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ord
från vår
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vårordförande
ordförande
Hej alla medlemmar.
Så har det äntligen blivit sommar, vintern har varit lång och kall, våren var också kall och
tråkig men så kom värmen, ljuvligt. Hoppas nu vi får en lång och fin sommar med mycket sol
och bad.
Rasspecialen är överstökad och gick bra, lite småmissar som ska ses över, en del behöver
förbättras, men i det stora hela så kändes allt okej. Dock vill jag ta er lite i örat, ni som bodde
på campingen. Vi måste alla hjälpas åt och sköta oss om vi ska få vara kvar, och då finns det
en del saker som jag tycker borde vara självklara - om var man tar med sig sin hund på en
camping. Man tar INTE med den i de gemensamma hygienutrymmena, man tar INTE med
den i de gemensamma köken och givetvis badar man INTE hunden på badplatsen där det står
skyltat: HUNDAR FÅR INTE VISTAS PÅ BADPLATSOMRÅDET. Ändå sker detta. En skärpning till
nästa gång.
I övrigt så är de mycket nöjda med oss och hur vi sköter oss i stugor och annars på
campingen.
Uppfödarmöte hade vi på lördagen, ett välbesökt möte där alla hade möjlighet att diskutera
och ventilera förslagen som finns inför uppdateringen av RAS och som ska göras under året.
Givetvis ska övriga medlemmar också få säga sitt och medlemsmöten kommer det att bli
under året då vi har lite mer konkreta förslag att komma med. RAS är för alla men det är
ändå uppfödarna som ska ha det som arbetsredskap och ska sträva efter att ha ett gemensamt mål att arbeta mot, ett mål som vi alla ska försöka bli överens om och som känns
genomförbart för alla, inte som det är nu med få kullar som uppfyller RAS.
Hälsoenkäten som skickades ut under förra året kan vi tyvärr inte redovisa för er
medlemmar. Anledningen till detta är att vi inte har fått en fullständig sammanställning från
de som tidigare tog på sig att göra den.
Inkomna svar var drygt 200 men från SSUK, som skulle göra sammanställningen, har vi fått
runt 150 svar. Sammanställnigen som gjordes först var ju mycket svår att förstå, då tog en
ny på sig att göra ytterligare en sammanställning som skulle vara lättare att utläsa, men
tyvärr så försvann många av enkäterna under det arbetet.
Till hösten kommer det inte att bli någon inofficiell utställning, men det kommer att anordnas
andra aktiviteter där medlemmarna kommer att ha möjlighet att träffas. Riktigt vad det blir
är i skrivande stund inte riktigt klart, men mer information kommer i nästa nummer av
Eurasierbladet. I samband med detta kommer det även att bli ett medlemsmöte.
Almanacka 2011 kommer det att bli och ni kan redan nu börja se över om ni inte har några
foton som ni vill dela med er av, gärna vinter- och vårbilder på era fyrbenta. Tänk på
kvaliteten och upplösningen när ni skickar bilder, och vi tar bara emot bilder via mail/cd/dvd.
Då det är jag som kommer att hålla i det här
med almanackan så skickar ni bilderna till:
ordforande@eurasierklubben.se.
Sen är ni flitiga med kameran under sommaren
och skickar in bilder till mig som ni tycker skulle
passa i almanackan. Mer info om almanackan
kommer i nästa nummer.
Nu är det dags för semester och sommaren är
den tid då alla har mycket att göra, så även vi
som sitter och arbetar i klubben.
Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen
om ett par månader.
Marita Carlstedt
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Några rader från Redaktionen
Hej alla medlemmar!
Tack för att ni skickat in artiklar och bilder, MEN det behövs mer. Nog har ni något mer att dela med er
av? Ser fram emot att få lite bilder från sommarens alla utställningar, är ni på utställning så ta kort!
Skicka in dem till oss på redaktionen och även resultat om ni har. Det är så roligt att få ta del av det
som händer i ringarna, även om man inte ställer sin hund.
Vet att flera av er åker till Danmark och världsutställningen, ser fram emot bilder därifrån!
Semester ska vi ha, jag själv åker till Egypten en vecka, utan hund. Men ni som reser med er hund,
långt eller kortare turer, tänk på värmen (läs artikeln på sid 16)! Det är så ledsamt att läsa om dessa
hundar som fått sitta instängda i varma bilar i våra nyhetstidningar sedan.
Jag har heller inte fått in några tips på vad ni vill att vi ska skriva om i tidningen? Är det
ingen som önskar något? Skriv nu till oss och berätta, dela med dig av dina upplevelser med din hund.
Det finns jättemycket att berätta, säkert!
Vi på redaktionen önskar alla läsare och eurasier en SKÖN SOLIG SOMMAR!
Yvonne Janzén
redaktor@eurasierbladet.se

Risan Gårdens Dizel
23 maj, Sundsvall
Domare: Torbjörn Granheim
Även klarat anlagsprov för viltspår 2 juni, Överberg, Sveg
Domare: Christer Wåger
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RÖNTGENRESULTAT
Reg.nr

Namn

Kön

HD

ED

Patella

Öga

S12810/2009

Balder-Balder Solfrid Skallagrim

Tik

A

1

S14345/2009

Dazzling Dainty’s Amy

Tik

A

ua

S30822/2005

Edeängs Urania

Tik

D

S62675/2008

Edeängs Ärlig

Hane

A

ua

S55571/2008

Essmania’s Corleone

Hane

C

ua

ua

S53846/2007

Filurias Bastian

Hane

A

ua

ua

ua

S64912/2007

Foxfire Vittra

Tik

A

ua

ua

ua

S46722/2008

Foxfire Xander

Hane

B

ua

ua

ua

S60332/2008

Fridlyckans Beatrix

Tik

A

ua

S46193/2008

Hanstad Jaffa

Tik

C

ua

S13785/2009

Heidida’s C-Nova

Tik

A

ua

S66061/2007

Leiionspitz Beautiful Bjelka

Tik

C

ua

S26361/2007

Leiionspitz Zelma

Tik

A

ua

S21533/2008

Lejonbols Luna Mare Crisium

Hane

A

ua

S21534/2008

Lejonbols Luna Mare Nectaris

Tik

B

ua

S21542/2008

Lejonbols Luna Mons Maraldi

Tik

A

ua

1

S21537/2008

Lejonbols Luna Mons Archimedes

Hane

C

ua

ua

S21538/2008

Lejonbols Luna Montes Haemus

Hane

A

1

S62353/2008

Lejonskogens Raija

Tik

C

ua

S68181/2007

Lovely Megan’s Boris Karloff

Hane

B

ua

ua

S56491/2008

Reldaz Comet

Hane

A

ua

ua

S56492/2008

Reldaz Cosmo

Hane

A

ua

ua

S67420/2007

Risan Gården Disa

Tik

A

ua

ua

S63162/2008

Risan Gården Filur

Hane

A

ua

ua

S63164/2008

Risan Gården Flax

Hane

B

1

S63163/2008

Risan Gården Friskus

Hane

B

ua

S57299/2008

Sund Stamm’s I Am Indigo

Hane

B

ua
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Information från SKK
Regelverk
Svenskt viltspårprovschampionat, SE Vch
Förändringar i regler för championat fr.o.m 2010-07-01
Från den 1 juli 2010 ändras reglerna för Svenskt Viltspårsprovschampionat (SE VCh). Kravet
på att ett av första prisen i öppenklass ska vara taget på ordinarie prov tas bort.
Då inga championat kan utfärdas retroaktivt införs en övergångsregel som innebär att en
hund som före 1 juli 2010 har minst tre första pris i öppenklass på viltspårsprov från rörliga
prov behöver ta ytterligare ett första pris i öppenklass oavsett provform (rörligt eller
ordinarie):
Svenskt viltspårprovschampionat, SE VCh
- Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare, på viltspårprov efter 1992-01-01 i
Sverige.
- Intyg om godkänd testikelstatus.
- För hund som före 2010-07-01 innehar minst tre 1:a pris i öppenklass på rörligt
viltspårsprov men saknar 1:a pris på ordinarie viltspårsprov krävs ytterligare ett 1:a pris i
öppenklass efter 2010-07-01 oavsett provform.
- En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha erövrats efter det att
championatstiteln införts för rasen.
Resa med hund
När du ska resa med din hund måste du se till att hunden uppfyller kraven på vaccinationer
och ID-märkning för det land du ska åka till. Mer information om vilka krav som gäller finner
du via respektive lands ambassad.
Tänk på att hunden inte är vaccinerad mot alla typer av sjukdomar trots att den uppfyller
reglerna för in- och utförsel. I många länder finns sjukdomar som vi i Sverige inte är vana
vid som kan drabba din hund. På SVAs webplats kan du få tips om vad man ska tänka på för
att undvika att hunden smittas och läsa om vilka sjukdomar din hund kan drabbas av vid
utlandsvistelse.
OBS! Innan avresa:
Var extra noga med att kontrollera att datum för vaccinationer i hundens pass är korrekta
samt att hundens ID-märkningsdatum är korrekt (dvs samma som datumet för första
vaccinationen eller tidigare). Är någon uppgift i passet felaktig kan detta innebära att din
hund inte beviljas inresa i det land som du planerar att åka till!
För aktuell information gällande införsel av hund till Sverige se Jordbruksverkets webbplats
(www.jordbruksverket.se)

DIPLOM
från Svenska Eurasierklubben
Om du röntgar din hund får du ett Röntgen-diplom
OBS!! Om vi inte kan hitta ditt namn i registret hos Svenska Kennelkubben,
måste du själv skicka in uppgifterna om du vill ha ditt Diplom.
Ansvarig för diplomen är
Marita Carlstedt
rontgendiplom@eurasierklubben.se
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Med Hannibal i Österled
Årets semestersegling skall gå i österled. Till
Åland och Finland. Vederbörliga vaccinationer,
blodprover och papper är i sin ordning och vi
är klara för avfärd. Vår Hannibal är 2.5 år och
har seglat sedan han var ett halvår gammal,
med varierande resultat. Första sommaren
gick bra men sedan var allt jätteläskigt. Vår
Vindö 50 fick mest fungera som motorseglare
och sommarstuga och så värst mycket segling
blev det inte. Men skam den som ger sig. När
segling är vårt stora intresse får man
kompromissa. Ett par timmar i öppen sjö utan
möjlighet att ta i land är ingen bra start på
semestern. Så jag och Hannibal kommer att
ta färjan över Ålands hav, och husse får segla
över båten.
Efter några ovädersdagar ”i överfartsläge”
släpper husse av oss utanför Kapellskär för
senare möte i Mariehamn. Det blir en lugn
överfart för oss alla. Hannibal tycker det är
litet jobbigt med trängseln bland alla
människor vid ombordstigningen, men finner
sig annars snart tillrätta i skuggan på övre
däck.

