematisk sammanställning över hypotalamus, hypofysen och sköldskör-

telns inbördes reglering. Illustration: Lisbeth Karlsson.

(Fortsättning nästa s ida)
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För att ta reda på om en hudförändring troligen orsakats av en hor-

monrubbning kan en hudbiopsi (vävnadsprov från huden) tas. Vilken

typ av hormonrubbning som ligger bakom förändringarna ger detta

prov dock inte svar på.

De förändringar som kan ses i ett blodprov från hundar som lider av

hypotyreos är inte specifika för hypotyreos utan kan uppstå vid många

andra sjukdomstillstånd.

Analyser som används för att ställa diagnos på hypotyreos

Ska blodets nivåer av sköldkörtelhormon analyseras måste metoder

som är utformade för hund användas. Det fungerar inte att utföra ana-

lyser på laboratorier där prover från människa normalt analyseras.

Total T4 och Fritt T4
Nivån av sköldkörtelhormonet T4 (tyroxin) i blodet kan mätas. Det går

att analysera den totala mängden T4 (TT4) som finns i blodet och den

mängd som finns fritt (Fritt T4). Den fria delen är inte bunden till pro-

teiner och det är denna del som är den aktiva delen av allt T4. Mindre

än en procent av den totala mängden T4 är fritt. Oftast följer nivåerna

av TT4 och Fritt T4 varandra.

De flesta hundar med hypotyreos har en låg nivå av T4 (både fritt och

totalt T4), men för att komplicera det hela kan T4-nivån vara låg av

många andra anledningar. Så gott som alla sjukdomar som påverkar

hunden kan leda till att T4 i blodet sjunker. Troligen är detta ett sätt att

minska ämnesomsättningen vid sjukdom. Även flera mediciner, till

exempel kortison och vissa kramplösande läkemedel, kan leda till lågt

T4. Så, diagnosen hypotyreos kan inte ställas enbart med vägledning

av en låg nivå av T4!

Totalt T3
Totalt T3 utgör ett mått på totala mängden av hormonet tyronin (T3) i

blodet (det vill säga både proteinbundet och fritt T3). Detta mått är inte

speciellt viktigt när man utreder om en hund lider av hypotyreos,

eftersom värdet ofta är normalt även hos hundar med hypotyreos.

TSH
Tyroideastimulerande hormon (TSH) bildas i hypofysen. TSH stimule-

rar sköldkörteln så att den bildar och frisätter T3 och T4 i blodet.

Därför ökar TSH-värdet för det mesta vid hypotyreos, men mellan 20

och 40 procent av alla hundar som lider av hypotyreos har ett normalt

TSH-värde.

TgAA
Vid den form av hypotyreos som orsakas av immunförsvaret påvisas

ibland antikroppar mot tyreoglobulin** (TgAA) i hundens blod. Cirka

30-60 procent av alla hundar med hypotyreos har antikroppar, det vill

säga är TgAA-positiva. Tidigt i sjukdomsförloppet, ibland redan innan

hunden visar symtom på hypotyreos, kan då TgAA upptäckas i blodet.

Att en hund har antikroppar mot tyreoglobulin däremot säger inget om

sköldkörtelns funktion. En studie visade att hos 15 procent av de hun-

dar som inledningsvis hade TgAA men som inte visade några tecken

på hypotyreos hade antikropparna försvunnit efter ett år utan att hun-

darna utvecklade tecken på hypotyreos. 

Vid analys av blod med avseende på TgAA hamnar en del hundar i en

gråzon mellan att vara positiva (har antikroppar) och negativa (saknar

antikroppar). Det kan innebära att hunden befinner sig i ett förstadium

innan den blir positiv, men TgAA kan också försvinna efter en tid. Det

beror troligen på att sköldkörteln tillbakabildats så mycket att den inte

orsakar någon fortsatt produktion av antikroppar. Vissa individer

kvarstår i gråzonen.

Diagnos

I. Hundar med symtom
Det är viktigt att hundens sjukdomshistoria, symtom och eventuella

resultat vid blodprov, EKG med mera utvärderas av en veterinär som

är van att diagnostisera hormonsjukdomar hos hund. Symtomen på

hypotyreos är ofta otydliga och provsvaren är inte alltid lätta att tolka.

Det är därför viktigt att titta på alla delar som en helhet.

Ofta analyseras blodets halt av TSH, Fritt T4 och TT4. Ibland analyse-

ras blodet även för innehållet av TgAA.

Hundar med hypotyreos förväntas ha låga värden av Fritt T4 och TT4

tillsammans med förhöjd nivå TSH. Hundar med andra sjukdomar

eller hundar som behandlas med vissa läkemedel har ibland sänkta

värden av Fritt T4 och TT4, men för det mesta kombinerat med normal

eller låg nivå av TSH.

Eftersom hormoner och hormonanalyser påverkas av många olika

En hund som långsamt blir tröttare och mer inaktiv samtidigt som den ökar i vikt kan misstänkas lida av hypotyreos. Foto: Lisbeth Karlsson.

faktorer så finns det tyvärr undantag till ovan beskrivna provresultat.

Hos hundar med en inflammation i sköldkörteln som orsakats av

immunförsvaret kan analysresultaten vara olika beroende på vid vilken

tidpunkt i sjukdomsförloppet som undersökningen görs. (Se tabell 1).

II. Undersökning när hunden står på behandling
Eftersom mängden hormontillskott måste anpassas för varje individ

bör nivån av TT4 och TSH mätas regelbundet. Det är framförallt viktigt

i början av medicineringen, innan rätt dos fastställts. Blodprovssvaret

måste alltid tolkas tillsammans med hur hunden svarar på behand-

lingen. 

Om hunden får sin medicin en gång per dag tas ett blodprov för analys

av TSH och TT4 före dagens medicinering. Beroende på vilket preparat

som används tas sedan ytterligare ett prov några timmar senare på

dagen.

Om hunden medicineras två gånger per dag räcker det ofta med ett

blodprov där TSH och TT4 analyseras. Det tas då några timmar efter

dagens medicinering. En hund får rätt dos medicin när symtomen

minskat eller försvunnit och då TT4-nivån har stigit till en tillfredsstäl-

lande nivå samtidigt som TSH-nivån har sjunkit.

III. Undersökning med tanke på avel
Det finns ingen bra analys för att undersöka om en hund är benägen

att utveckla hypotyreos. Det vore värdefullt om det fanns ett genetiskt

test som identifierar gener som ger ökad risk att hunden utvecklar en

sköldkörtelrubbning, men något sådant finns ännu inte. På Sveriges

Lantbruksuniversitet (SLU) pågår dock sådan forskning och man hop-

pas att redan under 2008 kunna genomföra en omfattande genetisk

studie på sköldkörtelrubbning hos riesenschnauzer, där syftet är att

identifiera gener som påverkar sjukdomens uppkomst.

Ibland analyseras ett blodprov för förekomsten av TgAA. Men detta är

ingen bra metod för att fastställa om hunden kommer att utveckla en

sköldkörtelrubbning eftersom dessa antikroppar endast uppträder i

blodet under en begränsad period innan hunden får symtom och en bit

in i hundens sjukdomsperiod. Dessutom får vissa hundar aldrig antik-

roppar mot TgAA, det vill säga de blir aldrig positiva för TgAA, även om

de senare får hypotyreos. Det är inte heller säkert att alla de hundar

som en gång har TgAA sedan utvecklar hypotyreos.

Behandling
Vid behandling av hypotyreos används ett läkemedel som innehåller

syntetiska (konstgjorda) sköldkörtelhormoner. Medicinen ges i tablett-

form, oftast morgon och kväll. Dosen är individuell och anpassas efter

hur hunden reagerar på behandlingen och hur nivåerna av TSH och T4

i blodet ligger efter medicinering. Ofta måste dosen höjas under de

första månaderna, så hunden får göra flera återbesök hos veterinären

för att ta blodprov. När man fastställt rätt dos räcker det som regel

med återbesök för blodprovstagning en till två gånger per år.

Behandlingen är livslång men medicinen är relativt billig och ger säl-

lan några allvarliga biverkningar.

Provbehandling
Eftersom symtomen vid hypotyreos många gånger är diffusa (otydliga)

och lätt kan förväxlas med andra sjukdomar är det inte alltid enkelt att

ställa diagnos. Ibland visar hundar symtom på hypotyreos utan att

blodprovsanalyserna helt övertygande talar för hypotyreos. I undan-

tagsfall kan det då vara aktuellt att provbehandla hunden. Den medici-

neras då med gängse dos hormontillskott under två till tre månader.

Sedan bör behandlingen avbrytas. Om hundens symtom tydligt

avklingar, eller åtminstone klart förbättras, under behandlingen och

sedan åter förvärras när medicineringen avslutas, så talar detta för att

hunden lider av hypotyreos. Hypotyreos är ingen livshotande sjukdom

och sjukdomen förvärras inte av ett tillfälligt avbrott i behandlingen.

Med tanke på att hundar med hypotyreos behandlas under många år

är det viktigt att ställa en säker diagnos så att hunden inte behandlas i

onödan. Likaså är det viktigt att andra tänkbara sjukdomar har uteslu-

tits innan en provbehandling startas.

Inger Lilliehöök 

Josefine Öberg

Tidsperiod Fas I Fas II Fas III Fas IV
Symtom nga Inga Symtom Symtom

TgAA TgAA pos TgAA pos TgAA pos varierar

TSH Normalt TSH förhöjt TSH förhöjt TSH förhöjt

TT4/FT4 Normalt Normalt FT4/T4 lågt FT4/TT4 lågt

Golden retriver är en av de raser som drabbas av hypotyreos. Foto: Lisbeth Karlsson.

Tabell 1. Hos hund med immunologiskt orsakad inflammation i sköldkörteln kan

olika diagnostiska fynd ses beroende på när undersökningen utförs.

Leg vet INGER LILLIEHÖÖK och leg vet JOSEFINE ÖBERG

arbetar vid Klinisk Kemiska Laboratoriet vid

Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Josefine Öberg arbetar

även som klinikveterinär vid Regiondjursjukhuset

Bagarmossen i Stockholm.

Fotnot
* antigen = främmande ämne som framkallar en reaktion från krop-

pens immunförsvar.

** tyreoglobulin = ett protein i sköldkörteln vars tyrosingrupper kan

bilda tyroideahormon (T4 och T3) och på så sätt fungera som förråd

för dessa hormoner. Tyrosin är en aminosyra.

Artikeln har varit införd i Doggy Rapport  4/07
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Eurasierspecial
i Lunedet

Då har klubbens årliga Eurasierspecial genomförts i Lunedet i pingst!

Fint väder var det hela helgen, riktigt varmt. På lördagen hölls lite uppvisningar och även ett MH för eurasier. På söndagen

hölls den sedvanliga utställningen med Gunilla Sandberg som domare, hon hade drygt 100 hundar att gå igenom. I år var

den en mycket stor valpklass med hela 20 valpar anmälda.

Här nedan följer lite bilder från helgen och med resultatet från utställningen, det finns även lite bilder på sid. 2 i tidningen.

Foto och Text: Marita Andersen

Bästa Hane-1

Bästa Hane-3

Bästa Hane-2

Bästa juniorhane

Bästa juniorhane-3&4

Bästa unghundar-1&2

Bästa Hane-R

Bästa Öppenklasshane-1&2

Bästa Juniorhane-2

Bästa Hane-4

Bästa hane

Bästa öppenklasshane

Bästa unghundar

Bästa Juniorhane



Valpklass 4-6 mån, hanar

Sund Stamm´s High Class Hilton S11657/2008

Ägare: Christine Aldenroth, Märsta

1 hp BIM-valp

Valpklass 4-6 mån, tikar

Sund Stamm´s Heartbreaker Harmony

S11664/2008

Ägare: Margaretha Fjällberg & Emma Ohlsen,

Huddinge

1 hp BIR-valp

Valpklass 6-9 mån, hanar

Daqelas Piri Piri S11175/2008

Ägare: Pernilla Åhlin, Flen

1 hp BIM-valp

Leiionspitz Charming Cicero S69129/2007

Ägare: Cecilia Bergman, Ekerö

Oplacerad

Lovely Megan´s Ben Stiller S68173/2007

Ägare: Anna Kernell, Kalmar

3 hp

Lovely Megan´s Benjamin McKenzie S68175/2007

Ägare: Margareth Johansson, Eskilstuna

Oplacerad

Lovley Megan´s Boris Karloff S68181/2007

Ägare: Suzanne Österberg, Flen

R hp

Lovley Megan´s Brad Pitt S68174/2007

Ägare: Nina Enlund, Ekerö

Oplacerad

Lovley Megan´s Bruce Lee S68171/2007

Ägare: Robin Dahl, Storfors

4 hp

Risan Gårdens Desmond S67411/2007

Ägare: Britt-Marie Olsson, Vemdalen

2 hp

Risan Gårdens Dizel S67412/2007

Ägare: Ingegerd Eriksson, Järlåsa

Oplacerad

Zeldas Whole Lotta Love S67216/2007

Ägare: Helén Bergenstråhle, Nora

Oplacerad

Zeldas Whole Lotta Shakin ‘Goin’ On

Ägare: Leena Korpi, Karlskoga

Oplacerad

Valpklass 6-9 mån, tikar

Lovley Megan´s Barbara Streisand S68180/2007

Ägare: Suzanne Österberg, Flen

2 hp

Risan Gården´s Davida S67410/2007

Ägare: Sofie Lönn, Sandviken

3 hp

Risan Gårdens Duchess S67417/2007

Ägare: Camilla Hartzell, Vandelsö

1 hp BIR-valp BIS-Valp

Silmoralbion Clara 

Ägare: Kent Roger Husom & Håkon Hjörnstad,

Norge

4 hp

Juniorklass, hanar

Balder-Balder Birk Godmode S30282/2007

Ägare: Gunnar Eriksson, Nyköping

1 junkl 4 junkk hp

Balule Cactus S417827/2007

Ägare: Marita Andersen, Anette Essman, Camilla

Svensson, Karlstad

1 junkl 3 junkk hp

Filurias Bailey S53843/2007

Ägare: Linda Arndth, Åsbro

1 junkl 

Filurias Bastian S53846/2007

Ägare: Annika Håkansson, Örebro

1 junkl 1 junkk ck ”JKV-08” (Juniorklubbvinnare-08)

