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Ordförande har Ordet 

 
Jag vill börja med att tacka för att så många kom till vår special 31/5-09 och att så många kom till 
klubbens medlemsmöte och uppfödarmöte . Jag tyckte det var mycket givande och bra 
diskussioner. 
 
Jag vill också tacka er som hjälpte oss i styrelsen med arbetet inför och på utställningen. 
 
Sitter nu med förtvivlan och försöker få ihop denna tidning,det är inte vad minkunskap räcker till, 
särskilt i datakunskap  där jag är urusel men gör så gott jag kan. Har dock tagit hjälp av min dotter 
som tidigare gjort Japanska Spetsklubbens tidning att sätta ihop materialet. Hoppas ni kommer att 
ha överseende med detta exemplar av tidningen, men jag tyckte att det var bättre med en dålig 
tidning utseendemässigt än ingen alls. 
Hoppas ändå att innehållet är läsvärt. 
 
Vill också gratulera vinnarna på vår utställning där Leiionspitz Unic stod för Bir och Ella av 
Geehrbacch blev Bim. Se resultat på annan plats i tidningen. 
 
Här kommer en påminnelse till alla era medlemmar: Kontakta valberedningen med förslag på 
styrelse inför nästa årsmöte. 
 
P.g.a en missuppfattning gällande almanackan 2010 och annonsen i förra tidningen som blev fel 
p.g..a mig så kommer den riktiga annonsen gällande  almanackan 2010. Jag ber så mycket om 
ursäkt för det. Det blir en almanacka med valpbilder.. Se annons i tidningen 
 
Jag vill önska er alla både två och fyrbenta en bra sommar med bad och sol.. 
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Inte bara vacker utan duktig också 

Agility-vinnaren Such Finuch 
Lejonbols Pim-Pim 

    
Pim Pim är pajasen själv när det gäller agilitytävlingar, därför är vi extra stolta att hon knep guldet. 
Hon kan ena tävlingen ha högsta växeln så vi nästa springer ihop för att till nästa tävling ha tappat 
bort allt vad fart heter. Hon gör som hon själv vill, det har hon alltid gjort. Hon är dock alltid glad 
och sprallig och mattes ögonsten så sålänge som hon har roligt så är jag nöjd. Vi tar nu nya tag och 
kommer att försöka försvara våran titel. 
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Almanacka 2010! 
 
 

Nu är det så äntligen dags igen för dig eurasierägare och övriga att skicka in bilder 
och även beställa en egen kopia av almanackan för 2010. 

 
I år har vi bestämt att det vore kul med valpbilder som motiv. Så har just du en 

underbar liten krabat på digitalfoto i bra kvalité så skicka en kopia innan den sista 
september till almanacka@eurasierklubben.se. Sen får vi se vilka som kommer 

med, eftersom vi naturligtvis hoppas få in många bilder. 
 

Priset blir precis som förra året 110 kr, som betalas in på klubbens bankgiro:  
5101-5030 när du fått bekräftelse på att din beställning mottagits. 

 
Så leta nu igenom dina fotoalbum efter din favoritbild på en ljuvlig liten 

eurasiervalp och skicka in så vi får en söt almanacka även 2010. 
 

Mvh styrelsen Svenska eurasierklubben 
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Tecken på värmeslag hos en hund: 
 

1. Hunden är slö och ligger och flämtar. 
2. Har bleka slemhinnor. Lyft på läppen och 

kontrollera tandköttet. Det ska vara svagt 
rosa, inte blekt. (En bra idé är att 

undersöka hunden när den mår bra så att 

du vet hur tandköttet ser ut i normala 

fall.) 

3. Kräkningar. 
4. Vid dessa tecken bör du omedelbart 

uppsöka veterinär. Åk snabbt, helst i en 
bil med luftkonditionering och med 
hunden i skugga. 

 

HUNDAR I BILAR!!! 
Vi vill här utfärda en varning för hundar och andra levande krabater i solvarma bilar!  

 

Tid Yttertemp Skugga/Sol  Temp i bil  
08.30 14° C skugga 19° C 
09.30 18° C skugga 38° C 
10.30 20° C blandat 47° C 
11.15 20° C sol 58° C 
12.00 23° C sol 62° C 
13.30 22° C sol 85° C 

 

  
Exempel på hur varmt det kan vara i bilen efter att den stått en stund. En hund tål inte hög värme 
lång tid utan att få värmeslag. Mellan 20 och 50 minuter tar det i 49 graders värme innan hunden får 
livshotande skador. En bil som står i skuggan, när det är ca 25 grader i skuggan ute, får en 
innetemperatur på 49 grader efter i genomsnitt 48 minuter.  
 
 
Minsta uppmätta tid det tog för temperaturen att gå upp så långt var 28 minuter. En hund med med 
en inre kroppstemperatur på 42 grader riskerar att dö utan snabb och effektiv veterinärvård.  
 
Läs gärna Sofia Lagerströms "Hundhållning i bil" http://www.skk.se/pdf/resa/SLU_hund_i_bil.pdf  
 
  

När du ser en varm hund i en bil Sms:a bilnumret till: 71456  
  
Då kommer det uppgifter om bilägaren till mobilen och det blir lättare att ringa nummerupplysningen 
och få fram ett telefonnummer. Då kan man ropa upp ägarnamnet och inte bara bilnumret på 
utställning, affärscentrum eller liknande. 
 

Var rädd om era vänner i sommar! 
 
 
 

 

 



 
10 

FaktarutaFaktarutaFaktarutaFaktaruta    

Hundar och sommarvärme 
Tänk på att: 
 
• Inte lämna hunden i bilen när det är över 20 grader varmt ute. 

• Om du absolut måste lämna hunden bör det vara i en bil med luftkonditionering som står i 
skugga. 

• Att dra ner bilfönstret en aning hjälper inte. Värmen stiger snabbt till bastunivå i en bil. (Se 
artikel på föregående sida) 

• På stränder utan solskydd – låt hunden ligga under parasoll. 

• Hunden ska alltid ha tillgång till vatten.   

• Ge hunden mindre mat och endast på kvällen 

• Vid avkylning skall man kyla/spola underifrån och bada hundens tassar och kropp. 

• Undvik träning och lek under dagens varmaste timmar. Rasta eller promenera bara 

• Om du ser en hund som är instängd i en bil och mår dåligt, försök få tag på ägaren eller 
polisen. 

 

Hundägare – se också upp med det här i sommar: 

o Stränder med algblomning.  
Undvik dem helt, låt inte ens din hund promenera där. Algerna kan bilda sådana 
gifter att djuret dör om de dricker vattnet. 

o Fästingar.  
Förebygg med antifästing-halsband som finns på apotek och i djuraffärer. Halsbandet 
Scalibor fungerar mot både mygg och fästingar. Det ska snurras runt då och då för att 
ge maximal effekt. Sök igenom hundens päls varje kväll och ta bort eventuella 
fästingar så snart som möjligt. 

o Ormar.  
De kan finnas lite över allt så det är svårt att 
undvika dem. Ladda gärna upp med 
kortisontabletter (be veterinären skriva ut) 
hemma eftersom en ormbiten hund 
behöver få vård snabbt. 

o Hund med på sjön?  
Glöm inte hundflytvästen! Även om de 
flesta hundar kan simma är det inte säkert 
att de orkar ta sig i land om olyckan 
är framme.  



 
11 

Min underbara vackra senior Nalle! 
 
Ja, Nalle kom till mig fredag den 13/6-97.  
 
Han heter egentligen Sund Stamm´s Pom-Pom´s Pigalle.  
 
Alltså är fredag den 13 min turdag. Jag har en underbar kille, som är cool, charming, snäll och 
otroligt underbar mot allt och alla. Han gillar tikar mest av allt, men även matte duger ibland, 
bla när matskålen är tom, eller man måste ut. 
 
Han mår bra efter omständigheterna. Han hör och ser lite sämre, har oxså lite stela leder. 
 Pälsen börjar tappa sin glans, och tänderna har lite tandsten, men han har alla tänder i behåll.  
Han har full koll på mat och vattenskålen, det ska alltid vara fullt där. Leo och Schatzie får äta 
när han smakat att allt är OK. 
 
Det är en ynnest att få äga en sådan underbar hund. 
En guldklimp med andra ord. 
 