Efter några dagar når vi det charmiga
skärgårdssamhället Lappo där Hannibal träffar
en underskön tik.
- Vad är det där för en vacker hund, frågar
jag.
- Det är en turkisk beach cocktail. Vi tog med
henne när vi flyttade hem igen, berättar
matten.
I sällskapet finns dessvärre även en
terrierdam från Paris. Hon snäser av Hannibal
efter noter varför det blir ett snabbt avklarat
möte. Kanske var det språkförbistringen.
På denna sidan östersjön är vattnet betydligt
sämre än hemma. Enorma ärtsoppelika
algbälten och mycket dåligt siktdjup. Vi får
ständigt ha med oss vatten till Hannibal och
passa honom så han inte går och dricker ur
sjön. En algsup och hunden kan vara död
inom en halvtimme har vi hört. Tur att
eurasiern inte är lika badglad som den
goldenhanne jag hade som barn.

Vi hinner inte mer än av färjan i Mariehamn
så börjar det.
- Vad är det där för en hund? Det var den
vackraste hund jag någonsin sett. En sådan
ska jag ha.
Att eurasierns utseende tilltalar finländarna är
helt klart. Det visar sig att vi vid många
tillfällen på denna sida Östersjön möts av
gillande blickar och intresserade frågor.
I Västerhamnen hittar vi husse och vi äter en
härlig middag på ÅSS seglarpaviljong, med
kvällssol och utsikt över hamnen. En perfekt
start på årets långsegling.
Vi har seglat många gånger på Åland och
Finland men sommarens segling är på
Hannibals villkor. Inga jättelånga sträckseglingar och ofta anpassning av segelyta
och färdväg för att minimera krängning och
sjö. Helst ligger Hannibal uppe på livflotten,
om det inte blåser för mycket. Därifrån har
han god uppsikt och dessutom är den
förhållandevis sval. Bäst är den på morgonen
när vi hängt upp sovtäckena över bommen.
Då blir där som ett litet tält, där täckena
isolerar från solen men också ger en
svalkande vindspalt.

Hannibal på flotten

Vi passerar den vackra Gullkronaarkipelagen
där vi köper abborrar och rökta flundror av en
fiskare som på pricken ser ut som en smal
Beppe Wolgers. Seglatsen fortsätter österut
och just när vi ska lämna Kasnäs hamn ser vi
en bekant syn. Vår älskade gamla träbåt
Garm är just på väg in. Hon såldes till Finland
för några år sedan efter femton underbara år i
vår ägo. Garm är en Laurinkryssare och med
sina vackra linjer, på samma gång elegant
och robust, är hon liksom Hannibal en ständig
källa till nya spännande möten. Jag brukar
alltid säga att Garm, Hannibal och islandshästar är så lika. Det är något med uttrycket
som går rakt in i hjärtat.
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I väntan på eftermiddagsbrisen har Garms
nya ägare bestämt sig för att ta en öl. Vi slår
följe och det måste medges. En iskall Karjala
smakar utmärkt i den tryckande
högsommarvärmen.
Naturligtvis har vi glömt sjökortet hemma för
den sista sträckan till Hangö. Men eftersom de
bestämt samma natthamn gör vi sällskap. Det
är härligt att se Garm segla igen. Men det
måste erkännas. Garm är snabbare och vi får
stötta litet med motorn för att inte helt
komma på efterkälken på kryssen. Sist vi
träffade Garms nya ägare var Hannibal bara
ett par månader och jag minns att de på
sjungande finlandssvenska kommenterade
hans ”sotiga tryne”. Vi svenskar uttrycker oss
liksom inte lika målande.

Vi seglar vidare till Kökar där vi blir inblåsta.
Det regnar och blåser ordentligt ett dygn.
Hannibal får en skön promenad till kyrkan
vilken ligger med fantastisk utsikt över kobbar
och skär och är en av de vackraste platser jag
vet.
En härlig sydväst för oss så småningom
norrut och på vägen ser jag plötsligt något
som ser ut som en stor rund boj alldeles nära
båten. En säl sticker upp huvudet ett tiotal
meter från båten och undrar väl vad vi är för
ena. Tyvärr är det många år sedan vi senast
såg säl i Östersjön.

Tillbaka på fasta Åland besöker vi vänner
hemifrån med sommarviste på Ålands
sydvästkust. Familjens Jack Russelhane Pepsi
var en av Hannibals allra första bekantskaper.
I Hangös eminenta yttre hamn blir det en
Hannibal blev då totalt överkörd av den då
snabbdusch med efterföljande restaurangvalpvilda terriern. Men trots att de umgåtts en
besök. Det är
hel del sedan de var små har de haft en del
alltid trevligt att återse Hangö med sina
skärmytslingar och idag kan de tyvärr inte
vackra ryskritade träslott och med hela havet umgås kopplade. Hannibal ut som en
i fonden.
tibetansk street dog, var det någon som sade
Vi har nu nått vår ostligaste punkt och det är någon gång. Det ligger mycket i det.
dags att styra kosan hemåt.
Jag tror vi ska börja säga det när Hannibal
bär sig olämpligt åt.
Vi besöker min farbror på hans ö innanför
Eftersom vi vistats i Finland över tio dagar
Bengtskärs fyr och som vanligt blir det glatt
krävs ett friskintyg för Hannibal varför vi
umgänge med grannar från de omkringbesöker en veterinär i Mariehamn. Han
liggande öarna. Öns två foxterriertikar blir
bemödar sig inte ens om att titta på Hannibal.
snabbt goda vänner med sin lurviga släkting. Han bara skriver under intyget och stämplar.
De heter Daffy och Venice och tilltalas bara på Över en timmes väntan och 12 Euro (år 2002)
franska eftersom familjen tidigare bodde på
fattigare beger vi oss tillbaka till båten.
den franska landsbygden och där köpte
Hannibal har blivit en riktig sjöbjörn i
hundarna. Hannibal har en förkärlek för att
sommar. Förr ville han bara ligga på däck när
fånga sina lekkamrater i flykten genom att
vi färdades vilket ibland kunde bli rätt så
bita tag i ett bakben. Något som Venice
blött. När det kom en sjö som stänkte ned
otroligt nog tycks uppskatta.
honom vände han på huvudet och tittade
Vi passerar några gamla favoritöar, Borstö,
bedrövat på oss. Ska det behöva vara såhär?
Men nu finner han sig till ro även i sittbrunnen
där han insett att han ligger säkrast på läsidan, och där han slipper bli dränkt så fort
det piper i litet.
Dagen därpå utlovas relativt lugnt väder,
enligt den svenska och den åländska
väderleksrapporten, medan den finska som
vanligt varnar för tuffare väder. Men det blir
återigen en lugn överfart med litet gammal
sjö från syd. I vare sig den finska eller den
svenska tullen finns någon övervakning.
Ja, nog är det lätt att passera med ett
rabiessmittat djur till Sverige (år 2002).
Husse plockar återigen upp oss vid
Jurmo och slutligen Finska Utö. Där är sig
precis likt, med rökta flundror i en trälåda och Kapelludden och vi får några sköna dagar i
den söderarmska ytterskärgården innan
en burk att lägga pengarna i.
långseglingen är över för denna gång.
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Text och foto:
Lolo Gyllenberg

Projekt Beteendebeskrivning - BPH
Under 2010 genomförs ett projekt för att utveckla en ny form av beskrivning för
hundars beteende: BPH - Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund.
Fem hundraser ingår i projektet:
American staffordshire terrier, dvärgpinscher, golden retriever, rhodesian ridgeback
och whippet.

Artikeln hämtad och publicerad med tillstånd från SKK
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Alternativ behandling vid hälta

Vår hund Cassius råkade ut för en sträckning, han har haltat och haft ont. Vi har varit hos
veterinär vid flera tillfällen och fått antiinflammatorisk medicin. Då jag av egen erfarenhet vet
att den här typen av mediciner är svåra för magen, är jag väldigt försiktig och restriktiv med
att ge det.
Vi beslutade att prova på fysioterapibehandling, det är en madrass kopplad till en apparat
som ger elektrisk nervstimulans med olika intervaller. Vi kontaktade Kerstin Zeuge, se
hemsida Prickiga hunden. Kerstin kom hem till oss och kände noggrant igenom Cassius
kropp. På en punkt gjorde det väldigt ont, då blev han misstänksam mot Kerstin, hoppade
undan och ville inte ha någon mer undersökning vid det tillfället. Helt klart gjorde det ont och
var obehagligt, Kerstin lade ut madrassen i en soffa, Cassius hoppade upp och lade sig. Han
fick ca en timmes behandling, efteråt var han väldigt trött, men han svarade bra på
behandlingen, han haltade inte.
Nästa gång hon kom hälsade Cassius på henne, tog ett tuggben och kastade upp det i luften,
fångade det och kastade igen, skuttade omkring som en valp, väldigt glad och lycklig.

