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Vår nya ordförande. 
Jag heter Monica Algotsson och bor i en liten ort som heter Kolsva.

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att få bli ordförande i 

Eurasierklubben.

Vad har jag då för meriter för att kunna klara av detta tunga arbete. Jag har varit föreningsmänniska sedan 20 års ålder så det är 

40 år sedan jag startade den banan. Det var då jag började utbilda mig i  det mesta som rör hundar.

Jag har sysslat med allt som rör hunderiet. t.ex. uppfödning, dressyr, 

genomgångna kurser såsom mentaltest, hundens signaler, osv. 

Genom åren har det blivit ett 50-tal.

Jag har en sak kvar som jag vill göra och det är att få åka till 

vargarna i Kolmården.

Jag har varit med och arbetat fram den lilla rasen Japansk spets till 

en frisk liten allroundhund som jag körde både bruks-spår och lydnad 

med då kroppen tillät det.

Karaktärsprov ansåg jag att alla mina hundar skulle klara och det var 

inget problem.

Så jag ser inte så stor skillnad på arbetet med Japanska spetsen och 

Eurasier. Det är också en ganska ny ras som behöver vårdas på bästa 

sätt för att få behållasina rasegenskaper, sin friskhet och få vara fri 

från sjukdomar.

Mitt sätt att arbeta är information om allt som rör hunduppfödningen 

av rasen. Jag tror inte man kommer särskilt långt med förbud.

Detta är min åsikt men vi är många som har åsikter om hur man 

jobbar med rasen på bästa sätt. 

Jag har därför anordnat en uppfödarträff i anslutning till 

specialutställningen i Maj.  Tänkte även ha ett medlemsmöte så ni 

medlemmar kan ge er åsikt om klubben fortsatta arbete.  Se Kallelse 

till medlemsmöte, uppfödarträff.

Det skall bli roligt att få träffa er medlemmar och jag hoppas det 

blir många som  kommer till oss i Degernäs både till medl.mötet/

uppfödarmötet på lördag och specialutställningen på söndag.

OBS! Styrelsen saknar kommittéer såsom infokommitté, 

avelskommitté, utställningsansvarig. Är du intresserad att 

jobba med detta för klubben, så hör av dig

Monica Algotsson.



Eurasieralmanacka 2010?

Beställ senast den 15 oktober 2009

Pris: 150 kronor

Porto 1-2 st 30 kr, 3-4 st 35 kr.
Beställningen skickas till: 

eller ring på elefon

Betala till SvEuK:s postgiro 71427-9, ange namn, ort ochantal.

OBS! Det går inte att beställa almanackan endast genom att betala, du måste även BESTÄLLA den via något av alternati-
ven ovan.

GLÖM INTE  att betala för porto, beroende på hur många almanackor du beställer.

Presenttips till dina valpköpare!
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Ny logotype??
Var med och rösta!!

Hur skall klubbens logotype se ut framöver?? Som i dag, eller något nytt?

Här nedanför ser du totalt     förslag, den nuvarande loggan samt     nya förslag.
Maila in din faborit senast den 25 april till medlemsartiklar@eurasierklubben.se

Det vinnande bidraget kommer att fi nnas på klubbens medlemsartiklar till försäljning under vår Eurasirspecieal i 
Degernäs! Klubben har en ny leverantör från miten av maj, så det kommer en hel del nyheter i vårt utbud.

Välkommen med din röst!

Nr  1 Nr  2

Nr  3

Nr  5 Nr  4
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Hanterträning -Eurasier
Ulla-Carin Totney - Kennel Foxfire

Ulla-Carins Foxfi re Show & Handling Course
Bilder från vår hanterings-kurs speciellt för Eurasier

Idén till detta fi ck jag när jag upptäckte att många eurasierägare har svårt att lära sina hundar att bli hanterbara.Nu är det ju inte bara för ut-
ställningar som hunden ska acceptera att domaren ”klämmer och känner” samt kollar att tänderna fi nns och att bettet är som det ska. Hunden 
ska ju även vaccineras årligen och veterinären behöver ju också känna över hunden ordentligt. Ägaren ska ju själv också kunna göra pälsvård, 
klippa klor och kolla tänder.

 

Nu åker vi runt till olika platser - hemma hos någon för det mesta. Här har vi träffats hos Sin's nya familj i närheten av Oskarshamn. 
Många gånger är vi numera 15-20 hundar med tillhörande familjer. Först hälsar vi bara och står gärna och pratar en stund så att våra 
hundar kopplar av.

Våra träningar går till på ett enkelt sätt - vi börjar med att springa runt i en ring. Efter ett par varv så går vi runt och känner genom hun-
darna precis som en domare gör. Matte eller husse får lära sig hur de ska hålla sin hund och att ge den sitt stöd - hunden ska ju kunna lita 
på sin husse eller matte - 



Nedan följer några bilder där Rose-Marie skapar en kontakt med en av deltagarna och efter 
några minuter följer ”Smilla” glatt med.

Lite extra störning skadar inte heller när 9-månaders "Hebbe", en 
Jack Russel, springer runt och försöker få igång alla andra. Både 
"Luna" och "Sin" sköter sig bra.

Att kunna ligga och koppla av när andra springer och då även med 
annan person som håller kopplet. Barney var den hund som vi star-
tade med att träna på detta sätt och att det varit framgångsrikt visar 
väl att han är en av de vinstrikaste eurasier i världen.

Som synes så har 
vi denna gång fått 
med en dobbis 
och de behöver 
faktiskt också 
träning. 
Det är en konst 
att kunna ställa 
upp en dobbis 
snyggt.
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Thule på fjällvandring
Jag har länge haft en dröm att om att fjällvandra med min älskade Thule, min Eurasierhane, där jag för min inre 
syn sett vidderna, vilda djur, älvarna och friheten och där Thule  skulle få njuta av sitt ursprungselement!

Vi gjorde slag i saken, Georg-min särbo, Thule och j Vi bilade upp till 
Jämtland och Åre i augusti. Resan delades upp så vi bodde en natt 
på vandrarhem, hundrum, i Hudiksvall. Hundrummen kan se olika 
ut men i regel är demycket enkla. Vid framkomsten stod Åre i sin 
fi naste skrud med bergen, Åre älv och Åreskutan med sina fl äckar 
av snö.

Dagen därpå beslöt vi att vandra i Ullådalen och rustade med varma 
kläder, stövlar och inte dt minst viktiga - MAT - startade vi. Mat i 
dethär fallet var smörgåsar med skinka, ost, ägg som både vi och 
Thule kunde äta. Varm choklad är gott till! Vatten behövde vi inte ta 
med. Vi litade på fjällbäckarnas klara vatten!

Jag hade sele och lång lina på Thule. Han kunde känna sig r’tt 
så fri och det innebar en säkerhet för renar och eventuella andra 
djur och kändes tryggt för mig! Jag kombinerade vår vandring med 
inkallningsövningar, speciellt då jag såg på hans kroppspråk att han 
kände av något spännande!

Thule var så pigg, sprang och tittade nyfiket. et här var något nytt 

och spännande för honom me bl.a. våta myrmarker där han balan-

serade så fint på utlagda brädor för vandrare. Vi kom till härliga 

forsar där han sprang bland stenar, drack vatten och blev avsvalkad 

sedan ner i den ibland gyttjiga mossan!

Han sprang före oss med linan bakom sig och stannade emel-

lanåt, vände sig om och kontrollerade att vi var med! Vilken fin 

färdkamrat! Vi gick utmed mindre forsar och letade efter ett 

bra vadstlle och Thule hjälpte till genom att försöka ta sig över! 

Thule är 3 år nu och det är fantastiskt att märka att han mognat, 

lyssnar bättre än tidigare, och som jag tycker, förstår vad jag 

menar.
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Vi klättrade uppåt mot höjderna med fjällbjörkar, dvärgbjörkar och hjortron (mina favoritbär). Thule stod ofta och tittade förundrat på 

forsar med fallhöjd och gick för att svalka sig. Det här är ju hans element! Rasten tog vi i en sluttning vid forsen och samtliga fick en 

skön vila, för det är också arbetssamt, stigarna är ofta fulla av rötter, stenar och lera. Vi var dessutom mycket hungriga! Efter någon mils 

vandring närmade vi oss utgångspunkten. Thule lät sig motvilligt bli tvättad om sina svartlortiga ben i en bäck innan vi kom fram till bilen 

som han snabbt hoppade in i och la sig trött!