Filurias Bounty S53851/2077

Ägare: Marcus Atterstam, Floda

1 junkl 2 junkk ck

Orionstjärnans Zeus af Harryson S41152/2007

Ägare: Linda Andersson-Aulin, Märsta

1 junkl R junkk

Sund Stamm´s Golden Galvani S43447/2007

Ägare: Louise Kerman, Mellösa

2 junkl

Zeldas Göte Petter S24036/2007

Ägare Björn Franzén, Saltsjöbaden

KEP

Unghundsklass, hanar

Foxfire Sphinx S45266/2006

Ägare: Jenny Sandvall, Oskarshamn

KEP

Foxfire Theodor S15765/2007

Ägare: Jeanette Åberg, Ödeshög

1 ukl 3 ukk hp

Gomorran´s Galahad S44092/2006

Ägare: Anna Kernell, Kalmar

1 ukl R ukk

Lejonbols Hard Rock Cafés Java S18248/2007

Ägare: Mikael Lindgren, Norberg

1 ukl

Lovley Megan´s Al Pacino S54004/2006

Ägare: Monica Ericsson, Flen

1 ukl 1 ukk ck 1-bhkl Cert BIR/BIS “KV-08”

(Klubbvinnare-08)

Lovley Megan´s Andy Garcia S54008/2006

Ägare: Suzanne Österberg, Flen

1 ukl 2 ukk ck

Lovley Megan´s Arnoldschwarzenegger

S54009/2006

Ägare: Pernilla Åhlin, Flen

1 ukl 4 ukk

Öppenklass, hanar

Balder-Balder Egil Asagård S54943/2005

Ägare: Anna-Karin Lundberg, Tyresö

3 ökl

Balder-Balder Hagbard Vidfamne S33303/2006

Ägare: Anders Soläng, Flen

2 ukl

Balder-Balder Toke Asagård S54945/2005
Ägare: Kent Waldenström, Hindås

0 ökl

Foxfire Kozy Son of Rebellion S53697/2006

Ägare: Madelene Janzén, Enskede

KEP

Foxfire Pollux S60917/2005

Ägare: Mats Winchler, Kalmar

1 ökl 3 ökk ck

Ilifos Anton S19480/2001

Ägare: Ulrika Bergman, Gustavsberg

1 ökl 2 ökk ck

Ilifos Dasty S37576/2005

Ägare: Jenny Andersson, Värmdö

1 ökl

SVCh NVCh

Leiionspitz Remuz S58543/2005
Ägare: Camila Svensson, Karlstad

1 ökl R ökk

Lejonbols Harry Potter S25683/2004

Ägare: Eva & Björne Ohlsson, Uppsala

3 ökl

Lejonbols Johnnie Walker S32691/2005

Ägare: Eva Adut, Tullinge

2 ökl

Sund Stamm´s Bonsay S64689/2004

Ägare: Nina Enlund, Ekerö

1 ökl 1 ökk R-bhkl

Sund Stamm´s Don Domingo S10485/2006

Ägare: Louise Kerman, Mellösa

1 ökl

Zeldas Emil Extremist S11755/2004

Ägare: Tarja Räsänen, Gävle

1 ökl

Zeldas Pa Pa Papaya S43105/2005

Ägare Leena Korpi, Karlskoga

2 ökl

Zeldas Red Hot Chili Pepper S32183/2004

Ägare: Anna-Lena Jonsson, Torslanda

1 ökl 4 ökk

Championklass, hanar

INTUCh NORDUCh 

Foxfire Amigo S54766/2000

Ägare: Ulf Svandal, Österbymo

R chkl ck

INTUCh NORDUCh NUCh VDHCh PLCh NV-06 PLV-

06 WW-06 SV-08

Foxfire Barney S35433/2001

Ägare: Rose-Marie Forsberg, Vimmerby

1 chkl ck 2-bhkl

SUCh 

Foxfire Ichicko S14829/2004

Ägare: Tina Andersson, Virserum

4 chkl ck

SUCh

Foxfire Loke Barneyson S17399/2005

Ägare: Laila & Bengt Andersson, Tranås

Oplac chkl

INTUCh NORDUCh KLUBCh NV-04 EUW-05 LP1

KBHV-05 NV-05 KBHV-06 KBHV-07

Leiionspitz Darko S10320/2002

Ägare: Gitte Börgesen, Danmark

2 chkl ck 4-bhkl

SUCh SV-07 FINUCh NUCh

Lejonbols Chivas Regal S32689/2005

Ägare: Ingegerd Eriksson, Järlåsa

3 chkl ck

SUCh

Lejonbols Ebbe Ebenholtz S16674/2005

Ägare: Eva Ohlsson, Uppsala

Oplac chkl

SUCh DKUCh

Mabuh´s Reimondo S14764/2006

Ägare: Marina Nilsson, Vimmerby

Oplac chkl

SUCh 

Sund Stamm´s Chico Costello S52877/2005

Ägare: Anna Olsson, Vagnhärad

Oplac chkl

SUCh FINUCh 

Zeldas Speed King S20244/2001

Ägare: Tarja Räsänen, Gävle

Oplac chkl

Veteranklass, hanar

INTUCh NORDUCh DKUCH

Sund Stamm´s Marques Monte Simon S35833/96

Ägare: Inga-Lill Forsberg, Västerås

3 vetkl
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BIR o BIM  valp

Bästa tik-1

Bästa tik-2

Bästa tik-3

BIR o BIM 

Bästa tik 

BIR o BIM valp 6-9 mån 

BIR o BIM 

Resultat Lunedet, Karlskoga 2008-05-11



NORDUCh SV-00 SV-01

Sund Stamm´s Rebellion S48273/98

Ägare: Madelene Lidebrandt, Tystberga

1 vetkl ck 3-bhkl Bästa veteran ”VKV-08”

(Veteranklubbvinnare-08)

SUCh SV-02

Sund Stamm´s san Sebastian S41723/97

Ägare: Susanne Lundgren, Tystberga

2 vetkl hp

Bästa seniorhane (ej officiell)

INTUCh NORDUCh DKUCH

Sund Stamm´s Marques Monte Simon S35833/96

Ägare: Inga-Lill Forsberg, Västerås

BIM-senior ”SKV-08” (Seniorklubbvinnare-08)

Juniorklass, tikar

Balder-Balder Gunhild Godmode S30280/2007

Ägare: Helen Larsson, Åkersberga

2 junkl

Balder-Balder Lovisa Gyllenfäll S56215/2007

Ägare: Anna-Karin Lundberg, Tyresö

1 junkl 4 junkk

Balder-Balder Sigrid Godmode S30281/2007

Ägare: Linda Svensson, Nacka

1 junkl 2 junkk hp

Filurias Bliss S53848/2007

Ägare: Bente Hammarsletten, Flen

1 junkl 3 junkk hp

Leiionspitz Adorable Aniston S39428/2007

Ägare: Suzanne Österberg, Flen

1 junkl 1 junkk hp ”JKV-08” (Juniorklubbvinnare-08)

Orionstjärnans Dafné Harrysdotter S41148/2007

Ägare: Susanne Söderberg, Trosa

2 junkl

Unghundsklass, tikar

Gomorran´s G-Embla S44096/2006

Ägare: Cathrine B Winters, Norge

1 ukl

Gomorran´s Glimma S44095/2006

Ägare: Eva Adler, Tyresö

1 ukl 2 ukk ck

Gomorran´s Gullan S44098/2006

Ägare: Laila Johnsson, Vagnhärad

1 ukl 3 ukk hp

Leiionspitz Ypsy S17862/2007

Ägare: Inger Ivarsson, Fellingsbro

1 ukl R ukk hp

Lovley Megan´s Anette Benning S54006/2006

Ägare: Mayvor Norberg, Flen

1 ukl 1 ukk ck 3-btkl

Lovley Megan´s Angelina Jolie S54012/2006

Ägare: Susanne Lindahl Hjerpe, Väröbacka

1 ukl 4 ukk hp

Malva Mirakel M av Terjeviken S62794/2006

Ägare: Anna-Karin Lundberg, Tyresö

1 ukl

Öppenklass, tikar

Balder-Balder Ystra Vidfamne S33305/2006

Ägare: Anna-Karin Lundberg, Tyresö

KEP

NUCH FINUCH FINV-07

Carmen av Geehrbacch N24546/05

Ägare: Kent Roger Husom & Håkon Hjörnstad,

Norge

1 ökl 2 ökk ck 4-btkl

NUCH DKUCH KBHV-07 NV-07

Daniella av Geehrbacch N00556/06
Ägare: Britt-Ingunn Hamre, Norge

1 ökl 3 ökk ck R-btkl

Filurias Afrodite S32395/2006

Ägare: Ingela Ågren, Kumla

2 ökl

Foxfire Queen of Black Gold S17802/2006

Ägare: Madelene Andersson, Tungelsta

2 ökl

DKUCh

Leiionspitz Qela DK19628/2005

Ägare: Gitte Börgesen, Danmark

2 ökl

Leiionspitz Wajda S67626/2006

Ägare: Karin Hallgren, Vemdalen

1 ökl 4 ökk

Lejonbols Laphroaig S32687/2005
Ägare: Syvonne Lindblom, Grödinge

1 ökl

Lejonbols Pomperipossa S25686/2004

Ägare: Margaretha Bergman Wäppling, Ekerö

1 ökl R ökk

Risan Gårdens Celeste S52207/2005

Ägare: Karin Hallgren, Vemdalen

2 ökl

Sund Stamm´s Chica Champange S52884/2005

Ägare: Felicia & Suzanne Österberg, Flen

1 ökl 1 ökk ck 1-btkl Cert BIM “KV-08”

(Klubbvinnare-08)

Sund Stamm´s Donna Bella S10486/2006

Ägare: Emma Olsen-Fjällberg & Margaretha

Fjällberg, Huddinge

1 ökl

Zeldas Help Me Rhonda S17416/2006

Ägare: Leena Korpi, Karlskoga

1 ökl

Championklass, tikar

SUCh

Balder-Balder Lova Bifrost S44910/2004

Ägare: Anna-Karin Lundberg, Tyresö

1 chkl ck 2-btkl

INTUCH NORDUCH KBHV-06

Bergliot av Geehrbacch N23789/04

Ägare: Anita Forberg Steen, Norge

3 chkl

SUCh

Sund Stamm´s Zenora Zabina S13052/2004

Ägare: Susanne Lundgren, Tystberga

4 chkl

SUCh

Sund Stamm´s Zenora Zemona S13053/2004

Ägare: Suzanne Österberg, Flen

2 chkl ck

Veteranklass, tikar

Noisette de Chow´s de Mong Ha S16876/98

Ägare: Susanne Lundgren, Tystberga

2 vetkl hp

INTUCh NORDUCh SV-03

Zeldas Vega S15331/98

Ägare: Eva & Björne Ohlsson, Uppsala

1 vetkl hp BIM-vet ”VKV-08” (Veteranklubbvinnare-

08)

Bästa seniortik (ej officiell)

INTUCh NORDUCh SV-03

Zeldas Vega S15331/98

Ägare: Eva & Björne Ohlsson, Uppsala

BIR-senior ”SKV-08” (Seniorklubbvinnare-08)

Bästa avelsklass

Sund Stamm´s Zenora Zemona S13053/04

Ägare: Suzanne Österberg, Flen

Tävlade med 33, 34, 78 och 79

Bästa uppfödarklass

Kennel Lovley Megan´s
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Veteranhanar

Min BIR-vinnare hittade jag i unghundsklassen, Lovely Megan’s Al

Pacino, en välgående och välbyggd unghane som orkade hela långa

dagen. BH-2 Ch Foxfire Barney också han en riktigt trevlig bekant-

skap, valet var svårt mellan dessa två hundar om valet till Bästa

hane. På tredje plats bland hanarna en mycket väl bibehållen vete-

ranhane vid namn Ch Sund Stamm’s Rebellion. Mycket bra typ, som

med sina snart 10 år är en mycket bra representant för sin ras. 

BIM och bästa tik en riktigt söt och trevlig tik vid namn Sund

Stamm’s Chica Champagne.

Bra typ, bra päls och välvisad av sin unga handler, som jag förstår

inte hade väntat sig en sådan framskjuten placering.  BT-2 Ch

Balder-Balder Lova Bifrost också det en mycket trevlig bekantskap.

Lovely Megan’s Anette Benning blev min tik från unghundsklass

som placerade sig på tredje plats.

Stämningen runt ringen var mycket trevlig. Applåder och hurrarop

förhöjer stämningen för alla inblandade.

Min tanke om hundarna överlag.
Generellt är mentaliteten bättre idag än vad den var för 10 år sedan.

(Jag tror det var så längesen  jag dömde rasen sist i Lunedet)  Och

då menar jag Eurasiermentalitet. MEN se upp med dom testoste-

ronstinna hanarna. När dom vuxna hanarna, framförallt  i öppen-

klassen kom in, blev det väl högljutt. Inte så bra. Det här är hundar

som normalt inte är stökiga och högljudda. 