MVH 
Matte Monika Jacobsson 
 
 
 
                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nalle 
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Har du en problemhund ????Har du en problemhund ????Har du en problemhund ????Har du en problemhund ????    
 
 
Fråga dig själv följande:Fråga dig själv följande:Fråga dig själv följande:Fråga dig själv följande:    
    

• Kan din hund stava på både svenska och engelska till ” Gå ut” men helt oförmögen att Kan din hund stava på både svenska och engelska till ” Gå ut” men helt oförmögen att Kan din hund stava på både svenska och engelska till ” Gå ut” men helt oförmögen att Kan din hund stava på både svenska och engelska till ” Gå ut” men helt oförmögen att 
förstå det lilla ordet ”hit!förstå det lilla ordet ”hit!förstå det lilla ordet ”hit!förstå det lilla ordet ”hit!    

    
• Kastar sKastar sKastar sKastar sig din hund mot en katt, kanin, barn så snart han hör dig sägaig din hund mot en katt, kanin, barn så snart han hör dig sägaig din hund mot en katt, kanin, barn så snart han hör dig sägaig din hund mot en katt, kanin, barn så snart han hör dig säga    

”Det är ingen fara han tycker om katter/kaniner/barn?”Det är ingen fara han tycker om katter/kaniner/barn?”Det är ingen fara han tycker om katter/kaniner/barn?”Det är ingen fara han tycker om katter/kaniner/barn?    
    

• Är din hund äcklig, ograciös, utan skam i kroppen eller fortfarande valpig?Är din hund äcklig, ograciös, utan skam i kroppen eller fortfarande valpig?Är din hund äcklig, ograciös, utan skam i kroppen eller fortfarande valpig?Är din hund äcklig, ograciös, utan skam i kroppen eller fortfarande valpig?    
    

• Väcker han dig mitt i natten för att berätta att köksstolen äVäcker han dig mitt i natten för att berätta att köksstolen äVäcker han dig mitt i natten för att berätta att köksstolen äVäcker han dig mitt i natten för att berätta att köksstolen är otroligt farlig, medan han r otroligt farlig, medan han r otroligt farlig, medan han r otroligt farlig, medan han 
sover som en stock samtidigt som ditt hus rånas på alla värdesaker. ?sover som en stock samtidigt som ditt hus rånas på alla värdesaker. ?sover som en stock samtidigt som ditt hus rånas på alla värdesaker. ?sover som en stock samtidigt som ditt hus rånas på alla värdesaker. ?    

    
• Har han utvecklat en tillfällig dövhet så snart man säger ” Det är dags att gå hem” men Har han utvecklat en tillfällig dövhet så snart man säger ” Det är dags att gå hem” men Har han utvecklat en tillfällig dövhet så snart man säger ” Det är dags att gå hem” men Har han utvecklat en tillfällig dövhet så snart man säger ” Det är dags att gå hem” men 

kan höra hur bra som helst när du öppnar kylskåpet eller skafferiet?kan höra hur bra som helst när du öppnar kylskåpet eller skafferiet?kan höra hur bra som helst när du öppnar kylskåpet eller skafferiet?kan höra hur bra som helst när du öppnar kylskåpet eller skafferiet?    
    
Om du svarat JA på alla dessa frågor…….. (Se under bilden)Om du svarat JA på alla dessa frågor…….. (Se under bilden)Om du svarat JA på alla dessa frågor…….. (Se under bilden)Om du svarat JA på alla dessa frågor…….. (Se under bilden)    

    
    
                                                                                                    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

…Så kan du vara helt lugn…. Din hund är helt Normal !!!!!…Så kan du vara helt lugn…. Din hund är helt Normal !!!!!…Så kan du vara helt lugn…. Din hund är helt Normal !!!!!…Så kan du vara helt lugn…. Din hund är helt Normal !!!!!    
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Demodex  
 
Demodex canis är ett hudkvalster som lever i hårsäckarna. Vissa hundar kan få 
symtom av Demodex och sjukdomen kvalstret orsakar kallas demodikos. Olika 
meningar råder kring sjukdomens ev. ärftlighet.  
På SKKs initiativ har företrädare för olika uppfattningar om demodikos samlats 
och diskuterat situationen på ett konstruktivt sätt. Diskussionen har lett till att en 
arbetsgrupp bildats. Gruppen har kommit överens om att starta ett 
forskningsprojekt med syfte att försöka kartlägga den genetiska bakgrunden till 
varför vissa hundar drabbas av allvarlig och utbredd form av demodikos. 
Arbetsgruppen består av Kerstin Bergvall, Åke Hedhammar, Berndt 
Klingeborn, Berit Wallin Håkansson och Susanne Åhman.  
 
 
Fram till dess mer kunskap finns hänvisas till följande uttalande av SKK:s 
Avelskommitté från år 2002:  
 
När det gäller avel på djur med demodikos finns både nationella och 
internationella riktlinjer angående restriktiv användning av sådana djur. Vad 
gäller demodikos inom en specifik ras måste det bli en avvägningsfråga hur man 
skall hantera de olika typerna av sjukdomen. Inom det pågående projektet 
Rasspecifika avelsstrategier bör en kartläggning av nuläget i rasen tjäna som 
underlag för diskussion om lämplig nivå av bekämpning. 

 
 
 
 

AkutAkutAkutAkut LymfadenitLymfadenitLymfadenitLymfadenit. 
 
Vad är det?  
Jo, det drabbar valpar vid ungefär 7-8 veckors ålder. Det kan drabba hela kullen 
eller bara en i kullen och det är immunförsvaret som "löper amok".  
 
Lymfkörtlarna svullnar, det uppstår blåsor runt ögonen, nosen, läpparna ja även 
analöppningen och inne i öronen kan det uppstå blåsor.  Det kan också sätta sig i 
lederna och valpen får även feber. Veterinärerna vet inte vad det kan bero på, om 
det är ärftligt eller någon annan orsak men det kan drabba alla raser och det 
inträffar väldigt sällan, (första fallet med Eurasier, vad jag vet).  Det är inte 
smittsamt.  
Behandlingstiden är långvarig och valpen ges cortison tillsamman med antibiotika. 
Prognosen är god, enligt veterinären blir valpen frisk vid behandling 
    
IngerIngerIngerInger    
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Lugnande signaler för hundar 
 
Att vända andra kinden till kan vara lugnande även på en hund. 
 
Alla våra hundraser lär härstamma från vargen. Genetiskt sett är de otroligt lika. I 
vargflocken finns en strikt hierarki. Däremot förekommer inte speciellt mycket bråk. 
Det slösas inte på energi i onödan. Lugnande signaler är tvärtom väldigt vanligt och 
bidrar till att hålla lugn och ro i flocken. 
På samma sätt fungerar det med hundar. Det kan vara bra för hundägaren att känna till 
dessa för att kunna läsa av hundens signaler. Dessutom är det bra att ha kunskap hur 
man använder sig av signalsystemet själv. 
 
En som tagit till sig detta är Ewa Zander i Östra Ryd. Hon har dessutom gått en 
utbildning hos Turid Rugaas, en norska som under lång tid ägnat sig åt att lära sig 
hundens språk. 
Nu fortsätter Ewa och använder lärdomarna på sina egna hundar samt anordnar kurser 
lokalt. 
 
Hundar läser folk 
– Hundar är experter på konfliktlösning. De läser oss som vi läser böcker. Det är 
viktigt att vi lär oss deras språk för att kunna kommunicera, säger Ewa Zander. 
Vi kan alltså ge hunden signaler tillbaka och det finns ett 30-tal olika som hundarna 
använder sig av.  
 
De viktigaste signalerna, och som är lättast för oss att läsa av och använda oss av, är 
följande: 
Vrida bort huvudet, vända sig bort, gäspa, slicka sig om munnen, gå sakta och att över 
huvud taget använda sig av långsamma rörelser. 
 
Bland hundar kan en lugnande signal vara att frysa, inta lekställning och vifta på 
svansen, sätta sig, lägga sig, spela valp, nosa, gå i båge, gå emellan ett par bråkande 
hundar, göra sig små, lyfta på tassen eller smacka. 
– Att vända bort huvudet eller helt enkelt vända ryggen till 
fungerar på en hund som både är rädd, eller bara är glad och 
kommer springande emot en, säger Ewa. 
 