Väl hemma igen kastade han sig över sin matskål!
Vi hade fått fina skönhetsupplevelser och andats härlig fjälluft, så vi var så nöjda!

Hälsningar till alla Eurasier från Balder-Balder Thule Asagård,
Foto: Georg och Kerstin

Eurasierbladet 2009
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Inåtvända ögonlock

Att som liten uppfödare behöva uppleva detta, kan vara frustrerande. 

Men säger nog många, ” Det finns andra sjukdomar som är värre!”

Ja, visst finns det det, men man står sig själv närmast.

Det jag pratar om är en ögonsjukdom som heter ENTROPION.

 

Mig veterligt har jag aldrig hört talas om detta förr i våran under-

bara ras.

 

Är det Vanligt?

Har någon annan valp eller vuxen hund ( Eurasier) haft eller har 

det? 

Hur vanligt är det? Osv,osv.

Frågorna är många, men svaren kanske inte lika många.

Många uppfödare säger nog….

Nä, aldrig hört talas om det i våran ras.

Är det möjligt att det endast är min underbara valp som råkade få 

ett sånt fel, eller är det någon mer som råkade ut för detta?

Entropion är vanlig hos chow-chow, så det är ju inte konstigt om 

den finns hos Eurasiern oxså, eftersom vår ras består av Stor spets, 

chow-chow  och samojed. 

Ordet Entropion kommer från grekiskan och betyder ”en”( –in) och ” 

tropion” ( vändning). Alltså är det innåtvända eller rullade ögonlock.

Det finns varianter som har både övre och nedre ögonlocken vända, 

även en med bara övre eller bara nedre ögonlock innåtvända.

-en riktig smäll för oss mindre uppfödare

Symtomen är: rinnande ögon, kisande ögon ( hår ligger och skaver 

på hornhinnan).

Vid riktigt kraftig entropion kniper djuret kraftigt med ögonen, 

detta kan medföra ,att ögats ringmuskel ”tränas att knipa” och det 

blir en kramp eller spasm i muskeln.

 
Djupa infekterade sår kan uppstå, hornhinnan blir sårig och ärrig. 

Detta är mycket smärtsamt för djuret.

 I värsta fall, kan hornhinnan perforeras, så att ögat brister och går 

förlorat.

Nu har jag målat f-n på väggen, men är man observant, så ser man 

det klart och tydligt, och det åtgärdas lätt med ett par suturer i 

ögonlocket om det är en valp eller unghund.

Slutoperationen om den behöver göras, görs när hunden har växt 

färdigt, ungefär vid 1-års ålder.

Nu undrar säkert många hundägare: Går det på försäkring?

Jag har kontrollerat om det täcks av ” dolda fel försäkring” Men nej, 

utan det går på hundens egen försäkring, beroende på vad man har 

för försäkringsbolag. Själv har jag Folksam, och dom täcker upp ev 

operationer. För att vara riktigt säker, kontrollera med ert eget för-

säkringsbolag vad som gäller. Var riktigt noga med att fråga om allt 

möjligt, det är er försäkringsbolagen lever på.

Jag har sökt information på entropion, jag har googlat, och fick fram 

riktigt mycket matnyttigt.

Doggy har en tidning, som heter Doggy rapport, veterinärinforma-

tion från Doggy AB, där hittar man oxså väldigt mycket bra info.

Vid pennan - Monika Jacobsson, Orionstjärnans kennel
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  Pingst med Eurasier
Söndag 31 maj

Domare: Rose-Marie Emery

Valpdomare: Verna Jansson

I år kommer utställningen att äga rum på Degernäs camping, Degerfors.

Avgifter valp & veteran 150 sek
Övriga offi ciella klasser 280 sek

OBS! Flerhundsrabatt fr.o.m. 3:e hund, med samma ägare, halva priset i offi ciell klass.
(Veteraner över 10 år deltar också i SvEuk’s hedersklass för seniorer)

Sista dag för anmälan och betalning till utställningen är 5/5 2009.
Betalning sker till BG 5101-5030. Vid betalning från utlandet ange

IBAN: SE868 000 81661 903975 7068
BIC:SWEDSESS

OBS! För utländsk hund som för första gången deltar på utställning i Sverige bifogas kopia på 
stamtavlan med anmälan!

Anmäl på SKK’s 3-sidiga blankett eller SvEuk’s anmälningsblankett.
Anmälan tas endast emot per post!

Anmälan skickas till Yvonne Janzén, Trillavägen 3, 746 39 BÅLSTA

Passa på att annonsera i utställningskatalogen. Material skickas till Yvonne Janzén, info@
tazzar.se

Vi tar tacksamt emot och skulle bli glada om ni vill skänka priser till utställningen. Har du 
något du vill skänka, kontakta Jenny Sandvall, suppleant1@eurasierklubben.se, 

Ingela Ågren, kassor@eurasierklubben.se eller 
Tina Andersson, ledamot2@eurasierklubben.se

För att boka stuga ring direkt till Degernäs camping 0586-44999

Vägbeskrivning: Från Karlskoga vid rondell kör väg 205 mot Degerfors, kör 9,3km, ta vänster i 
rondellen till Häshagsvägen, kör 600m, kör vänster mot campingen.

Hjärtligt välkomna 
önskar

Styrelsen och utställningskommittén

Eurasierbladet 2009



Klickerträning   

Boktips!

[Klickerträning för din hund.] (2005) Morten Egtvedt & Cecilie 
Koeste.

Med risk för att låta som alla andra - den här boken är suverän! 

På lite drygt 200 sidor har författarna lyckats få med: vad klicker-
träning överhuvudtaget är; varför du bör träna med klicker; viktiga 

detaljer att tänka på; targetingträning med mera, med mera. 

Dessutom ägnas hela 73 sdior åt beskrivningar av praktiska öv-
ningar! boken är otroligt pedagogisk så att till och med en klicker-
nybörjare som jag förstår både poängen och metoden, varje kapitel 
avslutas också med en kortare sammanfattning vilket är riktigt bra 

då det är många nya saker att hålla i huvvudet för en nybörjare. 

Varje övning är mycket tydligt presenterad och schematiskt 
uppställd och det fi nns till och med utrymme för dig att fylla i när 

hunden klarat ett delmål så du vet var i träningen du är på respek-
tive övning. 

Klart värd att köpa!

Träningsmetoden som man använder vid "klickerträning" kallas 
shaping som betyder formning. Man låter helt enkelt hunden prova 
sig fram till det rätta beteendet genom att belöna små, små framsteg 
med hjälp av klickern

För att lära hunden att ljudet av klickern är positivt och att ljudet bety-
der att godis är på väg, så börjar man med att klicka och mata hunden 
ett antal gånger i början. För att inte skrämma hunden med det något 
skarpa ljudet av klickern kan man börja med att klicka i fi ckan för 
att så småningom plocka fram klickern helt. Att till en början träna i 
ostörd miljö är viktigt, gärna hemma i köket.

För att lära hunden att ljudet av klickern är positivt och att ljudet 
betyder att godis är på väg, så börjar man med att klicka och mata 
hunden ett antal gånger i början. För att inte skrämma hunden med 
det något skarpa ljudet av klickern kan man börja med att klicka 
i fi ckan för att så småningom plocka fram klickern helt. Att till en 
början träna i ostörd miljö är viktigt, gärna hemma i köket.

Timing är viktigt dvs att klicka i rätt ögonblick. Om det sedan tar 
några sekunder för att ta fram godiset eller kasta bollen spelar ingen 
roll. Tänk dig att du tar ett foto med en kamera.! Hunden visar ett 
beteende, klick -”perfekt, bra, vad duktig hunden är”. Du hann med 
att ge förstärkning på rätt ställe, du fi ck ett ”foto” av vad du ville 
belöna. Det är vad hunden gör när den hör klicket som den kommer 
att upprepa igen. Oftast när man börjar med klickerträning, är det si 
och så med timingen. Var inte orolig du lär dig under tiden du tränar. 
Börja med en övning som inte har någon betydelse för dig, kanske en 
cirkuskonst.   