Rasen är fortfarande  ”ung”, men jag kunde se vissa förändringar,

som inte går åt rätt håll. För låga hasor och en tendens till för

mycket vinklar bak. Flott kanske, men fel, Eurasiern får inte börja

likna en Finsk lapphund. 

Det fanns några individer där jag anmärkte på för långa nospartier

och lite för mycket läppar och slappa mungipor. Vissa individer är i

lite kortaste laget. Ni får inte göra Eurasiern till en spets utan bibe-

hålla er unika ras Eurasier. 

Med vänlig hälsning

Gunilla Sandberg

Så skicka in foton på era äldre eurasier som är över 10 år

gamla. Skriv lite kort vad hunden heter, stamtavlenamn och

vad den heter till vardags, när den är född och en liten kort

beskrivning av hunden, vad den gillar osv.

Av detta hade vi sen tänkt utlysa en fototävling där vi röstar

fram ”Charmigaste eurasierpensionären”

Fotona måsta vara av bra kvalité och helst digitalt men det

går även bra att skicka papperskopia men vill du ha fotot

återsänt så måste du skicka med svarskuvert med ditt namn

och adress och givetvis frankerat.

Det ska vara naturliga foton, det behöver inte vara foton på

hela hunden utan det går bra med ett huvudfoto också.

Glöm inte att skriva ditt namn och adress och gärna telefon-

nummer/mailadress så att vi kan nå dig.

Skicka till redaktor@eurasierklubben.se eller till

Marita Andersen

Siknäs Vansbrovägen 129

792 92 Mora

Domarkommentarer
från utställningen i Lunedet den 11 maj
Efter en något strulig och krokig start på morgonen hade jag 20 valpar att gå igenom. 

Min BIS-vinnande valp fann jag i klassen  6-9 månader, tiken Risan Gardens Duchess, en tikvalp som jag tror 

vi kommer att få se mer av i framtiden.

För vad är charmigare än en äldre, klok eurasier?

I nästa nummer av Eurasierbladet tänkte vi att det skulle bli ett bildgalleri med våra gamlingar.

Nu är det dags att framhäva
våra äldre eurasier!
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Svensk 
Utställningschampion

SUCh
Leiionspitz Quattro

HD: B ED: UA Patella: 0/0

Ägare:
Mari-Anne Westerberg

Sundsta Sjöväg 105 Norrtälje Tel. 0176-230181

I augusti 1995 flyttade hon till Ödsmål i Bohuslän med familjen, efter

några månader med många långa vandringar i det natursköna

Schwarzwald.

I Ödsmål fick hon snart sällskap av Eurasiertiken Dascha vom

Mühlenhof, vilket inte alls föll ut till hennes belåtenhet. Hon hade gått

i en hård skola hos sin mor och lärt att ta för sig och inte ge vika, utan

att hävda sig och inte låta någon, vare sig djur eller människa, komma

henne för nära inpå livet, om hon inte själv ville.

Inte bara de årligen återkommande rundresorna i Tyskland, utan

också seglingarna på den inte alltför omtyckta båten har kanske vid-

gat hennes vyer, men inte gjort henne mer social - hon är precis så,

som hennes familj egentligen vill ha henne: sina närmaste trogen, mot

främlingar reserverad.

Tyvärr var hon med om ett blixtnedslag vid en hamn i Frankrike, greps

av panik och flydde fältet tillsammans med ”systern”. Efter den hän-

delsen blev hon skotträdd, en rädsla som förstärkts med åren - åska

och fyrverkerier/smällare är det värsta man kan utsätta henne för.

Bortser man från den gången, då hon, tio mån. gammal, försvann vid

en vandring men tog sig tillbaka till bilen, som stod på en skogsparke-

ring ca fyra timmars gångväg bort, har hon inte förorsakat sin familjen

några större bekymmer, utan varit till den största glädje. Inte minst

när hon fick sina tre valpar Aska, Ajax och Attila 1996, pappa är Ajax

vom Paulsberg. Dessa har i sin tur gett upphov till många vackra och

mentalt bra avkommor, var och en med sina egenheter.

Tyvärr blev det enda kullen pga. en akut livmoderinflammation ett år

senare.

Sen dess har Elinkas liv gått sin gilla gång - med up and downs - med

katt- och ekorrjakter (men bara om de är rädda och tar tillflykten,

annars ...................................) , med långa sköna promenader, som

inte längre är lika långa men fortfarande efterlängtade, med lite lek

varje kväll efter att matskålen fyllts (maten äts i småportioner under

kvällens lopp).

Ett par tänder har dragits ut, hörseln har blivit sämre, leder stelare,

men hon tycks kunna njuta av livet, och vi , hennes husse och matte,

hoppas på ännu en tid med vår första Eurasier, som har en alldeles

speciell plats i våra hjärtan. Elinka blir i början av juni 14 år gammal.

Eva Schrimpf

Elinka vom Rüdenstein
Sveriges äldsta Eurasier?

Nio veckor gammal kom Elinka till familjen Schrimpf i Tiengen, Sydtyskland, i

aug. 1994.Hon lämnade då sina fyra syskon och mamma Ginkyo Almond

Gery's Dascha hos uppfödaren familjen Böhringer, valpförmedlare i KZG-

klubben, i norra Tyskland. Sen dess har hon varit med om flera långa resor,

både till land och till sjöss.

Jordbruksverkets nya djurskyddsregler börjar gälla den 1 maj. Nya

regler om hur hundar och katter ska hållas och skötas har nyligen

beslutats av Jordbruksverket. Bestämmelserna sätter en lägsta nivå

och talar om vad som minst måste vara uppfyllt för att din hund eller

katt ska ha en möjlighet att må bra och kunna bete sig på ett naturligt

sätt.

Den 1 maj träder Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om

hållande av hund och katt i kraft. Det är tänkt att de nya djurskyddsbe-

stämmelserna ska ge hund och kattägare, samt verksamheter med

hund och katt, tydliga regler och praktiska råd om hur en bra och

ansvarsfull hund- och katthållning uppnås.

De bestämmelser som finns idag reglerar främst utrymmeskraven för

hund och katt och innehåller väldigt lite om tillsyn och skötsel.

Bestämmelserna har visat sig vara svårtolkade och inte tillräckligt

omfattande för att fungera för både allmänhet och kontrollpersonal.

Många av de gamla bestämmelserna kommer dock att vara kvar i den

nya författningen.

Nyheter
• Hundar och katter ska få tillsyn minst två gånger om dagen. 

Unga, sjuka eller skadade hundar och katter ska ses till oftare.

• Hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodo-

sett.

• Hundar som hålls inomhus ska regelbundet rastas utomhus 

och hänsyn ska tas till hundens ålder och hälsotillstånd. 

Hundar som permanent hålls i rastgårdar ska dagligen rastas 

på annan plats.

• Hundar får inte hållas bundna inomhus. Utomhus får hundar 

inte hållas i löplina permanent. Hundar och katter får inte för-

varas i bur utom vid vissa specifika tillfällen (på utställningar, 

tävlingar och prov, träning inför tävling, i samband med jakt och

i samband med transporter).

• Boxar, rastgårdar och andra förvaringsutrymmen för katter ska 

ha miljöberikning såsom hyllor, klösanordningar och gömstäl-

len.

• Kunskapskraven för den som driver ett hunddagis, katthem 

eller ett hund- eller kattpensionat förtydligas.

• I tabellerna som innehåller måttbestämmelser för hundrastgår-

dar och boxar anges hundens storlek som mankhöjd i stället för

vikt.

För den som precis byggt boxar efter de gamla måtten finns en över-

gångsperiod inskriven. I vissa fall kan man även söka dispens hos

Jordbruksveket. Från och med 1 maj kan inte heller vem som helst

öppna hunddagis. Man måste ha vissa kunskaper för at bedömas som

lämplig.

Mer information finns på www.sjv.se

Källa: Jordbruksverket

Nya Djurskyddsregler
från den 1 maj 2008
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Första eurasierkullen föddes i september -85 och sen dess har 21

eurasierkullar sett dagens ljus hos kennel Mabuh, den sista blev U-

kullen som föddes strax innan jul förra året, det var också i samband

med den parningen som blev den sista gången jag träffade Bitten då

hon kom upp hit till Mora för att para med en hund från oss.

Jag lärde känna Bitten för 10 år sedan när hon kontaktade mig då vi

skulle ha vår första eurasierkull och hon önskade få köpa en tik från

den kullen, det blev Anuschka som tillsammans med Inna som de fått

från Tyskland blev lite av en nystart för kennel Mabuhs eurasierupp-

födning efter flera års uppehåll. Under årens lopp har det framför allt

blivit många telefonsamtal.

Bitten var under många år mycket engagerad i hundvärlden i Danmark

och hade flera styrelseuppdrag i SPK (Danska Spetshundsklubben).

Hon var också djup engagerad i den genetisk studie av sjukdomen EPI

(Exocrine pancreas insufficiency) som man för många år sedan starta-

de i Danmark då eurasier drabbades av denna sjukdom.

Hon fick också under sina sista månader i livet uppleva starten av den

Danska Eurasierklubben vilket hon kände stor glädje för. 

Bitten fick under åren många eurasiervänner i Sverige och de skaffade

även på senare år ett sommarhus i Småland där hon älskade att till-

bringa ledig tid tillsammans med sin man, hundarna och med några

av sina bästa vänner Rose-Marie och Janne.

Många är vi som tänker på hennes familj i denna svåra stund. Det är

orättvist att inte Bitten fick finnas bland oss längre och fick bli gammal

ihop med sin man Mario och fortsätta sin uppfödargärning.

Marita Andersen

Bitten v Aspern 
kennel Mabuh, Danmark.

Natten till fredagen 2 maj avled Bitten hastigt efter en tids sjukdom. Bitten var den första att ta in eurasier i Norden för

26 år sedan. Året var 1982 och Bitten tillsammans med sin familj fick hämta hem Condor v.d. Weserbrandung (Taiko) från

Tyskland och i slutet av 1993 kom så nästa eurasier till familjen Aspern, en tik vid namn Bianca v Estetal.

Eurasier var en av de tre raser som bjöds in att ta EPI-prov, de andra

raserna var Schäfer och långhårig Collie. Övriga raser som erbjöds

provtagning för andra sjukdomar var storpudel, Bearded Collie, portu-

gisisk vattenhund som undersöks för Addison (nedsatt funktion i binju-

ren), Riesenschnauzer och Hovawart undersöks för sköldkörtelrubb-

ning (LT) och schäfer och westie för atopisk dermatit (allergiska hud-

bekymmer).

Var med och kartlägg generna bakom hundars sjukdomar! 
Just nu pågår en genetisk studie av sjukdomen EPI (Exocrine pancreas

insufficiency) hos hundar. Projektet är ett samarbete med forskare

från Danmark med Merete Fredholm som samordnare. När vi utför

den här typen av forskning är vi helt beroende av hundägare som lik-

som vi vill verka för friska och hälsosamma hundar.

Det är enkelt att vara med i studien, det enda vi behöver är ett blod-

prov som tas av din veterinär. Vi är i behov av prov från svenska

Eurasier som diagnostiserats med sjukdomen EPI samt äldre (helst

över 5 år) friska hundar.

Så här deltar Du och Din hund:
Passar din hund in I studien?

Maila din hemadress till: mia.olsson@imbim.uu.se
Du får ett kuvert hemskickat med provrör, blanketter, returkuvert och

all information du behöver.

Du går med din hund till veterinären och ber att få ta ett blodprov (Vi

ersätter veterinären för provtagningen). Ni är också välkomna till djur-

sjukhuset på Ultuna om ni bor i närheten av Uppsala.

Returkuvertet skickas tillbaka med provrör och ifyllda blanketter.

Nedan följer mer information om sjukdomen och vår forskning.

Vad är EPI?
Hos en hund med EPI utsöndras inte matsmältningsenzymer av buks-

pottskörteln och den sjuka hunden kan ej tillgodogöra sig maten den

äter. Den vanligaste orsaken till EPI är att de celler som normalt

utsöndrar och förvarar dessa livsnödvändiga enzymer förstörs i vad

som tros vara en autoimmun reaktion. Detta innebär att kroppens eget

försvar av misstag angriper och förstör den egna vävnaden som om

den vore något främmande och farligt.

EPI har dödlig utgång om den inte behandlas. Det finns inget bot utan

hunden måste få tillsatt de enzymer den saknar till varje måltid. Med

rätt behandling kan hunden leva med sjukdomen men ofta är hunden

illa däran när den diagnostiseras och kan ha svårt att återhämta sig.

Vilka hundar får EPI? 
Oftast drabbas unga schäfrar men även långhårig collie, eurasier och

chow-chow är överrepresenterade. De flesta hundar diagnostiseras

innan 5 års ålder.

Symptom och Diagnos
En hund med EPI magrar kraftigt trots ökad aptit och har diarré. Den

tappar glansen i pälsen och är allmänt hängig. Trots diffusa symptom

är EPI en enkel sjukdom att diagnostisera med ett s.k. TLI-test.

Genom att mäta aktiviteten av de matsmältningsenzymer en EPI sjuk

hund saknar eller har för lite av, kan man 

avgöra om hunden lider av sjukdomen. En normal hund har ett TLI-

värde över 5 Ìg/l och en sjuk lägre än 2.5 Ìg/l. 