Ylva arbetade på 1970-talet med vargarna i Kolmården. Då tänkte hon inte på detta 
med lugnande signaler, men kan nu dra sig till minnes att det förekom i flocken. 
– Att vända bort huvudet används både mellan hund och hund och kan användas 
mellan människa-hund, framhåller Ewa. 
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Språkförbistring 
 
En förklaring till att det kan förekomma bitolyckor med barn inblandade kan vara att 
barnet befinner sig på samma höjd som hunden och fäster blicken på den, vilket kan 
upplevas utmanande för hunden. 
 
Det handlar alltså om en slags språkförbistring. 
 

- En hund kan även vända sig 
bort från en annan hund vid till 
exempel lek, när den tycker att 
det nu får räcka. Ett sätt att 
ytterligare förstärka denna 
signal är att dessutom lägga sig 
ner. 

- Att som människa vända sig 
bort från en hund som kommer 
i full fart är också ett effektivt 
sätt att lugna ner hunden. 

- Att en hund lite snabbt slickar 
sig om nosen är också en 
lugnande signal, liksom att 
gäspa.  

- Slicka sig om munnen och 
gäspa är också sådant man själv 
kan göra för att förmedla lugn. 
 

”Kommer kallad men ej strax, född till 
slav är ingen tax”, är ju ett talesätt när 
det gäller just denna hundras, som är 
känd för sin tjurighet och envishet. 
Höjer dessutom matte eller husse 
rösten ytterligare och verkar irriterad 
kommer fortfarande inte hunden. 
Istället för att komma direkt går gärna 
hunden i en båge. 
 
Det innebär att den som kallar in 
hunden blir ännu mer irriterad. Men 
förstår man hundens språk rör den sig i 
båge endast om en lugnande signal. 
 
– Lugna ner dig, jag kommer nu. Jag 
tar en liten sväng så du hinner lugna 
dig, verkar hunden säga. 

 
Stick i stäv 
Detta med lugnande signaler går stick i 
stäv med den skola beträffande 
hunduppfostran som förfäktar 
dominans, det vill säga att husse eller 
matte ska vara flockledaren genom att 
dominera. 
 
Dominansskolan kan förespråka att 
man ska brotta ner hunden och till och 
med bita den. 
 
Kunskap och att förstå hundarnas språk 
kan emellertid aldrig vara fel. Kanske 
är det så att språkförbistringen gör att 
konflikter uppstår i kommunikationen 
mellan hund och människa. 
 
Då borde det vara bättre att eliminera 
konflikterna genom att ”tala” samma 
språk.
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Utställningsresultat från Eurasierklubbens specialutställning 
31/5-2009 i Degernäs. 

 
Valpar 4-6 mån. Hanar 1-5  Valpar 6-9 mån. Hanar 1-5   
 
S25432/09    Idar av Geehrbacch BIR-valp Hp Ingen deltagare 
N034314/09 Ivan av Geehrbacch    Hp   
S14338//09   Sorchies Ze Ajax        Hp   
S14340/09    Sorchies Ze Hp   
    
 
Valpklass 4-6 mån. Tikar 1-5  V alpklass 6-9 mån. Tikar  1-5     
 
NO34319/09 Ingeborg av Geehrbacch  Hp S67790/08 Foxfire Yade   Hp 
S14669/09  Leiionspitz High-Class Huldra  Hp N030439/09  Mettelins Freja  Hp 
S14344/09 Sorschies Ze Athena  Hp S61951/09 Essmania’s Denizli Hp 
S69187/08 Balder-Balder Enja Stormfare  NO26730/08 Hanna av Geehrbacch 
S11653/09 Orionstjärnans Dolly P af Nobel  S68966/08  Foxfire Zeta Gold 
 
Juniorklass Hanar  1-5 Unghundsklass Hanar  1-5 
 
S51051/08 Leiionspitz Famous Frost ck S53856/07 Filurias Bastian          ck    
S56493/08  Reldaz Caliber ck S68050/07  Essmanias Bernstain  ck 
S56492/08 Reldaz Cosmos ck S15987/08 Cristal de Neige Cicero 
S45694/08 Foxfire Winsome Grim Hp S11752/08  Dagelas Piri Piri 
S55573/08 Lovely Megan’s Cary Grant     S68181/07    Lovely Megan’s Boris 
    Karloff    
 
Öppenklass Hanar 1-5                                            Championklass Hanar 1-5 
 
N02950/07  Freddy av Geehrbacch  ck S44101/06 Leiionspitz Unic, ck  
S32694/05 Lejonbols  Seven Oaks  ck S35433/01 Foxfire Barney  ck 
S43446/07 Sund Stamm’s Golden Gaspar      NO0554/06 Dennis av Geehrbacch  ck 
S45266/06 Foxfire Sphinx    N20275/03 Adam av Geehrbacch, ck 
S32402/06 Filurias Apollon       S14764/06 Mabuh’s Reimondo ck 
 
Veteranklass Hanar 1-5         Seniorklass Hanar inoff.klass  1-5  
 
31573/97 Sund Stamm’s Pom-Pom’s Pigalle  ck       31573/97 Sund Stamm’s  Pom-Pom’s    
 Pigalle 
Bästa Hane 1-5 
 
S44101/06 Leiionspitz Unic    BIR 
N02950/07   Freddy av Geehrbacch.  CERT, Championat     GRATTIS !GRATTIS !GRATTIS !GRATTIS ! 
S35433/01    Foxfire Barney  
S32694/05 Lejonbols Seven Oaks 
NO0554/06   Dennis av Geehrbacch 
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Juniorklass Tikar 1-5 Unghundsklass Tikar 1-5 
S34228/08 Leiionspitz Eye-Catching ck  S11664/08 Sund Stamm’s Heartbraker Harmony ck 
S55576/08 Lovely Megan’s Cheer  ck  NO5032/08 Bearcub’s A-Little Lady Jane  ck 
S53986/08  Amira   Hp S68177/07  Lovely Megan’s Brook Shields  ck 
Fin37896/08  Feurblick Quarz     S67417/08  Risan Gårdens Duchess              Hp 
N26763/08 Affi Eylasdottir   S11663/08  Sund Stamm’s Hold on Honey 
 
Öppenklass Tikar  1-5 Championklass  Tikar  1-5 
 
N05204/06 Ella av Geehrbacch ck S17952/04 Lejonbols Emser ck 
S6195/06   Essmania’s Allie  ck S17947/04 Lejonbols Tutti Frutti  ck 
S44098/06 Gomorran’s Gullan  ck  N2378/04  Bergliot av Geehrbacch ck 
S37587/05 IIifos Esmaralda  ck  N24546/06 Carmen av Geehrbacch 
S39428/07 Leiionspitz Adorable Aniston  ck  S37156/02  Foxfire Celda 
 
Bästa veteranklass Tikar 1-5  Bästa Seniorklass Tikar  inoff.klass 1-5 
 
S55857/96 Leiionspitz Aska  ck  S55857/96 Söskärs Aska 
S50827/96 Leiionspitz Aleika ck S50827/96 Leiionspitz Aleika 
S15331/98 Zeldas Vega  Hp S15331/98 Zeldas Vega  
 
Bästa   Tik    1-5                                    
 
N05204/06 Ella av Geehrbacch CERT, BIM 
S17952/04 Lejonbols Emser  
S11664/08 Sund Stamm’s Heartbreaker Harmony  
S17947/04 Lejonbols Tutti Frutti 
N2378/04  Bergliot av Geehrbacch 
 
 
 
Bästa Uppfödargrupp 
Kennel Lovely Megan’s deltog med 
Lovely Megan’s Gary Grant, Christina Ricci, Cheer, Arnold Schwarzenegger 
                         

Bästa Avelsgrupp 
Foxfire Barney tävlade med 
Such  Foxfire Loke 
Such, Nuch, Dkuch, NordV-08,  SV-09 Leiionspitz Unic 
Such, Nuch, Dkuch, Norduch Mabuh’s Reimondo 
Such, Norduch, FinV-07 Carmen av Geehrbacch. 
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BIR och BIM från utställningen i Degernäs 31/5-09. 
Domare Rose-Marie Emery 

 
 
 
 
 

 
 

Bästa veteranhane och veterantik. 
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Bild med resultat från Stokk's utställning i Kista på påskdagen 2009 
BIR: Lejonbols Pomperipossa 

BIM: SundStamm's Chico Costello 
 
 

 
 
 

 

 

Informationen är tagen från Giftinformationscentralens hemsida. 