 
Man ska ALDRIG klicka för att få uppmärksamhet eller för att kalla in 
hunden. Då förlorar klickern sin betydelse och blir en inkallningssig-
nal.Om hunden luktar på en kissfl äck när du klickar så är det det be-
teendet som du belönar. Man kan använda klickern i inkallningsträ-
ning men då ska man klicka när hunden kommer, eller när hunden 
tar kontakt dvs markera för hunden när den gör rätt.  

 
Upprepa inte klicket. Om hunden gör något extra bra, och du vil 
belöna extra, klicka bara en gång, men ge en ”jackpot” efter klicket i 
form av en handfull godis och mycket beröm, lek och kel.   

Träna i korta pass. Se till att hunden lyckas under träningen och att 
träningen är rolig.

Vänta dig inte det färdiga, perfekta beteendet direkt. Klicka och 
belöna små steg i rätt riktning. Öka svårigheten stegvis. Om hunden 
slutar visa beteendet gå tillbaka i träningen och belöna i ett tidigare 
skede.  

Om du kör fast så gör en lätt övning som hunden klarar och avsluta 
med en jackpot. Sluta passet innan du blir frustrerad, det går för-
modligen bättre nästa gång.

 
När hunden lärt sig att utföra något för klicket kommer den att 
göra detta spontant, för att försöka få dig att klicka. Nu är det dags 
att lägga in den retning som ska utlösa beteendet, som t ex ett ord 
(”kommando”) eller ett handtecken. Klicka nu bara när beteendet 
visas i samband med den retning du valt ( Säg ”ligg” - hunden lig-
ger - klick!). Omvänt - nonchalera hunden för beteendet när det inte 
föregåtts av retningen. (Klicka inte när hunden lägger sig spontant).

Exempel på första övning

Att få ögonkontakt med hunden är en bra övning att börja med. Det 
är bra om hunden kan sitta under denna övning dock ej nödvändigt. 
Själva övningen är enkel:
 
Klicka varje gång hunden tittar dig i ögonen och efter varje klick ger 
du den en godbit.
 
Efter ett litet tag ser det ut som hunden sitter och tigger, det är bra. 
För att nu göra det lite ”svårare” för hunden kan du hålla godisburken 
i handen och sträcka ut armen i sidled. Hunden kommer nu att titta 
på burken ett tag och även bli en smula frustrerad. Efter ett tag så 
sneglar hunden upp på ditt ansikte och då klickar du och ger den en 
godisbit.
 
Sträck ut handen igen och när hunden släpper burken med blicken 
och tittar på dig så klickar du och belönar med en godisbit.

Efter en stund kommer hunden förmodligen att titta mer och mer på 
dig därför att den har lärt sig att det är genom att titta på dig som den 
får klicket, då kan du utöka tiden som hunden ska titta på dig för att få 
klicket och godbiten. Målet kan vara exempelvis 15 sekunder.

Om man vill träna in ett svårare beteende som att t ex hoppa in i bilen 
så delar man upp ”momentet” i små delar. I början klickar man varje 
gång hunden tittar på bilen. 

När den kan det så väntar man lite och klickar när den går mot bilen 
och sedan när den luktar på bilen. Nästa steg kan vara att den sätter 
upp en tass på tröskeln osv. 

Man använder sig alltså inte av bestraffningar om hunden gör fel utan 
man förstärker det rätta beteendet. Hunden får prova sig fram och 
den vill ju få dig att klicka och för att få det måste den ju göra som du 
vill, eller hur!  

emma i köke

unden att ljud
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Kallelser -- TACK -- Blänkare    
Eurasierbladet 2009

TACK

Tack till de uppfödare som svarade på meilfrågan om 

valp-priser. 

/ Styrelsen

Uppfödare

Ni ger väll era valpköpare valp-gåvo-medlemskap i klub-

ben?

Kontakta vår medlemsansvarig för vidare information.

/ Styrelsen

Önskar även er en trevlig helg.

Kan tänka mig att ni sitter och myser med er valp. 

Visst är det underbart!!

Malin

       Kallelse

Styrelsen kallar medlemmarna i Eurasierklubben till     

Medlemsmöte 

Lördagen den 30/5-2009. kl. 13.00

Plats är inte klar men informationen om platsen kommer 

på hemsidan och information kommer att finnas på cam-

pingen samma dag från kl. 12.00 till 12.30 

fråga efter Monica Algotssons stugnummer. 

 eller kontakta mig på mobilen 073-0520422.

  Kallelse

Styrelsen kallar medlemmarna i Eurasierklubben till

 Uppfödarmöte

Lördag den 30/5-2009. kl. 15.00.

Plats är inte klar men informationen om platsen kommer 

på hemsidan

och information kommer att finnas på campingen samma 

dag 

från kl. 12.00-12.30 

fråga efter Monica Algotssons stugnummer.

eller kontakta mig på mobilen 073-0520422

Till deltagande klubbar i 
2008 års

Domarkonferens

SSUK sänder ett stort tack 

för er medverkan vid 

2008 års Domarkonferens! 

Ett särskilt stort tack för ert deltagande inför 
domarkonferensen, till alla de hundägare som ställde upp 

och vek en helgdag för klubbens räkning och till övriga funk-
tionärer som aktivt deltagit för att det skulle bli

 en bra konferens.

Det seriösa och generösa sätt ni inbjöd alla deltagare att se 
och uppleva era hundar och den tid ni avsatte för detta, 

var mycket uppskattat.

Tack ! 

Vill du berättaom din valp?

Valpägare - hör av dig med små  historier ur 
vardagen med din valp så tar vi in dem vartefter 

vi har utrymme i tidningen
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Tik: Fridlyckans Alma ”Carmen”

Ägare: Yvonne Ström

Motivering av juryn: En tik som på ett mycket trevligt sätt visar att vi 

har en mångsidig ras. Carmen har både tävlat lydnad och bruks med 

stora framgångar, samt inspirerat till en eurasier-lydnadskurs. 

Matte berättar:

Tusen tack! Det var riktigt roligt att Carmen fick dessa utmärkelser! 

Carmen har kanske blivit lite väl upplåst och påstår att hon numera 

bara tänker hörsamma epitetet “GuldCarmen”!

Från början var det tänkt att Carmen, som är min mammas hund, 

skulle få följa med mig och mina hundar ut i skogen “när vi ändå 

skulle dit”. Kanske skulle hon också få sig ett och annat viltspår när 

de andra hundarna tränade “på riktigt” för aktiveringens skull...

Nu siktar hon på nästa bruksklass där hon ser fram emot att slå fler 

schäfrar! GO EURASIERS!

MVH Förar-matte Karin & GuldCarmen

Hane: Lundvangs Cassius-Clay ”Cassius”

Ägare: Kerstin Olofsson

Motivering av juryn: En hane som på ett mycket förtjänstfullt sätt räd-

dat livet på sin son ”Mojje” 1,5 år gammal. Cassius visar hur kloka 

våra eurasier är. En riktig bragdhund. 

Matte berättar om mig:

Cassius var mycket livlig som valp och hittade på en massa bus, vi 

bodde på Kungsholmen och han kallades allmänt för ”Kungsholmens 

lilla älskling” glad, öppen och orädd.

Hans trevliga sätt har gjort att det har gått bra på utställninghan är 

Svensk och Finsk Champion och MH- beskriven med bra resultat. 

Han vill hälsa på alla småbarn, gillar att vara i centrum och bli gul-

lad med det kan vara problem när vi går förbi Dagis ( tar lite tid) Alla 

barnvagnar är också intressanta dom små måste kollas och pussas 

på.Han gillar också valpar och har en ängels tålamod med dom. 

Eftersom jag är handikappad har jag stor hjälp av honom, vid flera 

tillfällen har han hjälp mig upp när jag har ramlat.

Han har vid många tillfällen visat att han är mycket klok, tänker och 

listar ut lösningar,

         Fridlyckans Alma  ”Carmen”

  Lundvagns Cassius-Clay  ”Cassius      

Årets Guldeurasier -  Resultat
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Guldurasier forts

Årets utställningseurasier:

Tik 1: Malva Mirakel M av Terjeviken 

Ägare: Anna-Karin Lundberg

Poäng: 185

Matte berättar:

Min Malva Mirakel har fått guldmedalj, stolt och glad över det vill jag 

gärna berätta lite om henne. Malva är den gladaste och roligaste hun-

den man kan tänka sig. Hon är aldrig sur eller vresig, hon gillar alla, är 

alltid snäll och spexar gärna. Hon är leker gärna och intensivt med alla 

hundar som kommer på besök och som sover hela natten i min säng. 