Varför får hunden sjukdomen? 
Att hund drabbas av EPI beror på att det uppstått något fel i dess arvs-

massa. Detta vet vi eftersom sjukdomen överförs från en generation

till nästa och vissa raser är mer drabbade än andra. Alla raser har

”sin” sjukdom och Eurasier löper högre risk att drabbas av EPI. 

Vad ska vi använda kunskapen till? 
Med kunskap om vilka gener som ligger bakom EPI kan ett sk. gentest

utvecklas. Detta skulle möjliggöra:

…snabbare diagnostisering och på så sätt öka en sjuk hunds chanser

till ett långt och aktivt liv.

…bättre vägledning inom aveln för att minska frekvensen av sjukdo-

men i rasen.

…utvecklandet av bättre behandlingsmetoder.

…en ökad förståelse för autoimmuna sjukdomar hos både människa

och hund. 

Aktuellt
Studien är redan i full gång och vi har i våra genetiska studier fått indi-

kationer på att fler än en gen är inblandad i sjukdomsförloppet. För att

kartlägga fler gener krävs fler hundar! Har du en äldre frisk hund

eller har du en hund med EPI? Tveka inte att höra av er med frågor

och välkomna att medverka.

Vänliga hälsningar, 

Mia Olsson 

EPI-provtagning
för Eurasier

Den 25-26 april hölls det temadagar ”Hundforskning” hos Ale Veterinären där Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 

gjorde en satsning för att få in blodprover till sina forskningsprojekt, till dessa hör bl.a det om Exokrin Pankreas

Insufficiens (EPI). 

Här syns Mia Olsson, forskare vid SLU, med Laika, en av de Eurasier som deltog i 

blodprovstagningen.

Kontakt:

Mia.Olsson@imbim.uu.se 

018-471 45 93
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Yvonne Benzian
Tillsammans med min man

och tre tonåringar, hundar-

na Atlas och Blossom samt

katten Olle bor jag i en

förort till Göteborg. Jag har

alltid varit djurgalen, fick

min första egna hund,

blodhunden Humphrey då

jag var femton. Med honom

åkte jag på utställningar

och visade även upp andras

hundar. Min bästis Pontus

och jag kunde sitta på

Svenska Kennelklubben

och skriva av utställnings-

kritiker dagar i sträck. Jag

har även haft afghanhun-

dar men då min man och

jag fick trillingar fanns det

inte tid för mitt hundintres-

se. Nu är jag helt fast i

eurasiern, en hundras som

har allt enligt min mening. Jag tycker det är roligt att göra saker med

mina hundar, vi tränar viltspår, rallylydnad och annat. Men allra mest

tycker jag om att bara vara med dem. Även Islandshästar ligger mig

varmt om hjärtat, jag har två egna här i Göteborg och så delar jag ett

avelssto med en svensk tjej på Island. Jag arbetar som copywriter och

skriver en del artiklar till olika hästtidningar.

Anna Frisk
Jag heter Anna Frisk, bor

i Göteborg, och har tidiga-

re hjälp till med tidningen

genom att korrekturläsa,

men tar nu steget till att

vara mer aktiv och ingå i

redaktionen. Jag föll för

rasen för åtta år sedan då

jag träffade på en mysig

mörkröd/grå tik när jag

då bodde i Stockholm och

väntade på bussen vid

Kungsträdgården (jag vet

fortfarande inte villen

hund det var!) och så fort

jag fick möjlighet så skaf-

fade jag en egen. Det blev

Laika (Edeängs Mikra)

som nu har hunnit bli

över sex år, och  i höstas

kom Loeki (Leiionspitz Xavier) in i vårt liv. Jag försöker aktivera både

mig själv och hundarna så mycket som tid och plånbok tillåter i form av

kurser, tävlingar och träffar.

Cecilia Ekberg
Cecilia Ekberg heter jag, är 32 år och bor i Falun med min sambo och

vår eurasier Morris (Leiionspitz Uno). Att jag någon gång skulle ha en

egen hund har varit självklart efter att många kaniner, marsvin, hamst-

rar, katter och undulater passerat revy genom mitt liv, men rasvalet har

aldrig varit lika naturligt. Jag är en allätare när det kommer till hundar,

medan sambon var mycket specifik i sina argument. Till slut träffade vi

några eurasier på Stora Stockholm och vi föll pladask. Tillsammans

med Morris åker vi på

utställningar, tränar agili-

ty och vandrar i fjällen. Till

vardags arbetar jag som

journalist på ett statligt

verk och när jag blev till-

frågad att vara med i en

tidningsredaktion även på

fritiden tackade jag själv-

klart ja. 

Marita Andersen
Marita heter jag och bor

utanför Mora. Många av er

känner nog redan igen

mig då jag i ett par om-

gångar tidigare har haft

hand om Eurasierbladet.

Nu är det dags igen och

men nya idéer och energi

så ser fram emot detta,

ska bli jätteskoj.

Jag ska nog inte rabbla

alla mina hundar som idag

består av 11 eurasier och

1 saluki. Klubben har jag

varit med i sen starten 

-97, tänk vad tiden går.

För att göra en bra tidning

så behöver vi ju också er

hjälp med foton, artiklar,

berättelser m.m.

Vi tar emot både ris och ros och ni kommer nog att se en hel del föränd-

ringar i tidningen.

Ansvarig för redaktionen är jag men med mig har jag ju fyra underbara

tjejer som ska hjälpa till att göra tidningen skojig, intressant och läs-

värd!

Lotta Ahlvin
Jag heter Lotta Ahlvin och

bor  i centrala Göteborg

med mina två hundar. 

En Eurasier som heter

Leiionspitz Chanel “Asta”

som är 6 år och min Tollare

Flottatjärns Lea som är 10

år, eftersom min Tollartik

inte fattat att hon är 10 år

och borde ha börjat kroknat

lite, så flänger vi omkring i

skogen jämt och lägger

spår och vattenapporterar.

Jag jobbar med reklam till

vardags mest Djurmats-

förpackningar och kam-

panjer för katt-och hund-

mat.

Här är vi
nya redaktionen för Eurasierbladet

Guldhunds-
kommittén utsedd
På årsmötet I mars antogs en motion gällande Årets GuldEurasier.

Motionen föreslog att Årets GuldEurasier skulle mera likna SKKS

Bragdhund, dock skulle Årets agility-, Årets bruks,- Årets lydnad- och

Årets utställningseurasier ska gälla med samma regler som tidigare.

Fullständiga regler kommer I nästa nummer av Eurasierbladet. På

senaste styrelsemötet utsågs den kommitté som ska bedöma inkomna

bidrag. Kommittén består av ansvarig Malin Hedlund, Ingegerd

Eriksson och Therése Hällström.

Med hopp om många bidrag

Malin Hedlund

guldhund@eurasierklubben.se

Information ang.
patellaintyg
På styrelsesmöte den 14 april 2008 blev det beslutat att

SvEuk:s gamla patellaintyg inte längre skall användas.

Detta gäller från och med 2008-06-01.

Man skall efter detta datum alltid använda SKKs patellablankett och

dom intygen kräver en palpatorisk undersökning av veterinär som

innehar specialkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

Anledningen är att SvEuk vill vara med och stödja en central registre-

ring av patellaluxation, samt att resultat och statistik vill bli lättare till-

gänglig för alla i framtiden.

Klubben godkänner dock den gamla (SvEuk:s egen) blanketten fram

tills 2008-06-01.

Fast vi rekomenderar att hundägare/uppfödare redan nu använder sig

av SKKS patellaintyg.

De som fått sina hundar undersökta tidigare kan om de önskar få

sin/sina hundars resultat registrerade centralt i efterhand, om under-

sökande veterinär innehar "specialkompetens i hundens och kattens

sjukdomar". 

Då kan man skicka in resultatet till "SKKs Registreringsavdelningen,

Rinkebysvängen 70, 163 85 Spånga". 

Intyg skall finnas hos alla godkända veterinärer eller att beställas hos

SKK.

Info om detta finns också att läsa i  SSUKs informationsbrochyr.

Mvh

styrelsen SvEuk

Sjukdomar
som drabbar
Eurasier!
Eurasier har ansetts som en relativt frisk ras men tyvärr

så har vi två sjukdomar som drabbat vår ras. Den ena är

Sköldkörtelproblem eller underfunktion av sköldkörteln

som man ofta benämner det som. I detta nummer av

Eurasierbladet finns en bra och lättläst artikel om just

denna sjukdom. 

Den kommer smygande under flera år och det har visat sig att flera

eurasierägare med drabbade hundar ej har förstått att deras hund är

sjuk, hunden har då gått med denna sjukdom under flera år utan att

den har fått medicin därför är det viktigt att sprida information till er

hundägare. 

Om ni känner till någon av de symtomer som beskrivs i artikeln så

boka en tid hos veterinären för ett blodprov, det är alltid bättre att ta

ett prov för mycket så att man vet. Sjukdomen är lätt att medicinera

och hunden lever sen ett normalt liv och lika länge som den skulle ha

gjort även utan sjukdomen. Medicinen är billig, det rör sig om runt 100

kr/månaden och är samma medicin som vi människor äter vid samma

problem.

Om  det visar sig att din hund är drabbad av underfunktion av sköld-

körteln är det viktigt att du rapporterar in detta till avelskommittén.

Genom kartläggning, forskning och öppenhet gentemot varandra om

drabbade individer så blir det lättare att stävja sjukdomen i den fort-

satta aveln med eurasier.

När det gäller bukspottkörtelproblem ”EPI” så är det en ”allvarligare”

sjukdom för hunden och lite svårare att medicinera och det krävs lite

mer av ägaren för att hunden ska må bra. En utförligare artikel om

denna sjukdom kommer i nästa nummer av tidningen men lite kort om

den finns även att läsa i detta nummer. Även här är det viktigt att ni

rapporterar in sjukdomsfall i rasen till avelskommittén.

Marita Andersen
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Vi är ett gäng eurasierägare med hundar som träffas näs-

tan varje torsdag på Rallylydnadskurs. Jag tror att både

hundar och ägare tycker det är lika roligt. Precis som agili-

ty kommer rallylydnaden från det stora landet i Väster.

Båda grenarna är skapade av samme man, Charles ”Bud”

Kramer. Huvudsyftet med rallylydnad är att ha roligt till-

sammans med sin hund och att träna kontakt.

I rallylydnad följer man en bana av skyltar. Det finns trettioåtta olika,

en bana består av tio till tjugo olika beroende på vilken klass man går.

På en skylt kan det till exempel stå ”lägg hunden, gå runt 360 grader”

eller ”gå slalom”. Andra skyltar kan vara ”tag ett steg till höger” eller

”vänster spiral med hunden innerst”.

I Rallylydnad får man berömma hur mycket man vill, likaså får man ge

dubbelkommandon som till exempel använda rösten och handkom-

mando samtidigt. Du får däremot inte nudda hunden eller ge godis på

tävlingsbanan. Man får klappa i händerna, ropa, tjoa eller vad man nu

kan behöva för att jobba tillsammans med sin hund.

Glädje och samarbete belönas
Hunden och föraren ska gå banan med så mycket flyt som möjligt.

Domarna är betydligt generösare än vid vanliga lydnadstävlingar.

Arbetsglädje och ett bra samarbete ger poäng. Innan tävling så går

alla deltagare banan utan hund, faktiskt påminner det om då man går

banan innan hästhoppning. I den enklaste klassen har man hunden i

koppel, i resten av klasserna tävlar man utan koppel. 

Eftersom man sällan tjatar med de olika momenten och eftersom man

belönar glädje och flyt mer än kadaverlydnad så tror jag att många

Eurasier kommer att gilla just rallylydnad. Prova du också!

www.rally-lydnad.se är en bra sida för dig som vill läsa mer. 

Här kan du också ladda ner skyltar samt övningar och regler.

Rallylydnad
en träningsform som passar Eurasiern

Precis som under en hästtävling går förarna banan

Under tiden får hundarna vänta

Kontakt är viktigt i Rallylydnad. Ammie med Tanja visar hur det ska se ut

Mallan med matte Ulrika utför momentet sitt, föraren

går runt hunden

Exempel på skylt

Anna och Loeki vänder åt vänster

Här kommer vår familjs verklighet, och kanske är det en verklighet

som även andra eurasierägare möter dagligen.

Människa betyder möbel på latin
För Morris är vi människor mer än bara mat, promenader och kel. Vi

ingår också i Ikeas sortiment, under rubriken sittmöbler. Är du i

samma rum som Morris, och sätter dig på golvet, antingen som en

skräddare eller med raka ben dröjer det inte länge. Han kommer mot

dig, vänder rumpan till, backar ett par steg, och placerar resolut ända-

lykten, och sina dryga 20 kilo, i ditt knä. Diskar du kan du efter ett tag

känna någon som trycker sig mot dina ben, som har blivit ett praktiskt

ryggstöd. Sitter du på en stol med fötterna, som sig bör, på golvet,

händer det ofta att en lurvig typ placerar sin beniga bak på dem. Dina

fötter är ju mjukare än golvet, så självklart ska de utnyttjas som sittdy-

na när tillfälle ges.

Ben ska på ben ätas
Godsaker som tuggben inmundigar Morris helst liggande med fram-

benen tvärsöver ett par utsträckta människoben. Har du som männi-

ska vett att hålla i tuggbenet blir det dessutom lättare för Morris att få

i sig godiset. Morris önskan om benhållare resulterar ofta i att han går

omkring med tuggbenet i munnen och tittar uppfordrande på oss för

att någon ska slå sig ner på golvet. Gör vi inte det lägger han sig ner,

suckar djupt, och börjar äta på tuggisen, lite putt på den dåliga ser-

vicen.