Han klev upp på madrassen lade sig tillrätta och njöt, under behandlingen flyttade han runt
på madrassen och bytte ställning vid flera tillfällen, han slappnade av och njöt, som ni ser på
bilden.
Den här behandlingen har gjorts med 5 dagars mellanrum vid 3 tillfällen, jag ser att han mår
bra av det, hältan är borta och han rör sig precis som han ska. Vi behöver inte ge honom
starka tabletter, däremot får han Glucosamin eftersom han snart är 10 år och många äldre
hundar får artrit. Vi hoppas kunna förebygga eller lindra det eftersom det är smärtsamt. Vi är
alla nöjda med behandlingen, det känns helt rätt att vi provade det här. Vår Cassius betyder
så mycket för oss och vi vill inte att han ska ha ont.
Familjen Olofsson
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Hur gick det sen?
eller Hur det är att leva med en eurasier med Doseringen blev fyra tabletter à 100
sköldkörtelrubbning
mikrogram Levaxin, och vi fick som en ny
hund!!!
Anna Frisk
Levaxinet måste ha satt en enorm fart på
hennes ämnesomsättning, för vikten rasade
I nr 4/2008 skrev jag om Laikas problem med och hon blev pigg, verkligen pigg! På tre
musklerna, och hur jag med massage (både
veckor gick hon ner ett hekto i veckan (som
egen och andras) och dyra laserbehandlingar för en hund måste vara väldigt mycket).
försökte lindra hennes hälta och stelhet. Jag
avslutade med att skriva om ett besök hos en Efter ett par månader togs nya blodprov, och
ortopedutbildad veterinär där det gjordes en
doseringen stannade på 200 mikrogram/dag.
ordentlig hältutredning som inte visade något Under våren 2009 gick hon ner från närmare
speciellt men där han rekommenderade
30 kilo till 24,5 och hon mådde bättre och
blodprover för att kontrollera statusen på
bättre. Vi fick fortfarande vara försiktiga med
sköldkörteln, då rubbningar kan ge samma
att låta henne göra snabba ryck och
symptom som Laika hade.
tokspringa.
Sagt och gjort, prover togs, och efter en
vecka fick jag beskedet att hon hade en
rubbning, en lite för låg produktion av
sköldkörtelhormon (hypothyreodism), och hon
behövde medicineras. Där hade vi även
förklaringen till hennes trötthet, och
framförallt övervikt, för trots många och långa
bantningskurer hade hon stadigt gått enbart
uppåt på vågen. Inte tillstymmelsen till
revben kändes när man klämde på hennes
mer och mer omfångsrika kropp. Ryggen blev
bredare och bredare och hon började likna en
tunna på fyra ben. En ond cirkel skapades då
hon egentligen skulle behöva mer motion,
men efter längre promenader blev hon så stel
och halt att det ville jag inte utsätta henne
för. Vi fick även vara försiktiga med att låta
henne leka för vilt med sin kompis Loeki, då
hon väldigt lätt fick muskelsträckningar.

Uppvärmningen var viktig, och jag fortsatte
med massagen för stelheten syntes då och
då, speciellt när hon hade legat stilla länge. Vi
satte henne även på en Omega-3-rik
lågenergikost bestående av strömming,
korngryn, vitkål, vitaminpulver och solrosolja
kompletterad med grovrivna morötter som
utfyllnad och för att magen skulle fungera
bra. Godsakerna bestod av max 50 gram
äkta vara, dvs kött eller kyckling, inga
färdiga hundmatskulor. Kombinationen av
Levaxin och den specialkosten gav väldigt bra
resultat. Receptet på maten fick jag av en
utbildad dietist, och Laika äter fortfarande
samma mat, men nu kan vi ibland göra
uppehåll och hon äter då färdiga kulor
baserade på lax.

En trött och ibland
grinig Laika sommaren 2008
med tjock päls och kropp,
nästan 30 kilo.
Foto: Anna Frisk.
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Det började även växa ut "normal" päls igen,
inte alls så torr och trist som tidigare. Men
väldigt mycket päls var det, och är fortfarande, något som vi trodde berodde på
steriliseringen hon var tvungen att gå igenom
i februari 2007 på grund av akut livmoderinflammation. Nu när man ser i backspegeln
var det förstås ett tecken på sjukdomen.
Förutom väldigt torr päls så fick hon under
sjukdomstiden mörkare fläckar på huden,
bl a på vid svansroten och på ryggen. Den
torra pälsen tovade sig lätt och var omöjligt
att komma igenom med kam eller borste.
Håröm blev hon också, vilket gjorde att
kamningen blev en plåga.

Tidigt i våras tyckte jag mig märka att hon
verkade trött igen, ville inte gå på promenad
så gärna, bara satte sig och vägrade gå
vidare precis som hon gjorde under
sommaren/hösten 2008. Vi gjorde vi en ny
kontroll och den visade en liten förändring,
doseringen ökades med en halv tablett om
dagen till 250 mikrogram. Nu är det full fart
igen och vikten håller sig stadigt strax under
24 kilo.

Jag har ofta undrat för mig själv om sjukdomen orsakades av steriliseringen, eller om
den är ärftlig. Jag får nog aldrig något svar,
och jag har heller inte tagit upp det med
veterinären. Det kanske kan vara så att en
Pälsen är nuförtiden riklig, men känns levande del eurasier får samma symptom efter
och glansig, inte så där torr och död som när kastrering/sterilisering som med hypohon var sjuk, och hon till och med fällde
thyreodism, och där ägarna som med mig
ordentligt i höstas. Nu har den växt ut igen så kanske tror att det är ”normalt” att de blir så
hon ser tjock ut, men under pälsen känner
tjocka och trötta efter en kastrering. Jag har
man en fast och musklad kropp med midja!
hört av någon hundägare med annan ras
Hon får inga sträckningar trots ett väldigt
(bl a dalmatiner) att deras hund inte visat
busande med sin kompis och långa
något som helst tecken på förändrad päls eller
promenader är inte längre några problem.
fetma efter sin kastrering, så det vore
intressant att få veta mer om det finns ett
Hon är snart nio år. Utan Levaxinet vet jag
samband.
inte hur det hade gått. Hennes liv hade
antaligen blivit plågsamt och betydligt
Läs mer om sköldkörtelrubbning hos hund i
kortare. Det är en billig medicin, och på vår
den bra beskrivning som finns av veterinär
Laika fungerar den väldigt bra. Jag
Leif Hokfors i Eurasierbladet nr 4/2009.
rekommenderar verkligen alla med
Numret finns som pdf på klubbens hemsida
kastrerade/steriliserade hundar att låta göra
under Eurasierbladet/Tidningen.
en ordentlig undersökning med provtagning
om er hund har samma problem som Laika
hade, och stå på er om att få prova Levaxin
en tid, det är tydligen inte helt lätt att utläsa
av proverna om hunden är drabbad eller ej.

En pigg och glad Laika i juni
2010, fortfarande tjock päls
men under 24 kilo.
Foto: Erik Sikkema.
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Sommaren - en farofylld tid för hunden
Värme
Nu är det sommar och de flesta av oss hoppas på sol och värme. För våra hundar är inte
värmen lika efterlängtad. I sommarsolen kan bilen bli en dödsfälla. Snabbare än många tror höjs
temperaturen i bilen, oavsett om den står i sol eller skugga.

Klockslag

Temp ute

Väderlek

Temp i bil

08:30

+14°

Skugga

+19°

09:30

+18°

Skugga

+38°

10:30

+20°

Blandat

+47°

11:10

+20°

Sol

+57°

12:00

+23

Sol

+62°

13:30

+22°

Sol

+85°

Resa med hund
När du reser med din hund, tänk på detta:

att vid långa turer välja tider när solen inte står som högst

att rasta ofta och gärna vid en sjö så att kanske både hund och förare kan svalka sig

att tänka på att solen förflyttar sig snabbt, efter bara en kort stund kan värmen vara olidlig

att om du har kombi - installera grindar eller en bur så att du kan öppna luckan och låta hunden
få frisk luft när du stannar till

att inte fylla bilen med så mycket packning att lufttillförseln stryps bak till hunden

att aldrig binda hunden i bilens stötfångare, dragkrok eller liknande - det kan sluta mycket
olyckligt ifall man plötsligt måste åka vidare eller flytta bilen!

att hellre placera hunden hos goda vänner eller på ett pensionat om resan går till
platser som hunden inte är lika välkommen till. Då behöver man inte oroa sig för att hunden får
sitta långa, varma och kanske farliga timmar i bilen.
Vatten
Se till att din hund alltid har tillgång till friskt vatten. Ta med dig vatten på skogspromenaden så blir
hunden inte frestad att dricka ur smutsiga pölar. Låt gärna hunden bada, men se upp då det är algblomning. Algblomningen kan innebära hälsofara för såväl människor som djur eftersom en del alger
producerar gift. Om hunden uppvisar symptom som kräkning och diarré och man kan misstänka att den
har fått i sig sjö- eller havsvatten ska man uppsöka veterinär.
Fästingar
Gå igenom hundens päls dagligen för att hitta fästingar. Hundar kan liksom vi människor drabbas av
fästingburna sjukdomar och ju fortare de avlägsnas desto mindre är smittorisken. Fästingarna bör
avlägsnas med speciella fästingborttagare. För hundar finns också preparat som förebygger
fästingangrepp - rådgör med Apotek eller veterinär vilket som är lämpligt.
Ormbett
Huggormsbett kan ge skador på hjärta, lever och njurar och bör snarast behandlas av
veterinär. Vistas man i ormtäta områden kan man be sin veterinär skriva ut kortison att ha till hands,
men blir hunden ormbiten håll den lugn, lyft upp den och åk genast till veterinär.
Andra faror
Paddor utsöndrar gift om de blir bitna. Giftet kan göra att hunden blir slö och dreglar.
Kvarlämnade rester från picknickar, t ex kycklingben, glass- och grillpinnar, majskolvar och annat skräp
kan skada hundens mage om den äter upp det. Även risken att trampa på glas-skärvor ökar under
sommartider.
Trivsamt för alla
Sommartid vistas vi mycket med våra hundar ute bland andra människor och djur. Då är det viktigt att
alla hundägare visar hänsyn och har god ordning på hundarna. Det kan vara på badstranden, på
campingplatsen eller i skog och mark där hunden under inga omständigheter får störa viltet som nu har
ungar.
Alla faror till trots hoppas vi att alla hundar får en riktigt skön semester och
sommar med sin familj!
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Nalles Dagbok
Nalles dagbok nr 1 -2010
Tja-baaaa, tjena moss!!!!
Tja, Nalle här……. Matte har fått så många
förfrågningar om att skriva dagboken igen.
Nu ska rätt vara rätt, hon hjälper mig, inte
nåt annat. Jag har ju lite svårt att skriva på
tangentbordet, så jag berättar och hon gör
sin plikt….SKRIVER.