Hon är yngsta hund på kenneln och det är väl därför hon är en sån liten 

busunge, men när det finns valpar här blir hon valpflicka med stort all-

var. bland kan hennes upptåg få mig att bli lite irriterad, men man kan 

aldrig bli sur på riktigt på henne, hon plirar med sina svarta ögon och 

ler stort - man smälter. Malvas smeknamn är Malva Maräng - för att hon 

är så söt. Malva Mirakel är min guldhund varenda dag, trots att vi inte 

har gått på så många utställningar under året blev hon Guldhund, årets 

utställningshund - det var väldigt roligt!

Hane 1: Leiionspitz Quattro

Ägare: Mari-Anne Westerberg

Poäng: 245

Hane 2: Leiionspitz Unic

Ägare: Marita Andersen

Poäng: 219

Matte berättar:

Nicke är tryggheten själv och det finns nog inte mycket han skulle backa 

för. Han gillar människor och djur och har inga som helst problem 

attumgås med andra hanar, andra hanar känner sig också trygga i hans 

närvaro så även de ”hissigaste” hanarna blir lugna. Han är otroligt lätt 

att ha att göra med och hälsar på allt och alla utan att för det vara fram-

fusig. Mat är livet för Nicke och han vaknar gärna tidigt på morgonen 

i en nära ”håller på dör-svältupplevelse”. Han skulle definitivt välja mat 

framför en löptik om han skulle få lov att välja!!

              Malva Mirakel M av Terjeviken

Leiionspitz Quattro

Leiionspitz Unic ”Nicke”



I år fi rar SSUK 10-års jubileum och vi har inlett fi randet med 

en inoffi ciell vinnarutställning. Det blev populärare än vad vi 

trott och många trotsade snöyran och kylan och tog sig till 

Norberg för att deltaga. Tack alla som kom! 

Kung Bore BIS blev en Pomeranian vid namn CH Nobel Art 

Glassglow Valentino, ägare Maria Karlsson från Västerås. 

Grattis till alla Kung Bore vinnare! 

Övriga resultat kan ni läsa på hemsidan. (www.ssuk.se) 
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   Några rader från SSUK (Svenska Spets och Urhundklubben) 

Hej alla medlemmar i alla rasklubbar i vårt avlånga land! Tänkte få berätta för er vad Svenska Spets och Urhundklubben ”pysslat” med under 

verksamhetsåret. Alla ni som är fullbetalande medlem i rasklubben är också automatiskt medlem i SSUK. Detta innebär att ni har rättighet 

att deltaga i de aktiviteter som både rasklubb och SSUK anordnar. SSUK är moderorganisationen för er rasklubb och är även mellanhand i 

Verksamhetsåret 2008 har varit det mest hektiska i klubbens 

korta historia då man haft två stora arrangemang som man 

genomförde för första gången, det ena en Circuitutställning, dvs 

en hundutställning i samband med Svenska Kennelklubbens 

Världsutställning i Juli. Vi hade över 700 deltagare på den 

tillställningen och rasspecialister för nästan alla raser. En 

minnesvärd utställning som innebär mycket hårt arbete, före, 

under och efter själva utställningsdagen. Vi har också arrangerat 

en domarkonferens, dvs en utbildningshelg i oktober för våra 

auktoriserade exteriördomare på våra raser. Det var cirka tio år 

sedan det anordnas för någon av våra raser, så det var verkligen 

dags. Alla deltagande rasklubbar hade gjort ett strålande jobb med 

både kompendier, presentation och genomförande. Återigen Stort 

Tack till alla deltagande rasklubbar, ingen nämnd ingen glömd. 

Utöver detta har styrelsen i SSUK också arbetat med löpande 

uppdrag. Ett aldrig avslutat arbete är RAS, när vi väl fått det 

fastställt så är det dags att börja om, fast nu med revidering. Hur 

gick det? Var det väl genomtänkt? Fick det den genomslagskraft 

som var tänkt? Avelskommittén har jobbat mycket med 

rasklubbarna och har även arrangerat en konferens för kommande 

arbete. Nu kör vi vidare. 

SSUK har också varit tvingade att i ett par-tre rasklubbar gå in 

och hjälpa till och stötta då det visat sig vara både turbulent och 

svårt att enas i sakfrågor. Detta arbete med rasklubbarna är 

något SSUK gör för klubbens skull och dess medlemmar, de som 

påtalar något annat är enbart ute att ställa sig själv i bättre dager. 

Styrelsemedlemmarna i SSUK spenderar åtskilliga ideella timmar 

i telefon, framför datorn, på möten eller på väg till möten med 

just rasklubbarna som har problem. Tyvärr blir våra ledamöter 

utpekade som svarta får när de påtalar felaktigheter som begåtts 

och försöker få ordning och reda. 

Årets utställningssäsong har varit riktigt bra, med många 

deltagande hundar och välarrangerande utställningar, detta tack 

vare gott samarbete med andra klubbar och deras personal. TOP 

DOG tävlingen rullar vidare och årets pristagare kommer att få sitt 

pris vid SSUK fullmäktige. 

för mål och visioner med sitt arbete? Det är alltför vanligt 

I och med jubileumet har vi också beslutat att ge SSUK en ny 

logotyp, ni har nog sett den några gånger redan, det är samma 

logotyp som togs fram till Circuiten och användes där. Hemsidan har 

också fått ett nytt utseende. 

Tyvärr är det inte bara ”sol” i den här resumén från året som 

gått. Något som börjar bli alltför vanligt inte bara i hundvärlden 

är Bloggandet. Ett fenomen som säkert är roligt i sig, men tyvärr 

missbrukas tjänsten på sina ställen till att uttrycka sina tankar 

om sina medmänniskor på ett ibland ganska tråkigt sätt. Man 

uttrycker sitt missnöje och hänger ut sina kollegor, meduppfödare, 

klubbmedlemmar, styrelsemedlemmar, och andra företeelser 

man fattat misstycke för. I de grövsta fallen hänger man ut hela 

styrelser och personer med namn på ett sätt som kan anses som 

förtal, kränkande och mycket fult. Dessutom har människosläktet en 

förmåga att tro på att allt som står skrivet på webben (förr var det 

dagstidningen) att det är sant. Jag ber därför samtliga medlemmar 

i våra rasklubbar att vara något kritiska när ni läser bloggar, forum 

och text på webben. Vill också med det också påminna om Svenska 

Kennelklubbens nya grundregler som gäller ALLA medlemmar. De 

har nyligen reviderats och det fi nns en paragraf som specifi kt bör 

beaktas vid bloggande. Hitta grundreglerna på SKKs hemsida. (www.

skk.se) 

Framför oss 2009 har vi också fl era stora arrangemang. Dels är det 

Kennelfullmäkti ge i år, dvs Svenska Kennelklubbens högsta beslutande 

organ, där SSUK representerar alla våra rasklubbar och jobbar för frågor som 

rör våra raser, uppfödare och medlemmar. Dels har vi dessutom ytt erligare 

en domarkonferens med många raser, jag hoppas rasklubbarna är på god väg 

med sina presentati oner och kompendier. 



Eurasierbladet 2009

19

I skrivande stund är det årsmötesti der för många av våra klubbar, SSUK har 

blivit ti llfrågade av fl era att  deltaga på möten och det gör vi gärna. Tyvärr 

räcker vi inte ti ll för alla, men vi försöker komma ti ll så många vi kan, allti d 

fi nns det någon fråga vi kan hjälpa ti ll att  svara på. Det som jag anser är 

vikti gt, när man antar ett  styrelseuppdrag, är att  man verkligen tänker 

igenom varför man antar ett  sådant uppdrag. Har man en fråga man brinner 

för? Vill man driva klubbens verksamhet framåt, eller vad har man för mål 

och visioner med sitt  arbete? Det är alltf ör vanligt förekommande med en 

”sandlådementalitet” där man avgår så fort styrelsen är oenig, eller man 

inte får sin egen vilja igenom. En bra kompetens hos en styrelsemedlem är 

att  kunna göra skillnad på sak och person. Att  jobba i en styrelse är både 

givande och tagande, kompromissande och ibland argumentati on. Men 

man får ALDRIG glömma drivkraft en – våra hundar, raser och medlemmar! 