Ständigt i tjänst
Hade Morris varit yrkesverksam hade Tullverket varit den självklara

arbetsgivaren. Det spelar ingen roll vem som kommer innanför dör-

ren. Ny eller gammal bekantskap, nya eller gamla väskor, påsar eller

paket, allt ska skannas av. Besökares skor kräver ofta ett antal minu-

ters inspektion, vardera. Som tulltjänsteman har Morris dessutom en

egenskap som är värd sin vikt i guld – misstänksamheten. Enligt

Morris ingår nämligen alla människor i den stora förgiftningskonspira-

tionen. Allt nytt godis som erbjuds nosas, slickas och sugs på, för att

sedan spottas ut och till slut ätas upp. Att äta upp något man får, utan

att grundligt undersöka det, det är som rysk roulette, verkar Morris

tycka. Och eftersom han fortfarande är ung har han många år på sig

att utveckla sina tullegenskaper. 

Cecilia Ekberg

Rastypiskt
eller är min hund bara konstig?

Att ha en ovanlig hundras är för det mesta riktigt roligt. Morris (Leiionspitz Uno) väcker uppmärksamhet var vi än går. Vilken

fin hund! Är det en chow-chow? Lider han av syrebrist, tungan är ju helt blå! Vilken päls, ni borstar honom ofta, va? 

Men att vara ensam om sin ras innebär också att det inte är ofta man kan jämföra honom med andra, likadana hundar. Det är

svårt att veta om Morris beteenden är normala – eller bara lite märkliga.

Ben ska ätas på ben. Hade dessutom matte vett nog att hålla i godiset, hade det bli-

vit mycket enklare för Morris (Leiionspitz Uno) att få i sig det goda. 

Foto: Hugo Krantz

Att sitta på husses fötter är skönare än golvet. Foto: Cecilia Ekberg
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Röntgenresultat höfter, armbågar samt 
patellastatus och ögonlysning

Namn Regnr Kön HD ED PL Ögon

Balder-Balder Hagbard Vidfamne S33303/2006 H B UA

Balder-Balder Ingfrid Vidfamne S33308/2006 T B UA

Balder-Balder Torun Bifrost S44913/2004 T A UA 0/0

Cristal de Neige Basco S49605/2006 H A UA

Coryana´s Jolie S60949/2006 T B UA

Edeängs Yocco S61569/2006 H B UA

Essmania´s Alzea S61957/2006 T A UA 0/1

Fanakka´s Bigtime S51740/2007 H A UA

Filurias Amadeus S32399/2006 H B UA

Filurias Amor S32396/2006 H B Lbp

Filurias Aramis S32400/2006 H E UA

Foxfire Quincy Jones S17798/2006 H A Lbp

Foxfire Ramses S19134/2006 H E UA UA

Foxfire Sphinx S45266/2006 H B UA 0/0 UA

Foxfire Ultimate Fox S27946/2007 T B UA

Foxfire Ultra Nelly S27951/2007 T 0/0

Foxfire Uncredible Janna S27952/2006 T UA

Ilifos Fagre Focus S52329/2006 H A UA

Ilifos Fagre Frej S52330/2006 H D UA

Leiionspitz Quando S58548/2005 H B UA

Leiionspitz Quattro S58546/2005 H B UA 0/0

Leiionspitz Tanea S14762/2006 T C UA

Leiionspitz Tidgit S14763/2006 T B UA

Leiionspitz Timo S14759/2006 H B UA

Leiionspitz Usky S44103/2006 H A UA 0/0

Leiionspitz Veila S57480/2006 T B UA 0/0

Leiionspitz Windorah S67625/2006 T B UA 0/0

Leiionspitz Yellow S17858/2007 T B 0/0

Lejonbols Ella Eucalyptus S16682/2005 T B Lbp

Lejonbols Let´s Dance Jive S22859/2006 H B UA

Lejonbols Let´s Dance Paso Doble S22862/2006 T A UA

Lundvangs Grim S35980/2007 H 0/0

Mettelin´s Bamsemums S50275/2006 H A UA

Risan Gården´s Cesar S52209/2005 H A UA 0/0

Ronevikens Ambers Pebbles S17943/2004 T A UA

Sund Stamm´s Ebony Star S64193/2006 T A UA 0/0

Zeldas Ana Ananas S43108/2005 T A UA 0/0

Zeldas Backgammon S17144/2007 H A Lbp UA

Zeldas Help Me Rhonda S17416/2006 T B UA

Förklaring till
resultaten
HD = höftledsdysplasi
A normala höftleder grad A

B normala höftleder grad b

C lindrig dysplasi

D måttlig dysplasi

E kraftig dysplasi

ED = armbågsledsdysplasi
Ua utan anmärkning

Lbp lindrig benpålagring

Mbp måttlig benpålagring

Kbp kraftig benpålagring

Patella luxation = knäskålsluxation
Grad 0 patella normal

Grad 1 patella ligger på plats men kan 

luxeras manuellt. Den återgår 

spontant i normalt läge.

Grad 2 patella luxeras lätt manuellt eller 

spontant, den är mestadels luxerad men kan                    

reponeras

Grad 3 patella är permanent luxerad och kan  

inte reponeras

Ögonlysning
Görs för att se förändringar i ögats linser som inte kan ses utan

ophtamologisk kontroll. För  att förhindra att ögonsjukdomar blir ett

problem inom en ras bör hunden undersökas innan den används i

avel.

MH – för eurasiern
Det är bra för eurasierns framtid i Sverige att så många som möjligt

genomför MH-beskrivningar på sina hundar. MH står för

Mentalbeskrivning Hund. Du kan boka tid hos närmaste brukshund-

klubb, även om du inte är medlem där. Hunden måste vara över ett år

och löptikar får ej deltaga. Det kostar 350 kr.

Annmälan och inbetalning måste vara arrangerande klubb tillhanda

senast 3 veckor före utsatt beskivningsdatum. Frågor? Kontakta din

MH-kommitté, eller läs information på klubbens hemsida. Glöm inte

att skicka in en kopia på beskrivningsprotokollet till Eva Adler för arki-

vering, därefter erhåller ni ett MH-Diplom från klubben.

Diplom till 
höftledsröntga-
de hundar!
Eurasierklubben vill visa sin uppskattning till de medlem-

mar som ansvarsfullt låtit höftledsröntga sin hund och

delar därför ut diplom till alla röntgade  hundar.  Diplomet

kostar naturligtvis inget och det spelar ingen roll vad hun-

den har för röntgenresultat. 

Höftledsdysplasi (kallas HD) förekommer inom rasen och

det är mycket viktigt att vi får en överblick av problemet.

Höftledsdysplasi är ärftligt och arvsgången är ganska

komplicerad så det är inte helt lätt att avla bort felet. 

Vi är nu anslutna till Kennelklubbens hälsoprogram vilket innebär att

alla hundar som används i avel först måste röntgas. 

För att få ut maximal information om vår ras hälsotillstånd är det av

mycket stor vikt att så många hundar som möjligt röntgas, helst hela

syskonkullar. Även om din hund inte är tänkt för avel är det viktigt att

den röntgas.

Det enda sättet att få veta om hunden har höftledsdysplasi och graden

av detta är genom röntgen. 

Det görs på djursjukhus efter att hunden har fyllt ett år. Samtidigt bör

man passa på att låta röntga hundens armbågar, för här förekommer

även hos eurasier ett ärftligt eller förvållat fel (kallas ofta ED).

Både HD och ED förekommer i olika svåra grader, men det är inte alls

säkert att hunden lider även om den har ett fel. Men har du en gång

röntgat och fått visshet om hur din hunds leder ser ut, så kan du i ett

tidigt stadium uppmärksamma om din hund visar smärta. Likaså kan

det vara skönt att veta hur hunden är byggd om du vill låta den arbeta

hårt. Förekommer ett fel är det viktigt att inte överanstränga hunden,

att den hålls vältränad och muskulös samt att den inte får bli för tjock,

för att den skall hålla i så många år som möjligt.

Klubben får resultaten av HD– och ED-röntgen samt ögonlysning från

SKK, men har du köpt eller importerat en röntgad hund eller är

utländsk medlem ska du skicka kopia på stamtavla och röntgenpapper

för att få ditt diplom. Kontakta avelskommittén för att få adressen dit

det ska skickas. Tyvärr får vi inte längre namn och adress på ägarna

till de röntgade hundarna, så om du inte har uppgivit adress på SKKs

hunddata måste du själv meddela avelskommittèn vem som äger hun-

den för att få ditt diplom.
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Resultaten pekar på att dagens Eurasier mycket väl följer vad som

står i rasstandarden, vilket är glädjande. Vi börjar nu få en tydligare

grund för fastställande av en Rasprofil för MH-beskrivning.

Detta är ett medelvärde inom vår ras, vilket betyder att en del individer

ligger något "sämre" och en del ligger något "bättre" till. Resultaten

visar att jaktlusten är mycket låg, att hundarna accepterar kontakt

och hantering men att dom inte har någon större lust till lek eller

kamplek, med trasan, (framförallt inte med främmande människor),

men att dom är observanta och lite nyfikna. 

Resultaten pekar på att Eurasiern är en mentalt stabil ras. På

momentet Skott hamnar den genomsnittliga Eurasiern på 2, där 1 och

2 är bästa reaktioner, mycket bra.

SPINDELDIAGRAM
april 2008
Ett färskt Spindeldiagram är upprättat i april 2008 av Per-Erik Sundgren, Genetica efter de 68 Eurasier som är beskrivna

fram till och med idag.

Det är nu lätt att läsa om rasens medelvärden i respektive moment, som står beskrivna i rutorna nedanför diagrammet.

Några större avvikelser från det tidigare spindeldiagrammet går inte att finna, vilket visar på en stabilitet inom rasen.

Observera att den inre cirkeln är medelvärden för brukshundar och är alltså inte vägledande för reaktionerna på våra

hundar, som ska följa vår egen Rasstandard, som går att läsa på annan plats på hemsidan.

Jag hoppas att ni hundägare fortsätter att anmäla era hundar till MH.

Nio Eurasier har fått plats på den av klubben arrangerade MH-

beskrivningen i Karlskoga i vår, men det går lika bra att anmäla på

egen hand till en Brukshundklubb nära er boendeort. 

MH-kommittén undersöker även möjligheten att arrangera ännu en

MH-beskrivning under höstkanten.

MH-kommittén   

Beskrivningsprotokoll MH

1a.  Accepterar kontakt 
utan att besvara. Drar sig 
inte undan.  =3,4/3,8

1b.  Följer med men är inte 
engagerad i testledaren.  =
3/3,4

1c.  Accepterar hantering.
=2,6/3,3

2a.  Leker inte men visar 
intresse.  =2,2/3,7

2b.  Griper inte, nosar bara 
på föremålet.  =2/3,4

2c.  Griper inte.  =1,3/3,2 3a2.  Startar men avbryter. 
=2,2/2,9

3b2.  Griper inte, nosar på 
föremålet.  =1,6/2,4

4.  Är uppmärksam och i 
huvudsak lugn. Enstaka 
aktivitetshöjningar.  =
3/3,2

5a.  Intresserad, följer 
figuranten utan avbrott.  =
2,7/2,9

5b.  Visar enstaka (1-2) 
hotbeteenden under 
momentets första del.  =
1,6/1,5

5c.  Går inte fram till 
figuranten  =1,4/2,8

5d.  Visar inget intresse.  =
1,2/2,6

5e.  Visar inget intresse.  =
1,2/2,3

6a.  Gör undanmanöver 
utan att vända bort blicken. 
=3,4/3,0

6b.  Visar enstaka 
hotbeteenden.  =1,7/1,9

6c.  Går fram när föraren 
sitter på huk och talar till 
overallen  samt lockar på 
hunden.  =2/2,8

6d.  Liten båge eller liten 
tempoväxlingt vid någon 
av passagerna.  =2,2/2,2

6e.  Stannar upp. Luktar 
eller tittar på overallen vid 
ett tillfälle.  =1,6/1,9

9a.  Leker inte men visar 
intresse.  =1,7/3,4

8b.  Kontrollerar och/eller 
handlar mot båda spökena. 
Kortare avbrott.  =3,6/3,7

8c.  Uppehåller sig i 
huvudsak framför eller 
bredvid föraren. Växlar 
mellan flyktstart och 
kontroll =3 2/2 9

8d.  Går fram till fig när 
föraren talar med fig och 
lockar på hunden.  =
2,3/2,6

8e.  Besvarar kontakten 
från figuranten.  =3/3,2

7a.  Gör undanmanöver 
utan att vända bort blicken. 
=3,3/2,6

7b.  Går fram till skramlet 
när föraren står bredvid.  =
2,7/3,6

7c.  Ingen 
tempoförändring eller 
undanmanöver.  =1,4/1,6

7d.  Stannar upp. Luktar 
eller tittar på ljudkällan vid 
ett tillfälle.  =1,5/1,7

8a.  Visar enstaka 
hotbeteenden.  =2,2/2,4

9b.  Griper inte, nosar bara 
på föremålet.  =1,5/3,1

10.  Avtagande kontroller 
under lek / passivitet. 
Därefter oberörd.  =2,3/1,6

Kontakt

Lek

Jakt

IntresseNyfikenhet

Akti-
vitet

Skott

Rädsla

Hot

Grip

1a 1b
1c

2b

2c

5c

5d

5a

5e

9b

9a

3a2
3b2

6e7d6c7b
8d

4

10

6a

6d

7a

7c

8c

5b

6b

8a
8b

8e

2a1 1 1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1111

1

1
1

1

1

1
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Ras : Eurasier

Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,2 i avvikelse från Brukshundmedelvärdet, som 
representeras av den inre ringen.  Centrum i diagrammet har således värdet - 1 och axlarnas 
yttre ändar har värdet +1 från jämförelsevärdet. 

