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Sommarens stora händelse i hundvärlden har

varit World Dog Show som jag antar att en del

av er besökt och kanske även medverkat i.

Personligen har ja pga arbete och andra åta-

ganden varit förhindrad att besöka utställning-

en men tack och lov finns ju internet, (vad gjor-

de vi innan detta fanns) så man kunde följa vad

som utspelades.

I den lilla världen har vi fått en ny medlem i

familjen, en kattunge som vi introducerat till

hundarna. Det är alltid spännande att komma

hem med kattungar till hundar, våra är visser-

ligen vana med katter vi har haft 2 kastrerade

hannar sen 15 år men ungen hade inte träffat

hundar alls. Vanilla ansåg ju från första början

att detta var hennes valp! Men den ville ju inte

uppföra sig som en valp!! Valpar klättrar inte i

träd eller gardiner eller dörrposter eller balan-

serar på ledstänger! De har heller inte klor

som de slår i nosen! Dessutom låter de annor-

lunda! Dock vänjer djuren sig med varandra, de

leker på tomten så att gräs och blommor spru-

tar och sen sover de alla gott mellan varven. I

början var problemet att KF vaknade mitt i nat-

ten och kunde sätta igång att leka och då

måste ju hundarna hänga på och hålla koll!

Nattlig cirkus befrämjar inte vakenhet på job-

bet kan jag ju tala om! Men man vänjer sig!

(Man stänger in katten i ett enskilt rum!!)

Nu efter ett antal veckor är de mer vana med

varandra och ungen har vuxit en del och stillat

sin nyfikenhet en hel del så lugnet har återvänt

till huset! 

Nu när sommaren närmar sig slutet ser vi

fram emot vår kommande träff i Gränna, då jag

hoppas att få se många av er med era hundar

igen. Vi var i Lunedet i våras då jag fick det

överraskande beskedet om min upphöjelse till

ordförande. Jag skulle vilja att ni tar tillfället i

akt att diskutera om ni anser att jag har fullföljt

mitt uppdrag, fundera gärna över om ni har

något namn att nominera inför kommande

årsmöte och vad som fattas mig i min ordfö-

randeroll. Hittills har jag haft en lugn resa

mest beroende på att jag har kunniga styrelse-

medlemmar som håller mig i herrans tukt och

förmaning men jag kan ju inte rida på dem hur

länge som helst! 

Med dessa ord och funderingar önskar jag er

en god fortsättning på hösten!

Per-Olow Hedman
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Vem gör vad i Eurasierklubben..... Ordföranden har ordet

Redaktionens rader.

Hej Eurasiervänner.

Denna sommar har väl bjudit på ett mer varierande väder än vanligt med stormar och stora regnmängder på sina

ställen men med mycket sol och värme på andra ställen. För egen de har jag kunnat undvika de värsta regnen. 

En del av familjen och jag har varit uppe i Piteå under en del av sommaren och besökt släkt och vänner.

Men jag må ju säga att ni inte är speciellt välvilliga att dela med er av

era foton av era eurasier, först efter en liten påminnelse på klubbens

hemsida så kom det foton. Jag kan ju inte tänka mig att ni endast vill

se mina hundar i tidningen, eller hur. Därför måste ni bli lite flitigare

på att dela med er av artiklar, foton m.m. Tidningen blir vad ni vill ha ut

av den men då måste ni också ge lite tillbaks. Vi tar också tacksamt

emot idéer om vad vi skulle kunna skriva om i tidningen.

Sen hoppas jag att ni kan bli lite bättre på att ta bilder på BIR & BIM

när ni är på utställningar, några har jag fått in och några har jag tagit

själv men en liten skärpning från er utställare, utställningsresultat blir

så mycket roligare att läsa om det finns lite bilder med.

Nya manusstop! Nu går vi tillbaks till de datum som Eurasierbladet

tidigare hade som manusstop, alltså 15 feb, 15 maj, 15 aug och kvar

som tidigare 1 nov.

Den utlovade artikeln om EPI-Exocrine pancreas insufficiency kommer

först i nästa nummer, Mia som håller i forskningen kring denna sjuk-

dom har lovat mig en artikel till dess.

På återseende i nästa nummer som kommer nov/dec.

Marita/redaktionen

Då var det dags för ett nytt nummer av eurasierbladet.

Vill passa på att tacka för alla vänliga mail och ord att ni

uppskattar den nya utformningen av Eurasierbladet och

vi hoppas givetvis att ni ska uppskatta detta nummer lika

mycket.
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SUND STAMM`S POM-POM`S PAULETTE

Min eurasier Sund Stamm´s Pom-Pom´s Paulette som vi till vardags

kallar Ginni är född 97-04-17. Hon är  världens finaste pensionär,

ingen man möter tror att hon är över 11 år. Detta trots att hon för 3 år

sedan fick magomvridning (ett under att hon överlevde) samt förra

året konstaterade de vid Strömsholms djursjukhus att hon hade

Cushings sjukdom. Men än är gumman ”still going strong”. Dagarna

när det är varmt orkar hon inte så mycket (tjock päls och lite för

mycket hull). Men då kvällen kommer blir hon allert. Då vill hon ha

godis i en tom toalettrulle, som vi knyter ihop så hårt det går. Men den

öppnar hon med finess, äter upp godiset vartefter hon sätter igång och

kastar den tomma toalettrullen upp i luften, hoppar och skuttar efter

den samt morrar. Sedan brukar hon få en boll med godis i, den spar-

kar hon och kickar med alias Nacka Skoglund. Märk väl att hon leker

alltid själv, precis som en kattunge. En sådan trevlig och otroligt klok

hund, undrar jag om man någonsin får en gång till.

Berith Wahlqvist

SUND STAMM`S MARQUES MONTE SIMON

Vår första Eurasier Sund Stamm´s Marques  Monte Simon, till vardags

kallad Simon. Simon fyllde 12 år den 26 april. Han är en bestämd

herre med många egna åsikter. Han gillar att spåra i skogen, långa

promenader, att ligga på trappen i skuggan, Han älskar alla i familjen.

Mat är bland det bästa han vet, all mat.

Simon hade magomvridning första gången 2003 då gick det tillbaka.

2004 var det dags igen, Då blev det operation. Det gick bra. 2005 fick

Simon diskbråck som var väldigt besvärligt ganska länge. Idag mår

Simon bra, han är pigg och alert, han hör tyvärr ganska dåligt,(tror vi)

man vet inte riktigt säkert. Prasslet från godispåsen och ostpåsen hör

han som tur är fortfarande. Simon tycker livet är härligt har han

anförtrott mig.

Inga-Lill & Göran Forsberg

SUND  STAMM`S LORD LANSON

Det här är Sund Stamm's Lord Lanson, eller "Balder" som han kallas

till vardags. Han föddes den 4 juni 1995 och har alltså fyllt 13 år. Han

är son till Pom-Pom som var den första eurasiern som kom till

Sverige 1994, hon kom från Finland vilket även hans pappa Dino von

der Eichenlohe gjorde, men han var dock född i Tyskland. Balder föd-

des i Sveriges tredje kull och är alltså från den första generationen av

våra eurasier.

I alla år har han varit en fantastisk följeslagare som följt mig i vått och

torrt, han är med mig på jobbet och har hunnit jobba i fyra olika dju-

raffärer. Jag vet att han också har imponerat anda med sitt fina sätt

och sin värdiga person så pass mycket att de själva valt att köpa en

eurasier. Balder är på pricken den perfekta eurasiern, han har vunnit

många championtitlar och är vacker, men han är framför allt snäll,

tålmodig, vill inte bråka med andra hundar, jagar inte, skäller inte,

accepterar främmande hundar i sitt hem och bryr sig inte om främ-

mande personer men låter sig klappas om någon vill. Allt det där som

en eurasier ska ha, det har han! Hans höga ålder visar också att han

har god hälsa och jag hoppas förstås att han får vara kvar här ett bra

tag till.

Anna-Karin Lundberg och Balder

LEIIONSPITZ ANIARA

Vår Eurasierdam, lilla gulliga Leiionspitz Aniara, till vardags kallad

Ninja. Hon fyller 10 år den 27 augusti. Ninja är en mjuk och go tjej,

väldigt lätt att ha att göra med. Hon älskar att vara med och hjälpa till

med vad man än pysslar med. Vara med husse på tomten och greja är

favoritsysselsättning. Ninja har fått 4 valpkullar, hon har varit en

underbar mamma med sina valpar. Ninja har varit en frisk hund ända

till midsommarafton i år, då hon plötsligt fick blodöra.

11 juli var det dags igen. Då blev hon jättedålig, Veterinären trodde det

var en stroke men var inte säker men hon tillfrisknade igen. 23 juli fick

Ninja livmoder inflammation, hon blev opererad på natten. Nu mår vår

lilltjej bra igen. Hon är glad och pigg och verkar vara ganska nöjd med

tillvaron.

Inga-Lill och Göran Forsberg

NOISETTE DE CHOW`S DE MONG HA

Ninja föddes 3 april 1997 i Portugal hos Maria Teresa Villas Boas. Hon

kom till Sverige 1998 tillsammans med sin syster. På stamtavlan heter

hon Noisette de Chow’s de Mong Ha, men till vardags lyssnar hon till

Ninja. Eller lyssnar och lyssnar... Hon har väl aldrig varit så bra på just

den biten, och det har ju inte blivit bättre med åldern. Ninja är en

egensinnig hund, som gör som hon vill och tycker. Kan själv är hennes

motto. Hon har haft tre kullar hos Sund Stamm´s Kennel och är en

helt underbar mamma med allt tålamod i världen. Nu lever hon pen-

sionärsliv tillsammans med sin son Rufus på Ingarö hos Madeleine

och Fredrik. Lugna promenader i skogen, bad i havet och mys i soffan

är hennes tre favoritsysselsättningar nu för tiden.

Madeleine Lundgren

SUND STAMM`S POM-POM`S PASTELLE

Sund Stamm´s Pom- Pom´s Pastelle, eller Peggy som vi kallar henne,

är född den 17 april 1997 och har alltså redan blivit över elva år. Peggy

blev svensk champion redan 1999 och det blev en hel del utställningar

de första åren, men under de senaste fyra-fem åren har vi inte ställt ut

henne. 