Choklad innehåller kakao som bland annat innehåller teobromin, ett ämne som många 
djurslag är känsliga för. Hundar och katter verkar vara extra känsliga. Symtomen kommer 
som regel efter 4-24 timmar med kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet och 
rastlöshet, riklig salivering och hjärtklappning.  Vid större mängder kan djuret dö. 

 

Att räkna ut hur mycket teobromin som ingår i olika chokladkakor och praliner är svårt. 
Både mängden kakao i chokladen och halten teobromin i råvaran, kakaobönan, kan variera. 
Mörk choklad innehåller c:a 5-15 mg teobromin /g choklad. Ljus choklad innehåller c:a 2 
mg teobromin /g choklad. Vit choklad innehåller ingen eller mycket lite teobromin. Mer än 
20 mg teobromin /kg kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund. Det gör alltså att om en 
hund på t.ex. 10kg äter så lite som 15gram mörk choklad kan veterinär behöva uppsökas!! 
I butiken finns produkter med chokladsmak och även chokladfyllning och liknande, i den 
chokladen är theobrominet borttaget. 

Choklad och hundar 
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Insändare från våra Norska vänner.     

Bamse-text 
 
Han er min fjerde hund, ( men første eurasier). Falt for rasen,leste alt jeg kom over,og vi er 
kjempefornøyd. 
 
Han er som sagt 9 måneder, veldig glad i alle, hunder og folk. Han liker å sitte ute og se på 
småfuglene !! Av godteri er tørkede grisører favoritten. 
Ellers glad i turer og å kjøre bil, det er topp å få være med. 
 
MVH Trine 
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         Skillnader mellan två individer av samma ras 

Jag roade mig med att sitta och jämföra Nisse och Laban. Det är ju ofta man får försäkra folk om 
att "jodå, de är av precis samma ras" eftersom de ser så olika ut. Men faktum är att jag nästan inte 
kan komma på något alls som är gemensamt mellan dem. Möjligen att de sällan skäller och att 
öronen ser nästan likadana ut.  

Titta här: 

  

Nisse Laban 

Liten till växten Stor till växten 

Något pälsfattig Massor med päls 

Lite tunn i hullet Lagom hull 

Otroligt social Lite reserverad 

Tämligen orädd En aning harig 

Dålig på att äta Äter gärna 

Ständigt uppe i varv, lekfull som en valp Lugn och trygg, är sällan den som börjar leka 

Rosa tunga (med tre blå fläckar längst in) Blå tunga 

Vill gärna pussas Söker sig mot ansiktet, men nosar bara 

Bestämmer gärna själv var vi ska gå Mycket förarbunden 

Älskar att bli klappad och kliad Vill bara bli klappad en liten stund 

Svansen hänger lite på sidan Svansen ligger rullad på ryggen 

Vill hela tiden vara i centrum Går gärna undan och lägger sig 

Älskar pipleksaker Älskar bollar 

Spottar ut hundkex Äter allt 
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Uppfödare i Sverige / Breeders in Sweden  
 

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  

Tel: 08-798 35 43  
Mobil: 070-962 40 80  

 

Chiluna Star 
Tina Andersson 

Storgatan 97 
570 80 Virserum 
Tel: 0495-318 10 

Mobil: 070-343 18 10 
 

Cool Surprise 
Agneta Janson 
Nordansjö 531 
87016 Ramvik 

Tel: 0612-424 35 
Mobil: 0709-570 045 

 

Coryana´s  
Ellinor Andersson  
Farhultsvägen 462  
262 94 Ängelholm  

Tel: 042-68388  
eller: 042-68431 

 

Cristal de Neige  
Inger Gårdman 
Katedervägen 9 A 
273 95 Tomelilla 
Tel: 0417-30009 

 

Edeängs 
Carin Yngvesdotter-Krook 

Frisbo 31 
820 62 Bjuråker 
Tel: 0653-62015 

 

Endless Edens 
Anette & Magdalena Berntsson  

Simmarevägen 10  
302 39  Halmstad 
Tel: 035-124891  

 

Essmania's Eurasier  
Anette Essman 
Lyse-Lycke 110 
453 91 Lysekil 
0523-611118 
0768-050844 

 

Filurias 
Ingela Ågren 
Parkgatan 5 

69234 Kumla 
Tel: 019-5002076 

Mobil: 0701-495627 
 

Foxfire  
Ulla-Carin Totney 

Storgatan 25  
590 81 Gullringen  
Tel: 0492-22900  

Mobil: 070-6464594 
 

Fridlyckans 
Helena Jansson och Jörgen Brorsson 

Norrelundsvägen 27 
439 91 ONSALA 
Tel: 0300-26322 

Mobil: 0707-402638 
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Goa Gullan´s  

Laila Johnsson  
Norra Sundsvägen 19  

610 74 Vagnhärad  
Tel: 0156 141 86  

Mobil: 0707-52 46 76  
 

Gomorrans´s 
Rune A. Åmodt  

Vammerviken Mon 10  
666 93 Gustavsfors  
Tel: 0531-20090  

Mobil: 070-1313926  
 

Hanstad  
Christin "Kicki" Simonsson  

Hammarbacken 7  
14792 Grödinge  

Tel: 08-53026707  
Mobil: 0736-635394  

 

Ilifo´s Kennel 
Inga-Lill Forsberg  

Skämsta 4  
725 97 Västerås  
Tel: 021-25770  

Mobil: 070-4838308  
 

Kitune´s 
Susanne Lindahl-Hjerpe 

Nordvära 20 
430 22 Väröbacka 

0340-6571 06 
0733-783869 

 

Leiionspitz 
Marita Andersen & Göran Carlstedt  

Siknäs Vansbrovägen 129 
792 92 Mora 

Tel: 0250-663064 
 

Lejonbols  
Eva och Björne Ohlsson 

Rasbo Ryssbol 
755 96 Uppsala  
Tel: 018-368017  

Mobil:  0705-36 80 17 
 

Lovely Megan  
Suzanne Bengtsdotter 

Lenagatan 16 
641 34 Katrineholm 

Mobil: 070-492 15 11 
 

Lundvangs  
Inger Lundvang 
Södra Nackby 8  
73050 Skultuna 
Tel: 021-146160 

 

Orionstjärnan 
Monica Jacobsson 

Oriongatan 187 
195 55 Märsta 

Tel: 070-6280397 
eller: 08-59115597  

 

Risan Gården  
Karin Hallgren  

Risgränd 10  
840 92 Vemdalen  
Tel: 0684-30561  

Mobil: 070-2010087  
 

Reldaz Kennel  
Eva Adler 

Stensötegången 64 
135 35 Tyresö 

Tel 08-7126084 
070-3947596 

 

Ronevikens  
Inger Grönberg  

Linde Hässelby 135  
62357 Hemse  

Tel: 0498-488252  
Mobil: 070-2617345  

 

Sorschies 
Kicki Svalin  

Mjölby/Øversjødalen 
Tel: 0047-62494477 
Mobil: 0735-755724 
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Sund Stamm´s  

Susanne Lundgren 
Lammsjövägen 14  
610 60 Tystberga  
Tel: 0158-21500  
Fax: 0158-21515  

 

Zeldas 
Lena Korpi  

Österhult 9896 Utterbäck 
691094 Karlskoga 
Tel: 0586-728 362 

Mobil: 070-422 42 26 
 

Vångström´s Paws  
Gunilla Tomas Vångström 

Ludvigsborgsgatan 8  
593 50 Västervik  
Tel: 0490-750055 

Mobil: 0706396234,0737159930 
 

Westerner 
Inger Ivarsson 

Nytorp  
                710 41  Fellingsbro 

T el: 0581-631 097 
 

 
 

Uppfödare Utomlands/Breeders Abroad 
DaQela’s  Nixenspitze 
Gitte Borgesen Monica Normanseth 
Gongeherred  9 Aarmo 
3700 Rönne N-1866 
Bornholm-Danmark Norge 
004556961025 eller 004795128663  eller 
0045-20101857 004769827744 

 

 
 

 
 

Hitta alla våra uppfödare på 
http://www.eurasierklubben.se/ 
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 Mentalbeskrivning – Ett verktyg i avelsarbetet. 
 