Genomförda : 67

Avbryter MH : 0

08-03-01

1a    Kontakt, hälsning
1b    Kontakt, samarbete
1c    Kontakt, hantering
2a    Lek 1, leklust
2b    Lek 1, gripande
2c    Lek 1, dragkamp
3a2  Jakt, förföljande
3b2  Jakt, gripande
4      Aktivitet
5a    Avstånd lek, intresse
5b    Avstånd lek, hot/aggr.
5c    Avstånd lek, nyfikenhet
5d    Avstånd lek, leklust
5e    Avstånd lek, samarbete
6a    Överraskn., rädsla
6b    Överraskn., hot/aggr
6c    Överraskn., nyfikenhet
6d    Överraskn., kvarst rädsla
6e    Överraskn., kvarst intresse
7a    Ljudkänslig, rädsla
7b    Ljudkänslig, nyfikenhet
7c    Ljudkänslig, kvarst rädsla
7d    Ljudkänslig, kvarst intresse
8a    Spöken, hot/aggr
8b    Spöken, kontroll
8c    Spöken, rädsla
8d    Spöken, nyfikenhet
8e    Spöken, kontakt
9a    Lek 2, leklust
9b    Lek 2, gripande
10    Skott

MH-moment

OBSERVERA att texten redovisar beskrivning för närmast 
avrundade heltal för varje moment.Den inre cirkeln = 
medelvärden för brukshundar när hel ras /
flera raser valts annars medelvärdet för aktuell ras!

Provålder : 1045,3Ofullständig MH:1

Beskrivare: 0Ägare: Avstår skott: 6

Oacceptabelt beteende: 0 Avsteg från avreaktion: 0

∆ Genetica

Ofta används vissa hanhundar mer än andra, kanske bara för att de är

kända från utställningar, trots att de inte behöver vara bättre än andra

hundar. För att det ska bli lätt att hitta ”okända” hanar som kan gå i

avel har vi upprättat ett hanhundsgalleri, det finns hos avelskommit-

tén, på klubbens hemsida men pga av utrymmesbrist ej i tidningen.

Om du ej har tillgång till Internet så kan du kontakta avelskommittén

och få listan skickad till dig.

Vi hoppas att det underlättar för er uppfödare att använda fler olike

hanhundar i avel. I galleriet på klubbens hemsida finns hundens

namn, registreringsnummer, föräldrarnas namn, hälsa, antal tidigare

kullar/valpar samt ägarens namn och bostadsort, det finns också plats

för foton.

Kravet för att en hund skall få vara med i galleriet är att han efter ett

års ålder är röntgad UA, A eller B på höfterna, UA på armbågarna och

är patellaundersökt UA. Han skall vara utställd efter 15 månaders

ålder med lägst ett 3:e pris i kvalité och får inte ha haft fler än 5 kullar

eller 24 valpar. Avelskommittén lägger ut de hanhundar som uppfyller

kraven för att få vara med på listan men det är du som ägare som ser

till att avelskommittén får in de uppgifterna om din hund.

Det finns flera hanhundar som uppfyller kraven men patellaintyget har

inte skickats in och då vet vi inte att hunden är undersökt. Detta gäller

de hundar som är undersökta enl. tidigare regler. Efter 1 juni 2008

skall man endast använda sig av SKKs blankett för patellaundersök-

ning och det intyget kräver en palpatorisk undersökning av veterinär

som innehar specialkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

Detta resultat registreras sen centralt hos SKK precis som HD och

ED-resultat.

De hundar som vi vet uppfyller kraven läggs in, men ägarens namn

och bostadsort skrivs inte in utan ägarens medgivande. Vi rekommen-

derar att du låter ditt namn och adress visas på SKKs hunddata, det är

dit eventuella intresserade hänvisas för kontaktuppgifter. Vill du inte

ha din hund med i galleriet meddelar du bara avelskommittén så tas

hundens uppgifter bort.

Vill du anmäla din hund eller har frågor är du välkommen att kontakta

avelskommittén.

Styrelsen-Avelskommittén

RAS-Rasspecifika avelsstrategier
hanhundar för avel

I klubbens RAS står att vi ska jobba för att öka avelsbasen för Eurasier i Sverige. Det betyder att flera olika hundar skall

användas i avel. Det är viktigt för att hålla en bred genetisk variation i rasen, livsavgörande för en ras som är så liten som

eurasier. Alla hundar, även helsyskon är lite olika i sin arvsmassa – de bär inte bara på olika gener, alla bär också på bra

och dåliga gener. Föra att inte några få gener skall ta överhand och andra försvinna skall olika hundar få bidra med sin

uppsättning av gener för att hela tiden få en genetisk variation.

Foxfire Loke Barneyson, ägare: Bengt Andersson

Gomorran´s Fomle, ägare: Tina Nyberg

Gomorran´s Galahad, ägare: Anna Kernell

Gomorran´s Glimma, ägare: Eva Adler

Gomorrans Gullan, ägare: Laila Johnsson

Leiionspitz Darko, ägare: Gitte Börgesen

Leiionspitz Raikuli Remy, ägare: Rigman Pents

Leiionspitz Qela, ägare: Gitte Börgesen

Ilifos Emma, ägare: Madeleine Andersson

Lejonbols Johnnie Walker, ägare: Eva Adut

Lejonbols Hard Rock Cafes Java, ägare: Maria Lindgren

Sund Stamm´s X-tra Xcedra, ägare: Susanne Lundgren

Sund Stamm´s Zenor Zabina, ägare: Susanne Lundgren

MH-beskrivna hundar

Fridlyckan´s Alma  Foto: Karin Ström
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Som fodervärd får man en hel del gratisundervisning i hur det är att

planera inför en valpkull. Det har förstås inte gällt Ystra än så länge.

Hon är ju inte så gammal. Då jag kan tyska har jag hjälpt till lite med

brev- och pratkontakter i det land rasen kommer ifrån. Det har varit

både frustrerande och väldigt roligt. Och jag har lärt mig många nya

ord på tyska – hundord. Mitt ”hundliv” är som sagt relativt nytt. 

Nåväl, Anna-Karin bad mig hjälpa till att skriva till Alfred Müller,

avelsansvarig i ZG, för att höra om det fanns någon möjlighet att få

tillgång till en hane för avel genom deras klubb. Hennes förfrågan

bereddes länge och väl, men svaret blev att så länge Sverige inte är

med i IFEZ finns inte den möjligheten. 

Då vände vi oss till EKW istället och Manfred Müller. Av honom fick vi

genast positiv respons. Anna-Karin är medlem i EKW och Ystras mor-

far är en EKW-hund. Plötsligt började Lova löpa - det var hon som

skulle ha en make - och Manfred letade febrilt i sina databaser efter

lämpliga hanar som motsvarade Anna-Karins ideal. Både telefon och

mail gick varma, men så stötte vi på regeln att tiken måste ha vilat

minst ett år efter senaste valpkullen, för att få paras med en EKW-

hund. 

Så då blev det inget den här gången, trots att förberedelserna pågått i

månader och Anna-Karin nästan redan satt i bilen på väg till Tyskland.

Och jag sände en stilla tanke till alla dem, som tror att det går så lätt

att ta en kull valpar. 

En av hanarna vi hade fått tips om av Manfred kommer från min pap-

pas hemstad Münster. En annan hanhund bor i Weeze dit Ryan Air fly-

ger. Ja, och jag kände plötsligt att jag längtade något alldeles otroligt

till Tyskland. Det var så längesedan jag var där och jag ringde min

väninna Maria och frågade om hon ville ha besök. Det ville hon. 

Då ringde jag hanhundsägarna och frågade om de vill ha besök. 

Det ville de.

Steget från tanke till handling var kort och jag bokade biljetter till mig

och Elias. Han tyckte förstås att det var roligt att se och uppleva saker

i morfars hemstad, men resans höjdpunkter var mötena med hundar-

na. Balou var hunden som bor i Münster. Vi åkte dit och pratade och

fikade.

Balou var en vacker och sällskaplig hane. Det var något helt annat att

se honom i verkligheten än på kort på dataskärmen. Vi gillade varand-

ra direkt. Hans familj var jättetrevlig. Det var dotter och mor som dela-

de ansvaret för hunden. 

Mamman var lärare precis som jag och dottern studerade på lärar-

högskolan. Så vi hade även andra samtalsämnen än hundar. Fast jag

ska villigt erkänna att vi mest pratade om hur otroligt underbart det är

att vara Eurasierägare. 

De uppskattade vårt besök och jag tänkte igen att jag verkligen är

lyckligt lottad som får vara med om så många roliga saker och lära

känna så många trevliga människor tack vare att jag skaffade lilla

Ystra. Tyvärr var Ystra inte med. Men hon var på pensionat Balder-

Balder och njöt av att vara tillsammans med alla hund arna där.

På hemvägen skulle vi besöka Arco. Det är många hundar i Tyskland

som heter Arco. Det finns nämligen extremt många A-   kullar där.

Arcos ägare Marlies var väldigt trevlig. Hon kom och hämtade oss vid

tåget och hade med sig Arco för att vi skulle känna igen henne. 

Du ska väl ta en kull 
valpar på Ystra?!

Det är många som frågar om jag ska ta valpar på Ystra och jag svarar alltid att jag inte ska göra det, att jag aldrig skulle

våga. Det är ett jättestort ansvar och kräver kunskaper som jag inte alls har. Och jag förstår inte hur folk kan tro att man

bara skulle ta en kull valpar så där. Men förhoppningsvis blir det så att Ystra ska ha valpar, för hon ägs av kennel Balder-

Balder och hon är friröntgad, vacker och alldeles underbar i temperamentet. Min roll kommer att vara att stå bredvid och

titta på hur man gör och framför allt kommer jag att gosa med valparna. För de kommer förstås att vara mina lite grann i

alla fall.

Lisa och Elias med Balou.

Elias leker med Lupus.

Balou gillar att bli fotograferad.

Tåget var av varianten ”mjölktåg” och perrongen var liten. När tåget

skulle avgå lutade sig konduktören ut genom fönstret och fröjdades

över anblicken av hunden, som lugnt traskade av och an på perrongen.

Han vinkade och sa: Wie man sagt: ”Ciao, ciao!” Det fick oss båda att

gå igång med att det minsann var en Eurasier och inte någon Chow-

Chow, fast jag tyckte det var jätteroligt ändå och jag tror inte konduk-

tören fattade vad vi menade.

Arco hade världens sötaste lillebror som hette Lupus. Familjen hade

en underbar, stor trädgård och Elias busade runt där med hundarna.

Det gjorde gott innan flygresan hem. Marlies och jag satt och pratade

om hur fantastiska hundar Eurasierna är och vi tyckte båda att det här

med att ha skaffat en Eurasier var bland det allra bästa vi gjort i livet.

Hon hade för säkerhets skull skaffat ytterligare en. Och jag tänker att

när Ystra får valpar, så ska nog även jag orka med en valp igen.

Marlies skjutsade oss till flyget. Det var inte så långt. Hon hade arbe-

tat på området på den tiden då det var engelsk förläggning. Tyskland

var ju ockuperat väldigt länge och den här delen av Tyskland var eng-

elsmännens ockupationszon. Marlies hade tyckt att det hade varit väl-

digt roligt att träffa Ystra, men man får inte ha med husdjur överhu-

vudtaget på Ryan Air. Det är synd tycker jag, för det är både smidigt

och billigt att flyga. 

Nu är Elias och jag hemma igen och vi minns resan och tittar på bil-

derna av våra nya vänner. Flest bilder är det förstås på de fyrbenta. Vi

hade en rolig och trevlig resa som blev av tack vare Ystra. Nästa gång

är det kanske hennes tur att åka till Tyskland - på bröllopsresa. Vem

vet?

Linde

Arco och Lupus poserar.
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Min hund Lundvangs Cassius-Clay
en vardagshjälte

Dixie låg i rummet där vi satt, Cassius och Mojje busade, sprang ut

och in och hade kul.

Varken Yvonne eller jag hade en aning om hur länge vi satt där en

kvart eller halvtimme rätt som det var kom Cassius och han var allde-

les upphetsad hade konstiga ljud för sig, jag frågade vad är det? 

Har det hänt något?

Han studsade av upphetsning när jag frågade, var är Mojje? 

Då kollade han ner mot källaren, är han där frågade jag?  

Han sprang före ner för trappan och vi efter, då låg Mojje i poolen och

såg livlös ut!  Vi var chockade och trodde att det var försent!  

Han hade  kämpat och försökt ta sig upp ur det iskalla vattnet, det är

omöjligt utan hjälp.

Yvonne hoppade i och vi fick upp en matt och iskall hund, efter frotte-

ring och blåsning med fönen tog det inte många  minuter så var det

full fart på honom igen. 

Hade det inte varit för att Cassius  gjorde oss uppmärksamma på att

det hade hänt något så hade det kunnat slutat riktigt illa.

Cassius är en fantastisk hund och det är tredje gången han gör märk-

liga och oväntade saker i svåra situationer. 

Vi är så glada och stolta över vår kille! Sensmoral: glöm inte att

stänga grindar eller dörrar till farliga platser, lyssna på era hundar! 

Kerstin  & Uno 

Idag den 8 apr -08 räddade Cassius livet på sin valp ”Mojje” som är 1 1/2  år gammal.