Jag hoppas att  man kan fortsätt a samverka på ett  konstrukti vt sätt  för våra 

klubbars, medlemmar och rasers skull. Det är för dem vi fi nns. Ingen eller 

inget annat. 

Vill du arbeta med någon fråga som du brinner för? Vi behöver mer folk 

i samtliga kommitt éer då verksamheten växer och vi i styrelsen räcker 

inte ti ll. Vi har ju många medlemmar och önskar att  fl er vill ställa upp och 

jobba. Vad skulle du vilja göra? Hör av dig ti ll mig, eller den kommitt é du är 

intresserad att  jobba i. Man blir rik på kuppen..! Inte på pengar, men väl på 

erfarenheter och goda vänner! 

Tack för året som gått  och med önskan om ett  positi vt jubileumsår, Rose-

Marie Emery Ordförande SSUK 

forts...
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VALPAR - berätta...
Vi vill gärna att du som är ny valpägare berättar tillsammans me bilder

Exempel:

Blev det som du tänkt dig?

Vad stämde?

Vad stämde inte?

Självklart kan du lika gärna skriva egen berättelse.

Här är Deborah och Divo. . 

Angus och 
Ajax träffas 
igen efter 
att ha varit 

åtskilda 
3,5 vecka. 

Här är de 11 
veckor

Ajax är en otroligt härlig kille - full av livslust och äventyrslystnad.
Han har ju anor att brås på också - mamma Zea och ”Nicke”.

Ajax vill gäna vara med på allt, även när jag bäddar, inte alltid så 
kul - men, det är inte hans fel - utan mattes som började med att 
lyfta upp honom i sängen första morgonen då hon bäddade..hmm

Han gillar verkligen att hitta på saker tillsammans med matte - 
hon är mer ”tränar-lek-typen”. Husse och Ajax gillar att åka ut i 
bilen tillsammans.

För ca 2 veckor sedan fi ck vi verkligen se en helt annan sida av vår 
”drömprins” Han kan slåss - ordentligt också - gammelmatte var 
här med Zea o Angus - och ojj, så hett det gick till. Det positiva med 
det hela var att få se Kicki hantera situationen och få se hur hårt 
man faktiskt kan ta i sin valp. Hon var suverän. Jättenyttigt.

Blev det som vi tänkt oss?

Både ja o nej - Överallt så står det att Eurasiern är vaktig utan att 
för den skull vara skällig ---- Ajax  hör till undantagen då, för han 
skäller ganska bra emellanåt.

Han blev mycket fortare rumsren än vi räknat med - likaså är han 
väldigt lätt att ha med sig i koppel och att gå lös - det sistnämnda 
där det inte är så väldigt mycket störning, för då litar jag inte riktigt 
på honom än.

Otroligt - mest positiva omdömen, men jag kan faktiskt i ärlig-
hetens namn inte komma på något negativt med den här killen 
förutom skällandet då.

Jo, Eurasiern är nog inte fullt så lugn som man kan se i beskriv-
ningarna, i alla fall inte som valpar. Ajax blir ganska påstridig om 
vi inte hittar på något då han vill det. I de läget gör jag inget med 
honom, MEN, jag kallar på honom och hittar på bus, då han inte 
pockar på uppmärksamhet och det fungerar ganska bra.

Eurasierbladet 2009

Hundar beundrar och älskar även de oansenli-
gaste av oss, och späder på vår
oerhörda fåfänga med sin
            okritiska vördnad.

  En väldresserad hund gör inga 
försök att få dela lunchen med dig. Den får
dig bara att känna dig
  skuldmedveten att du inte kan 
uppskatta maten.



Chipkastrering

Det finns många anledningar till varför en djurägare önskar kastrera 

sin hanhund. Det kanhandla om att minska hanhundens intresse 

för löptikar eller komma tillrätta med andraöversexuella beteenden 

såsom urinmarkering och ridande. Ibland handlar det om attbehandla 

medicinska problem, t ex vid prostatabesvär eller analadenom. I en 

del fall finnsbehovet av en metod som är mindre invasiv än ett kirur-

giskt ingrepp, gonadektomi. Ibland vill man behålla möjligheten att 

i framtiden kunna använda hanhunden i avel och då krävsen metod 

som är fullständigt reversibel, till skillnad från gonadektomi. Oavsett 

anledning kräver de flesta djurägare också att metoden ska medföra 

så få bieffekter som möjligt samt att man på förhand kan säga hur 

länge den önskade effekten kommer att bestå. 

Kontinuerlig behandling med GnRH-agonisten deslorelin framkal-

lar infertilitet hoshanhundar. Inledningsvis ses en stimulering av 

hypofysen så att frisättningen av luteiniserande hormon (LH) och fol-

likelstimulerande hormon (FSH) ökar, vilket leder till en övergående 

ökad testosteronfrisättning. Med fortsatt tillförsel av GnRH kommer 

hypofysens receptorer att desensibiliseras så sekretionen av LH och 

FSH samt även testosteron upphör. Eftersom det då heller inte sker 

någon spermatogenes blir hanhunden infertil underBehandling med 

långsamt frisättande deslorelin (Suprelorin®, Virbac) åstadkommer, 

som nämts, inledningsvis en ökad testosteronfrisättning. Ett av syfte-

na med den här studien är utvärdera huruvida denna ökning orsakar 

märkbar påverkan på hanhunden, till exempel I form av ökat sexuellt 

beteende.

Enligt rekommendation från EMEA ska deslorelin endast användas 

för att framkallatillfällig infertilitet hos friska hanhundar, vilket kan 

tolkas som att sjuka hundar inte börbehandlas. minst 6 månader.

Negativ feedback

Olika hormoner fungerar som negativ feedback både på de neu-

roendokrina cellerna ihypotalamus och på de endokrina cellerna i 

adenohypofysen. 

Både testosteron och östradiol hämmar GnRH-sekretionen från 

hypotalamus. Testosteronet fungerar även som negativ feedback 

av hypofysens LH-sekretion. Inhibin från Sertolicellerna minskar 

FSH-utsöndringen från hypofysen. Därmed ökar LH- och FSH-

koncentrationerna hos gonadektomerade hanhundar eftersom det 

hos dessa hundar inte föreligger någon negativ

feedback 

Testosteronets effekter

I vissa vävnader fungerar testosteron som en prekursor och 

omvandlas till det aktiva hormonet dihydrotestosteron som i sin 

tur påverkar målcellerna. 

Testosteron och dihydrotestosteron kallas androgener och de 

påverkar utvecklingen och mognaden av flera organ så att de får 

hanliga könskaraktäristika. Androgenerna kan binda till receptorer 

icytoplasman hos androgensensitiva celler och bilda hormon-

receptorkomplex som fäster tillDNA i kärnan och ökar transkrip-

tionen av vissa gener.

Beteende

Testosteron påverkar hanhundens psykologiska utveckling och 

stimulerar den sexuella driften. Hundar anses vara aggression-

shämmade djur som inte blir arga om de inte har ordentliga skäl 

till det. Det finns dock tydliga rasskillnader där bruksraserna till-

sammans med terriers har lägre aggressionströskel medan rena 

sällskapshundraser är väldigt aggressionshämmade. Likaså ses 

tydliga könsskillnader där tikarna är mer tillbakadragna än hanar-

naMakro- och mikroskopiska förändringar

Hos behandlade hanhundar ses histologiskt att tubuli seminiferi 

i testikeln blir atrofiska ochbåde testikeln och bitestikeln blir 

tomma på olika stadier av spermier. Även prostata genomgår atrofi 

och epitelet upphör med sin sekretoriska funktion. Testiklarna 

krymper i storlek.
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Röntgenresultat höfter, armbågar samt 