Jag skulle inte med till Degernäs i år. Tråkigt,
eftersom jag skulle försvara min titel “ Bästa
Seniorhanne”, men det blir väl nästa år som
matte säger.
Då ni, då kommer jag igen och busar som
vanligt.

Matte hade i alla fall nån som fyllde min
plats. Dolly gjorde nämligen precis som jag
För alla nya i klubben ska jag väl förtydliga
brukade göra. Hon hoppade, busade och
vem jag är.
skojade med min matte.
Marita hade frågat matte “ Monika hur gör du
Jag heter Sund Stams Pom-Poms Pigalle, men för att dina hundar ska hoppa så där?” Tja,
kallas Nalle av alla. Jag är en yngling på 13 år hade hon vetat det, hade matte kunnat hålla
och en riktig charmör enligt många. Men jag
kurs i det……Skoj,Skoj,Skoj i alla fall.
kan väl hålla med om, att jag är BÄÄÄÄST på
att uppvakta brudar, gillar ju helt klart såna.
Nu hände nåt som var väldigt pinsamt. Matte
skulle ut med oss, och jag fick tokryck
Min matte heter Monika Jacobsson, och hon
…..letade rätt på min pipflaska ( en leksak).
är min tjänare. Hon ska se till så matskålen
Jag kastade den över huvudet på mig, och
alltid är full, och att vi har vatten och får våra den landade i mattes blomma. Blad och blompromenader. Sen har vi då våran husse,
ma ramlade av, men matte blev inte sur.
Gunnar ( Gugge kallad av vänner). Han ser
till att allt det där finns, och att vi kommer
Ja, på med kopplet och ut.
upp till Anjan på fiskeäventyr.
Äntligen lite ordning på torpet. Fick syn på
världens snyggaste hund ( löptik). Jag tittade
Själv har jag en liten flock här hemma, min
långt efter henne ( en tax som heter Unni),
son Leo ( The disaster, Ronja rövardotter,
såg inte att jag närmade mig lyktstolpen och
rastafarigubben osv,osv) och även våran
TJONG i medaljongen vad det gjorde ont när
Haugskotts Schatzie. Schatzie är en
nosen slog i stolen. Piiiinsamt så det heter
importhund från Norge, matte köpte henne
duga. Matte kollade om jag hade gjort illa
från Astrid ( Amikas matte). Det var lite om
mig, sen skrattade hon lite.
oss.
Jag hoppades verkligen att Unni inte såg
fadäsen.
Jag har alltid tyckt att ni 2-beningar är
Vet ni, jag måste sluta för denna gång, men i
konstiga. Ni stressar och står i, sen när det
nästa tidning skriver jag lite mer nyheter från
är ledigheter, så får ni stressmage, infarkter
oss i Märsta.
och hjärnblödning.
Tass,kram och allt det där till er alla ute i
Gör som oss, njuuuut av livet och ta det lugnt. landet och i våra grannländer.
Man mår så mycket bättre då.
Jag var ute och gick, hade Leo med denna
gång, och Schatzie.
Vi träffade på en dam som frågade hur
gammal jag var nu, och matte svarade 13 år.
Ja, tänk det syns, sa hon????????
Vad 17:on menade hon med det????
Sen klappade hon om Leo, och sa:
Tänk att DU blivit så gammal nu, hon kom ihåg mig????när jag var valp.
Hon trodde alltså att min son var jag????
Matte talade om för henne att så inte var
fallet, och jag sträckte på mig, tänk hon trodde att jag var yngre än Leo.
Alltså är jag i fin form, MEN VAR ÄR
BRUUUUDARNA??????????
Från eran Sund Stams Pom-Poms Pigalle
Alias Nalle
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EURASIERSPECIALEN 2010
Resultat och bilder

BIR/BIS och BIM
Freddy av Geehrbacch och Sund Stamm’s Heartbraker Harmony
Bästa hanhundsklass
BIR

Freddy av Geehrbacch

Ägare: Kent Husom & Håkon Hjörnstad, Norge

BH2 Idar av Geehrbacch
Ägare: Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström, Tobo

BH3 Lovely Megan’s Arnold Schwarzenegger
Ägare: Pernilla Åhlin, Flen

BH4 Leiionspitz Famous Finley
Ägare: Jenny Byström, Västerås

BH/R Mabuh’s Reimondo
Ägare: Marina Nilsson, Vimmerby

Bästa tikklass
BIM Sund Stamm’s Heartbraker Harmony
Ägare: Margaretha Fjällberg, Huddinge

BT2 Leiionspitz Esta
Ägare: Marita & Göran Carlstedt, Mora

BT3 Carmen av Geehrbacch
Ägare: Kent Husom & Håkon Hjörnstad, Norge

BT4 Leiionspitz Eye-catching Elexa
Ägare: Marita & Göran Carlstedt, Mora

BT/R Risan Gårdens Davida
Ägare: Sofie Lönn, Sandviken

Bilder från specialen tagna av
Marita Carlstedt om inget annat står.

18
Ett fruset gäng

Valpklass 4-6 mån, hanar
1 HP BIR/BIS
Krestian av Geehrbacch
Ägare: Unni Rigmor Tollefsen, Norge
2 HP
Emfi’s Heimdal av Majgård
Ägare: Linda & Jörgen Hagelin, Strängnäs
3 HP
Lejonbols Sergeant Pepper’s
Ägare: Gun Persson, Tierp
4 HP
Essente Ofedor Ostar
Ägare: Madeleine Andersson, Tungelsta
RESERV
Jan Theodor av Geerhbacch
Ägare: Wenche & Jan Tore Olsrud, Norge
OPLACERADE
Jonny av Geehrbacch
Ägare: Therese Tveraaen & Martin Ekström, Norge
Lejonbols Back in the USSR
Ägare: Eva & Björne Ohlsson, Uppsala

Valpklass 4-6 mån, tikar

Kari av Geehrbacch

1 HP BIM
Kari av Geehrbacch
Ägare: Jorid Onstad, Norge
2 HP
Kvarnsjölidens Tilde
Ägare: Carina Johansson, Handen
3 HP
Lejonbols Lady Madonna
Ingegerd Eriksson, Tobo
4
Jotti av Geehrbacch
Ägare: Mona Ruud Heggelund, Norge
RESERV
Kvarnsjölidens Tindra
Ägare: Camilla Hartzell, Vändelsö
OPLACERADE
Kvarnsjölidens Telma
Ägare: Annely Thärning, Tyresö
Silmoralbion’s Maggie May
Ägare: Claes Hisbro, Bullaren
BIR och BIM Valp
Foxfire Brilliant Benjie & Goa Gullan’s Alonissos
Foto: Johnny Lundgren

Valpklass 6-9 mån, tikar
1 HP BIM
Goa Gullan’s Alonissos
Ägare: Laila Johnsson, Vagnhärad

Valpklass 6-9 mån, hanar

2 HP
Kitune’s Ariel
Ägare: Claes Hisbro, Bullaren

1 HP BIR
Foxfire Brilliant Benjie
Ägare: Rose-Marie Forsberg; Vimmerby

3 HP
Leiionspitz Marvellous Miyaka
Ägare: Yvonne Evstigen, Skogås
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Juniorklass, tikar
Junkl 1; Junkk 1 HP Juniorklubbvinnare 2010
Balder-Balder Kraka Yggdrasil
Ägare: Cristine Sjöberg, Visby
Junkl 1; Junkk 2 CK
Belina vom Schwarzachtal
Ägare: Marita & Göran Carlstedt, Mora
Junkl 1; Junkk 3
Lovely Megan’s Drew Barrymore
Ägare: Susanne Svensson, Hallstahammar
Junkl 1; Junkk 4
Essmania’s Emira
Ägare: Kristina Samuelsson, Åmål
Junkl 1; Junkk R
Foxfire Attractive Afrodite
Ägare: Madeleine Andersson, Tungelsta
Junkl 2
Risan Gårdens Gurgla
Ägare: Lena Strandholm Germundsson

Lovely Megan’s Danny Dayton

Junkl 2
Ronevikens Trollas Villemo
Ägare: Viveka Jonasson, Upplands-Väsby

Juniorklass, hanar
Junkl 1; Junkk 1 CK; Juniorklubbvinnare 2010
Gileyna Apache Shikoba
Ägare: Ulla-Carin Totney, Gullringen

Junkl 1; Junkk 4 HP
Lovely Megan’s Danny Dayton
Ägare: Gustav Johansson, Katrineholm

Junkl 1; Junkk 2 CK
Leiionspitz Lovely Lyvan
Ägare: Lisbeth Åberg, Degerfors

Junkl 1; Junkk R HP
Lovely Megan’s Denzel Washington
Ägare: Suzanne Bengtsdotter, Katrineholm

Junkl 1; Junkk 3 HP
Risan Gårdens Gaston
Ägare: Sofie Lönn, Sandviken

Junkl 2
Liionspitz Lovely Lupus
Ägare: Sara Ljusterfors, Norge
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Unghundsklass, hanar