Då vi idag har drygt 100 eurasier mentalbeskrivna har uppfödarna ett stort underlag att arbeta med 
i sitt avelsarbete. För att ge ytterliggare hjälp har jag ställt 7 frågor till: 
Anne-Chatrine Edoff. Anne-Chaterine sitter i Svenska brukshundsklubbens centrala Utskott för 
Avel och Hälsa och jobbar mycket med de mentala delarna inom SBK.  
Hon är mentaltestdomare o MH-beskrivare, utbildare i mentalitet och utställningsdomare. 
 
Inför frågorna har ”Ankan” fått det senaste spindeldiagrammet, rasbeskrivningen och klubbens 
RAS tillsänds sig. 
 
 
1, Kan du ge en kortfattad beskrivning hur en mentalbeskrivning är uppbyggd. Ex. varför ligger 
skottet sist? 
Tanken är att hundarna skall beskrivas i situationer där vi söker medfödda beteenden och det vill 
vi göra i en ordning som är positiv för att kunna utröna hundens grundläggande förhållningssätt. 
Kontakt, lek, förföljande, passivitet, intresse på håll är alla moment där hunden ”bjuds in”. 
Därefter kommer överraskningar av social o miljökaraktär följda av långsamt närmande hot. 
Genomförandet sker så med anledning av att man inte vill försätta hunden i hotsituationer 
inledningsvis då det kan stänga för andra beteenden. Avslutande lek är frigörande för hunden. 
Skott är främst en plötsligt överraskande ljudretning vilket i o f s redan beskrivits med skrammel. 
Skottfasthet, 9 mm ammunition, har sitt ursprungliga syfte för brukshunden, men det har visat sig 
ha betydelsen för alla hundar i vardagen. Rasvis och familjevis ser vi hur hundar uppträder olika 
under skottlossning vilket även återfinns för smällare etc. Skotträdsla blockerar i hög grad för 
andra beteenden. 
 
2, När du ser vårat senaste spindeldiagram där 94 hundar är beskrivna, vad är din första reaktion?  
Vid en snabb titt så passar diagrammet o MHs medelvärden väl in i rasstandarden. Här finns 
många hundar som inte är intresserade av ”nya” människor, som inte leker och som inte är särskilt 
nyfikna men varseblir sådant som närmar sig. Det tillsammans med de rädslor som finns ger en 
bild av en ganska passiv hundtyp. De finns vid sidan om sin förare och förhåller sig i huvudsak 
neutrala till det mesta som sker. Det verkar vara samstämt men verkligheten och medelvärdet är ju 
inte densamma. För att komma till medelvärdet finns ett antal hundar både över och under medel. 
Det värde som ligger väl i rutan t.ex. 3,5 eller 2,5 antyder att där återfinns många hundar inom just 
3 eller 2, så snart det rör sig uppåt eller nedåt förstår man att ett större antal hundar drar i den 
riktningen. 
 
3, Om du jämför spindeldiagrammet med rasbeskrivningen och RAS för eurasiern, stämmer de 
överens? 
Ja! Men svaret är helt utan erfarenhet från att ha sett rasen i praktisk beskrivning… 
Att vara självmedveten lugn och balanserad ger bilden av en trygg hund, en hund som aldrig 
backar. Att ha hög retningströskel och samtidigt vara vaksam utan att vara skällig kan innebära 
olika beroende av vad man tolkar i ordet vaksam. Men tänker man att hunden i grunden skall vara 
trygg så borde det innebära att hunden stannar upp o markerar riktning för något som är på väg 
mot ekipaget/hemmet/bilen utan att ta till morrning eller skall. Starkt bunden till familjen ord 
som kan vara komplicerat att skapa samsyn runt mellan olika ägare o uppfödare. Starkt bunden 
kan innebära att hunden inte är nyfiken på närområdet, andra människor och hundar eller att 
hunden rent av är ängslig/rädd och vill undvika. Det kan vara av flera olika skäl att hunden inte 
har behov av att o vandrar iväg ensam utan håller sig nära föraren/familjen. Det kan vara kopplat 
till problem med att vara reserverad mot främlingar, att hunden vill undvika, dra sig undan eller 
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rent av fly om den är rädd. Främlingar finns överallt! Det är inte praktiskt att vara familjehund och 
samtidigt vara reserverad/rädd eller reserverad/ängslig. Att avstå är utan problem om hunden är 
trygg i det att främlingar vistas runt den.  
Avsaknad av jaktlust talar för sig själv, men alla hundar (eftersom de är rovdjur) har mer eller 
mindre av den förmågan. För vissa individer syns det inga beteenden annat än t.ex. i lek då hunden 
förföljer, för andra finns en utpräglad lust att förfölja både stort och smått (bollar, katter, rådjur), 
en del hundar griper o ruskar föremålet för efterföljandet andra stannar upp o tittar och kan ibland 
gripa om det inte rör sig.   
 
4, Eurasiern är ju en ren sällskapshund, ser du någon/några nackdelar att använda 
mentalbeskrivningen som ett verktyg i avelsarbetet? 
Nej, absolut inte. Men jag kan förstå att det omfattar betydligt mer information än vad rasen har 
intresse av. 
 
5, Om du har rasbeskrivningen, RAS och spindeldiagrammet i åtanke, hur ska uppfödarna tänka i 
sitt avelsarbete? 
Oj då, det blir då en allmän tanke lika för alla uppfödare oavsett ras.  
Slå vakt om att avelsdjuren väljs bland de trygga hundarna, sådana som inte på grund av rädsla 
drar sig undan eller avvisar för kontakt. Välj till avel bland de hundar som har intresse för lek 
eftersom det kan användas att knyta samman hund o ägare på ett gynnsamt sätt för inlärning och 
vardaglig samvaro.  
 
6, Det finns inga hela kullar mentalbeskrivna, hur ser du på det? 
Rasen är inte avsedd för arbete eller prov utan en renodlad sällskapshund. Der ställer ibland högre 
krav på hunden än att vara en ”arbetshund”. Sällskapshunden förväntas anpassa sig till samhällets 
krav utan att sticka ut. Då finns värde i att kunna använda resultat från MH som ett verktyg för 
urval. Om intresset finns från rasfolk att nyttja MH är det av stort värde att få med hela kullar, 
deras föräldrar, föräldrars syskon etc. allt i akt och mening att följa beteenden. 
 
 
7, Om du skulle ge eurasieruppfödarna några ord på vägen, vad skulle det bli? 
Lycka till i det fortsatta arbete som påbörjats med att säkerställa standarden för denna unga ras!  
 
 
Fotnot 
Det finns ytterliggare information om Mentalbeskrivning på klubbens hemsida  
www.eurasierklubben.se. Gå via ”Styrelser och kommitéer”.  
 
Frågorna ställda av Malin Hedlund 
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Malin med Pim-Pim på mentaltest. 
 

               
  Vilken ful gubbe i skogen.                               Matte jag hör gubben han finns där    
 
 
 
 
 Hunden Quattro 

Quattro är en otroligt glad kille,  mycket snäll och social. Älskar att vara ute i alla väder, 
rådjuren och fasanerna runt huset får vara i fred, men en och annan råtta har fått stryka 
med när dom har dykt upp runt fågelbordet, han äter inte upp dom ,  det tycker jag är bra. 
 Han är faktiskt en riktig ur hund, med en stark integritet och vi älskar honom.  

Mari-Anne Westerberg  .   

 

                                   

                                                  Väntar nog med simturen.      
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Anders lär dig tala med hundar 
 
Anders Hallgren, 68, är hundpsykologen som förstår hundarnas språk. Lär man sig det får 
man både en lydig och glad hund. 
 
En hård kommandoträning skapar ledsna och passiva 
hundar, menar Anders Hallgren. 
– Förstår du hundens språk kan du träna mjukt och nå 
samma resultat. Men du får en gladare hund, säger 
Anders. 
 