patellastatus och ögonlysning 
Namn    Regnr  Kön  HD  ED  PL Ögon

Coryana´s Jethro   S60952/2006 H  A  UA 

Edeängs Opal   S39262/2003 T  A  UA  0/0

Edeängs Wicky   S45569/2006 T  D  UA

Edeängs Zakarias   S28272/2007 H  A  UA

Essmania´s Anazai   S61960/2006 H  C  UA  0/0

Filurias Apollon   S32402/2006 H  C  UA  0/0  

Foxfire Ultra Nelly   S27951/2007 T      0/0 UA

Foxfire Sóley to Granebo  S45268/2006 T  A  UA   UA

Foxfire Sonaki   S45265/2006 H      0/0 UA

Fridlyckans Alice   S47951/2007 T  A  UA  

Ilifos Fagre Focus   S52329/2006 H  A  UA  0/0

Leiionspitz Charming Catali  S69133/2007 T  A  UA  0/0
  
Leiionspitz Vlad   S57478/2006 H  A  Mbp 

Leiionspitz Yska   S17863/2007 T  A  UA  0/0

Lejonbols Let´s Dance Jitterbug S22865/2006 T  A  UA   UA

Lovely Megan’s Al Pacino  S54004/2006 H  A  Lbp

Lovely Megan´s Andy Garcia  S54008/2006 H  B  Mbp

Lovely Megan’s Anette Benning S54006/2006 T  B  Lbp

Lovely Megan´s Arnold
schwarzenegger   S54009/2006 H  D  Kbp

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

Risan Gårdens Datsy  S67415/2007 T      0/0

Risan Gårdens Desmond  S67411/2007 H      0/0

Risan Gårdens Drummer Girl  S67416/2007 T      0/0

Ronevikens Almas Halkatla  S38396/2006 H  A  UA

Ronevikens Almas Lilith  S38395/2007 T  C  Lbp   UA

Ronevikens Almas Lucifer  S38392/2006 H  A  UA  0/0

Orionstjärnans Eros av Harryson S41153/2007 H  D

Sund Stamm´s Donna Nena  S10487/2006 T  B  UA  0/0 UA

Sund Stamm´s Era Emona  S64196/2006 T  A  UA

Vångström´s Paws Tasmila  S60000/2006 T  A  UA

Zeldas Huje Damej   S24039/2007 H  A  UA  0/0 
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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

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 pro-



NAVELBRÅCK (hernia umbilicalis)
Sammanställt av Camilla Stridsberg.

Navelbråck hos hund är oftast en medfödd missbildning. Det beror på 

en svaghet i bukväggens muskellager. Under fosterutvecklingen bil-

das bukväggen som två veck, som växer ut från sidorna på ryggen. De 

växer sedan ned och omsluter bukorganen. De två vecken ska växa 

ihop mitt under buken, där det bildas ett stråk av senliknande vävnad 

kallat Linea alba.

Om öppningen av någon orsak är för vid när valpen föds, blir det inte 

någon hållbar ärrvävnad, som drar ihop öppningen. Då täcker bara 

bukhinnan på insidan och huden på utsidan hålet i bukväggens musk-

ler. Bukhinna och hud är så tunna och elastiska att bukorganen delvis 

buktar ut genom hålet och ett navelbråck uppstår.

Om navelbråck uppstår när en tik tuggar av navelsträngen finns det 

en onormal svaghet i valpens bukvägg. Tikar och hanhundar drabbas 

lika ofta.

Nyfödda valpar som föds med ”tarmarna på magen” har en missbild-

ning som är en mer extrem variant av navelbråck. Valpen föds med 

ett navelsträngsbråck och när navelsträngen brister faller tunntarm 

ut genom navelporten.

Ärftlighet

Navelbråck uppträder sporadiskt i låg frekvens inom de flesta raser.

Dessutom ses navelbråck familjärt i vissa linjer. I raser där hundar 

med navelbråck används i avel kan frekvensen bli hög, både i vissa 

linjer och i hela rasen. Olika arvsgångar har föreslagits, dock anses 

navelbråck och andra bråck* oftast vara orsakade av polygena anlag.

Polygen nedärvning innebär att många gener tillsammans ger en 

egenskap, i lägre eller högre grad.

Varje gen var för sig, ger en ganska liten eller ingen effekt alls, men 

som tillsammans ger stor effekt. Eftersom de är många och ofta sit-

ter på olika kromosomer kan man inte direkt bedöma nedärvningen 

av dem utan effekten blir ”blandad”. Man kan inte tala om anlagsbä-

rare som vid recessiv nedärvning utan en hund har större eller min-

dre mottaglighet för defekten.

Symtom

Utåt sätt ser man som en liten bula på valpens mage. Det är fett eller 

en del av tunntarmen som kommit ut genom öppningen i navelporten.

Om hålet är större, kan andra delar av bukens innehåll komma ut 

genom öppningen i navelporten.

Åtgärd

Selektionen mot navelbråck följer de tumregler som gäller för poly-

gener. En hund med navelbråck bör inte användas i avel och avelsdjur 

bör väljas från så bra kullar som möjligt.

Hundar med stora/grava medfödda navelbråck ska aldrig användas i 

avel.

Toleransen vad gäller sellekteringen av avelsdjuren måste även ta 

hänsyn till populationens storlek samt avelsbas. Inom en numerärt 

liten ras kan man inte bekämpa ett enstaka anlag så hårt att rasen 

får in flera andra deffekter/sjukdomar på bekostnad av bekämpning-

en av ett anlag. För sådana raser krävs en mer långsiktig planering, 

av rasklubben och dess uppfödare i fråga, med en ökande hårdare 

tolerans vart efter populationen tål detta.

* Förutom navelbråck så finns det ljumskbråck, pungbråck, inguinal-

bråck samt perinealbråck (bråck vid analöppningen).

Mitt under buken går under 

fosterlivet blodkärlen till 

och från moderkakan 

(navelsträngen) genom en 

öppning i Linea alba. 

Strax efter födelsen ska 

den öppningen växa igen 

med ärrvävnad, som blir 

naveln. 
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FÖRFRÅGAN FRÅN REDAKTIONEN

1. Vill ni att vi skriver om olika sjukdomstillstånd?

2. Om din hund har haft någon sjukdom, skulle du kunna 
tänka dig att skriva ihop några rader?
Redaktionen kan skriva faktahistoriken bakom sjukdo-
men, om ni inte själva vill det.

Du behöver inte skriva någon stor artikel, skriv gärna 
ihop hur du uppfattade sjukdomens förlopp, hur du 
upptäckte den o.s.v., vilken veterinärvård var nödvändig, 
vilka medeciner osv osv.’

Anonymitet är en självklarhet!

Redaktionen säger tack på förhand och hoppas  på ett 
positivt bemötande, med jättemånga artiklar om allvarlig 
och mindre allvarliga sjukdomstillstånd.
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Fästingen ”vaknar till liv” igen efter vintern då dygnsmedeltempera-

turen överstiger 5°C. Den trivs i fuktiga miljöer bl.a. i högt gräs där 

man kan hitta den upp till ca 1,5 m över marken. Där sitter fästingen 

och väntar på att ett lovligt byte skall komma förbi, fästingen tar då 

tag i päls eller fjäderdräkt och kommer på så sätt över till sitt värd-

djur och letar upp en lämplig plats för sitt blodmål.

Fästingarna sprider sig i vårt land och med dem de fästingburna 

sjukdomarna som kan drabba både människor och djur. De två vanli-

gaste fästingsjukdomarna på hund är borrelios och anaplasmos (tidi-

gare benämnd ehrlichios), som båda orsakas av bakterier. 

Tecken på en borreliainfektion är symtom från muskulatur, ben och 

leder, som exempelvis hälta. Infektionen kan, även ge upphov till en 

rad diffusa symptom som feber, avmagring och CNS-störningar. 

Först verkar hunden bli sjuk i en vanlig influensa med lite feber. Den 

får antibiotika och allt verkar bra. Men efter en tid blir den kanske 

halt, får inflammation i lederna, värk och stelhet. Många hundar är 

sjuka efter fästingangrepp utan att ägaren har en aning om det. 

TBE, fästingburen hjärninflammation, har endast diagnostiserats ett 

fåtal gånger hos hund i Sverige. För att minska risken att hunden 

drabbas av fästingburna sjukdomar är det viktigt att dagligen söka 

igenom pälsen på sin hund och snabbt plocka bort eventuella fästing-

ar. Det finns även olika profylaktiska (förebyggande) medel som skyd-

dar hunden mot fästingar. Scalibor® vet. är ett av dessa preparat. 

Scalibor® vet. är ett fästinghalsband till hund som går att köpa 

receptfritt på apoteket. Som godkänt läkemedel är det mycket nog-

grant testat med dokumenterad effekt och ska därför inte förväxlas 

med andra icke dokumenterade varianter som kan förekomma i djur- 

eller  zoobutiker. 