Peggy är en oerhört lugn och harmonisk hund, och en helt fantastisk

kamrat, det är bara en sak som hon blir uppjagad av - glassbilen. När

glassbilen är i antågande måste Peggys hållas inlåst annars jagar hon

glassbilen. I övrigt så älskar hon att ligga i carporten med utsikt över

de närmaste husen och gatan, där kan hon ligga i timmar utan att gå

in, eller ge sig iväg på egna äventyr. 

Peggy insjuknade på skärtorsdagen i år, och det visade sig att hon

drabbats av magomvridning. Lyckligtvis klarade hon sig bra efter ope-

rationen, och redan efter några dagar kunde vi hämta hem henne från

Läckeby djursjukhus, som gjorde ett mycket bra arbete.

Stefan Nilsson

SÖSKÄRS ASKA

Världens underbaraste, tycker i alla fall jag. Aska ha nu hunnit bli 12

år den 3 augusti i år och är klok som få, lydig och snäll och har alltid

varit den som har tagit hand om husets valpar vare sig det har varit

hennes egna eller någon annans. Hon är alltid där jag är och kärleken

mellan oss är ömsesidig. Trots sin ålder så är hon fortfarande oför-

skämt pigg och hänger med på promenader, leker med de andra hun-

darna, jagar möss och sork, simmar eller bara sitter vid vattnet och

titta på fåglar och annat. När vi har besök och jag säger att det här är

vår gamling och då brukar folk säga, den där kan väl inte vara så gam-

mal, knappt grå på nosen och så pigg.

Hon har gått igenom både livmoderinflamation och magomvridning på

äldre dagar men har återhämtat sig förvånansvärt snabbt även om de

inte gav oss något större hopp efter magomvridningen då vi hade 24

mil till närmaste djursjukhus som hade jouröppet. Hörseln har dock

blivit sämre och ibland får vi köra med teckenspråk och det förstår

hon så väl, men så är det väl lite så att hon hör lite det hon vill höra.

Vi hoppas att hon kommer att finnas hos oss många år till.

Marita Andersen

Våra Eurasierpensionärer!
Det kom in lite bidrag till galleriet/tävlingen ang. våra äldre eurasier, inte så många som jag hoppats på men jag är

glad för det som kom in. Bilderna på de sju hundarna hittar ni på sid. 2 i tidningen och text om dem finner ni här

nedan. Nu vill vi att ni ska rösta på just er favorit av dessa, skicka ett mail på mkma@bredband.net eller skicka ett

sms till 070-528 70 93 senast 15 november. Presentation av vinnaren kommer i nästa nummer av Eurasierbladet och

priset är hemligt men det är ett fint pris, det lovar jag.

Marita

Svensk
Utställningschampion

SUCh Ilifos Anton

HD:A ED:UA Patella:0/0

Ulrika Bergman & Kenneth Silversten
Thun-Ollevägen 10, Gustavsberg

08-57031180
ulrika.bergman@teliasonera.com

silversten@telia.com
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Högljudda skrik

I början klippte jag klorna på honom, med honom liggandes på rygg

över mina utsträckta ben när jag satt på golvet. Att det var en envis

hund vi hade fått blev jag snart varse. Och att han spelade ut hela sitt

vokala register var jag inte beredd på. Att skrika som en stucken gris

är en underdrift i sammanhanget. Att råma som en skadeskjuten älg,

likaså. Men jag höll den lilla lidande valpen i ett fast grepp och fortsat-

te klippa. 

Eurasierbladet  2008
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Man kan säga att 5 minuters promenad är lagom under sin första

månad i sin nya familj, sen kan man öka på 5 minuter för varje månad,

man kan gå många gånger under dagen men inga längre promenader.

Vid 8 månaders ålder då man säger att en eurasier är färdigväxt på höj-

den så kan man börja med de längre promenaderna.

Att få vara lös i skog och mark är inte samma sak som att promenera,

då den är lös rör den sig på ett annat sätt, det blir mer hopp och skutt

men den ska för det inte springa omkring i mer än 10 min åt gången på

promenaden när den är lös, sen ökar man på för varje månad.

Är den sen lös på gården är det en helt annan sak, då leker den, vilar,

leker igen osv. och kan då vara ute längre perioder.

En valp säger inte till när det räcker, den hänger på så länge ägaren rör

sig och när den sen väl ”stupar” i trötthet var det egentligen nog för

länge sedan, så vänta inte på att valpen ska visa att den är trött utan

avsluta innan dess.

Hur är det då med trappor? Jo en eurasiervalp klarar mycket väl att gå

i trappor men trappan ska givetvis inte vara en lekplats som man

springer upp och ner i. Men för att gå upp och ned från olika våningar

är inget en eurasier tar skada av, lär din eurasier istället att använda

trappan på ett bra sätt, som en naturlig del av hemmet.

Så var det den delen av de vanliga göromålen som många eurasieräga-

re har problem med, kloklippningen.

Att klippa klorna på sin eurasier skapar ofta problem, högljudda små

eurasier som högt och tydligt talar om att detta gillar jag inte, ägare

som faller pladask för denna protest. Men har man en gång gett med

sig så har de tagit till sig det och vet hur man ska gapa ännu mer nästa

gång för att slippa. Glöm inte nu att eurasier är duktiga teaterapor som

gärna spelar ut hela registret för att slippa saker som är lite obekväma.

Min egen erfarenhet är att det är bäst att göra detta när de är som tröt-

tast, vara lugn och behärskad och klippa, lät väl enkelt eller hur. Nu är

jag fullt medveten om att så inte är fallet alla gånger men jag tror ändå

på att man helt enkelt får lov att vara envis och bara fortsätta för de ger

sig oftast med åldern.

På mina vuxna eurasier så klipper jag gärna klorna när de står upp för

det verkar vara det som passar dem bäst, tar upp tassarna som man tar

upp en hov på en häst och sen klipper jag.

Marita Andersen

Framsteg

På valpkursen fick vi ett bra tips. För nu hade Morris blivit lite för stor

för att jag skulle kunna hålla fast honom i knät och klippa själv. Nu

gick vi över till en ny metod. Det gick ut på att jag står upp och har

hunden mellan mina knän, så jag kan klämma åt lite lätt bakom hans

framben. Jag lyfter en tass och sätter hans armbåge mot mitt ben så

han inte kan rycka undan den. Och se, den metoden var riktigt bra. I

flera månader kunde jag själv klippa klorna, utan gråt (nåja) och tan-

dagnisslan. Men säg den lycka som varar för evigt. När protesterna

blev för svåra fick jag kalla in husse som klippte medan jag höll fast

hundens huvud och tass. Tills Morris tröttnade och insåg att han

kunde backa sig ur mitt bengrepp och åla sig bort från obehaget.

Nya knep

Vi fick tänka om, igen. Den här gången körde vi en kombination av två

oprövade knep. Vanligtvis när Morris protesterar får han en tillsägelse,

som han struntar i. Men efter att ha hört uppfödaren säga att på

Morris helbror funkar ignorering ypperligt, så bestämde vi oss för att

vara helt tysta under hans protester och berömma när han var lugn. 

Under tystnad

Vi lade honom på sidan, under mycket motstånd. Jag sitter då på gol-

vet med Morris rygg mot mig, med min underarm mot hans hals för

att hålla ner huvudet och en hand bakom frambenen så jag kan hålla

fast ett framben för att husse ska kunna klippa utan blodsspillan.

Husse sitter så att Morris inte kan se sina framben, utan har husses

bakdel mot sin haka, i stort sett. När Morris protesterar och försöker

komma loss är vi helt tysta och håller fast, och när han slappnar av

lossar vi på greppen och berömmer honom lugnt. 

Succé – ett tag

Vilken succé det blev! När vi klippte baktassarna kunde jag samtidigt

massera honom över ryggen. Vi körde på med metoden och var så

nöjda. Tills den gången han kom loss ett par gånger och vi fick lägga

ner honom på sidan. Han blir då väldigt upprörd och markerar med

öppen mun mot våra händer att det inte är okej. I den situationen är vi

helt tysta och rycker inte bort våra händer, eftersom vi rätt snabbt

inser att det inte är någon fara, han biter inte oss utan försöker bara

skrämmas. De gånger han blivit väldigt irriterad har husse sagt åt

honom lite mer handgripligt, men helt tyst. Så det gäller att inte ge

upp. Ner med hunden, klipp färdigt och sedan blir det godis och kel. 

Åsnor är vi allihopa

Det blev alltså inte riktigt som jag ville, kloklippningen fungerar inte

riktigt. Men vi kämpar på. Och hur envis Morris än är så har han kom-

mit till två människor som är ena riktiga åsnor. Som dessutom vet vik-

ten av att hålla sig lugna, och strunta i alla hot och skrik som Morris

kommer med, vecka ut, och vecka in. För vi vet nämligen att ger vi

efter, bara en endaste gång, så har vi ännu längre väg att gå nästa

gång.

Cecilia Ekberg

Hur långt kan man gå med
sin lilla valp?

Trappor!
Kloklippning!

Kloklippning – 
mycket väsen för ingentingEn ganska vanlig fråga när de nya ägarna hämtar sin valp

är, hur långt kan jag promenera med min valp. 

Generellt så ska de inte gå någon längre promenad alls,

en valp är inte klar i kroppen för att klara detta.

En valp behöver uppleva olika saker som finns vår närhet

och i samhället, de behöver koppeltränas men också få

gå lösa, några mycket viktiga saker men den behöver inte

gå på långpromenader.

En av de saker jag ville skulle fungera när jag själv blev hundägare var kloklippningen. Uppfödaren hade nämnt att

eurasier var riktiga skådespelare och att vi oavsett vad Morris (Leiionspitz Uno) sade eller gjorde så skulle vi ändå

fortsätta.
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ken fastbunden och släpa efter så att den avger sin doft i spåret. När du

kommit till spårslutet och sparkat upp marken lite här också, lägger du

den där.

Gå spåret

Nu är du färdig med själva spårläggandet och kan, efter det att du tagit

en omväg från spåret, gå hem till hunden och ta en lång paus. Om ett

djur blivit skadeskjutet på riktigt ger man i regel djuret tid att lugna ned

sig och gå undan och lägga sig innan hunden får börja spåra. I början

av hundens spårträning behöver spåret inte ligga längre än någon

timme, men så snart hunden kommit på vad den ska göra och dessu-

tom tycker att det här är det roligaste som finns ska du låta spåret ligga

längre.

Nu är du och hunden på väg till spåret, hunden ska ha koppel på sig,

spårselen sätter du på först när ni är helt nära spåret. När hunden har

fått sele och lina på sig, går ni tillsammans fram till spårstarten, du

pekar och visar hunden med lugn röst på platsen. Hunden kommer

säkert att börja nosa och kanske till och med slicka på blodet. Beröm.