Han har gjort sig känd genom sina mjuka 
träningsmetoder och för 27 böcker som ”Lexikon i 
hundspråk”, ”Därför gör hunden så” och ”Hunden i våra 
hjärtan”. Alla handlar de om en annan syn på hunden än 
vad de flesta hundägare får lära sig.  
 
– När jag växte upp fanns böcker med mycket ryck, slit 
och kommando, som om militärer hade skrivit dem. En 
hårt hållen hund går dit ägaren går och väntar på order 
som ”Sitt! Ligg! Lek!” Den blir passiv. 
  
Anders har en annan träningsmetod, med vänligt tonfall 
och mycket belöning. 
– Du får samma resultat, skillnaden är att hunden blir 
gladare, tar mer initiativ och får en känsla av att kunna 
kontrollera sitt liv, säger Anders. 
Den mjuka träningsmetoden tar längre tid och kräver att 
du lär dig förstå hundens signaler. 
Han har i 45 år studerat hund- och humanpsykologi. 
Anders är i grunden psykolog men visste under sina fem 
år på universitet att han ville bli hundspykolog. 
Hans uppgift är att förbättra livet för rädda hundar, vilket 
också hustrun Ginger gör. Ingen av dem har barn. 
– Hundarna är våra barn! säger de med en kär blick på 
varandra och jack russelterriern Ginnie, 15. 
 
Trots sin imponerande ålder – en hund brukar bli 10-12 
år – är Ginnie pigg och tar egna initiativ. Hon brukar 
komma och peta på Anders och Ginger när hon vill hitta 
på något. 
 
– Människor med kontrollbehov kanske tycker det är 
besvärligt med en hund som tar initiativ till egna påhitt 
och vill ha uppmärksamhet. Många tycker att hunden ska 
vara still tills de befaller annat. Men det skapar ledsna hundar.  
 
”-Hundar har korta liv, jag vill optimera deras liv”, säger Anders. 
 
 

Faktaruta 

 
De vanligaste missförstånden 
mellan hund och människa, 
enligt Anders Hallgren 
 

Rangordning. 
En hund strävar inte efter 
högre rang. Var inte orolig 
för att hunden försöker ta 
kommandot över dig, även 
om den morrar. 
 
Rösten. 
Man behöver inte låta som 
en kommandosoldat i rösten 
för att hunden ska lyda. 
Man når samma resultat 
med mjukt tonfall. 
Skillnaden är att träningen 
kan ta lite längre tid – och 
att du får en gladare hund. 
 
Koppelryck . 
Träningsmetoden att rycka i 
kopplet kan skada hundens 
nackkotor.  
Många tror att man ska 
rycka i kopplet för att få 
med sig hunden eller för att 
bestraffa den – men det kan 
vara farligt för hunden! 
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VARFÖR BLEV DET EN EURASIER? 
 

I flera år har Gunnar och jag pratat om vilken 
nästa hundras ska bli. 
 
Vi har tidigare haft en Border Collie och en 
Isländsk Fårhund. 
De fick valpar tillsammans och vi kallade den 
nya rasen för "Fårborder".  
 
Vi har en av valparna (Curt) kvar, han börjar 
bli till åren kommen nu, 9 år. Men gott påbrå 
har han. Båda föräldrarna blev 14,5 år innan 
hundhimlen kallade på dem. 
  
Trots att vi hoppas på att Curtan ska leva 
minst lika länge som sina föräldrar hade vi 
bestämt oss för att skaffa en till hund. Och 
då började diskussionen......... 
  
Gunnar ville ha en lugn hund som inte 
märks. Han tycker att det är jobbigt med 
hundar som skäller eller är för aktiva. Han 
vill ha en hund som man inte behöver jobba 
så mycket med. En hund som finns vid din 
sida men inte tar för mycket plats. 
  
Jag ville ha en hund som är aktiv, som gillar 
att jobba, en hund som är smart, 
förarkänslig och intelligent.  
  
Gunnar föreslog: S:t Berhard, New 
Foundland, Irländsk varghund, Bullmastiff 
”- ALDRIG!”  sa jag. 
  
Jag föreslog: Border Collie, Border Collie 
blandningar, Curley coated retriever 
Skulle även gärna ha tagit en 
omplaceringshund från hundstallet. 
”- ALDRIG!”   sa Gunnar. 
  
Ja, ni kan ju själva föreställa er 
hur diskussionen gick...... 
Eva, vår "hundfröken", skakade på huvudet 
och suckade: Ni kommer ALDRIG kunna 
enas! 
  

Så en dag dömde vi på en Islandshäst tävling 
(vi är Nationella domare) och en av domarna 
hade en underbart vacker hund. Den låg 
lugnt vid hans sida vid domarbordet och 
Gunnar blev KÄR! Jag var lite mer tveksam: 
Ja, otroligt vacker, men han vill ju knappt 
hälsa, låter sig bara klappas. Snygg 
men opersonlig var mitt omdöme. 
  
Någon månad senare dömde vi en tävling på 
Gotland och träffade en Eurasier även där. 
Samma sak nu. Gunnar blev återigen 
förälskad och jag var mer svårflirtad. 
  
Men Gunnar började kolla runt och körde en 
intensiv charmoffensiv. Han ringde runt och 
pratade med ett antal olika uppfödare.  Det 
slutade med att han släpade med mig på en 
Eurasierträff i Järfälla, i Maritas regi. 
  
Mot min vilja blev jag imponerad när jag såg 
alla dessa vackra hundar, såg hur de 
fungerade tillsammans, stora 
testosteronstinna hanar varav hälften sprang 
lösa, andra hälften gick i koppel lugnt och 
fint. Unga hundar, gamla hundar, tikar huller 
om buller. 
 
Jag undrar vad alla hundägare och Marita 
trodde om oss: Vi for runt som Lennart 
Ekdahl ungefär, intervjuade, frågade, 
undrade. 
 
Och alla svarade på våra frågor, ärligt och 
uppriktigt, goda som mindre goda 
egenskaper, ev ras sjukdomar. Ja, ni kan ju 
bara tänka er hur vi frågade runt.... 
  
När vi åkte därifrån hade jag börjat tänka 
tanken: Det här kanske kan vara vår ras. 
(Inte som en kompromiss utan faktiskt på 
riktigt: VÅR ras) 
  
I den vevan dök det upp ett 
barndomsminne. På Blidö, där vi hade vårt 
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sommarställe, bodde en pensionerad fiskare 
med sin hund Lufsen. Jag älskade den 
hunden och tillbringade mer eller mindre 
halva somrarna hos Lufsen som var en 
blandning mellan Chow-Chow och 
schäfer. Ni kan nog nästan föreställa er hur 
Lufsen såg ut - nästan samma utstrålning 
som en Eurasier. 7 år 
gammal bestämde jag mig för att just en 
sådan hund skulle jag ha när jag blev stor!  
  
Nu började även jag engagera mig. Lite halvt 
om halvt övertygad men fortfarande 
tveksam. Samtidigt är det så med mig att det 
spelar ingen roll vilken hundras eller djurslag 
som kommer inom våra väggar. Finns de väl 
här hemma handlar det om ovillkorlig kärlek.  
Jag började också ringa runt och det var i 
den vevan som jag ringde till kennel Balder-
Balder. 
  
Besöket där blev helt avgörande! Nu fick jag 
träffa Eurasier i hemmiljö. 
 
Från första minuten i mötet med kennelns 
hundar blev jag lika övertygad som Gunnar 
hade varit många månader tidigare. 
Och det var en ögonblicklig kärlek till dessa 
vackra, sunda hundar, som dessutom var så 
oerhört personliga, som avgjorde saken. 
 
Jag kan inte förneka att gamle Balder är den 
av hundarna som fällde det slutgiltiga 
avgörandet! I hans kloka, snälla ögon såg 
jag allt som jag vill se hos en hund! 
  
Och där och då bestämde jag mig: en sån 
valp vill jag ha! Och Gunnar blev jätteglad! 
  
Ha, ha! Vi kunde enas! Det blev ingen 
Bullmastiff eller Border Collie. 
 
Det blev en Askild!  
Och vi kommer aldrig att kunna tacka Anna-
Karin nog för att vi fick köpa denna 
fantastiska valp. (med underbara Balder som 
stamfader) 

  
Nu har Askild bott hos oss i en dryg månad 
och vi är båda hopplöst, tokigt förälskade 
i vår underbara valp! Och till vår stora lycka 
verkar Curt känna samma sak! 
 