Unghundsklass, tikar

Ukl 1; Ukk 1 CK: BHKL 2; Cert
Idar av Geehrbacch
Ägare: Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström,
Tobo

Ukl 1; Ukk 1 CK
Ingeborg av Geehrbacch
Ägare: Kent Husom & Håkon Hjörnstad, Norge
Ukl 1; Ukk 2 CK
Mettelin’s Freja
Ägare: Anita Steen & Mette Rustad, Norge

Ukl 1; Ukk 2 CK; BHKL 4
Leiionspitz Famous Finley
Ägare: Jenny Byström, Västerås

Ukl 1; Ukk 3 CK
Essmania’s Denizli
Ägare: Anette Essman, Lysekil

Ukl 1; Ukk 3 HP
Sorschie’s Ze Ajax
Ägare: Kicki Svalin, Svenljunga

Ukl 1; Ukk 4 HP
Leiionspitz High-Class Huldra
Ägare: Kicki Svalin, Svenljunga

Ukl 1; Ukk 4
Reldaz Camaro
Ägare: Eva Adler, Tyresö

Ukl 1; Ukk R HP
Lovely Megan’s Cheer
Ägare: Erika Iremo, Grödinge

Ukl 1; Ukk R
Edeängs Ärlig
Ägare: Gabriella Flores Araya, Sollentuna

Ukl 1
Heidida’s C-Nova
Ägare: Karin Westerback, Södertälje

Ukl 1
Balder-Balder Askild Stormfare
Ägare: Ann-Marie & Gunnar Werner, Vallentuna

Ukl 1
Orionstjärnans June Carter
Ägare: Cathrine Winters, Norge

Ukl 1
Reldaz Caliber

Leiionspitz Famous Finley
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Öppenklass, hanar
Ökl 1; Ökk 1 CK
Albionspitz Helmer
Ägare: Jorid Onstad, Norge
Ökl 1; Ökk 2 CK
Daquela’s Piri Piri
Ägare: Pernilla Åhlin, Flen
Ökl 1; Ökk 3
Foxfire Winsome Grim
Ägare: Annika Håkansson, Frändefors
Ökl 1; Ökk 4
Lejonbols Luna Montes Haemus
Ägare: Ulrika Lusth, Surahammar
Ökl 1; Ökk R
Leiionspitz Pepper
Ägare: Nina Åslund, Degerfors
Ökl 1
Foxfire Sphinx
Ägare: Jenny Sandvall, Oskarshamn
Ökl 1
Gomorran’s Galahad
Ägare: Anna Kernell, Kalmar

DaQela’s Piri Piri

Ökl 1
Lovely Megan’s Ben Stiller
Ägare: Anna Kernell, Kalmar
Ökl 1
Lovely Megan’s Boris Karloff
Ägare: Suzanne Bengtsdotter, Katrineholm
Ökl 1
Lovely Megan’s Bruce Lee
Ägare: Robin Dahl, Storfors
Ökl 1
Orionstjärnans Johnny Cash av Nobel
Ägare: Torhild Lomsdal, Norge
Ökl 1
Ronevikens Ambers Flinta
Ägare: Susanna Söderberg, Trosa
Ökl 2
Balder-Balder Birk Godmode
Ägare: Gunnar Eriksson, Nyköping
Ökl 2
Foxfire Xander
Ägare: Jenny Sandvall, Oskarshamn
Ökl 2
Gaute av Geehrbacch
Ägare: Kent Husom & Håkon Hjörnstad, Norge
Balder-Balder Birk Godmode
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Öppenklass, tikar
Ökl 1; Ökk 1 CK; BT 1; Cert BIM
Sund Stamm’s Heartbraker Harmony
Ägare: Margaretha Fjällberg, Huddinge
Ökl 1; Ökk 2 CK; BT R
Risan Gårdens Davida
Ägare: Sofie Lönn, Sandviken
Ökl 1; Ökk 3 CK
Ella av Geehrbacch
Ägare: Kent Husom & Håkon Hjörnstad, Norge
Ökl 1; Ökk 4 CK
Foxfire Vittra
Ägare: Cristine Sjöberg, Visby
Ökl 1; Ökk R CK
Sund Stamm’s Hedline in Havanna
Ägare: Annelie Eriksson, Vagnhärad
Ökl 1
Amira
Ägare: Sarah Henrysson, Karlskoga

Öppenklass, tikar

Ökl 1
Balder-Balder Idun Godmode
Ägare: Anna-Karin Lundberg, Tyresö
Ökl 1
Lejonbols Luna Mons Agnes
Ägare: Helena Nordström
Ökl 1
Orionstjärnans Dafne Harrysdotter
Ägare: Susanna Söderberg, Trosa
Ökl 1
Orionstjärnans Dolly Parton af Nobel
Ägare: Monica Grinbergs, Stockholm
Ökl 1
Sund Stamm’s Chica Champagne
Ägare: Suzanne Bengtsdotter, Katrineholm
Ökl 1
Sund Stamm’s Ebony Star
Ägare: Ylva Malmbom, Stockholm

Foxfire Vittra

Ökl 1
Sund Stamm’s Everlasting Love
Ägare: Karin Westerback, Södertälje
Ökl 1
Vångström’s Paws Tanya
Ägare: Kristina Järpen, Gullringen
Ökl 2
Lejonbols Caffé Ciocoolato
Ägare: Eva & Björne Ohlsson, Uppsala
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Championklass, hanar

Championklass, tikar

Chkl 1 CK; BHKL 1; BIR
NORDUCH NV-07 NV-09 Freddy av Geehrbacch
Ägare: Kent Husom & Håkon Hjörnstad, Norge

Chkl 1 CK BT 3
C.I.B NORDUCh EST DRUCh FINV -07 BALTV -09
NV-09 Carmen av Geehrbacch
Ägare: Kent Husom & Håkon Hjörnstad, Norge

Chkl 2 CK; BHKL 3
SEUCh Lovely Megan’s Arnold Schwarzenegger
Ägare: Pernilla Åhlin, Flen

Chkl 2 CK BT 4
SEUCh NOUCh Leiionspitz Eye-Catching Elexa
Ägare: Marita & Göran Carlstedt, Mora

Chkl 3 CK; BHKL R
SEUCh DKUCh NOUCh NORDUCh Mabuh’s Reimondo
Ägare: Marina Nilsson, Vimmerby

Chkl 3 CK
SEUCh Lovely Megan’s Anette Benning
Ägare: Mayvor & Sune Norberg, Flen

Chkl 4 CK
SEUCh Essmania’s Bernstein
Ägare: Irene Rutgersson, Strömstad

Chkl 4 CK
C.I.B NORDUCh KBHV -06 Bergliot av Geehrbacch
Ägare: Anita Steen, Norge

Chkl R CK
SEUCh Sund Stamm’s Chico Costello
Ägare: Anna Olsson Ceder, Vagnhärad

Chkl R CK
SEUCh FIUCh EETUCh C.I.B NOUCh
Lejonbols Tutti Frutti
Ägare: Eva & Björne Ohlsson, Uppsala

Chkl Oplacerad
SEUCh SEVCh NORDUCh NOVCh Balule Cactus
Ägare: Camilla Svensson, Karlstad

Chkl Oplacerad
SEUCh Gomorran’s Gullan
Ägare: Laila Johnsson, Vagnhärad

Chkl Oplacerad
SEUCh SEVCh NOVCh Leiionspitz Remuz
Ägare: Camilla Svensson, Karlstad

Seniorklass, tikar

Chkl Oplacerad
C.I.B KBHV -09 NORDUCh NORDV -08 SEV -09
FINUCh NORDV -09 Leiionspitz Unic
Ägare: Marita & Göran Carlstedt, Mora

Bästa Senior
Zeldas Vega
Ägare: Eva & Björne Ohlsson, Uppsala
Uppfödarklass

Veteranklass, tikar

1 HP
Kennel Geehrbach
Kent Husom & Håkon Hjörnstad, Norge

Vetkl 1 CK BT 2 Bästa Veteran
C.I.B FIUCh KBHV-05 NOV-04 NOV-05 NORDUCh
Leiionspitz Esta
Ägare: Marita & Göran Carlstedt, Mora

2 HP
Kennel Foxfire
Ulla-Carin Totney, Gullringgen

Vetkl 2 HP
Zeldas Vega
Ägare: Eva & Björne Ohlsson, Uppsala

3 HP
Kennel Sund Stamm’s
Susanne Lundgren, Tystberga

VI SES IGEN NÄSTA ÅR!

BIS Veteran
Leiionspitz Esta
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Information från styrelsen
VI BER OM URSÄKT!
Ett misstag har skett, det kan hända vem som helst, när som helst. Men
ändock måste vi gå ut med en bekännelse. Det gäller priserna till våra klubbvinnare, det har delats ut priser från år 2009 till samtliga klassers bästa
hane och tik samt veteran och senior.
Enligt årsmötesbeslut 2008 ska klubbvinnarpriser delas ut till:
Bästa tik och bästa hane - Junior.
Bästa tik och bästa hane - Senior.
Bästa tik och bästa hane - Veteran.
Bästa tik och bästa hane.
Ni som fått pris 2009 och 2010 får behålla dessa, ni som inte fått något pris
kommer att få ett DIPLOM från klubben.
Och så vidhåller vi att från och med Eurasierspecialen 2011 ska samtliga
priser delas ut till rätt vinnare!
Styrelsen

Raskompendium för Eurasier
Nu finns raskompendium att köpa från klubben, sammanställt inför
domarkonferensen 2008. Här står mycket rasnyttigt för den eurasierfrälste,
illustrerat med bilder i färg.
Pris: 100 kr inkl porto.
Sätt in pengarna på klubbens Bankgiro: 5101-5030,
skriv att det gäller raskompendium samt ditt namn, så skickar vi det snarast
till dig.