Ge hunden tid att försöka följa spåret, det är ingen brådska, men så fort

hunden börjar gå iväg i spårriktningen berömmer du med låg, lugn röst.

Håll ett bra avstånd till hunden, i regel ca fem meter.

Lugn och tyst

Det är bra att du tänker på även när ni tränar att du och hunden ska

röra er lugnt och att du är lågmäld. När det är "på riktigt" gäller det ju

att inte störa och stressa det skadade djuret, därför ska den perfekta

viltspårhunden gå i så lugn takt att du som följer efter kan göra det så

tyst som möjligt. Många hundar blir lite skärrade av bloddoften första

gången de stöter på den, andra sätter världens rulle och vill fort fram

till spårslutet. Den försiktiga hunden stöttas och uppmuntras medan

den ivriga får lugnas och dämpas. Det är inte nödvändigt att hunden vid

spårets slut kastar sig i vild glädje över skånken, en del hundar är

mycket förtjusta i denna typ av ben medan andra inte vill befatta sig

med den. Det spelar inte så stor roll hur din hund gör, ge hunden beröm

och godis så att den förstår att spåruppdraget är slut och att den varit

duktig. Om du låter den gnaga, passa så att den inte får i sig för myck-

et av själva klöven, det kan fastna i magen (kräkvarning!).

Efter avslutat spårarbete tar du av selen och sätter på hunden kopplet

istället och går i en vid båge tillbaka mot utgångspunkten. Är ni flera

som lägger spår ska det var minst 150 meter mellan spåren, så att hun-

darna slipper vittring från de andra spåren. När du ska fortsätta trä-

ningen med hunden kan du ganska snart öka längden på spåret, du kan

lägga några 90-graders vinklar och även gå en tio meter utan att bloda

och enbart låta klöven släpa i spåret.

Viltspårprov

När man tycker att hunden spårar säkert och bra, det vill säga att den

inte växlar från blodspåret till något färskare och intressantare spår av

vilt och hunden går i ett lagom tempo, den kanske tappar bort spåret

någon gång, men är koncentrerad och hittar snabbt spåret igen utan

större problem. Då kan det kännas som en utmaning att anmäla till ett

viltspårprov.

På prov är spåren 600 meter och i den första klass man startar i -

Anlagsklass - blodas spåret 2-5 timmar innan hunden får gå det. Till

det spåret har spårläggaren använt lite drygt 3 dl blod och på en sträcka

i spåret är det inget blod utan bara spår efter klöven. Det här är ingen

tävling, det är ett prov där hunden får godkänt eller inte godkänt.

Om hunden har blivit godkänd i Anlagsklassen är man välkommen att

anmäla till Öppen klass. Här är spåret lika långt, men blodas 12-24 tim-

Blodspåret är så speciellt så hunden förknippar det med just den situ-

ationen ni är i när ni tränar eller tävlar. Nöt- eller grisblod kan man få

tag på i större matbutiker, man kan också be att butiken beställer hem.

Till varje spår används bara lite blod, så det är smart att frysa blodet i

små burkar eller flaskor. Annan utrustning du behöver är en spårsele

(eller halvstryp) och en spårlina som är ca 10-15m  meter, och något att

märka upp spåret med. Färgade pappersband (märkband) finns att

köpa på t ex Granngården. Klädnypor är bra att fästa dem med. En del

av oss som spårar brukar se ut som vi just landat på Hawaii när vi har

märkbanden med klädnypor i ett snöre kring halsen. Ett par plastkas-

sar att trä över skorna är bra vid bloduppehållet, då blir det en större

utmaning för hunden. Det är som är krångligt med viltspår är att få tag

på skånkar (rådjur, hjort eller älg) och blod. Kolla runt bland folk som

jagar och be att få, och stoppa i frysen. Man behöver även markägarens

tillstånd. För att lägga blodspår med blod av nöt och gris i naturen

behövs även tillstånd från Jordbruksverket, vilket kostar 200 kr för tre

år (se deras hemsida för blankett). Som villkor gäller att blodet bara får

inhandlas från de ställen som angivits i ansökan samt att blodet inte får

användas förrän tidigast två veckor efter det att blodet lämnat slakteri-

et. Anledningen är att möjligheten då ökar att hinna stoppa utläggning-

en i skog och mark i den händelse smittsam sjukdom (t.ex. mul- och

klövsjuka eller svinpest) spåras till djur som passerat slakteriet och

därför måste återkallas. För att lägga blodspår med blod från vilt krävs

inget tillstånd från Jordbruksverket. 

Här kommer en introduktion av hur viltspår går till, utan anspråk på att

vara heltäckande. Att gå en kurs är ett bra sätt att lära sig grunderna,

för det rör sig om en ekipageutbildning, ”hunden blir sällan bättre än

sin förare” är ett uttryck som används.

Inlärningen

Själva inlärningen är det viktigaste. Du ska inte ha för bråttom. Lägg

många korta spår i stället för få långa, och öva speciellt spårstarterna

noga. Man måste ha mycket tålamod, och vara väldigt uppmärksam på

hur hunden reagerar. Ställ inte för stora krav i början, då tröttnar din

hund snabbt. En del hundar är rädda för blodlukten i början, men de

kommer snabbt över det, om de får en tillräckligt bra belöning. 

Om hunden ringar (går i cirklar i stället för att följa spåret rakt) så kor-

rigera inte, det är naturligt, speciellt retrievers ringar när de spårar,

men försök att minska radien.

Det vanligaste felet man gör som nybörjare är att man har för kort lina,

så att hunden blir störd.

Om det är torrt ute och mycket pollen kan du behöva blöta hundens nos

och ögon, ta med en liten vattenflaska i fickan.

Lägga spåret

Välj en bra terräng för första spåret, utan för mycket ris och buskar. Din

hund får stanna hemma under tiden du snitslar spåret och lägger ut

blodet. Första gången ska spåret vara kort och ganska rakt, det kan

räcka med 20-30 meter, och helst ligga i medvind. När du kommit till

spårslutet och märkt ut det ordentligt, går du en omväg tillbaka så att

du inte trampar i själva spåret. 

Själva blodläggandet kan göras med en väl ursköljd plastflaska och

stänka blodet i spåret, eller ha blodet i en liten hink och doppa en käpp

som man fäst en liten svamp i änden på. Där spåret börjar sparkar du

upp marken (använd även skånken) och blodar ganska mycket. Sedan

bör det vara ungefär en meter mellan blodstämplarna, förutom i början

och i slutet av spåret där det kan vara lite tätare mellan dem. Ha skån-

Viltspår 
med eurasier

Det är verkligen roligt med viltspår, både för hund och förare, och det passar vår ras bra. En del vill inte börja med

viltspår för de tror att hunden börjar jaga på egen hand, men om man tränar viltspår på rätt sätt så behöver det inte

innebära att jaktlusten ökar. Tvärtom, hunden får utlopp för sin lust att spåra, men på ett kontrollerat sätt. Den lär

sig att det är bara när man tar på spårselen och linan som det gäller, inte annars. Det är också bra att alltid träna

med blod, för då riskerar man inte att hunden drar iväg själv i skogen när den träffar på ett ”riktigt” spår. 

Matte, skynda dig! Atlas väntar otåligt medan matte trasslar med linan

Medan spåren kallnar fikar vi. Total skogsupplevelse med andra ord.

Anna visar Laika var spårstarten är.
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mar innan hunden börjar spåra. I Öppen klass har man skottprov, dvs

när man är ca 50-100 meter ifrån spårslutet får man stanna med hun-

den. Domaren går ca tio meter från hunden och avlossar ett skott.

Sedan får hunden fortsätta i spåret. Att man skjuter beror på att man

vill skapa en så verklig situation som möjligt. I den öppna klassen till-

delas hunden första, andra, tredje eller inget pris. Man får en kopia på

protokollet med sig hem.

På viltspårprov får alla hundar över 9 månader delta, även blandraser

och oregistrerade hundar. I övrigt följer man tävlingsbestämmelser

som gäller vid andra prov och tävlingar. Reglerna finns på SSKs sida

(www.skk.se) under "Verksamhet". Gå till "Regelverk" och längst ner

där finner du dem under "Prov & Tävling”. 

Två termer som kan vara förvirrande är rörliga respektive ordinarie

prov. De används bara när man tävlar, dvs inte när man gör anlags-

testet. Dag och tid för de ordinarie proven fastställda långt i förväg, och

de rörliga är prov som genomförs på tid och plats som fastställs av en

arrangerande specialklubb. De proven kan göras med kort varsel, men

minst fem dagar före start. För att få ett championat godkänt måste din

hund ha tagit ett av de tre förstaprisen vid ett ordinarie prov. Det är även

vid de ordinarie proven som du och din hund kan bli uttagen till vidare

tävlingar, t ex klubbmästerskap, om det går riktigt bra! 

Text: Yvonne Benzian & Anna Frisk

Bild: Anna Frisk

Typ av vittringar

Hundens nos är ett riktat organ, den kan känna spårriktningen på

ett sätt som inte vi kan. Den kan alltså känna åt vilket håll det djur

som den spårar har gått.

Det finns markburen vittring, som har en spårkärna, dit hör spår-

stämpel (”trampdynan”), körtlar, hår (päls) och blod. Sen finns det

luftburen vittring, som dels utsöndras av körtlar på viltet (på bak-

benen, runt ögonen, kring analöppningen), dels som svett och hor-

moner.

Sen finns det saker i naturen som hindrar att hunden känner dof-

terna så väl (täckvittring), t ex ljung, potatis, blåbärsris, johanne-

sört, liljor, gräs vid blomning och pollen.

Det finns även andra saker som påverkar vittringen:

- temperatur: när det är kallt i luften och varmt på marken, då kan

spåret ”lätta”

- nederbörd: regn påverkar inte så mycket. Snö gör det alltför lätt

för hunden att spåra

- tid: precis när man har lagt spåret är det ganska svårt, det finns

för mycket av spåret i luften. Sedan lägger spåret sig. Bäst är vid 2-

5 timmar efter spårläggningen, och upp till tre dygn.

- vind: vid blåst flyttar spåret sig. Lätt i medvind, svårt i motvind.