Den aktiva substansen i Scalibor® vet. heter deltametrin. Deltametrin 

är jämnt fördelad i hela halsbandet, från dess kärna till dess yta. Vid 

den friktion som uppstår då ett korrekt påsatt halsband glider runt 

hundens hals när hunden rör sig, kommer deltametrin att kontinuer-

ligt nötas av i små doser från halsbandets insida. 

Den aktiva substansen sprider sig sedan i hundens fettfilm över hela 

kroppen, men tas inte upp genom huden. Scalibor® vet. har avdö-

dande effekt på fästingar men också en effekt som innebär att fäs-

tingen reagerar och släpper taget när den kommer i kontakt med en 

Fästingar behandlad hund, så kallad ”hot feet effect”. Scalibor® vet. sätts på 

hunden som ett vanligt halsband och skyddar hunden mot fästingar 

och myggor i 5-6 månader. Full effekt har halsbandet en vecka 

efter det att halsbandet satts på. 

Det går att använda till valpar från 7 veckors ålder och även till 

dräktiga och digivande tikar. Fästinghalsbandet ska sitta på hunden 

under hela behandlingstiden, dvs 5-6 månader. Det kan avlägsnas 

under del av dag, t ex vid jakt eller simning.

Inälvsmask

    

Maskförekomsten är i hög grad beroende av djurets levnadssätt 

och den miljö det vistas i. Spolmask är vanligt hos hundvalpar och 

kattungar. Katter som jagar smittas via bytesdjur t.ex. möss och 

råttor.

Kan jag se att mitt djur har inälvsmask?

Det kan finnas synliga tecken på att hunden eller katten har mask, 

då vissa maskarter kan ses i avföring eller i uppkräkt maginnehåll.

Många maskarter ger dock inga direkt synliga symtom och då får 

man vända sig till veterinär eller parasitologiskt laboratorium för 

att ställa diagnos.

Exempel på fysiska tecken att djuret har inälvsmask:

    * diarré

    * dålig tillväxt

    * svaghet

    * hosta

    * torr, livlös och glanslös päls

    * tjock, rund buk hos valpar

Hur behandlar jag inälvsmask hos min hund eller katt?

Oftast utgör en maskinfektion ingen direkt fara för djuret. Smitta 

behandlas effektivt med receptfritt avmaskningsmedel som köps 

via apoteket. Djuret är efter behandling ofta helt fritt från parasiter.

Denna behandling ger inte förebyggande- eller långtidseffekt mot 

mask, utan ditt djur kan på nytt bli smittat vid ett senare tillfälle.

Vanliga smittkällor är andra djurs avföring eller smådjur, t.ex. fåg-

lar, möss, insekter och sniglar. Det är i praktiken svårt att förhindra 

att hundar och katter smittas av inälvsmask eftersom de naturligt 

nosar i omgivningen och fångar bytesdjur. 

Är det vanligt med inälvsmask 

hos hundar och katter?

Vuxna hundar och katter får 

mask i olika omfattning. 

Många olika parasiter i naturen 

kan ge våra hundar sjukdomar 

och besvär. 
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KENNELREGISTRET 

Uppfödare i Sverige
ESSMANIA’S 

Anette Essman 

Lyse-Lycke 110

45391 Lysekil

0523-61 11 18 

Mobil: 076-805 08 44

kennel@essmanias.nu

www.essmanias.zoomin.

se

FILURIAS

Ingela Ågren

Parkgatan 5

69234 Kumla

Tel: 019-5002076

Mobil: 0701-495627

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

Mobil: 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
www.lundvangs.zoo-
min.se

ORIONSTJÄRNAN
Monica Jacobsson

Oriongatan 187

195 55  MÄRSTA

08-591 155 97

Mobil:070-628 03 97 

monika.jacobsson@telia.

com

www.orionstjarnan.se

RELDAZ
Eva Adler

Stensötegången 64

135 35 Tyresö

08-7126084  

Mobil: 070-3947596

eva.adler3@comhem.se

www.reldaz.se

RISAN GÅRDEN
Karin Hallgren

Risgränd 10

840 92  VEMDALEN

0684-305 61  

Mobil: 070-201 00 87

karin@risan.se

http://risan.se

RONEVIKENS
Inger Andersson

Linde Hässelby 135

620 12  HEMSE

0498-48 82 52  

Mobil:070-261 73 45

ronevikens@home.se

www.roneviken.com

SORSCHIES 
Kicki Svalin

Mjölby/Øversjødalen

Tel: 0047-62494477

Mobil: 0735-755724 

kickisvalin@msn.com

www.sorschies.se

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  
Mobil: 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 
Mobil: 070-639 62 34
fam.vangstrom@bred-
band.net
www.123minsida.se/
eurasier1

ZELDAS
Leena Korpi
Österhult 9896 
Utterbäck
691 94 Karlskoga
0586-728 362  
Mobil: 070-422 42 26
zeldas@telia.com
www.zeldas.eu

AKIDUS KENNEL

Susanna Söderberg

Skördegången 2

619 33  Trosa

Tel: 0156 - 35 70 87

Mobil: 076 - 273 06 21

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 

Katedervägen 9 A

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@hotmail.

com

www.yngvesdotter.se

ENDLESS EDENS KENNEL
Annette & Magdalena Berntsson
Simmarevägen 10
302 39 Halmstad

Tel: 035-124891

E:post annette6801@hotmail.com

http://www.endless-edens-

kennel.com
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Uppfödare utomlands
UPPFÖDARE I 
NORGE

Monica Normanseth

ArmoN-1866 BÅSTAD

0047 951 28 663  • 0047 

69827744

monimor@online.no

www.nixenspitze.net

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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Egil Asagård - En lyckad omplacering

Sitter här och slösurfar genom nyhetssidorna på nätet, Egil ligger på 

golvet nedanför och jag har mina fötter instoppade i hans stora päls. 

Min fru sitter i sin läshörna med en tegelstensroman. Vi har alla ätit 

vår middag, fast av lite olika meny jovisst blev det en bit kyckling till 

Egil med när vi ätit färdigt. Jag vet vi skämmer bort honom men han 

vet hur han skall slå på charmen så...

Tänk vad tiden går, det känns som om han alltid bott här fast det bara 

varit sedan i somras som vi blev med vovve igen. Har alltid haft hund 

så länge Mona och jag varit tillsammans och det är länge. När vår 

tidigare vovve en Border Collie fick vandra över regnbågsbron beslu-

tade vi oss för att inte skaffa hund igen. 

Det blev några år med chincillor som vi tog över från vår son när han 

flyttade, trevliga figurer i sig men inte på samma sätt som hundar. 

När chincilla dynastin var över skulle vi inte ha fler djur, pronto!

Efter en tid började vi så smått tala om hundar igen, Mona sade skall 

vi ha hund skall det vara en ganska stor med mycket päls och det 

kunde jag bara hålla med om

Vår äldste son var här och sökte något på blocket över min dator vad 

det nu var. När han gick låg sidan uppe, mina ögon föll på djur – hun-

dar och jag började kika på annonserna utan att därför aktivt söka 

efter något. 

Vi vet som sagt vad det innebär att ha hund, både lång- och korthå-

rig. Valp kan bli svårt, då vi inte riktigt har den tiden som en valp for-

drar, tar man ett djur, inte bara hund, i huset skall man vara klar över 

att de skall ha sina behov tillfredställda och att man kan ge dem det. 

De ger då så oändligt mycket tillbaka. Dagarna gick och vi bläddrade 

runt på eurasiersidor och läste mera om rasen och blev bara mera 

fascinerad av det vi läste och de bilder vi såg.

Balder-Balder, Anna-Karins sida. Där satt han, Egil på snart 3 år 

sökte nytt hem. En biffig typ, såg lite barsk ut på ett högdraget sätt. 

Men så gullig, kan man se så go’ ut och vara det? 

Det blev kontakt med Ann-Karin då vi berättade lite om oss vår 

inställning till hundhavande och hur vi ser på det. Tydligen föll detta 

Anna-Karin i smaken för vi fick ett trevligt svar och kom överens om 

att åka till Tyresö på Nationaldagen för att träffa dem och i synnerhet 

Egil.