Rasmontrar på gång
PR- och informationskommittén arbetar för att få till en rasmonter, både vid
Stora Stockholm och MyDog i Göteborg. Vi vill gärna ha tips om hur man
producerar en ”roll-up” som kan användas som bakgrund i alla slags montrar,
och vad det skulle kosta. Har du kontakter hos någon firma som producerar
sådana så hör av dig till Anna Frisk eller Ylva Malmbom,
kontaktuppgifter på sid 5.
Vi arbetar även bl a på nya regler för Guldhundstävlingen, mer om det i nästa
nummer.
Anna Frisk
25

Utställningen Österbybruk

BIR och BIM
Idar av Geehrbacch och Foxfire Yade

Foton: Madeleine Andersson
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Ziitas bravader - en liten valprapport
Eurasierbladet fick en kopia på en ”rapport” från en nybliven valpägare sänt till sin uppfödare Rolf Malmesjö. Vi
tyckte den var så träffande och rolig att vi frågade om vi fick dela med oss av den, och det fick vi!
Redaktionen
Hej!
Resan gick utmärkt. Men sen har jag inte haft en minut över att sköta mail förrän idag, Kristi Himmelfärdsdagen,
som är den första lugna dagen! Arina ligger just nu bredvid mig och sover. Annars har det varit att gå ut, gå in, torka
tassar, torka upp inne, plocka skit inne, dammsuga allt skräp från buskar och jord, ut och gå/stanna och nosa
överallt igen. Oj, så mycket frisk luft vi fått! Framsteg är att hon nu kissar på tidningar inne (kanske därför att
bomullsmattorna nu är nedkissade o borttagna). Fast som jag ser det är tidningspapper alldeles för hårt. Kisset bara
rinner iväg ut på parketten, som nu blir alltmer Ajaxdoftande. Tur att jag är helledig från jobbet. Förstår inte hur
man, som ni, klarar detta med flera valpar!
Arina, som först bara stod still - har nu tagit till sig miljön, dvs törs /springer glatt runt hyreshuset, runt parken,
känner igen sig, blir inte livrädd för sopbilar, spårvagnar, cyklar helikopter, luftballong - sätter sig bara och iakttar
forskande. Värst var en motorcykel, som startade. Men nu vågar hon tryggt gå fram till den platsen - hon har till och
med nosat på motorcykeln, när den står still.
Och så har hon hoppat upp på alla grannar - hon blir väldigt lycklig för varje person som kommer och vill hälsa på
alla. Hon har därför redan fått många människovänner. Tack för ni lärt henne att tycka så mycket om och lita på
människor! Hon har också charmat de fyra av mina barnbarn som träffat henne. Och hon har njutit av både av deras
piano och gitarrspel. Men det var värre med fiol!
Hon har också hälsat på tre hundar med olika beteenden. Först en 14-årig Jack Russel, som hon snart insåg var en
vänlig varelse; så en 10-årig pudeltik, som var helt ointresserad; och så en 4 månaders staffordshire bullterrier, som
ville leka - ägaren sa att såna lekar var normala, men Arina blev oerhört aggresiv, såg ut som en varg, slogs, bet och
morrade. Det blir inga mer lekar med den valpen! Den ägaren måste ha varit mer okunnig än jag. Förutom den tuffa
leken med staff-valpen, så har hon satt sig i respekt bland områdets katter, förstått att duvor och skator flyger om
hon kommer för nära, att småsniglar rullar iväg när hon lossar dem, att humlor är spännande (en lek som jag
försöker avstyra eftersom det kan vara en geting nästa gång och den då kanske sticker henne i munnen) m m.
Efter varje promenad gillar hon att ligga en stund under min "solstol" (i ur o skur) utanför porten. Själv läser jag då
tidningen.
Hon mår alltså prima och har sovit gott, 7 timmar varje natt innan vi går ut vid kl 5-6 tiden i den klara
morgonluften. Om två veckor ska vi börja på valpkurs på Nya Varvet.
Ja det blev en lång "rapport".
Hälsningar från Göteborg
Ann-Katrin och Arina, som jag ännu inte vet vad jag skall kalla.

Arina, som numera kalls Ziita och som är
helt rumsren.
Foto: Anna Frisk
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Det är synd om Laban
Lovely Megans Ben Stiller (Laban)
Det är synd om Laban. Precis som när man får andra
barnet, hamnar han lite i skymundan. Inte minst därför
att Nisse tar sådan otrolig plats överallt i alla
sammanhang. Så jag tänkte berätta lite om hur Laban är,
utan
att jämföra honom med "storebror".

Han är inte ett dugg knepig med maten, han äter allt.
Men den stora favoriten är ost. Han har radar när det
gäller osten i kylskåpet, oavsett hur mycket man smyger
och hur hårt han sover, kommer han som ett skott när
man tar fram den!
Han tolererar katterna och kan gå fram och nosa på dem.
Men han accepterar inte att de kommer fram och stryker
sig mot honom när han ligger och vilar. Då reser han sig
upp med en suck och går och lägger sig någon
annanstans.

Laban karaktäriseras av två ord. Lugn och försynt. Han
väntar på sin tur att komma fram och säga godmorgon
på morgnarna och då nosar han försiktigt och grundligt i
mitt ansikte, samtidigt som svansen går som en
propeller.
Inga blöta pussar här inte! Han är också mycket noga
med att få tillåtelse innan han äter och det måste vara
exakt rätt handrörelse i kombination med ett "varsågod".

Han älskar att gosa. Ofta kommer han fram och buffar
lite försiktigt på en med nosen. Sedan sätter han sig ner,
nära, med ryggen emot och väntar förväntansfullt på att
bli kliad på huvudet. Om inget händer lutar han huvudet
bakåt för att se varför, med resultat att han nästan tippar
omkull. Han har också ett underbart ansiktsuttryck, han
kan verkligen se fantastiskt glad ut! Och tungan hänger
ofta på sned, vilket gör att han uppvisar slående likheter
med Toker när han glatt kommer springande.

Inomhus är det sällan han som tar initiativet till lek, han
ligger gärna i korgen och betraktar Nisse som springer
fram och tillbaka i sitt eurasierryck. Utomhus är han dock
annorlunda. Han bjuder in Nisse till bus, älskar att jaga
tafatt och är också en utomordentlig användare av
hockeytacklingar (som medför att Nisse far iväg som
en vante!).
Om han får tag på en boll eller en kotte kan han leka i
evigheter i trädgården genom att kasta upp den i luften,
rulla runt med den och springa omkring med den i
munnen. Det är för övrigt enda gången man ser honom
ligga på rygg.

Hans päls är TJOCK och oerhört len och mjuk. Han är inte
särskilt förtjust i att bli kammad tyvärr, men han
underkastar sig motvilligt när man väl fått tag på honom.
Kloklippning är däremot inget större problem.
Slutligen älskar han vintern! Han skulle lätt kunna vara
ute dygnet runt om han fick.
Det är enormt svårt att få in honom, han ligger på den
stora stenen och ser sig omkring flera timmar i sträck.
Ju mer snö desto bättre. Regnrusk går också bra.

Han hälsar gärna på andra människor och hundar, men
om vi har gäster går han och lägger sig efter att ha
bekantat sig med besökarna. Utomhus på promenaderna
är han tyvärr ofta en aning harig. Han kan bli skrämd av
både barnvagnar, cyklar och skrammel och det värsta är
när vi har ett gäng barn som går samma väg som vi och
stojar bakom oss. Då åker svansen ner, han drar som en
vettvilling och tittar sig panikslaget bakåt hela tiden. Det
har dock blivit mycket bättre än sedan han var i spökåldern.
Jag har aldrig stött på en hund som pratar lika mycket
som Laban. Skäller gör han oerhört sällan, det är i så fall
oftast ett uppfordrande skall när han vill in från trädgården, eller (vilket händer oftare) när han vill att Nisse
ska komma ut till honom. Men muttrandet och pipandet
hör man ofta. Det kan vara när han har tråkigt, när han
vill gå ut och leka (behöver han kissa hörs det ibland ett
desperat skall) eller när vi närmar oss någon trädgård där
det bor en intressant hund, t.ex. lilla dansksvenska
gårdshunden Vessla som han är upp över öronen kär i.
Ibland låter han som en gnisslande dörr. Då är det ofta
en katt eller hund (= Nisse) som ligger i vägen för honom
när han ska gå någonstans.
Han vaktar inga leksaker eller mat. Han är inte särskilt
lekbenägen inomhus, förutom sent på kvällarna när Nisse
har gått upp och lagt sig under vår säng. Då kan man
höra honom på nedervåningen när han kastar tuggben/
mjukisleksaker/andra leksaker upp i luften och jagar
dem. Sedan kommer han upp och lägger sig, bredvid
Mickes säng, precis som när han var liten. Och precis som
förr händer det nästan varje kväll att han efter ett tag
sätter sig upp och tittar uppfordrande på mig. När jag då
säger något lugnande, lägger han sig ner igen och sover.
Han pratar ofta i sömnen också. Och viftar med benen antagligen är han ute och springer någonstans.
Anna Kernell, matte till Gomorrans Galahad (Nisse) och

Lovely Megan’s Ben Stiller ”Laban”
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Pälsvård för Eurasier
Här är första delen i en serie om pälsvård, ett ämne som vi i redaktionen och många andra är
intresserade av och skulle behöva få bra tips om. Vi har ställt samma frågor till några
eurasierägare som är aktiva i utställningsringen, och har bett dem skriva om hur de
förbereder sin/sina hundar, men även hur de sköter pälsen till vardags.
Anna-Karin Lundberg:

Rose-Marie Forsberg:
1) Vilka redskap använder du när du sköter
pälsen på din/dina eurasier?
Jag har två olika kammar: en som jag
använder till svansen och byxorna, vilken är
en ganska gles kam, en tätare till kroppen och
kragen. Jag använder ett schampoo och
balsam som heter Creme Rince till mina
hundar, men badar dem inte så ofta.