Han har fått den bästa kompis man kan 
tänka sig! 
Askild har varit med oss och dömt 
Islandshäst tävlingar, vi har gått på valpkurs 
och han är med mig i min ridsportbutik. Vart 
vi än kommer väcker han en enorm 
uppmärksamhet. Åhhh, vilken söt valp! En 
nallebjörn! Han ser ut som ett gossedjur!  
 
Ja, ni har väl alla varit med om det här? Att 
det kan ta en halvtimme att förflytta sig en 
sträcka på 100 meter? 
  
Vi börjar starkt misstänka att det är med 
Eurasier som med Islandshästar. När man väl 
har skaffat den första så blir det med största 
sannolikhet minst en till..... 
  
och vi skulle gärna vilja passa på tillfället att 
tacka alla som "stod ut" med oss 
och som vänligt och seriöst svarade på alla 
våra frågor!  
 
Ann-Marie Werner
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Till minne av Sam -  Somnade in med husse och matte en vecka innan jul 2008,  
1 år och 7 månader gammal. 

Vad gör man när det finns så mycket 
liv i en kropp, så mycket kärlek, 
nyfikenhet och så mycket 
personlighet, men när kroppen i sig 
inte klarar att bära allt detta ljuvliga?  

Sam hade många namn, Sam eller Sammy, 
Sammiiin, Hamin (som en av våra döttrar 
brukade säga), eller varför inte ”Sam 
snyggaste killen i Stabby skogen” som 
andra hundägare brukade kalla honom 
ibland. I vilket fall som helst hade han som 
alla Eurasier ett stort hjärta och en mycket 
egen personlighet. Redan från start passade 
han perfekt in i vår familj bestående av 
mamma, pappa två flickor och katten Bilbo 
(som kanske inte var lika förtjust). Som 
bonus fick han dessutom umgås flera 
timmar i veckan med mormor och morfar 
som älskade att ta med Sam på promenader 
i skog och mark när de kunde.  

Sorgligt nog fick detta inte bestå, det visade 
sig att Sam hade en grav höftledsdysplasi 
som var plågsam för honom och som till slut 
förhindrade honom att leva ett gott hundliv!  

När vi tänker tillbaka på det kunde vi nog 
ana tidiga tecken till att något var fel. 
Redan vid 1 års ålder var han ofta lite stel 
när han reste sig efter att det han legat ett 
tag och ibland kunde man se en tendens till 
en liten hälta efter att han legat ner, men 
som var så svag så att man trodde att man 
inbillat sig det hela. När Sam var ca 1 år 
och 5 månader började han bli allt stelare 
när reste sig efter att han legat ner efter en 
promenad och han kunde till och med halta 
till de 2-3 första stegen. Vi såg aldrig några 
ens mini-tecken till att han hade ont när vi 
var ute  
– det var enbart efter att han varit ute och 
legat ett tag. Vi blev i alla fall oroliga 
bokade första bästa tid för röntgen. Besked 
över telefon: ”Det kan vara en 
muselsträckning – strikt vila tills efter 
röntgen”! 

En vecka senare var det dags för röntgen – 
hela familjen var med och vi höll tummarna 
och hoppades ”bara det inte är ett allvarligt 
fel på höften”. Hur mycket man än önskar 
så går det tyvärr inte alltid som man vill! Vi 
kunde ju själva se på den färdiga 
röntgenbilden att något var fel på bakre 
vänstra höftleden – kulan låg nästan inte i 
skålen alls, skålen såg deformerad ut och 
hela benet var vridet utåt! Veterinär 1: ”Att 
benet är vridet beror troligtvis på att 
smärtan för hunden är så stor så att han inte 
kan hålla benet rakt”!  

MEN HJÄLP! VARFÖR HAR VI INTE 
SETT NÅGOT MER? Är Sam så van vid 
smärta att det är ett normalläge för honom? 
Vad kan vi göra? Är allt över nu?  

Första behandlingen -antiinflammatoriskt 
och lagom men motion för att bygga upp 
muskler, återkomma om ett par veckor. Väl 
hemma ringer vi alla våra hundvänner och 
uppfödaren som ger tips om en annan 
veterinär som är expert just på detta! Vi 
ringer dit och får en besökstid en (jobbig) 
vecka senare.  

Veterinär 2: ”Det här ser inte bra ut. Vi 
prövar två saker – först antiinflammatoriskt 
och strikt vila (enbart kisspromenader, 
enbart gå i koppel, ingen spring-lek), om 
detta inte fungerar tar vi som andra steg en 
kortisonspruta i leden. Om inte detta 
fungerar finns det enbart två alternativ 1) 
byte av höftled (som är långt ifrån säkert och 
plågsamt för hunden) eller 2) att han får 
somna in”. Fråga: ”Sam älskar att vara ute, 
ta långa promenader i alla väder och leka -
om vi kan få stopp på inflammationen – 
kommer han någonsin att kunna göra dessa 
saker?” Veterinär 2: ”Nej”  
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Resultat av första försöket: Det blir snabbt 
allt sämre! Det onda slår igenom mer för 
varje dag trots medicinering och vila. 
Behandling med kortisonspruta: Veterinär 
meddelar ”85-90% av höftleden är helt 
förstörd – vi försöker med kortisonsprutan – 
vi hoppas på effekt inom en vecka – men ..” 
Resultat av andra försöket: En vecka går – 
ingenting händer!  

NU FINNS DET ALLTSÅ INTE NÅGOT 
MER ATT GÖRA – förutom en sak!  

Under behandlingsperioden blev Sam allt 
mer nedstämd. Det berodde säkert på flera 
saker, att han hade ont, att han blev trött av 
medicineringen och framför allt, att han inte 
längre fick göra det han njöt så mycket av – 
att vara ute och njuta av väder och vind, att 
söka godis i hagarna, plaska i diken, rulla sig 
i gräset, sitta och fika uppe på en sten, att 
balansera på en stock i skogen, att leka 
kurragömma eller tagare med barnen och att 
umgås med andra hundar.  

Vi ville därför vänta med det oundvikliga 
för att låta Sam få en vecka att göra det han 
tycker om (inom rimliga smärtgränser 
förstås)! Veterinären skev ut starka 
värktabletter för att Sam skulle klara detta 
utan att ha alltför ont! Och Sam njöt i fulla 
drag när vi var ute – man kunde då inte ens 
ana att han hade ont – han såg ut som 
vilken glad hund som helst. Men på kvällen 
slog smärtan igenom trots värktabletterna 
och han såg ledsen ut och svansen åkte ner!  

Måndagen den 15 december var det dags! 
Först fick flickorna säga hej då till Sam 
innan de gick till skolan. Vi tyckte att det 
var bäst att de inte var hemma när 
veterinären kom, men vi lovade att hämta 
dem så fort det var klart. Därefter gick vi ut 
på en promenad i en av hagarna nära oss! 
Det var härligt strålande vackert väder och 
Sam njöt i fulla drag! Vi träffade på en av 
hans bästa kompisar och de fick leka ett 
tag! Mattar och hussar tittade tillsammans 
på med sorg i hjärtat. Han var så glad – vi 
visste men inte han!  

När vi gick hem såg Sam lite trött ut och han 

haltade lite lätt! Så fort vi kommit hem lade 
han sig på sin favoritplats under bordet. 
Strax efter ringde det på dörren – nu var det 
alltså dags! Vi kallade upp Sam från sin 
plats för att få första insomningssprutan! När 
han reste sig upp var han rejält stel, haltade 
kraftigt och svansen hängde. Så fort han fått 
sprutan bökade han ner sig under min stol så 
han nästan lyfte den och mig (som han 
brukade). Detta bökande var det sista 
livstecknet från honom – ett sista litet 
bökande och sedan var det bara tyst! Det 
gick snabbt och var smärtfritt – för honom! 
För oss var det förskräckligt! Han var ju så 
ung, i övrigt frisk, så glad, och det han mest 
av allt ville var att få vara med oss! I våra 
huvuden vet vi att vi gjorde rätt och vi skulle 
göra på samma sätt om det hände idag – men 
i våra hjärtan kändes det bara helt fel!  