- vegetationen: svårt vid övergångar, t ex till skog, från gräs till

asfalt, från högt gräs till lågt, höjdskillnader

fakta

Rapport från den
Danska Eurasierspecialen 2008

Utställningen vanns också av en Svensk hund, SUCh DKUCh

Leiionspitz Unic som blev BIR/BIS, BIM gick till en dansk tik vid namn

DKUCh Ackaciebakken Blue Lagitha.

Övriga resultat som de svenska hundarna erövrade (boende Svenska

hundar & uppfödda Svenska hundar)

Foxfire Barney - Chkl oplacerad Excellent 

Mabuh´s Reimondo - Chkl oplacerad Excellent 

Filurias Amadeus - Chkl oplacerad Excellent 

Filurias Aramis - Chkl  3 Excellent

Balder-Balder Jalo Gyllenfäll  - Junkl 3 Excellent

Balder-Balder Thule Asagård - Ökl 2 Excellent

Lejonbols Harry Potter - Ökl Good

Leiionspitz Vanesca - Chkl Very Good

Lejonbols Tutti Frutti - Chkl 4 Excellent

Leiionspitz Esta - Chkl 2 Excellent

Leiionspitz Qela - Chkl 3 Excellent

Balder-Balder Lovisa Gyllenfäll - Junkl Good

Leiionspitz Adorable Abigail - Ukl 1 Very Good

Risan Gården´s Cheri - Ökl Very Good

Balder-Balder Lova - Ökl 4 Excellent

Ilifos Cemita - Ökl 2 Excellent

Gomorran´s Gucci - Ökl Good

Bästa avelsgrupp blev en grupp efter Foxfire Barney

Bästa uppfödargrupp blev gruppen från kennel Leiionspitz

På söndagen höll domaren ett föredrag om sin syn på eurasier. Han

pratade lite om hur man tittar på en eurasier på utställning och vad

man tittar efter, vad som är viktigt och mindre viktigt. Det pratades

tänder och bett, stop och proportioner, vinklar och längder.

Ang. tänder så accepterar man tandförluster av P1 och P2, när det

gäller utställning så kan en hund med P1 förlust få excellent men ald-

rig en hund med P2 förlust, den kan som högst få Very Good, däremot

så används de i avel. Dock använder man aldrig hundar i avel med

tandförluster av övriga tänder, en sådan hund får heller aldrig något

annat än diskvalificerande på en utställning i Tyskland.

Passade också på att fråga hur de i Tyskland såg på det här med vitt i

pälsen (ej tan-tecken). Han berättade att man accepterade små vita

bröstfläckar och ev. lite vitt på tårna men att det samtidigt är svårt på

en vuxen ljus hund att se om den är född med något vitt då det ofta

försvinner in i den övriga pälsen, allra helst på en ljus hund. Han

ansåg att det av den anledningen var viktigt att man ”besiktigade” val-

parna vid 2-3 dagars ålder och då antecknar denna avvikelse av färg.

Detta göra på alla valpkullar i Tyskland men det är inget vi har använt

oss av här i Sverige.

Marita Andersen

Helgen 12-14 september avhöll den Danska Eurasierklubbens sin första officiella rasspecial.

Inbjuden domare var Dr. Manfred Müller från Tyskland, rasspecialist på eurasier.

Dryga 60-talet eurasier var anmälda och det var några uppfödare och vanliga hundägare från Sverige som letat sig

ner till Danmark och denna special.

Utställningen hölls på Fyn, den ”lilla” ön mellan de två andra, längst upp i den norra delen som även kallas Fyns

huvud.

SUCh DKUCh Leiionspitz Unic blev BIR/BIS, BIM gick till en dansk tik vid namn DKUCh Ackaciebakken Blue Lagitha.

Excellent

Very Good

Good

Sufficient

Disqualified

Cannot Be Judged

Bedömnings kriterier

Man kan bli galen för mindre! Atlas med sitt "byte" efter en lyckas spårning.

Numera är Atlas stolt Viltspårchampion

Släpp ner benet matte! Laika med sitt goda byte.



Kennel Orionstjärnan
Hälsar till ALLA vänner.

Hoppas ni haft en skön sommar
Och hoppas att vi ses i höst.

Hälsningar Från 
Monika med flock

Monika.jacobsson@telia.com     www.orionstjarnan.se
070-6280397  eller 08-59115597
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Sverige-SUCh (ändrat förkortning till SEUCh

senast 2010)
Tre cert för minst två olika domare, ett cert efter 24 månader.

Cert delas inte ut i championklass, därför måste utländsk

championhund anmäla i öppenklass för att kunna erhålla cert

och är hunden champion i annat land räcker det då med ett

cert. Cert tagna innan 24 månaders ålder är inte vilande.

Norge - NUCh (ändrat förkortning till NOCh

senast 2010)
Tre cert för tre olika domare, minst 1 cert på Internationell

utställning, ett cert efter 24 månader. Cert delas även ut i

championklass och man kan därför anmäla i championklass

även om man inte är Norsk champion men har ett championat

i Nordiskt annat land. Norskt cert är vilande för oss i Sverige

så tar man ett cert där kan det ligga vilande tills ens hund blir

champion i annat Nordiskt land, dock måste certet vara taget

på en Internationell utställning, då räcker det med 1 cert för

att bli NUCh. Alltså åker du med en Svensk champion till

Norge räcker det med 1 cert på en Internationell utställning

för att även bli NUCh.

Finland - FinUCh (ändrat förkortning till

FIUCh senast 2010)
Tre cert för tre olika domare, ett cert efter 24 månader. Cert

delas även ut i championklass och man kan därför anmäla i

championklass även om man inte är Finsk champion men har

ett championat i annat Nordiskt land. Finskt cert är vilande för

oss i Sverige om certet är taget efter 24 månaders ålder och

ligger då vilande tills ens hund blir champion i annat Nordiskt

land. Dock är inte cert tagna innan 24 månaders ålder vilande.

Åker du med en Svensk champion till Finland räcker det med

1 cert för att bli FinUCh.

Danmark - DkUCh 
Tre cert för tre olika domare, ett cert måste vara taget efter 18

månader ålder. Danmark är det enda landet där en eurasier

kan bli champion redan vid 18 månaders ålder.

Certen är inte vilande i Danmark. Har du dock en Svensk

champion så räcker det med 1 cert för att bli DkUCh. Cert

delas inte ut i championklass.

England – GBCh
Tre cert för tre olika domare. Certen delas alltid ut till BIR- &

BIM-hunden, även om den redan är champion.

Estland – EeCh
Tre cert eller två junior-cert + två cert av olika domare. Om

hunden är juniorchampion räcker det med ett cert. Det sista

certet måste tas efter 24 månaders ålder. (För att bli junior-

champion krävs tre vinster i juniorklass med excellent (CK),

för tre olika domare). Är hunden redan champion i annat FCI-

land och är över 24 månader behövs det bara ett cert för

championat.

Lettland – LvCh
Tre cert för minst två olika domare. Från första till sista certet

måste det gå 52 veckor.

Litauen – LtCh
Tre cert, varav minst ett ska ha vunnits på Internationell

utställning eller rasspecial, eller fem cert av minst tre olika

domare. Det måsta ha gått minst ett år mellan första och sista

certet. Om hunden är Svensk champion räcker det med ett

cert för championtitel vid vissa utställningar.

Frankrike – FrCh
Tre cert, varav ett ska ha vunnits på den stora rasspecialen

eller på franska championutsällningen som är en gång om

året. Det kan även vara extra krav på vissa raser.

Holland – NlCh
Fyra cert, varav minst två måste vara från olika domare.

Vinner man på Amsterdam vinnarutställning räknas det som

två cert. Det sista certet måste tas efter 27 månaders ålder.

Polen – PlCh
Tre cert för minst tre olika domare. Minst ett cert måste vin-

nas på en Internationell eller specialutställning. Det måste

minst ha gått ett halvår mellan första och sista certet. Hunden

ska vara minst 15 månader för att vinna cert.

Tyskland – DeCh & VDHCh
I Tyskland finns två olika championat som SKK registrerar;

tysk champion (DeCh) och kennelklubbschampion (VDHCh).

För att hunden ska bli tysk champion krävs fem cert för minst

3 olika domare. Minst 12 månader ska gå mellan första och

sista certet.

VDH-titeln kräver också fem cert, varav minst tre måste ha

vunnits på Internationell utställning och av minst tre olika

domare. Vinner man cert på Bundessiger Dog Show eller VHD

Europasieger Dog Show räknas det som två cert. Det måste

ha gått minst 12 månader från först till sista cert.

Championtitel
i annat land

Nu när gränserna är öppnade, kan det vara lockande att ställa ut sin hund i andra länder. Men det är också vik-

tigt att kolla upp införselreglerna i de olika länderna, även om vi tillhör EU och reglerna ska vara lika så kan det

skilja sig åt, det kan också vara olika regler när det gäller rabiesvaccination när det gäller att komma in i landet

och att komma in på en utställning.

Likaså är det bra att titta över resp. lands utställningsregler, till exempel kan inte juniorer och veteraner tävla

om cert i vissa länder. Länkar till resp. lands kennelklubbar kan du finna på 

www.skk.se 

Viltspårschampion
SVCh Balule Cactus

SVCh NVCh Leiionspitz Remuz

Ägare 
Camilla Svensson, Karlstad

054-837893

camillakarlstad@glocalnet.net

Kennel Leiionspitz
Marita Andersen & Göran Carlstedt

0250-663064  

www.eurasier.se • leiionspitz@eurasier.se

Essmania´s kennel
Anette Essman 

anette.essman@telia.com • http://essmanias.zoomin.se

0523-611118

Delägare av Cactus
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Det var en kurs inriktad på mycket praktik med koncentration på de

enskilda hundarna och själva hanteringen som hunden blir ”utsatt för”

av en domare. Många varv, trianglar och fram och tillbaka blev detför

oss alla, och till slut tyckte hundarna att det var ju inget märkvärdigt

alls. Mycket gott godis (mjukt) var det som gällde, och Jack påpekade

gång på gång att vi skulle uppmuntra och ge våra hundar glada och

positiva tillrop. Och förstås se glada ut själva, och springa i ett tempo

som passade hunden.

För min egen del önskar jag att jag hade gått kursen mycket tidigare.

Att gå på enstaka ringträningstillfällen är inte speciellt givande, i alla

fall inte för mig, då den som känner igenom hunden och tittar på tän-

derna inte alltid fullföljer träningen, utan backar om hunden visar att

den inte gillar situationen. Det har i alla fall min Laika utnyttjat, och

det har snarare blivit sämre. ”Yippie, nu slapp jag”, har min envisa frö-

ken tänkt varje gång, efter hon ryckt undan huvudet och fjantat sig.