Mojje och hans matte kom hit och jag skulle hjälpa henne med några skrivelser, vi satt vid datorn och koncentrerade oss

på texten jag skrev.

Detta år kommer att bli mycket hektiskt och just nu pågår

arbetet på högvarv inför World Circuit utställningarna.

Vi har fått 777 (!) anmälningar och detta har gjort att vi blir

tvungna att ta in ytterligare domare och har ett skriande

behov av flera ringsekreterare. Kan du ställa upp så får du

resan, övernattning och boende betalt. Vi tar även in ring-

sekreterare från våra grannländer. Kravet att man är väl

insatt i Världsutställningarnas regelverk och är minst eng-

elskspråkig. Hör av er till Monica Algotsson (monica.algots-

son@telia.com eller 0221-54021) 

Domarkonferensen är också under bearbetning och alla

kompendier måste in på en gång. Detta för att de ska hinna

godkännas och tryckas innan själva konferensen. Skicka

dem till undertecknad eller Stina Hween. 

Domarkonferenskommitten har fått en till medarbetare

som ni känner till sedan tidigare. Det är Henriett Folke, hon

kommer att hålla i mycket av det administrativa runt arran-

gemangen.

Hemsidan är under uppdatering och med lite tur kan vi få

ett "ansiktslyft" under året. Den skall också översättas till

engelska.

Vi vill också tacka för alla som tåligt och godmodigt ställde

ut sina hundar i Västerås i april. Pga av vi inte fick tillgång

till bokad lokal så var vi snabbt tvungna att hitta ny plats. Vi

är glada att vi fick tillgång till ett väl iordninggjort ridhus

med bra underlag. Tyvärr var inte vädret på vår sida och det

var ordentligt kallt. Kanske var det vi hundägare som led

mest av det. Utställningens BIS-vinnare kom ifrån vår allra

Nytt från SSUK:s styrelse
Styrelsen har nu haft sitt första ordentliga styrelsemöte och protokollet är på gång inom kort. Första mötet var

mycket inspirerande och det känns som det kan bli ett mycket bra år för alla raser, medlemmar och funktionä-

rer.

nyaste medlemsklubb Amerikan Akita. Det var glädjande

att även de hittat till våra utställningar och nu med sådan

framgång så tror jag att vi kommer att se mer av dem.

Jubileum. Jag frågade delegaterna på SSUKs fullmäktige

om förslag till aktiviteter till SSUKs 10-års jubileum nästa

år. Har ni önskemål/tankar/eller andra ideer så är ni väl-

komna att lämna dem till oss. Vi kan inte lova nå't till

någon, men vi kan lova att det blir någonting för alla under

jubileumsåret!

Vi har också fått en inbjudan av Amerikanska

Kennelklubben att nominera hundar till att få deltaga i en

tredagars utställning för vinnare. SSUK har beslutat att

nominera hundar som placerat sig högst i rasen på SSUKs

utställningar. Anmälning, resa och uppehälle bekostas av

utställaren själv. Ytterligare information kommer att publi-

ceras om själva tävlingen. Alla nominerade får en person-

lig inbjudan.

Nu är sommaren förhoppningsvis snart här, och en histo-

risk händelse för SSUK. Vår egen World Championship

Show 2008! Vi önskar alla utställare, besökare, funktionä-

rer och övriga gäster mycket välkomna. Om alla våra med-

lemmar håller tummarna för bra väder så kanske väder-

gudarna lyssnar, eller vad tror ni?

Glöm för all del inte bort att det finns ett liv efter

Världsutställningen - välkomna till Ransäter i slutet av juli

till en mer avslappad utställning i vacker miljö!

Ha en skön vår! MVH Rose-Marie och styrelsen
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KENNELREGISTRET
Uppfödare i Sverige

BALDER-BALDER
Anna-Karin Lundberg

Nyforsvägen 19

135 33  TYRESÖ

08-798 35 43  •  070-962 40 80

kennel@balder-balder.se

www.balder-balder.se

CORYANA’S
Ellinor Andersson

Farhultsvägen 462

262 94  ÄNGELHOLM

042-683 88  •  070-668 04 31

ellinor.andersson@glocalnet.net

www.coryanas.se

CRISTAL DE NEIGE
Inger Gårdman 

Box 1165 Onslunda 

273 03 TOMELILLA

0417-30009

inger.gardman@cristaldeneige.ath.cx

www.christaldeneige.ath.cx

EDEÄNGS
Carin Yngvesdotter-Krook

Frisbo 147

7820 62  BJURÅKER

0653-620 15 carin_krook@hotma-

il.com

www.yngvesdotter.se

ESSMANIA’S 
Anette Essman 

Lyse-Lycke 110

45391 Lysekil

0523-61 11 18 • 076-805 08 44

kennel@essmanias.nu

http://essmanias.zoomin.se

FILURIAS
Ingela Ågren

Parkgatan 5

692 34 KUMLA

019-58 24 44 • 073-338 15 98

www.filuria.se

FOXFIRE
Ulla-Carin TotneyStorgatan 25

590 81  GULLRINGEN

0492-229 00  •  070-646 45 94

uct@foxfire.se

www.foxfire.se

FRIDLYCKANS
Helena Jansson & Jörgen

Brorsson

Norelundsvägen 27

439 91 ONSALA

0300-263 22  •  070-7402638

info@fridlyckans.com

www.fridlyckans.com

GOA GULLAN'S
Laila Johnsson

Norra sundsvägen 19

610 74 Vagnhärad

Tel: 0156 141 86

Mobil: 0707 52 46 76

laila-jonsson@telia.com

http://goagullan.zoomin.se

GOMORRAN’S
Rune A. Åmodt

Vammerviken Mon 10

666 93  GUSTAVSFORS

0531-200 90  •  070-131 39 26

rune.aamodt@telia.se

www.gomorran.se

ILIFO’S
Inga-Lill Forsberg

Skämsta 4

725 97  VÄSTERÅS

021-257 70 • 070-483 83 08

inga-lill@ilifos.se

www.ilifos.se

KITUNE’S
Susanne Lindahl-Hjerpe

Nordvära 20

430 22  VÄRÖBACKA

0340-65 71 06 • 073-378 38 69

info@kitunes.se

www.kitunes.se

LEIIONSPITZ
Marita Andersen & 

Göran Carlstedt

Siknäs Vansbrovägen 129

792 92  MORA 

0250-66 30 64

leiionspitz@eurasier.se

www.eurasier.se

LEJONBOLS
Eva & Björne Ohlsson

Rasbo Ryssbol 

755 96  UPPSALA

018-36 80 17  •  070-536 80 17

lejonbols@swipnet.se

www.lejonbols.info

LOVELY MEGAN
Suzanne Österberg

Ängsgården

642 93 FLEN

0157-101 42  •  070-492 15 11

info@lovelymegan.se 

www.lovelymegan.se

LUNDVANGS
Inger Lundvang

Södra Nackby 8

730 50  SKULTUNA

021-14 61 60

ORIONSTJÄRNAN
Monica Jacobsson

Oriongatan 187

195 55  MÄRSTA

08-591 155 97 •  070-628 03 97

monika.jacobsson@telia.com

www.orionstjarnan.se

RELDAZ
Eva Adler

Stensötegången 64

135 35 Tyresö

08-7126084  •  070-3947596

eva.adler3@comhem.se

www.reldaz.se

RISAN GÅRDEN
Karin Hallgren

Risgränd 10

840 92  VEMDALEN

0684-305 61  •  070-201 00 87

karin@risan.se

http://risan.se

RONEVIKENS
Inger Andersson

Linde Hässelby 135

620 12  HEMSE

0498-48 82 52  •  070-261 73 45

ronevikens@home.se

www.roneviken.com

SUND STAMM’S
Susanne Lundgren

Lammsjövägen 14

610 60  TYSTBERGA

0158-215 00  •  fax 0158-215 15

suss4u@telia.com

www.eurasierdog.com

TRÈSOR-CELINE’S
Anne-Birgitte Kinnunen

Henrikfältsvägen 5

312 93 LAHOLM

0430-601 23  •  070-301 03 51

tresor-celines@telia.com

www.tresor-celines.com

VÅNGSTRÖM’S PAWS
Tomas och Gunilla Vångström

Ludvigsborgsgatan 8

593 50  VÄSTERVIK

0490-75 00 55 • 070-639 62 34

fam.vangstrom@bredband.net

www.123minsida.se/eurasier1

ZELDAS
Leena Korpi

Österhult 9896 Utterbäck

691 94 Karlskoga

0586-728 362  •  070-422 42 26

zeldas@telia.com

www.zeldas.eu

Uppfödare utomlands
UPPFÖDARE I NORGE

METTELINS
Mette och Elin Lien

Rogne 48 N_2770 JAREN0047

61335439 •  0047 92636506 eller

0047 92228959 

post@mettelins-kennel.no

www.123hjemmeside.dk/mette

NIXENSPITZE
Monica Normanseth

ArmoN-1866 BÅSTAD

0047 951 28 663  • 0047 69827744

monimor@online.no

www.nixenspitze.net

UPPFÖDARE I DANMARK

DAQELA’S
Gitte Børgesen 

Gøngeherred 9 

3700 Rønne Bornholm - Danmark 

0045 56 96 10 25 

0045-20 10 18 57 

daqelas@os.dk

www.daqelas.dk

Göteborg ”My Dog” 2008-01-04 

Domare: Leif-Herman Wilberg, N

Internationell utställning 9 delt.

Eurasier

HANAR

Leiionspitz Unic
1 UKL 1 UKK CK 1-BHKL CERT CACIB BIR

Leiionspitz Remuz
1 ÖKL 1 ÖKK CK 2-BHKL R-CACIB

Foxfire Amigo
1 CHKL CK 3-BHKL

TIKAR

Lovley Megan´s Anette Benning
1 UKL 1 UKK CK 1-BTKL CERT CACIB BIM

Daniella av Geehrbacch
1 ÖKL 1 ÖKK CK  2-BTKL R-CACIB

Göteborg ”My Dog” 2008-01-05 

Svensk Vinnare-08

Domare: Hans van den Berg, NL

Internationell utställning 14 delt.

Eurasier

HANAR

Foxfire Barney
1 CHKL CK 1-BHKL BIR SV-08

Leiionspitz Raikuli Remy
2 CHKL CK 2-BHKL CACIB

Leiionspitz Chirac
3 CHKL CK 3-BHKL

Foxfire Amigo
4 CHKL CK 4-BHKL

Mabuh´s Reimondo
R CHKL CK R-BHKL

Leiionspitz Unic
1 UKL 1 UKK CK CERT

Leiionspitz Remuz
1 ÖKL 1 ÖKK CK

TIKAR

Söskärs Cera
1 CHKL CK 1-BTKL BIR SV-08

Lovley Megan´s Anette Benning
1 UKL 1 UKK CK 2-BTKL CERT CACIB

Daniella av Geehrbacch
1 ÖKL 1 ÖKK CK 3-BTKL 

Lovley Megan´s Angelina Jolie
1 UKL 2 UKK CK 4-BTKL

Malmö 2008-03-15 

domare: Elisabeth Wranéus, S

Internationell utställning 15 delt.

Eurasier

HANAR

Foxfire Barney
1 CHKL CK 1-BHKL BIR 

Leiionspitz Raikuli Remy
1 ÖKL 1 ÖKK CK 2-BHKL CERT CACIB

Mabuh´s Reimondo
2 CHKL CK 3-BHKL

Foxfire Ichicko
3 CHKL CK 4-BHKL

TIKAR

Sund Stamm´s Donna Nena
1 ÖKL 1 ÖKK CK 1-BTKL CERT CACIB BIM

Leiionspitz Adorable Alice
1 JUNKL 1 JUNKK CK 2-BTKL

Kaerlundegård´s Ronja Lowa
1 JUNKL 2 JUNKK CK 3-BTKL

Daniella av Geehrbacch
1 ÖKL 2 ÖKK CK 4-BTKL R-CACIB

Coryana´s Jaipur
1 UKL 1 UKK CK R-BTKL

Ilifos Esmeralda
1 ÖKL 3 ÖKK CK

Älvsjö 2008-03-23 

domare: Gunnar Nyman, DK

Internationell utställning 22 delt.

Eurasier

HANAR

Lejonbols Chivas Regal
1 CHKL CK 1-BHKL CACIB BIR

Foxfire Loke Barneyson
2 CHKL CK 2-BHKL R-CACIB

TIKAR

Lejonbols Let´s Dance Jitterbug
1 ÖKL 1 ÖKK CK 1-BTKL CERT CACIB BIM

Malva Mirakel av Terjeviken
1 UKL 1 UKK CK 2-BTKL R-CACIB

Balder-Balder Lova Bifrost
1 CHKL CK 3-BTKL

Gomorran´s Glimma
1 UKL 2 UKK 4-BTKL

VILTSPÅRSPROV

Värmland 2008-01-19

Rörligt prov

Domare: Ann-Christine Elfsmo

Balule Cactus
Anlagsklass GK

Fryksta 2008-04-26

Ordinarie prov

Domare: Stefan Olsson

Balule Cactus
Öppen klass 1 hp

Fryksta 2008-04-27

Ordinarie prov

Domare: Marie-Louise Ridde

Balule Cactur
Öppenklass 2

UTSTÄLLNINGSRESULTAT 
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Höst med Eurasier
Välkommen till Gränna den 20-21 september 

Svenska Eurasierklubben inbjuder till 
inofficiell utställning.

Välkommen till Getingaryds familjecamping.

Getingaryds Camping ligger naturskönt vid Vätterns strand. 9 km norr om Gränna, utmed turistvägen 

Gränna-Ödeshög. Inom området finns badplats, lekplats och minigolfbana. Möjlighet att hyra båt och cyklar.