Vi välkomnades av glada? tillrop från hundarna när vi svängde in 

genom grindarna. Efter sedvanlig kontroll på hundars vis var vi väl-

komna in. Det var en strålande dag och Anna-Karin dukade kaffe i 

trädgården Egil lade sig på Monas fötter under bordet vilket nog gick 

rakt in i hjärtat på henne. En mycket trevlig dag och ja Egil var lika 

go’ som han såg ut och inte speciellt reserverad. 

Tänk att få bo så, naturen och alla hundarna. Jag är en industri-män-

niska som bygger stora dumma själlösa maskiner, ofta bara teoretiskt 

på papper. Behöver nog en hund som kan ta mig med ut i skogen 

Jag sätter mig ner på huk för att säga adjö till Egil, han kryper då upp 

i famnen på mig vrider sig på rygg och vill bli kliad på magen. Då var 

jag körd.

Anna-Karin ville ha honom ännu en tid innan hon bestämde sig 

för vart han skulle få flytta så han fick landa och känna sig lugn. 

Höftledsröntgen ville hon göra då det inte blivit gjort av den tidigare 

ägaren och låta veterinären få titta ordentligt på honom. Detta är vi 

tacksamma för att hon tog på sig och brydde sig med. 

Efter en del skriftväxling kom vi så överens om att hämta honom, ”vår 

Egil”. Hur hanterar vi nu detta när han kommer hem till oss? Vi får ge 

honom den tid han behöver, låta han bestämma takten. Inte tränga 

oss på. 

Lugn och ro, bara vara tillsammans vi har ju semester nu så det pas-

sar alldeles utmärkt för det här kan ta sin tid innan vi hittar varandra.

Samma glada tillrop från hundarna när vi anlände en fredag efter-

middag i juni. Kaffe i trädgården med dessa underbara hundar runt 

oss. Formalia avhandlades, Mona sattes som ägare

Hemma mitt i natten Egil gick en sväng och kollade upp lägenheten 

och lade sig framför den öppna spisen på stenplattorna och somnade. 

Puh det var ju skönt att det inte blev oroligt.

Morgon promenad, kändes väldigt bra och mycket nytt att nosa efter 

och lära sig om omgivningarna. 

Vi förstod varandra väldigt bra från första stund, inga skarpa ord 

behövs det går bäst med lugn och förklara vad vi förväntar oss av 

honom. Att vi skulle finna varandra så snabbt kunde jag inte drömma 

om och att Egil skulle betrakta sig som en naturlig del av vår flock på 

bara någon vecka. 

En morgon väckte han mig med ett ganska gällt skall. Han skäller 

nästan aldrig. Jag hade semester så jag sov lite längre. Egil var gan-

ska upprörd och rusade ut till ytterdörren, gläfste och tillbaka till mig. 

Vad är det med honom? jag lugnar ner honom och en stund senare 

kommer Mona in genom dörren. Hon hade tagit sig friheten att gå 

ner till tvättstugan medan vi sov och lagt in en maskin. Egil vart då 

en aning upprörd igen och gläfste ännu en gång. Vi talade ut om detta 

och jo Mona får gå till tvättstugan fortsättningsvis även om Egil reser-

verade sig mot beslutet. Han har en liten egenhet som jag numera 

förstått att flera hundar har, han skvallrar till mig eller Mona. 
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Ringer det på dörren, nej han skäller inte han springer till mig och 

gör ett hostande gläffs och sedan till dörren kikar på den som öppnar 

dörren antar att det är för att se hur vi reagerar på den som kommer. 

Inga problem om jag visar in dem han håller sig en meter ifrån väldigt 

fokuserad. Vi måste följa besöket till dörren annars står han mellan 

dörren och besökaren och vill inte gärna släppa ut dem.

Naturligtvis började han fälla strax vi fått hem honom. Kopiösa mäng-

der ull men inte så mycket inne konstigt nog. Det var mycket skönt 

när vi förstod att han gillar att bli kammad och borstad, så vi har vår 

borststen där han villigt hoppar upp och står under borstningen.

Däremot är vatten mycket läskigt för att inte tala om shamponering 

som är närmast en traumatisk upplevelse varje gång, men han fogar 

sig för att vi vill och tolkar det som att han litar blint på oss och det vi 

säger är på något sätt bra även om han inte alltid förstår varför och 

även ibland ifrågasätter varför så fogar han sig. Såhär långt utan att 

vi har haft några riktiga dispyter eller tjurighet.

Jag har med Egil med på arbetet emellanåt, arbetar i ett kontors-

landskap och vidtalademina kollegor om det var någon som var aller-

gisk eller hade något emot hundbesök men det var ok 

Han vaktar ”vår” arbetsplats när jag går ifrån, släpper inte fram 

någon även om jag är där utan att jag säger till honom att det är ok.  

14’30 dricker vi kaffe och det har han koll på så rasten missar jag inte 

när han är med. Då sitter han och tittar uppfodrande på mig. Han vet 

att han får ett kex till kaffet. Sitter snällt och väntar vid den plats jag 

brukar sitta tills jag tagit kaffe och satt mig, då han får sitt kex och 

lägger sig under bordet.

Egil var ganska så reserverad då han kom till oss, visst det lig-

ger i rasen och vi har inget problem med det snarare tvärt om 

skönt med en hund som inte skall fram och hälsa på allt och 

alla. Men kanske var han lite för misstänksam, det har lagt sig 

väldigt mycket idag då han fått vistas bland folk och vi har haft 

med honom överallt men i små doser till att börja med. 

Sovrummet vill han inte gå in i när vi lagt oss han ligger oftast 

utanför tills vi somnat då går han till sin sten vid öppna spisen. 

Sedan kikar han in några gånger under natten står i dörren en 

stund och lyssnar går sedan tillbaka. En enda gång har han 

kommit in på morgonen när vi vaknat och det var på Monas 

födelsedag! Nej jag kan inte tro att det har med födelsedagen i 

sig, men trevligt för Mona i alla fall.

Att detta blev så fint och att vi fick en sådan gemenskap är 

underbart.

Hundmötena är som regel lugna, men är det någon som öpp-

nar käften är han inte sen att svara mot och då känner man 

kraften i hunden. När Mona är ute på kvällspromenad själv 

då är han misstänksam mot allt och alla ingen får komma för 

nära då. vilket kan kännas tryggt. 

Slottsskogen i Göteborg är en av favoriterna, särskilt fåglarna, 

getterna och hjortarna. Vet inte hur länge han skulle sitta och 

titta på dem om inte husse o matte blev otåliga och drog i 

kopplet. Snacka om vem som drar i kopplet här. Inte är det då 

jag anser Egil.

Vi har upplevt så mycket trevligt under denna tid och vår oro 

med att ta en omplacering visade sig snart obefogad i alla fall 

vad gäller denna vovve.

Kommer att tänka på den raden i hälsoenkäten: ”blev det som 

du tänkt dig - på vilket sätt blev du missnöjd”. Svårt att besva-

ra den frågan på det sätt den är ställd. För vem säger att man 

måste vara missnöjd bara för att det inte blev som man tänkt 

sig? Det kan ju även ha blivit så mycket bättre! 

/Egil

/Stig o Mona Alvekvist

Uddevalla



Eurasierbladet 2009

32

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 person-

uppgifter 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. 

Medlemsavgifter & Annonspriser
     Svenska Eurasierklubben

All övrig inbetalning till klubben måste ske till Sveuks egna postgirokonto: 

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 medlems ansvarig 

i SvEuk. 

Rose-Marie Forsberg / 0492-314 53

medlem@eurasierklubben.se

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

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 tillbaka material så skicka med ett frankerat 

och adresserat kuvert.

Redaktionen förbehåller sig rätten att använda och att 

om nödvändigt redigera insänt material. 

De åsikter som framförts av de olika bidragsgivarna är 

personligt och överensstämmer inte alltid med redak-

tionen eller Svenska Eurasierklubbens mening.
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Eurasiern är  en ganska ny ras i Sverige, en vacker och tilltalande 

spets! Eurasiern är en medelstor, harmonisk byggd hund av spets-

typ med kilformat huvud. Den har visat sig vara en idealisk familje-

hund p.g.a. sitt lugna sätt och passar bra in i alla vardagliga situa-

tioner. 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 till-

talande färger och med en speciell mentalitet. 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.

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