Men se det gick inte med Jack, för han var envisare! Han stegrade

svårighetsgraden, så under den första träffen lät han hundarna bekan-

ta sig med honom, han gosade och klappade och gav godis.

Kommande tillfällen blev det mera hantering, och så småningom

tandvisning. Men inte varje gång, hundarna skulle inte spänna sig och

tro i förväg vad som skulle hända. Han anpassade sin träning efter de

olika hundarnas reaktioner. Under de sista träffarna pressade han

verkligen hundarna och  hans händer var överallt o grävde. Han drog i

svansar, sträckte på bakben, kliade på magar, lyfte på hela bakkrop-

pen, ja allt som de flesta blyga eurasier tycker är jätteäckligt, och som

jag inte trodde att Laika skulle tolerera. Men även hon kapitulerade till

slut, och han fick göra vad han ville, under tiden som hon snällt stod

och gnagde på en bit varmkorv.  

Resultat? Jag har varit på några utställningar i sommar och det har

definitivt gått mycket bättre både i ringen och med domarens hanter-

ing. Jag kan tänka mig att gå kursen igen, för Laika är en svår nöt att

knäcka. Ibland är det helt OK att någon främmande tar i henne, ibland

vill hon inte alls. Om det är flera som vill gå, så kan vi försöka få ihop

en grupp i höst. Hör av er till mig på anna.frisk@comhem.se

Text och bild: Anna Frisk

Hanteringsträning
för eurasier

Under fem torsdagskvällar i maj träffades åtta eurasierägare för att gå en handlerkurs för Jack Stockstill i Vallda,

några mil söder om Göteborg. Jack har lång erfarenhet av hunduppfödning och att själv ställa ut, och han har arbe-

tat som professionell handler i USA under några år. Man kanäven träffa på honom som domare på inofficiella utställ-

ningar.

Det är upp till den jury som är utsedd att bestämma vad som de

tycker är den bästa lämpade för priset detta år. Presentation hittar

ni lite längre ner. Guld-Eurasier kommer som tidigare delas ut till

en hane och en tik och priset kommer att delas ut på klubbens års-

möte. 

Årets Bruks-Eurasier, Årets Agility-Eurasier, Årets Utställnings-

Eurasier och Årets Lydnads-Eurasier finns kvar i oförändrad form.

De kompletta reglerna för dessa finns på hemsidan eller går att få

hemskickade till sig från Guldhundskomittéens ansvarig, Malin

Hedlund. 

Era bidrag ska skickas till Malin Hedlund senast den 15 januari

2009.

Malin Hedlund är 31 år gammal, bor i Säter med sambo Simon

och har 2 st hundar hemma. En eurasier och en samojed. Är före-

ningsmänniska och tycker att det är roligt att engagera sig i sina

intressen, som för dagen nästan uteslutande består av hundar. Hon

är klubbens kassör.

Ingegerd Eriksson är 46 år gammal, bor i Järlåsa med man-

nen Leif och har tre eurasier. Tycker att det är viktigt att arbeta med

sina hundar och har utställning som ett av sina stora intressen. Har

tidigare suttit i klubbens styrelse.

Therese Hällström är 34 år gammal, bor i Hedemora med

sambo Kristoffer, sonen Vilmer och har tre hundar hemma, två

leonberger och en blandras.  Är en aktiv hundägare med många

järn i elden. Sitter i styrelsen för leonbergerklubben. 

Med hopp om många förslag på GuldEurasier och många tävlings-

resultat till övriga deltävlingar.

Malin Hedlund 

Mullgatan 2

783 35  SÄTER

0225-40101

guldhund@eurasierklubben.se

Guld-Eurasier
Som nämndes i förra Eurasierbladet så har årsmötet klubbat igenom en förändring på reglerna för Guld-

Eurasier. Detta för att flera hundar ska kunna vara med och delta i tävlingen. Tävlingen är numera upplagd

mer att likna SKKs bragdhund, men ska inte för den delen ses som en enbart ”Bragd-Eurasier”. En solsken-

shistoria, en lyckad utflykt, en WW-titel, den första eurasiern som tar poäng på en brukstävling, hunden som

är ”hundsamarit” ett par gånger i månaden på dagis eller äldreboende, hunden som mot alla odds, det är

också vara grund för deltagande. Inget ska ses som ”för litet eller för stort”.

Domarkonferens
Den 18-19 okt 2008.

Chow-chow, Eurasier, Japansk Spets, Volpino italiano, Basenji

Presentationsraser: "urcanisraserna" Caanan dog, Perro Sin Pelo del Peru, 

Thai Ridgeback Dog & Xoliotzcuintle

Nu är det snart dags för första domarkonferensen för vår underbara ras.

Vi har under sommarmånaderna sammanställt ett raskompendium 

med hjälp av bilder från er medlemmar & uppfödare.

Till vår hjälp har vi Hans-Åke Sperne som skall presentera vår ras. 

Han har god kännedom om Eurasier, har dömt flera specialer 

och vet hur vår ras fungerar.

Vi får ha 6-8 hundar med på konferensen och i nuläget har vi fått in 

förslag på dessa av medlemmar/ägare. Hundarna ska vara av CK-typ med

trevligt/typiskt Eurasiertemperament. Då det kommer att bli en mycket tuff dag för

deltagande hundar har vi ställt krav att hundarna måste klara pressen att 20-30

domare kommer att gå igenom dem mycket noga. 

// Avelskommittén

Raskompendiet kommer att kunna köpas genom klubben efter domarkonferensen!

18

”Ställ upp hundarna så snyggt ni kan”! Jörgen Brorsson med Selma (Coryana’s Haika), Björn Sundén med Ella (Fridlyckans Ariel), Helena Jansson med Bellis (Balule

Bellizzima) och Katarina Larsson med Allie (Essmania’s Allie).

Vad det så här snyggt du ville att jag skulle stå, matte?

Vad gör han där bak egentligen? undrar Allie
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EPI-provtagning
för Eurasier
En liten påminnelse om att det är viktigt att den pågående forskningen

omkring EPI-Exokrin Pankreas Insufficiens får in blodprover från våra

eurasier. 

Har du en hund som är sjuk i denna sjukdom eller en äldre hund (över

5 år) som är frisk, tveka inte att kontakta Mia Olsson på

Mia.Olsson@imbim.uu.se eller 018-471 45 93. 

Det kostar inget utan det är gratis att lämna dessa blodprov. Kontakta

Mia så skickar hon blodprovsrör och de papper som veterinären behö-

ver, sen kontaktar du din veterinär för provtagning. 

Kom ihåg att vi alla behöver dra ett strå till stacken nu när vi får hjälp

med forskningen kring denna sjukdom på vår underbara ras.

Se också artikeln på sid 19 i nr. 2/2008 av Eurasierbladet.

Marita Andersen

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 registrer-

ing 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

Nyss fyllda 2 år och ser till att strax efter födelsedagen bli….

Svensk
Utställningschampion

SV-07 Lovely Megan’s Anette Benning ”Cindy”
samt

Lovely Megan’s Arnold Schwarzenegger “Atlas”

Stolt uppfödare 
Suzanne Bengtsdotter

Kennel Lovely Megan’s
www.lovelymegan.se

070/492 15 11



Eurasierbladet  2008

22 23

SSUK World Show
Circuit 2008
SSUK World Show Ciecuit 2008 blev
en fantastisk upplevelse med över 700
anmälda ekipage. Aldrig tidigare i
SSUKs historia har vi haft så många
hundar på en och samma utsällning. Alla
deltagare fick en vacker minnesmedal-
jong.
Vi tackar er alla för er medverkan och
för att utsällningen tack vare alla SSUK-
are och andra funktionärer och utsällare,
avlöpte med sådan god ordning och gott
sportmanship.
Se flera resultat på SSUKs hemsida
www.ssuk.se eller www.ssuk.se/utstall-
ningar/showcircuit/resultat.htm

BIS-vinnaren SHIBA – UKCH JILT-
RAIN JACK THE LAD ÄG. MR &
MRS G.C Rodgers

BIS-2 POMERIAN – DKCH KLBCH
LUJUCH DKJUBV 07 SOFFIÉ
QUEEN BEE ÄG. VINNI JACOBSEN;
DANMARK

BIS-3 BASENJI – NORDJV 07 NORDV
07 ENIGMA TUCH OF MAGIC ÄG.
CARINA MORÉN, UPPLANDS
VÄSBY

BIS-4 CHOW CHOW – ORINELL´S
EGO TRIP ÄG. METTE MAJ, DAN-
MARK

År 2009 jubilerar SSUK 10 år
Förberedelser inför klubbens födelse-
dagsfirande påbörjas nu när alla gäster
och hundar från världens alla hörn har
rest hem.

Information har gått till Hund-
Sport..

En kort artikel om SSUK World
Championship 2008 har förberetts för
publicering i Hundsport.

Svar på remiss från SKK

SSUK har ingivit svar på remiss från
SKK, angående eventuellt återinförande
av SKK-valphänvisning via internet.

Domarkonferenser
Domarkonferenskommittén har nu pre-
sentatörer till alla raser på konferensen
och domarkonferenskommittén har nu
återupptagit arbetet efter WDS.

– Den 18-19 okt 2008. Chow Chow,
Eurasier, Japansk spets, Volpino italia-
no, Basenji.
Presentationsraser: ”urcanisraserna”
Caanan dog, Perro Sin Pelo del Peru,
Thai Ridgeback Dog & Xoliotzcuintle.

– Den 10-11 okt 2009
Tyska Spetsar inkl. Keeshond &
Pomeranian, Akita, Shiba, Norsk
Buhund och Norsk Lunnehund.

Rasdatafilerna
När SKKs kansli har öppnat den 28 juli
kommer beställningen av Rasdatafiler
för klubbens raser att verkställas. Det
betyder att klubbarna kan påbörja sin
uppföljning av RAS via lite statistik till
att börja med.

SSUK Nyhetsbrev
Sommarnytt i efterdyningarna av Världsutsällningen

Årgång 2008 Nummer 2

Innehåll i detta 
nummer:

- SSUK World Show   
Circuit 2008

- SSUK 10 år
- Ny Djurskyddslag
- Domarkonferenser
- Ras-statistik-underlag

"RÖK FRITT". 