Åh, pälsvård behöver det verkligen läras ut
om! Jag jobbar ju med att klippa folks hundar
och fy så smutsiga hundarna ofta är! Jag
förstår inte att vi är så rädda för en ren hund.
Den här myten att det inte är bra att tvätta
sin hund lever verkligen kvar - på 2000-talet!
Det är inte klokt. När jag frågar de smutsiga
hundarnas ägare varför hunden är så smutsig
säger de "men det är inte bra för huden att
tvättas". Då frågar jag varför det skulle vara
bra för hunden att ha så mycket smuts, avgaser, sot, olja, vägdamm, fett, salt och
andra för-oreningar på huden, men de kan
inte svara på det. Mumlar om "men fettet i
pälsen ska skyddas..."

2) Hur förbereder du din/dina hundar inför
utställning?
Jag badar dem ett par dagar innan utställningen om det behövs och fönar dem
torra, sen kammar jag igenom pälsen
ordentligt dagen innan.
Och bara tar den sista kamningen på
utställningsplatsen innan det är dags att gå in Folk tvättar sina bilar oftare än sina hundar.
i ringen.
När jag frågar varför säger de, att det inte är
bra för lacken att vara smutsig. Det säger de
3) Hur sköter du pälsen på din/dina hundar till om en bil, död och gjord av metall! Fy, så
vardags?
äckligt, hundarna vistas ju i samma miljö som
Jag kammar igenom pälsen en gång i veckan. bilarna. Dessutom tar vi in hundarna i våra
Och när de fäller blir det varje dag.
hem, de sover i våra möbler och de får ha
lorten på sig jämt och ständigt. Hudens och
hårets skyddande fettlager utsöndras
kontinuerligt och två dagar efter bad är
huden infettad igen. Med bra schampo och
balsam skyddar du hunden mot smuts
genom att tvätta den när det behövs!

Foxfire Brilliant Benji Foto: Marita Carlstedt
Shedder
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1) Vilka redskap använder du när du sköter
Ofta blir hundarnas ”byxor” bak i rumpan
pälsen på din/dina eurasier?
ihoptryckta eftersom de sitter på baken, men
Mest använder jag en gles kam och en stor
den ska kammas ur så den blir fluffig och fin.
mjuk karda. Jag borstar inte hundarna så
ofta, men NÄR jag gör det så är jag väldigt
Jag brukar schamponera ett par dagar innan
noga. De redskap jag använder är först och
utställning. Är det kris med tid går det dagen
främst ett bra schampo och alltid balsam.
innan, men hunden får inte sova med fuktig
Märket på schampot är inte jättenoga, men så päls. Alla vet vi ju hur man ser ut på
här är det: Man får vad man betalar för.
morgonen efter att ha sovit med blött hår.
Med tikar som är i fällning kan jag ibland
Att schamponera hunden med diskmedel eller hoppa över schamponeringen, de blir ju lätt
såpa är lika trevligt som att tvätta sitt eget
helt nakna efteråt. Ska de ställas ut så håller
hår med det. Det skulle gå om det var kris
jag mig till att karda dem noga, så de är
och inget annat fanns. Men till vardags:
luffiga och fina men inte helt hårlösa.
Aldrig. Jag gillar Esprees schamposerie, men
det finns många olika märken som är bra.
En naken eurasier imponerar inte på utBra schampon är dyra men de är dryga, så
ställning. Samtidigt med badet kollar jag att
man kan spä dem ordentligt med vatten och
hundens öron är rena och så klipper jag
då blir inte varje bad så kostsamt som man
klorna om det behövs. Jag tycker att hunden
kanske först tror.
alltid ska vara "i utställningsskick" så det blir
inte så mycket extra jobb inför en utställning
När hunden är noga schamponerad och
med mina egna hundar.
torkad med superabsorberande hundhandduk
fönas den torr samtidigt som jag borstar med 3) Hur sköter du pälsen på din/dina hundar till
en piggborste. Med hjälp av fönen "bläddrar" vardags?
jag mig igenom hela pälsen och kammar
Vardagsskötseln börjar med att ge ett bra
igenom varenda pälslock och allt löst hår
foder till hundarna. Det är maten de äter som
kammas ur. Beroende på hur torr pälsen
sen gör att de får päls. Hög kvalité på maten
fönats använder jag mig först av en piggger en frisk hud och fin päls. Sen är det
borste och sist en stor mjuk karda. Vi går en
regelbundna bad och efterföljande
promenad och avslutar det hela med en sista genomborstning som gäller. Enda gångerna
fönomgång för att få bort den sista fukten.
jag borstar pälsen innan bad är när de fäller.
Gammal lös päls ska bort. Särskilt tikarna
Pälsen kan verka torr, men det finns fukt kvar tappar "allt i ett stycke" och när jag märker
inne i håren som ”sipprar fram” efter ett tag. att de börjar
När hunden är helt torr och helt
tappa hår så väntar jag tills hela ullen är lös
genomborstad så är den klar och behöver inte och kammar ur den i stort sett vid ett och
borstas förens till nästa bad. Jag badar dem
samma tillfälle.
när de börjar kännas "solkiga" vilket styrs av
årstiden och vädret.
Efteråt ser hunden ganska naken ut, men jag
passar på att tvätta noga och sen är det bara
Jag har med mig hundarna inne i Stockholms att vänta på den nya pälsen. På det här sättet
city dagligen och de blir förstås smutsigare
blir det inga tovor och hundens hud är ren
där än "på landet" så jag anpassar pälsvården och plats finns för den nya pälsen att växa ut
efter miljön. Normalt schamponeras mina
utan att fastna och tova i den gamla lösa.
hundar ungefär var annan till var tredje
När jag kammar ur en fällande hund använder
månad. Till de som undrar hur ofta man ska
jag främst en gles kam, när kammen inte får
schamponera sin hund brukar jag säga att om med någon lös päls tar jag en finare kam.
tvättvattnet blev grått eller om hunden blev
finare i pälsen efter badet än den var innan så När inga andra verktyg får med sig lös päls så
var det dags för en tvätt.
kommer det ändå massor med hjälp av den
nyare pälskardan som kallas Furminator
2) Hur förbereder du din/dina hundar inför
(många kopior finns med liknande namn).
utställning?
När inte ens furminatorn får med sig lösa hår
Inför en utställning så schamponeras hunden är jag nöjd. Om det fastnar något skräp i
och borstas och fönas torr och tills all lös päls pälsen, som gräsfrön eller om det blivit någon
är borta och den kvarvarande pälsen helt
liten tova så plockar jag genast bort det.
genomkammad och uträtad.
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Jag har med mig en liten luskam på
promenaden, så ser jag frön eller kardborrar
tar jag genast bort dem med kammen.
Funkar bra på fästingar också!
Vill jag att hundarna ska vara extra fina kan
jag någon gång mellan baden karda dem lite,
så de blir fluffiga i pälsen, men det går ofta
flera veckor mellan "uppfluffningarna".
Med en vettig vardagsskötsel håller eurasier
sig fina och rena i pälsen med förvånansvärt
lite pälsvård.

Jag måste nämna att denna beskrivna skötsel
inte gäller hundar som är kastrerade.
När eurasier kastreras växter pälsen oftast till
ett enormt ullberg, och den typen av päls
kräver mycket mer vård än deras riktiga päls.
Jag avråder från att kastrera eurasier om det
inte är absolut nödvändigt eftersom det
medför mycket besvär för hund och ägare
med den omfångsrika pälsen som följer.
En kastrerad eurasier bör ullkammas dagligen
för att hållas i vettig pälskondition.

Anna-Karin och ”Balder” - Sund Stamm’s Lord Lanson
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Nytt hem sökes
Hjälp vuxna eurasier som behöver nya hem
Det är inte alla som vill, orkar eller kan ta sig an en liten valp, utan kan tänka sig en vuxen eurasier
istället. Om du träffar på någon person som är intresserad av rasen, tipsa om att det finns vuxna
hundar som behöver få ett bra hem. Det kan ju vara så att man föredrar en redan grunduppfostrad
vuxen hund som kommit förbi den jobbiga valp- och slyngelåldern, kanske söker man en kompis till
sin egen eurasier? Just nu i skrivande stund (8 juni) finns det två vuxna hundar annonserade på
blocket.se. Bara en av dem finns på Eurasierklubbens egna hemsida under ”omplacering”, så ta
för vana att även titta på Blocket, Eniros köp och sälj, Gnetagalten och allt vad de olika försäljningssajterna heter för att hitta dem.
Anna F.

Ser du något nytt hem till våra kompisar?
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RAS - Rasspecifika AvelStrategier
Omarbetad version av RAS efter föreslagna justeringar från
uppfödarmöte Karlskoga 25 Oktober 2009
Vår RAS ska utvärderas och uppdateras, så
under året kommer vi diskutera och fundera
på vilket sätt. Avelskommittén ansvarar för
att sammanställningen blir gjord och efter de
två uppfödarmöten klubben haft ser förslaget
ut så här. Det är fortfarande under bearbetning, och det är ännu inte bestämt att
det verkligen kommer se ut just så här.
Förslaget har tagit form efter flera dagars
diskussioner och kompromisser. Vid första
anblicken verkar kanske något inte
genomtänkt - men det finns en tanke bakom
varje rad. Vi kommer att jobba vidare med
RAS
under året. Det går alltid att kontakta
avelskommittén om du har några funderingar.
Text i kursiv stil är orginaltexten från nuvarande RAS.
Genetisk variation
Nu: Vi har en effektiv population på 43 individer.
Genomsnittlig inavelsgrad i kullarna är 0,54%. Av 94
svensk-födda kullar från 1994-2004 är 67st med
inavelsgrad 0% och 13st med en inavelsgrad under 2%,
8st har en inavelsgrad mellan 2-10%, 6st har en
inavelsgrad över 10%. Inavelsgraden för kullar födda
2003 är 2.8%.Det finns tendenser till matadoravel i
rasen. De mest använda hanarna har i Sverige 5
kullar/28 valpar, 6 kullar/30
valpar, 8 kullar/35 valpar och 9 kullar/58 valpar. Övriga
kullar, 66st har 41 hanar till fäder, det betyder att dessa
hanar i snitt har 1,6 kullar efter sig. Ingen hund bör
under sin levnad producera fler valpar än 25% av en
årsproduktion inom rasen.