Än idag saknar vi hans idéer och hans 
ljud, välkomnandet när man kom 
hem, suckandet bredvid sängen när 
man ska sova och att han alltid ville 
följa med!  

Vill du hänga på?  
Javisst, alltid för dig, var som helst i alla 
väder!  
 
Vi saknar dig Sam Sonja, Christer, Malin, 
Sara (och Bilbo), Samt mormor Birgit och 
morfar David  
 
Se bild sista sidan 
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Hundar och ekollon 
 

På hösten faller ekens alla ekollon till marken och vissa djur 

tycks frestade att äta dessa. Ekollon innehåller dock tannin som 

djur är mycket känsliga mot. I hög dos kan tannin till och med 

vara dödligt. 

Agria Djurförsäkring har under de senaste veckorna fått in 

fall med hundar som förgiftats efter att de ätit ekollon. Att 

djur blir förgiftade av ekollon beror på att de innehåller stora 

mängder tannin. 

Tanninet är frätande och orsakar inflammation i mag- och 

tarmkanalens väggar samt skadar njurarna och levern. 

 

– Det är skadorna på levern och njurarna som kan vara livshotande om djuret ätit stora 

mängder ekollon, säger Agrias veterinär Thomas Ohlén. 

 

Enligt giftinformationscentralen är de första symtomen på ekollonförgiftning att djuret blir trött och 

slutar äta. Efter en stund kan det få förstoppning som inom 2-10 dygn övergår i en tjärliknande 

diarré. Det är inte heller ovanligt att djuret får feber. 

 

Det är oftast får, boskap och hästar som förgiftas av ekollon men även hundar och andra smådjur 

kan drabbas. 
 

– Ju mindre djuret är, desto mindre mängd ekollon behövs för att skadorna inte ska stanna vid 

magsmärtor utan bli betydligt allvarligare, säger Thomas Ohlén. 

 

Det finns ingen medicin mot ekollonförgiftning. Djuren kan enbart behandlas understödjande mot 

magsmärtorna, förstoppningen och diarrén. 

 

 

– Det bästa sättet att undvika att ens djur blir sjukt är att inte låta det sätta i sig ekollon på 

promenaden alternativt inte släppa ut det i en hage där det ligger mycket ekollon på marken, 

avslutar Thomas Ohlén. 
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Information från Styrelsen 
 
Styrelsen har beslutat att framställa almanackor med valpbilder till 2010.  Jobbar just nu med att 
iordningställa tidning nr 2. 
 
Inskickat mail till SKK angående valphänvisning som troligtvis kommer att läggas ut på Internet för att ge 
reklam för rasen och att valpköpare kontaktar Svenska Eurasierklubben för information och hänvisning till 
valpköpare. Detta efter en motion från SSUK till Skk:s fullmäktige. 
 
Undertecknad har hållit en helgkurs i garantutbildning för utställningsansvariga för styrelsen. 
 
Styrelsen har jobbat med utställningen i Degernäs 31/5-09 och haft uppföljningsmöte angående detta.  
 
Styrelsen har jobbat med att försöka få fram medlemsmatriklar till försäljning i klubben. 
Inskaffade kapsylöppnare med bild av en Eurasiervalp.  Dessa fanns till försäljning på utställningen. Det 
finns fortfarande ett antal kvar till försäljning. Priset för dessa är 100: - 
 
Vi har tagit beslut om att följa Skk:s policy för bloggar på hemsidan. Vid upprepade övertramp kommer 
styrelsen att tillskriva personen en varning. Hjälper inte detta kommer styrelsen att plocka bort all hänvisning 
till uppfödaren.  
 
Medlems och uppfödarmöte hölls lördagen den 30/5-09 i samband med vår special. Detta möte var mycket 
positivt och över min förväntan.  På uppfödarmötet deltog 16 kennelägare. 
 
Uppfödarmötet beslutade att Ordf. Monica Algotsson följer upp hälsoenkäten och sammanställer den. 
 
Uppfödarmötet beslutade också att vår gamla logga skall vara kvar men med vissa justeringar. Återkommer 
om detta. 
 
Styrelsen har anlitat Nina Karlsdotter och Ingmarie Hagelin till specialen 2010, som kommer att vara i 
Degernäs. 
 
Styrelsen beslöt efter önskan från uppfödarmötet den 31/5-2009 att Anna-Karin Lundberg får vara SvEuks 
representant i Tyskland för möte med IFEZ. 
 
Styrelsen jobbar med att göra vissa justeringar gällande hemsidans.  
Med Vänliga Hälsningar  
 
Er Ordförande 
Monica Algotsson     
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Annonspriser 

 
Medlem icke kommersiellt: 
 
Helsida                      500:- 
Halvsida                     350:- 
Championatannons      350:- 
Årsannons helsida 4 nr.  1500:-    betalas i förskott 
Kennelregister 4 nr inklusive hemsidan  200:- 
 
Kommersiella annonser   
Helsida                                 1500:- 
Halvsida                                          1000:- 
 
Medlemmar 50 % per Helsida. 
 
Material till tidningen     

 
Redaktionen vill gärna ha in bidrag, såsom bilder, artiklar m.m. från Eurasierklubbens medlemmar. 
Alla inlägg till tidningen skall vara underskrivna med namnet. Inga anonyma inlägg tas emot. 
 
Materialet skickas till 
 
Monica Algotsson 
Kusktorp 
730 30 Kolsva 
Mailadress: monica.algotsson@telia.com 
 
Vill du ha tillbaka insänt material så skicka med ett frankerat och adresserat kuvert. 
 
Redaktionen förbehåller sig rätten att använda och att om nödvändigt redigera material. 
 
De åsikter som framförts av de olika bidragsgivarna är personligt och överensstämmer inte alltid 
med redaktionen eller Svenska Eurasierklubbens mening.        
  
 

Manusstopp  

  

Nr 1 15 februari  

Nr 2 15 maj 

Nr 3 15 augusti 

Nr 4 1 november 

 
 



 
39 

Medlemsavgifter & Annonspriser Svenska Eurasierklubben 

 
Medlemsavgifter 2009 Sverige/utlandet                                                                            
Huvudmedlem                 275: - 
Familjemedlem              100: -                                                                                                                              
Utlandsboende medlem   275: -                                                      
I medlemsavgiften ingår medlemskap i Svenska Spets och Urhundklubben (SSUK) 
 
Medlemsavgiften betalas in till SKK på följande kontonr: 
Sverige postgiro    832400-6  används inte vid betalning via Internet. (se nedan) 
Sverige Bankgiro  563-0488  Nordea 
Norge                    60210716249 Nordea                                                                
Finland                  182030-919  Nordea  
Danmark               8476431590  Reg.nr 2040  
 
OBS! Betalningsmottagare Svenska Kennelklubben (SKK).  Ange att det gäller Inbetalning till 
Svenska Eurasierklubben, namn, adress, telnr.och personnummer. 
 
Betalar du via Internet och OCR-nummer saknas använder du postgiro 1177-5. 
Glöm inte ange att det avser medlemskap i SvEuk, dina personuppgifter och gärna Mailadress. 
 
Medlem som redan är med i annan klubb tillhörande SSUK betalar endast 210:-  i medl.avgift. 
Ange vilken annan klubb inom SSUK du är medlem i. Du blir automatiskt medlem i SSUK då du 
går med i Eurasierklubben. Denna avgift betalas till SvEuk:s postgiro. 
 
Vid valpgåvomedlemsanmälan, när uppfödaren vill utnyttja att betala för sina valpköpare 
till halva priset. Detta gäller för huvudmedlem, betalas denna avgift till SvEuk:s postgiro. 
 
All övrig inbetalning till klubben måste ske till SvEuk egna postgirokonto. 71427-9 
 
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 medlemsansvarig i SvEuk, 
Rose-Marie Forsberg, tel:0492-31453. 
mailadress: medlem@eurasierklubben.se 
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Posttidning. 
 
Vid obeställbarhet el definitiv eftersändning 
Återsänd tidn. till  
Rose-Marie Forsberg  
Furugatan 11 A 
59834 Vimmerby 
 

 
 
 
 
  

Porto betalt 
Port Paye 

 

IN MEMORIAN 
Foto av Sam som nu somnat in  
 