Du står där och ser dumt på skylten i det fullsatta caféet. 

Din hjärna arbetar på högvarv, och efter ett litet tag vänder du

dig till en förbipasserande servitris och frågar försiktigt:

"Ehh..., får man röka här?" Servitrisen, som är utled på sitt

arbete och på dumma frågor, himlar med ögonen och snäser:

"Läs på skylten där borta!" Känner du igen dig? 

Har du fått inbjudningskort med uppmaningen "Kom ut

klädd"? 

Eller har du bestört rusat ner till stadskärnan efter att ha läst

annonsen "Häst skjuts på torget idag 14.00", för att med hjär-

tat i halsgropen upptäcka att hästen såg ut att må riktigt bra

för att vara dödsdömd, den hade till och med en liten vagn

med glada barn i bakom sig. 

Fick du hoppfulla svar från en "Brun hårig man", en "Sjuk

gymnast" samt en "Full vuxen kamrer" på din kontaktannons? 

Föll du för reklamen "Missa inte de senaste stora kassa suc-

céerna"? Särskrivningssjukan härjar. Tidigare trodde man att

sjukdomen endast existerade hos icke utbildade, påverkade

och analfabeter med en riktigt taskig förkylning, men en nyli-

gen genomförd forskning visar att sjukdomen frodas ända

uppe i samhällets övre skikt. 

Ta butikerna som exempel. Var annars kan du hitta "Kul pota-

tis", "Kalv lever skuren i tunna skivor", "Snabb mat", "Sex fil-

mer från hela världen" eller "Skum permanent"? 

På klädavdelningen står det textat "Helly Hansen super under

ställ". Du tittar till en gång extra under stället och funderar

på om det verkligen är bra reklam för butiken att låta folk

kröka till där. 

Det visar sig att kläderna även är märkta med etiketten "Hand

tvättas separat", men en förklaring till varför man inte kan

tvätta båda händerna samtidigt ges inte. 

Ett par byxor saluförs med orden "Sten tvättade Levis jeans".

"Det var snällt av Sten", mumlar du för dig själv och fortsätter

vidare in i butiken, där det säljs "Jesus sandaler", som ser

förvånansvärt hela och rena ut för att vara tvåtusen år gamla. 

Vid mejerihyllorna står det stolt textat "Vi har sprätt ägg".

"Jaså, har ni gjort det?" tänker du konfunderat och lägger ner

en "Skum tomte", en "Rak apparat", en "Paj form", och en

"Halv akustisk gitarr" i varukorgen. 

Ovanför kylen står det "Här har vi folk öl och läsk", och bat-

terireklamen skryter om att de "räcker mycket längre än van-

liga brunstens batterier". 

På väg mot kassorna funderar du på att köpa en "Fasad flag-

ga" men avstår eftersom du inte vet varför folk skyr den. 

När du ska betala står det skyltat "Vi behöver femtio öringar".

Du funderar på om butiken blandat ihop fiskdisken med kas-

san, men tröstas av att butiken enligt sin reklam i alla fall har

"Svensk talande personal med grund utbildning". 

Utöver detta är personalen tydligen även utbildade i andra

saker, för i reklamen står vidare "Vi arbetar med fel analys". 

När du lyft upp dina matkassar, förvånas du över att den "Lätt

majonnäs" du nyss köpt är precis lika tung som vanligt. 

På väg ut ur butiken blir du stående vid en anslagstavla, där

det på några lappar står: "Gul nackad fågel säljes", "Vilt bord

80 kr per person på Restaurang Full proppad", "Sjö nära tomt

till salu", "Behöver du extra knäck på lovet?", "Fel sökning av

din telefon, billigt" samt "Tom dunkar, 50 kr". 

Du undrar i ditt stilla sinne varför och vad Tom dunkar för

någonting. 

En liten annons nere i ena hörnet fångar ditt intresse. "Jag

uppfyller alla sex önskningar", säger en kvinna och ler så

stort emot dig från papperet att hennes mungipor nästan

möts i nacken. Hennes kläder kan i bästa fall misstas för ett

brett skärp. 

Du suckar och tänker "När jag var liten var det minsann bara

tre önskningar. Fast det var kanske andra sorters sagor". 

Utanför entrén står det "Vi har öppet mellan dagarna", och

strax bredvid en skylt med texten "Håll platsen flyttad".

Eftersom du tänker ta bussen hem så stannar du till, plockar

fram busskortet samt funderar över vilka medborgare som

hela tiden envisas med att flytta tillbaka hållplatsen till det

ursprungliga stället. 

På bussen hem finns en liten skylt som säger "Vi tar inte

emot tusen lappar". Du begrundar detta och kommer fram till

att upp till 999 samer alltså går att klämma in i fordonet, även

om några får trängas bakom något som presenteras som

"Skum släckare". 

Du betalar din biljett och läser texten "Växel i retur skål".

"Skål på er själva" säger du till busschauffören och varnar

honom för att dricka i tjänsten. Visst känner du igen dig? 

Särskrivningssjukan sprider sig snabbare än skvaller på en

syjunta. Innan vi vet ordet av kommer samhället att vimla av

folk som är kända som "Sjuk sköterska", "Er sättare", "Full

värdig medlem", "Halv bror", "Ensam stående kvinna" eller

"Lätt stött domare". 

Så våga visa fram fötterna och skriv i hop orden eller av stava

med binde streck innan vårt moders mål glöms bort av någon

lat mask och sur puppa som inte är svensk älskare. 

Fotnot: Sammanskrivningar florerar naturligtvis också oför-

blommerat i vår vackra värld. Som exempel kan nämnas att på

bageriets reklamskylt för fullkornsbröd hade någon anställd

textat "Vårt bröd bakas av helvete". Undrar om de fick sälja

några av de där limporna?

Ja detta har ju inte riktigt med eurasier att göra men ändock lite kul läsning!

Alla dessa 
avstavningar!

logga
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Röntgenresultat höfter, armbågar samt 
patellastatus och ögonlysning

Namn Regnr Kön HD ED PL Ögon

Atlas S52213/2005 H A

Balder-Balder Egil Asagård S54943/2005 H A UA 0/0

Balder-Balder Hagbard Vidfamne S33303/2006 H B UA 0/0

Coryana´s Jaipur S60946/2006 T 0/0

Coryana´s Jupiter S60951/2006 H B Lbp 0/0

Edeängs Viktor S45566/2006 H A UA 0/0

Essmania´s Allie S61957/2006 T C UA 0/0

Fridlyckans Alma S47947/2007 T A UA 0/0

Fridlyckans Ariel S47948/2007 T A UA 0/0

Fridlyckans Aston S47944/2007 H A UA 0/0

Foxfire Sóley To Granebo S45268/2006 T A UA

Foxfire Stephanie S45269/2006 T A UA 0/0

Foxfire Theresa S15766/2007 T 0/0

Foxfire Quassandra S17801/2006 T A UA 0/0 UA

Foxfire Underlined Ludde S27947/2007 H 0/0 UA

Foxfire Uno to Norway S27494/2007 H 0/0

Foxfire Uricko The Special Gift S27950/2007 H 0/0 UA

Foxfire Urricane S27954/2007 H 0/0

Gomorran´s Galahad S44092/2006 H B UA 0/0

Gomorran´s Gizmo  S44089/2006 H A

Gomorran´s G-Karo S44091/2006 H B UA

Leiionspitz Adorable Abigail S39429/2007 T A UA 0/0

Leiionspitz Adorable Alice S39426/2007 T A UA

Leiionspitz Pepper S35017/2005 H B UA UA

Leiionspitz Xita S10095/2007 T A UA 0/0

Leiionspitz Yowa S17861/2007 T B UA 0/0

Leiionspitz Ypsy S17862/2007 T B UA 0/0

Lejonbols Let´s Dance Slowfox S22863/2006 T C

Lejonbols Seven Oaks S32694/2005 H B UA

Lundvangs Goliat S35983/2007 H A UA 0/0

Lovely Megan's Angelina Jolie S54012/2006 T C UA 0/0

Malva Mirakel M av Terjeviken S62794/2006 T 0/0

Nattfjärilen Azazel S13296/2007 T A

Ronevikens Ambers Idefix S64020/2006 H B UA 0/0

Ronevikens Almas Lucifer S38392/2006 H A

Ronevikens Amber Lillfixa S64021/2006 T D UA

Sund Stamm´s Era Emona S64196/2006 T UA

Zeldas Hopp San S24038/2007 T A 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 oph-

tamologisk kontroll. För  att förhindra att ögonsjukdomar blir ett pro-

blem 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 
höftledsröntgade
hundar!
Eurasierklubben vill visa sin uppskattning till de med-

lemmar 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 hunden har för röntgenresultat. 

Höftledsdysplasi (kallas HD) förekommer inom rasen

och det är mycket viktigt att vi får en överblick av proble-

met. 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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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 avelskom-

mittén, 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.

Uppvärmning
Låt oss ta en kapplöpningshund som exempel. När starten går och hundarna släpps ut ur boxarna uppnår hunden

en hastighet av 60-70 kilometer i timmen på bara några sekunder. Om en sådan hund inte är uppvärmd och vävna-

den inte är förberedd för arbete, är risken för sträckningar och andra skador mycket stor.

Arbetshundar, jakthundar, brukshundar och vanliga familje-

hundar ustätts också ofta för plötsliga påfrestningar, vare sig

de är i tjänst eller i häftig lek med andra hundar. Ett vanligt

exempel är att ta in hunden i en kall bil på vintern för att sen

släppa ut den för att rusa runt och leka.

Med uppvärmnig menas att man genom aktivitet värmer upp

vävnader och höjer temperaturen i musklerna. Genom den

ökade blodgenomströmningen får musklerna lättare att ta upp

näring. Hastigheten på nervimpulserna som får musklerna att

dra sig samman ökar och hunden kan springa fortare med

mindre risk för skador som följd.

Uppvärmning kan bestå av att man promenerar hunden kopp-

lad i 15-20 minuter innan man släpper den lös att springa fritt.

På så sätt får musklerna mjukas upp och är förberedda på

fysikt arbete. Hundar som tävlar eller arbetar i tjänst kan vär-

mas upp mer målmedvetet.

En bra uppvärmning tröttar inte ut hunden utan ökar blodcir-

kulationen och värmer upp musklerna. Den ser dessutom till

att lederna smörjs med ledvätska. Detta ökar rörligheten och

gör dem smidigare. 