Ponnyridning. I anslutning till receptionen finns kiosk med smörgåsar, kaffe m.m. Minilivs och tv-rum.

För bokning av stugor kontakta Ingela Ågren 019-582444, 0733-381598

Lördagen den 20 september
erbjuder vi ringträning och andra aktiviteter under dagen.

Grillafton så klart!!
Naturligtvis anordnar vi en gemensam grillafton. 

Ta med något gott att lägga på grillen, tillbehör och dryck.

Söndagen den 21 september inbjuder vi till 

inofficiell Eurasierutställning.
Domare: Vakant

Avgift: 160 kr/hund oavsett klass, från 4 månader. 

Senaste anmälan och betalning den 22 augusti, 2008. 

Inbetalning till Sv Euks BG.nr 5101-5030. 

Boende utanför Sverige använder sig av IBAN: SE868 000 81661 903975 7068 BIC: SWEDSESS

Anmälningsblankett kan laddas ned från hemsidan.

Anmälan skickas till Ingela Ågren, Parkgatan 5, 692 34 Kumla

Glöm inte att annonsera i katalogen: 100 kr/halvsida, 200kr/helsida.

Manus skickas till Yvonne Janzén, info@tazzar.se

Här kommer några praktiska tips och information som vi hoppas ska underlätta för dig 

och din hund under utställningen.

Bedömningen börjar klockan 10.00 den 21 september. 

Ta med vaccinationsintyg som ska visas upp vid anmodan. 

Nummerlapp får ni vid utställningsringen från klockan 09.00.

Glöm inte att ta med vattenskål och ett glatt humör.

Självklart ska inga hundar lämnas i bilen! Det kan bli oerhört varmt i en bil.

För mer information kontakta utställningskommittén.

Hjärtligt välkomna önskar

Styrelsen, avelskommittén och 

utställningskommittén

Stor uppslutning
på eurasierträff i Falun
Den 12 april var alla eurasier i Dalarna med omnjed välkomna till Roxnäsudden i Falun för en träff med fika och  tipspro-

menad med sina familjer.

Aprilvädret var blåsigt och bitvis kallt, men trots detta kunde 16 eura-

sier och en schäfer räknas in innan tipspromenaden började. De med

två ben var i alla åldrar, och de mest långväga deltagarna hade åkte

ända från Degerfors och Norrtälje för träffen.

Fikat självserverades i lä vid en stor gräsplan där det var fri lek och

stoj för en del av hundarna. Den yngsta hunddeltagaren var Leiionspitz

Delicious Darwin snart 4 månader och de äldsta var två damer på när-

mare 12 år. 

Vinnare i tipspromenaden blev Mari-Anne Westerberg. Anna

Hägerman kom tvåa och Olle Lindgren kom på tredje plats. 

Ett stort tack till alla som kom på träffen och vi som arrangerade hål-

ler tummarna för att det blir fler tillfällen!

Kennel Leiionspitz med assistans av faluborna Hugo Krantz och Cecilia Ekberg med Leiionspitz Uno
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Jag vill fortsätta träna i skogen
För oss som gillar att hålla till i skog och mark med hundarna är ju

detta ett stort orosmoment, man kan ha en hund som är viltren men

ändå reagerar kraftigt på vildsvinslukt och kanske blir för nyfiken.

Det är oftast orädda och lite “heta” hundar som råkar illa ut.

Jag har pratat en del med kommunens viltvårdare som menar att om

man bara håller hunden i koppel och vistas på gångstigar och vand-

ringsleder så är det ingen fara alls, men det är ju inte riktigt det man

har tänkt sig när man vill arbeta aktivt med sin hund!

Frispår och rapportträning t ex är ju helt otänkbart.

Dessutom säger Naturvårdverket att vildsvinen är skygga djur som

försvinner när dom hör att människor närmar sig, vilket inte är min

erfarenhet har själv stött på en flock med 17 st vildsvin som inte flytta-

de sig fastän bilar körde förbi och jag mina hundar passerade.

Vildsvinen är inte heller bara aktiva i gryning och skymmning som

Naturvårdsverket säger, jag ser dom vilken tid på dygnet som helst.

Stora skador om grisen angriper
Det som är det luriga med vildsvin är att dom utan varning kan sätta

fart mot hunden om dom känner sig hotade, är det en galt, kör den in

betarna, som är rakbladsvassa, i hundens buk eller bog och skakar på

huvudet kraftigt med svåra skador som följd, det man då kan göra är

att blöta en skjorta eller T- tröja och knyta om ganska hårt och försö-

ka ta sig till närmaste djursjukhus, är det en sugga som anfaller  

biter, tuggar och klämmer hon och även där blir det stora skador på

hunden.

Rovdjursvästar till skydd
Jag fick tipset att det finns rovdjursvästar för hundar i ett kevlarlik-

nande material som täcker hals, bog och buk.

Jag var lite orolig att det skulle begränsa rörligheten för mina hundar

och att det skulle bli för varmt, men nu har jag använt västarna i 2

månader och är jättenöjd, det verkar inte som om det bekommer dom

alls dom rör sig precis som vanligt i skogen.

Det är ju naturligtvis inte något 100% skydd, är oturen framme så är

den, men det känns ändå som om det är lite tryggare, och lite av gläd-

jen med att vara i skogen med hundarna har kommit tillbaka.

Är du intresserad av att läsa mer om rovdjursvästarna kan du gå in på:

www.racerback.se
Lotta Ahlvin

När Yoline var knappt ett år var hon en dag kvar hemma i villan när hennes husse och matte

åkte till jobbet efter sin lunchpaus.

Tonårssonen låg och sov. Plötsligt kastades det in en sten genom vardagsrumsfönstret, och en tjuv

svepte ner sakerna på fönsterbrädan och började ta sig in. 

Yoline sprang till vardagsrummet och började skälla det värsta hon kunde, men hon höll sig på

behörigt avstånd.

Sonen i huset rusade upp och såg tjuven i fönstret, som snabbt lämnade platsen springande.

Polisen tillkallades med en hundpatrull, men de fick inte upp några spår, antagligen hade tjuven

hoppat in i en väntande bil. Senare blev han ändå gripen, och kunde bindas till inbrottsförsöket. 

Det visade sig att han var välkänd hos polisen, han hade gjort ca 150 inbrott i Göteborgsområdet.

Om inte Yoline hade varnat så bra hade nog sonen kunnat råka riktigt illa ut, och huset länsats

på allt av värde. Man kan känna sig trygg med en Eurasier i hemmet!

Yoline skrämde
inbrottstjuven!
Eurasier är ju normalt en rätt stillsam och tyst ras, men de kan både se

imponerande ut och låta väldigt skrämmande om det behövs, det visar den

här historien:

Sund Stamm’s Yoline  

Text och Bild: Ingrid Danielsson 

Vildsvinen breder ut sig!
Vildsvinen breder ut sig över Sverige, 1996 fanns 4000 djur totalt i Sverige, rymlingar från olika hägn, idag uppskattar

man beståndet till mellan 50.000-80.000 vildsvin.

Asta och Lea i sina nya rovdjursvästar

Vildsvinsfakta

Vildsvinet lever delvis i flockar. De vuxna galtarna uppträder

oftast ensamma medan suggorna lever grupp med sina kultingar.

Vildsvin är allätare men det mesta av födan består av vegetabilier.

Vildsvinssuggorna har vanligen en kultingkull med 5-6 kultingar,

per år men under gynnsamma omständigheter kan en sugga föda

fram tre kullar på två år.

Vildsvin kan komma upp i en hastighet av 60 km/tim kortare

sträckor.

Mankhöjd: ca 130 cm

Längd: ca 1,5 - 2 meter

Vikt sugga: 80-110 kg

Vikt galt: 140-220 kg (för ett tag sen sköts en galt på 350 kg)

Bild tagen med åtelkamera Foto: Jörgen Ahlvin

Vi var ett rejält gäng som mötte upp i det vackra vädret. Samtidigt var

det nog en av de besynnerligaste träffar jag varit på. Utöver några val-

par så var det löptikar och ett stort antal hanhundar. Det gjorde att vi

fick sitta på ett ganska rejält avstånd från varandra och ropa om vi ville

tala med någon av de andra ägarna. Eller så kunde vi be någon hålla i

vår egen hund och gå på besök på någon annans filt. 

I vart fall gick vi en fin promenad vid havet med våra vackra hundar. Vi

måste utgjort en imponerande syn och många tittade till lite extra. 

Måste passa på att tacka Anna Frisk som är så bra på att dra igång

oss andra och hitta på roliga saker för oss i Eurasierkul, som vårt

gäng i Göteborg kallas. Numera har vi till och med en alldeles egen

hemsida: www.freewebs.com/eurasierkul
Yvonne Benzian

Träff på Tjolöholms slott
Solen strålade och gräsmattan prålade full av tusenskönor. En inte alltför oäven miljö för eurasierträff i samband med

Svenska Pudelklubbens inofficiella utställning vid Tjolöholms slott, söder om Kungsbacka.

Risan Gården Drummer Girl vinkar  Foto Anna Frisk

Eurasierkul på promenad i Slottsskogen  Foto Anna Frisk

Kent Waldenström gosar med Toke   Foto Yvonne Benzian
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Medlemsavgifter
2008 Sverige/Utlandet

Huvudmedlem: 275 SEK

Utlandsboende medlem: 275 SEK

Familjemedlem: 100 SEK

Medlemsavgift i SSUK ingår (gäller endast boende i Sverige).

Medlemsavgiften betalas in till SKK på följande bankkontonr: 

Sverige postgiro: 832400-6 (används ej vid betalning via internet, se

nedan) 

Sverige bankgiro:563-0488 Nordea 

Norge: 6021 07 16249 Nordea 

Finland: 182030-919 Nordea 

Danmark: 8476 431 590, Reg.nr: 2040 Betalningsmottagare: Svenska

Kennelklubben (SKK)

Ange att det gäller inbetalning till Svenska Eurasierklubben, namn,

adress, telenr och personnummer.

Betalar du via internet och OCR-nummer saknas använder du postgiro

nummer 1177-5. Skriv att det avser medlemskap i SvEuk, dina per-

sonuppgifter och gärna mailadress.

Medlem som redan är medlem i annan klubb inom SSUK betalar

endast 210 kr i medlemsavgift. Ange alltid vilken annan klubb Du är

medlem i. Denna avgift betalas alltid till SvEuks postgiro.

Vid valpgåvomedlemsanmälan, när uppfödare vill utnyttja att betala för

sina valpköpare till halva priset, gäller huvudmedlem, betalas denna

avgift till SvEuks postgiro. 

All övrig inbetalning till klubben måste ske till Sveuks egna postgiro-

konto: 714 27-9 

Utlandsboende använder sig av IBAN: SE 45 9500 0099 6042 0071 4279

SWIFT: NDEASESS vid all övrig betalning. 

Om ni har några funderingar eller ändrat adress kontakta medlem-

sansvarig i SvEuk. 

Rose-Marie Forsberg / 0492-314 53

medlem@eurasierklubben.se
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FÖR DET AKTIVAFÖR DET AKTIVA
HUNDLIVET!HUNDLIVET!

Medlemsavgifter & Annonspriser
Svenska Eurasierklubben

Annonspriser

Medlem icke kommersiellt 

Helsida 500 kr

Halvsida 350 kr

Årsannons helsida 4 nr 1.500 kr betalas i förskott

Championatannons 350 kr 

Kennelregistret 4 nr + hemsidan 200 kr

Var noga att meddela om annonsen skall vara i färg eller svart-vitt.

Kommersiella annonser 
medlemmar 50% Helsida

1.500 kr Helsida

1.000 kr Halvsida

Championatannons
Du kan annonsera till reducerat pris då din hund blivit champion eller

fått annan officiell titel.

Kennelregistret
Med i förteckningen längst bak i tidningen med samma text som på

klubbens hemsida. Priset gäller per kalenderår.

Manusstopp nr 1 1 februari

nr 2 1 maj

nr 3 1 augusti

nr 4 1 november

Material
Redaktionen vill gärna ha in bidrag, såsom bilder,

artiklar m. m. från Eurasierklubbens medlemmar.

Materialet skickas till:
Marita Andersen

Siknäs Vansbrovägen 129

792 92  MORA 

0250-66 30 64

redaktor@eurasierklubben.se

Vill du ha tillbaks material så skicka med ett fran-

kerat och adresserat kuvert.

Redaktionen förbehåller sig rätten att använda och

att om nödvändigt redigera insänt material. 

De åsikter som framförts av de olika bidragsgivar-

na är personligt och överensstämmer inte alltid

med redaktionen eller Svenska Eurasierklubbens

mening.



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.

Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk

spetshund med tilltalande färger och med en speciell menta-

litet. Detta åstakom man genom att para en Wolfspitztik med

en Chow-chow hane. 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 Samojeden och med detta fick rasen en

större elegans i kroppsbyggnaden och i rörelsemönstret 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

ursprungsraserna:

Wolfspitz från Europa och Chow-chow och Samojed från Asien

Alla färger och färgkombinationer är tillåtna utom helvit,

vitfläckig och leverfärg.

Mankhöjd:
Hanar 52-60 cm, tikar 48-56 cm.

Vikt: Hanar 23-32 kg 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

POSTTIDNING
Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning

Återsänd tidningen till nedanstående adress.

Marita Andersen, Eurasierbladet

Siknäs Vansbrovägen 129, 792 92 Mora

SVERIGE

PORTO BETALT

PORT PAYÈ