En sådan hund har möjlighet att sträcka ut i sin fulla längd.

Sedan är hunden beredd att göra en krävande kroppsan-

strängning utan att löpa särskilt stor risk att skadas. Tävlande

hundar som förväntas att ge allt, krävs att vara friska och en

skadefria.

Du kan också precis som tävlingshundar gör värma upp mer

målorienterat.

Nedan finner du en checklista som kan vara till hjälp vid upp-

värmningen:

1 Gå sakta med hunden i koppel för att efter en liten stund

försiktigt ökar tempot. Bör räcka med 2-3 minuter.

2 Trava i 2-3 minuter

3 Öka till galopp i ca 1 minut

4 Låt hunden göra några korta explosiva rörelser

5 Varva ned en aning genom att avsluta uppvärmningen med

att gå tillbaka till travtakt och sedan ner till gångtempo.

Vi som hundägare kan inte förhindra alla olyckor. Men vad vi

kan göra för att förebygga muskelrelaterade problem och

belastningsskador är att värma upp hunden regelbundet.

Detta håller hunden i fysisk och psykisk god balans. Det får

kanske behålla den friska unghundens naturliga rörlighet högt

upp i åldern.

Artikeln/Insändaren är skriven av Jörn Oleby, författare av

boken Hundmassage och Stretching www.canis.se.
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Det allra första avläsaren kontrollerar när hon/han får röntgenbilden

på sitt ljusbord är att bilden är symmetrisk och fotograferad i exakt

rätt vinkel. Om bäckenet är vinklat blir i regel ena höften bra medan

den andra förefaller sämre. I vissa fall har det mindre betydelse men

det kan vara tämligen avgörande de gånger en hund p g a en feltagen

bild se ut att ha en A- respektive en C-höft. Förutom att bäckenet ska

ligga korrekt förvissar sig avläsaren om att benet ligger parallellt, d v

s att knäskålarna ligger rakt. Divergerar benen innebär det att ledku-

lan pressas in i skålen och resultatet blir missvisande. Kravet på att

knäskålarna ligger rakt beror på att när hunden rör sig är detta

benets riktning, det är så belastningen kommer att verka. Avläsaren

kontrollerar också att röntgenbilderna inte visar perspektivförkort-

ningar som tyder på att lårbenet inte pressats ner tillräckligt.

Följande kriterier fordras för höftledens olika gradering:

A: Höftleden har en absolut passform och ett skåldjup som är minst 

hälften av kulan. Är skålen mycket djup och fin kan i undantagsfall 

en minimal avvikelse ändå ge A.

B: Passformen mellan skål och kula brister något, men skålens djup 

är ändå tillräckligt.

C: Antingen är passformen sämre än hos A- och B-höften eller så 

täcker skålens djup mindre än 50% av kulan.

D: Skålens djup täcker ledkulan endast till 30-40%.

E: Ledkulan ligger nästan alltid utanför ledskålen, d v s den har i 

princip ingen täckning alls.

Framför allt vid bedömningen av A- och B-höfter är Norbergs vinkel

rådgivande.

Emellanåt upptäcker avläsaren andra missbildningar i hundarnas höf-

ter och bäcken. Den vanligaste är att sista ländkotan, och någon gång

första korskotan, är deformerade och ger ett bäcken som sitter fast

felaktigt i ryggraden. Avläsaren gör en kommentar om missbildningen

som kan vara vägledande i de fall hunden i ett senare skede skulle bli

exempelvis halt. Det är möjligt att låta röntga om sin hund och få de

nya bilderna avlästa. 

Vanligtvis blir diagnosen oförändrad. Samtliga resultat registreras och

redovisas på SKKs hemsida. Vid registrering av avkommor är det för-

äldradjurets senaste resultat som gäller. 

Överklagan av röntgenutlåtanden sker genom att hundägaren betalar

en viss avgift (f n 700:-) till SKK. Röntgenbilden skickas till Nordiska

röntgenpanelen vilket för en svensk bild innebär att den granskas i

Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. 

Medelvärdet av dessa tre avläsningar blir sedan det slutliga resultatet,

tidigare resultat stryks. Detta beslut kan inte ändras eller överklagas

ingen. Den röntgenbild som granskas är alltid densamma som gett

hundens resultat men utlåtandet av den tidigare bedömningen är dolt

för de nordiska avläsarna. År 2005 överklagades tretton röntgenbilder,

nio av dessa var höftleder, fyra st armbågsleder. 

En av höftlederna fick bättre resultat, armbågarnas resultat blev oför-

ändrat. År 2006 överklagades tolv höftledsbilder, två av dem fick för-

ändrat resultat, båda till det sämre.

Inom Nordiska Kennelunion, NKU, har man kommit överens om att vid

förnyad avläsning kan omröntgen tidigast göras efter sex månader. I

Sverige kommer denna regel att införas från och med 2009-01-01.

SLAPPA LEDER:

En ”slapp led” är en led vars läge i höftledsskålen förändras. Håkan

menar att en slapphet som är ”försvunnen” från den ena undersök-

ningen till den andra kan vara en chimär. Man lurar sig själv genom att

tro att hunden tack vare ökad muskelmassa har blivit bra och kommer

därigenom att använda en dysplast i avel. En fast led påverkas inte av

sederingsmetod , däremot en slapp led som ger sig till känna i högre

grad om hunden är djupt sederad.

- Det sägs ibland att slappa leder inte är ett problem och att det bara

visar sig när hunden är sederad men det är inte så, säger Håkan, När

hunden har arbetat hårt och blir trött rör sig den slappa leden onor-

malt. Vi vet att om man undersöker ett större antal hundar med slap-

pa leder har en del av dessa artroser, d v s pålagringar. Hos den

enskilda individen är det kanske inget problem, däremot för populatio-

nen.

SÅ GÅR EN
HD-AVLÄSNING TILL

Svenska Kennelklubben har tre veterinärer som läser röntgenbilder, Kerstin Hansson, Jessica Ingman och Håkan

Kasström. Tillsammans granskar de 20 000 höftledsbilder och 10 000 armbågsledsdito. Djurägaren har ingen möjlig-

het att ”beställa” en speciell avläsare, vem som kommer att granska en bild beror på slumpen. Komplicerade fall

diskuteras av gruppen inbördes.

Text lånad med tillåtelse ur Hundsport Special nr 2/2008

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

070-668 04 31

ellinor_andersson@telia.com

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@hot-

mail.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 Bengtsdotter

Lenagatan 16

641 34 KATRINEHOLM

070-492 15 11

info@lovelymegan.se 

www.lovelymegan.se

LUNDVANGS
Inger Lundvang

Södra Nackby 8

730 50  SKULTUNA

021-14 61 60
http://lundvangs.zoomin.se

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
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Klubbens policy för forumet kommer att skärpas så  att de

anonyma insändarna försvinner. De som inte presenterar

sig med för och efternamn kommer att få mail från styrel-

sen om att uppdatera sin profil, för att stå kvar i forumet.

Detta för allas trevnad då Personer som inte vågar stå för

sina inlägg, inte hör hemma på detta forum.

• En grupp har bildats för att se över klubbens stadgar. Den

består av: p-o hedman, a-h hedman, kerstin olofsson och

eva adler. 

• Styrelsen har beslutat att utställningskommittén för

2009-års utställning består av Marita Andersen och Leena

Korpi.

•Domare vid den inofficiella utställningen i Gränna den

21/9 blir Ambjörn Lindqvist, domare och uppfödare av

svensk och finsk lapphund som står inför auktorisation

även för eurasier. Olika aktiviteter kommer att äga rum vid

getingaryds camping under lördagen.

• 8 eurasier kommer att mh-beskrivas på vadstena bruks-

hundklubb dagen före den 20/9. Deltagarantalet är fullt.

• Info från centralstyrelsen SKK:

NKU-länderna rekommenderar att redan 2009 gå över till

internationella benämningar på championatförkortningar.

För SKKs del blir det t.ex. så att SUCh blir SEUCh. FCI har

yrkat att samtliga länder ska genomföra detta till senast

2010.

• Protokollsutdrag fört vid sammanträde SKKs 

avelskommitté: 

§ 79 tidsgräns gällande omröntgen för officiell avläsning av

hd/ed status. NKUs verkställande utskott beslöt vid möte

07-09-20 att det skall gå minst 6 månader innan man kan

röntga om en hund för officiell avläsning av hd/ed.

Beslöt ak i enlighet med nku/vus beslut att det skall gå

minst 6 månader innan ny hd/ed-avläsning kan ske. Regeln

träder ikraft 2009-01-01. (beslut som fattas kan dock bli

föremål för ändring av SKK/CS.)

• Information om SKKs index för hd och ed ” eftersom

höft- och armbågsledsdysplasi (hd och ed) är alltför vanligt

i många raser och sjukdomarna leder till problem och

lidande för såväl hundar som hundägare, gör SKK en sats-

ning på ett utvecklingsarbete med syfte att använda till-

gänglig information bättre genom skattning av avelsvärden

Nyhetsbrev nr 2/2008
Svenska Eurasierklubben

sammanfattning från styrelsemöten den 2/6 och den 7/7-08: 

för hd och ed, så kallat hd-index respektive ed-index” hela

informationen finns att läsa på SKKs hemsida.

• Läs de nya djurskyddsreglerna här:

http://www.sjv.se/download/18.1c72e95711857a2245380

004576/2008-005.pdf
Flera punkter som vi som hundägare bör känna till. Bl.a.

Är det förbjudet att tvångspara en tik, genom att hålla fast

henne, trots att tiken visar obehag och försöker komma

undan. Lär förekomma inom vår ras också, tyvärr! En tik

får inte genomgå mer än högst 2 kejsarsnitt. Om man vid

utställning håller sin hund i en bur, så måste två sidor

vara täckta. Djur får inte användas i avel om parningskom-

binationen ökar risken för sjukdom eller funktionshinder

hos  avkomman, samt djur som visar olika beteendestör-

ningar såsom starka rädslereationer eller oprovocerad

aggressivitet.

Ett litet axplock av vad det finns för bestämmelser i de nya

djurskyddsreglerna, så använd länken för att läsa hela

bestämmelsen, det är vår skyldighet som djurägare!

Några resultat från ssuks circuitutställning och world dog

show. Fler resultat finns på skks hemsida genom länk

första sid.

Vid SSUKs circuit-utställning den 5 juli

BIR, Adam av Geehrbacch , Norge

Cert- hane, Filurias Amadeus, Sverige

Cert-tik, Lejonbols Pomperipossa, Sverige

Resultat World Dog Show 2008 (World Winner)

BIR och WW-08, hane multichampion Samurai de Chow´s

de Mong Ha, Portugal

WW-08 tik Albionspitz Aerin, Storbritannien

JWW-08 hane Dartagnan of the Nordic Dream, Finland

JWW-08 tik Leiionspitz Adorable Alice, Sverige

Vww-08 hane Multichampion Blue Creek´s Ilya Ildefonso,

Finland

Bästa uppfödargrupp kennel Leiionspitz, Sverige

Ha en fortsatt skön sommar så syns vi i Vadstena/Gränna!

Informationskommittén, Eva Adler eva.adler@3mail.se

Eurasiergalleri

Albionspitz Else Fotograf Hege Strand

Ilifos Ella Fotograf Madeleine Andersson

Leiionbols PimPim

Balder- Balder Ystra Vidfamne

Leiionspitz Beautiful Basima

Skicka gärna in bilder 

på din Eurasier i aktiva 

och roliga situationer. 

så publicerar vi dom på

lämplig plats i tidningen!
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Utställningsresultat Utställningsresultat
Köping-Västerås SSUK Nat 

2008-04-19 

6+6 Domare: Gunnel Holm

BIR Cert Champion Leiionspitz Quattro

BH-2 Lejonbols Chivas Regal

BIM Cert Leiionspitz Ypsy

Västerås Nat 2008-04-20

13+13 Domare: Peter Hansaryi

BIR Leiionspitz Quattro

BH-2 Cert Filurias Bastian

BH-3 Balder-Balder Thule Asagård

BH-4 Lejonbols Chivas Regal

BH-R Lovely Megan´s Al Pacino

BIM Cert Malva Mirakel M av Terjeviken

BT-2 Lovely Megan´s Anette Benning

BT-3 Lejonbols Cappuccino Chiaro

BT-4 Leiionspitz Wajda

BT-R Risan Gårdens Celeste

Hässleholm Nat 2008-05-17

2+4 Domare: Joyce O’Connor

BIR Cert Leiionspitz Adorable Alice

BT-2 Ilifos Esmeralda

Österbybruk Nat 2008-05-24
8+3 Domare: Kurt Nilsson

BIR Leiionspitz Quattro

BH-2 Cert Champion Leiionspitz Unic

BH-3 Lejonbols Chivas Regal

BH-4 Lejonbols Figaro

BIM Cert Lejonbols Cappuccino Chiaro

Sundsvall Nat 2008-05-25

2+3 Domare: Freddie Klindrup

BIR BIG-4 Leiionspitz Unic

BH-2 Risan Gårdens Cesar

Piteå Int 2008-05-31
2+3 Domare: Anita Lindroos

BIR Cert CACIB Champion

Tuulisenrannan Ritarirevontuli

Norrköping Nat 2008-05-31

9+4 Domare: Göran Hallberger

BIR CACIB Foxfire Barney

BH-2 Cert R-CACIB Foxfire Caliber

BH-3 Sund Stamm´s Chico Costello

BIM Cert CACIB Essmania´s Alzea

Vänersborg Int 2008-06-07
9+2 Domare: Carl Gunnar Stafberg

BIR Cert CACIB Champion

Daniella av Geehrbacch

BIM CACIB Festus av Nixenspitze

BH-2 Cert Balule Cactus

BH-3 Leiionspitz Raikuli Remy

BH-4 Zeldas Red Hot Chili Pepper

BH-R Trollhovds Mayo

Avesta Int 2008-06-14

5+5 Domare: Dan Ericsson

BIR Cert CACIB Risan Gårdens Celeste

BT-2 R-CACIB Gomorran´s Gullan

BT-3 Lejonbols Let´s Dance Jitterbug

BIM CACIB Lejonbols Chivas Regal

BH-2 Cert R-CACIB Champion

Zeldas Emil Extremist 

BH-3 Lejonbols Figaro

Vännäs Int 2008-06-14
4+0 Domare: Nina Karlsdotter

BIR CACIB Leiionspitz Quattro

BH-2 R-CACIB Risan Gårdens Cesar

BH-3 Cert Champion Lejonbols Harry Potter
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Ransäter Int 2008-07-26

Domare: Per-Erik Wallin

BIR CACIB Albincherolito

BIM Cert CACIB Leiionspitz Xantippa

BT-2 R-CACIB Gomorran´s Gullan

BT-3 Lejonbols Cappuccino Chiaro

BT-3 Carmen av Geehrbacch

Svenstavik Int 2008-08-02

4+2 Domare: Matti Tuominen

BIR Cert CACIB Dennis av Geehrbacch

BH-2 Risan Gårdens Desmond

BH-3 R-CACIB Risan Gårdens Cesar

BIM Cert Risan Gårdens Datsy

BT-2 CACIB Risan Gårdens Celeste

Ronneby Int 2008-08-10

5+6 Domare: Steffi Kirschbichler

BIR Foxfire Jackpot

BH-2 Foxfire Barney

BIM Sund Stamm´s Donna Nena

BT-2 Cert Foxfire Urricane

Skellefteå Agility 2008-07-19
9 startande Domare: Lotta Näslund

Hoppklass III Large

Noll fel CERT Leiionspitz Newa

Södra 2008-07-06
Domare: Tomas Danielsson

Rörligt prov – Anlagsklass

GK Foxfire Quanda

Värmland 2008-06-01
Domare: Ann-Christine Elfsmo

Rörligt prov – Öppenklass

1  SVCh Balule Cactus

Balder-Balder Hagbard Vidfamne

Genomförd MH

Ägare: Anders Soläng, Flen

Balder-Balder Birka Breidablick Beskrivaren

avbryter efter moment 6c

Ägare: Anna-Karin Lundberg Tyresö

Utställningsresultat Utställningsresultat
Gällivare Int 2008-06-21

1+2 Domare: Rajko Rotner

BIR CACIB BIG-4 Leiionspitz Quattro

BIM Cert CACIB Eucham´s Holly

BT-2 R-CACIB Arcilla

Tvååker Nat 2008-07-11
4+3 Domare: Myra Thomas-Rhodes

BIR Cert Leiionspitz Remuz

BH-2 Balule Cactus

BIM Cert Leiionspitz Beautiful Blossom

BT-2 Orionstjärnans Dafne 'Harrysdotter

Tvååker Nat 2008-07-12
4+7 Domare: Paolo Dondina

BIR Cert Leiionspitz Remuz

BH-2 Balule Cactus

BIM Cert Kærlundegård´s Ronja Lowa

BT-2 Leiionspitz Beautiful Blossom

BT-3 Leiionspitz Beautiful Binti

BT-4 Orionstjärnans Dafne 'Harrysdotter

Alfta Nat 2008-07-13
5+2 Domare: Margareta Sundqvist

BIR Zeldas Emil Extremist

BH-2 Cert Champion Ilifos Anton

BIM Lejonbols Pomperipossa

Köping Nat 2008-07-19
4+3 Domare: Dan Ericsson

BIR BIG-R Leiionspitz Quattro

BH-2 Cert Risan Gårdens Dizel

BIM Lejonbols Pomperipossa

BT-2 Cert Risan Gårdens Duchess

Agility

Viltspår

MH-beskrivning
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SSUK Circuit i samband
med World Dog Show 5 juli
BIR – Adam av Geehrbacch, 

äg. Turid Sommerstad, Norge

CERT – Lejonbols Pomperipossa, 

äg. Margaretha Bergman-Wäppling, Ekerö

CERT – Filurias Amadeus, 

äg. Birte Pedersen & Steen Nielsen, Danmark

Bästa uppfödargrupp – Kennel Leiionspitz, uppf. Marita

Andersen & Göran Carlstedt, Mora

WORLD DOG
SHOW 2008
BIR CACIB WW-08

Samurai de Chow´s de Mong, 

äg. Teresa de Villas Boas, Portugal

CACIB CERT WW-08 - Albionspitz Aerin, 

äg. Olwen Watkins, GB

CERT JWW-08 - Dartagnan of the Nordic Dream, 

äg. Elina Erkkilä, Finland

JWW-08 – Leiionspitz Adorable Alice, 

äg. Pernilla Bengtsson, Munka-Ljungby

VWW-08 - Blue Creek´s Ilya Ildefonso, 

äg. Elina Erkkilä, Finland

Bästa uppfödargrupp – Kennel Leiionspitz, 

uppf. Marita Andersen & Göran Carlstedt, Mora

Svenska
Eurasierklubbens

officiella rasspecial
2009

Nu är det dags att boka in Pingsten 2009 i

din almanacka för Eurasierspecialen

29-31 maj 2009
Plats: Degernäs/Degerfors

Domare: Rose-Marie Emery

(reservation för domarändring)

Mer information kommer i följande 

nummer av Eurasierbladet

Rapport från Norska
Eurasierspecialen 
på Hokksund Camping
I augusti hade NEK sin årliga rasspecial och domaren

Eivind Mjærum hade knappt 50 hundar att gå igenom.

BIR blev Adam av Geehrbacch och hanhundcert gick till

Emil av Geehrbacch. BIM blev den svenska tiken

Lejonbols Tutti Frutti som också fick certet och därmed

även Svensk champion.

Eurasieralmanacka 2009

Då var det dags för en ny Eurasieralmanacka.

I december kommer almanackan att finnas till försäljning men endast en begränsad upplaga 

kommer att tryckas eftersom klubben de senaste åren haft många osålda almanackor.

Det går dock bra att förbeställa redan nu, det underlättar också för mig så att jag vet lite hur

många som ska beställas. Priset blir runt  110-120 kr och den kan ni väl inte missa.

Till almanackan behövs foton, så jag vill jag ha in bilder, framför allt i liggande format (går även

bra i stående), bra kvalité och skärpa, hunden/hundarna ska täcka upp så mycket som möjligt av

fotot. Jag kommer att välja vilka foton som kommer med och min tanke är att få med så många

färgvarianter som möjligt och i olika miljöer/årstider och även få representanter från så många

uppfödare som möjligt. 

Endast foton via mail mottas, senast 1 november.

Ej uppställningsfoton!

Beställning/skicka bilder görs till mkma@bredband.net 

eller på telefon 073-528 70 93, 0250-663064.
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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 perso-

nuppgifter 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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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

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 15 februari

nr 2 15 maj

nr 3 15 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, vit-

fläckig 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 PAYÉ