Idealet är att lika många tikar och hanar används i avel.
De mest använda hanarna har i Sverige 5 kullar/37
valpar, 6 kullar/42 valpar, 7 kullar/41 valpar och 14
kullar/89 valpar. En tumregel inom avel är att ingen
hund under sin levnad bör producera fler valpar än 25%
av en årsproduktion inom rasen.
Mål om 5 år: Höja den effektiva populationen till minst 50
individer och behålla vår låga inavelsgrad.
Strategi: Alla kullar skall inavelsberäknas innan parning.
Vid val av passande avelsdjur bör barnbarnskurvor
beaktas för att gynna en ökad genetisk variation. Vi vill
bibehålla den låga inavelsgraden i rasen genom att
undvika kombinationer med högre inavelsgrad än 2%,
dock accepteras upp till 6,25% som är maxgränsen.
Både hanen och tiken skall vara minst 2 år vid
parningstillfället. Vid parning av tik utomlands bör
hanhunden uppfylla våra krav för avel alternativt vara
godkänd för avel i sitt hemlands rasklubb. En hanhund får
lämna max fem kullar. Därefter kan han tillåtas få
ytterligare fem kullar om minst 50% av avkommorna
utvärderats genom röntgen av höfter och armbågar samt
patellaluxation. Sammanställningen av utvärderingen
görs av hanhundsägaren och kontrolleras av
avelskommittén innan ytterligare max fem kullar tillåts.
Mentalitet
Nu: 0:or på officiella utställningar på grund av
mentaliteten mellan 1994-2003 är 14 av 1135 antal
utställda hundar (1,2%). Hälsoenkäten -04 tar upp
frågan men ger en svårtolkad bild av rasens mentalitet.

Mål om 5 år: Alla valpköpare skall vara väl informerade
om rasens typiska mentalitet och få råd om miljöträning
via uppfödarens och klubbens försorg. Styrelsen skall
Mål om 5 år: Höja den effektiva populationen till minst 50 skaffa information om rasens mentalitet under en 5-års
individer och behålla vår låga inavelsgrad.
period. Styrelsen skall öka exteriördomarnas kunskap om
eurasierns mentalitet.
Strategi: Alla kullar skall inavelsberäknas innan parning.
Strategi: Styrelsen utformar en broschyr ”Välkommen
Begränsa avelshundars användande i avel till en maxeurasier” med råd och information till valpköpare. Uppproduktion av 25% av ett års registreringar inom rasen.
Räknat på 2003 års registrering av 92st = max 24 valpar födarna beställer broschyrer gratis från klubben. På
rasspecialerna skall domaren särskilt notera hundens
eller max 5 kullar. Vi vill bibehålla den låga inavelsmentalitet på kritiklappen. Domaren har en tabell med
graden i rasen genom att undvika kombinationer med
fem olika beteendebeskrivningar där domaren väljer den
högre inavelsgrad än 2%. Tiken skall vara 2 år vid
mest passande. Styrelsen sammanställer och redovisar
parningstillfället. Vid parning av tik utomlands bör
resultaten årsvis. Styrelsen inbjuder till ett medlemsmöte
hanhunden uppfylla våra krav, undantag från detta kan
och ett uppfödar-/hanhundsägarmöte som i huvudsak
motiveras såvida hanhunden väsentligt ökar avelsbasen.
skall handla om eurasierns mentalitet. Styrelsen skall
Med väsentligt menas att hunden ger grönt ljus i Latsprida information om mentalbeskrivningar och upphunden.
muntra till att fler eurasier beskrivs. Styrelsen får i
uppdrag att ordna en domarkonferens.
Genetisk variation
Nu: Vi hade 2004 en effektiv population på 43 individer.
Genomsnittlig inavelsgrad i kullarna mellan 1994 och
2004 var 0,54%. Mellan 2004 och 2009 har den
genomsnittliga inavelsgraden stigit till 1,45%.
Det finns tendenser till matadoravel i rasen. 2004 fick 20
tikar valpar med 13 hanar, 2005 fick 29 tikar valpar med
18 hanar, 2006 fick 32 tikar valpar med 23 hanar, 2007
fick 26 tikar valpar med 21 hanar, 2008 fick 35 tikar
valpar med 27 hanar och 2009 fick 32 tikar valpar med
27 hanar.
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Mentalitet
Nu: 0:or på officiella utställningar på grund av
mentaliteten mellan 1994-2003 är 14 av 1135 antal utställda hundar (1,2%). Hälsoenkäten -04 tar upp frågan
men ger en svårtolkad bild av rasens mentalitet. Rasen är
reserverad mot främlingar. Det innebär att hundarna är
ointresserade men accepterar okända människor. Under
bedömning kan eurasier känna sig obekväma, det är
inget fel med hängande svans och viss olust under
palpation.
I rörelse skall eurasier ha svansen upp över ryggen.
Det är inte alls önskvärt att hundar visar aggressivitet
någon gång under bedömning, vare sig mot människor
eller mot andra hundar. Ett klart aggressivt beteende är
ett diskvalificerande fel.
Mål om 5 år: Alla valpköpare skall vara väl informerade
om rasens typiska mentalitet och få råd om miljöträning
via uppfödarens och klubbens försorg. Styrelsen skall
skaffa information om rasens mentalitet under en 5-års
period. Styrelsen skall öka exteriördomarnas kunskap om
eurasierns mentalitet.

2004-2008
1995-2003
2004-2008
1995-2003
2004-2008
1995-2003
2004-2008

B: 97 st / 27,1%
C och 1:a: 14st / 9%
C: 31 st / 9,29%
D och 2:a: 11st / 7%
D: 22 st / 5,7%
E och 3:a: 5st / 3%
E: 3 st / 1,2%

Mål om 5 år: HD får inte öka och helst vill vi sänka andelen dysplastiska hundar. Öka andelen undersökta till
minst 50% av registrerade hundar.
Strategi: Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt uppmuntra uppfödare att få alla sina valpar röntgade. Ett sätt
att sänka andelen hundar med dysplasi är att ta hänsyn
till familjebild vid val av avelsdjur. I avel endast använda
hundar med A eller B. Eurasier är sen 2003 ansluten till
SKKs hälsoprogram gällande HD. Alla avelsdjur måste
vara höftledsröntgade innan parning för att få registrerad
avkomma.

Armbågsledsdysplasi
Nu: 1994-2004 är 144 röntgade av 436 registrerade
Strategi: Styrelsen utformar en broschyr ”Välkommen
mellan 1994-2003.
eurasier” med råd och information till valpköpare. UppUA: 126st = 88%
födarna beställer broschyrer gratis från klubben. I god tid Lbp: 12st =8%
innan bedömning skall domaren vid rasspecialerna få RAS Mbp: 6st =4%
skickat till sig. På rasspecialerna skall domaren
Kbp: 0st =0%
särskilt notera hundens mentalitet på kritiklappen.
Andelen röntgade hundar är 33%
Domaren har en tabell med fem olika beteendebeskrivningar där domaren väljer den mest passande.
Mål om 5 år: AD får inte öka och helst vill vi sänka anStyrelsen sammanställer och redovisar resultaten årsvis.
delen dysplastiska hundar. Öka andelen undersökta till
Styrelsen inbjuder till ett medlemsmöte och ett
minst 50% av registrerade hundar.
uppfödarmöte som i huvudsak skall handla om eurasierns
mentalitet. Styrelsen skall sprida information om
Strategi: Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt
mentalbeskrivningar och uppmuntra till att fler eurasier
uppmuntra uppfödare att få alla sina valpar röntgade. Ett
beskrivs.
sätt att sänka andelen hundar med dysplasi är att ta
hänsyn till familjebild vid val av avelsdjur. För hundar
födda från och med 1/1 2004 gäller att i avel endast
Höftledsdysplasi
använda hundar med UA. Undantag från detta kan
Nu: 1994-2004 är 160 röntgade av 436 registrerade
motiveras för hund med Lbp såvida den väsentligt ökar
mellan 1994-2003.
avelsbasen. Med väsentligt menas att hunden ger grönt
UA: 29st A: 79st
ljus i Lathunden. Undantaget medges endast för max en
B: 22st =81%
hund i kombinationen, dvs en hund med Lbp får endast
C och 1:a: 14st =9%
paras med en med UA
D och 2:a: 11st= 7%
E och 3:a: 5st=3%
Armbågsledsdysplasi
Andelen röntgade hundar är 37%
Nu:
1994-2003 är 144 röntgade av 436 registrerade vilket är
Mål om 5 år: HD får inte öka och helst vill vi sänka an33%.
delen dysplastiska hundar. Öka andelen undersökta till
2004-2008 är 337 röntgade av 857 registrerade vilket är
minst 50% av registrerade hundar.
39,3%
1994-2003 UA: 126st / 88%
Strategi: Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt
uppmuntra uppfödare att få alla sina valpar röntgade. Ett 2004-2008 UA: 287st / 85%
1994-2003 LBP: 12st / 8%
sätt att sänka andelen hundar med dysplasi är att ta
2004-2008 LBP: 34st / 10%
hänsyn till familjebild vid val av avelsdjur. I avel endast
1994-2003 MBP: 6st / 4%
använda hundar med UA, A eller B. Eurasier är sen 2003
2004-2008 MBP:13 st/ 4%
ansluten till SKKs hälsoprogram gällande HD. Alla
1994-2003 KBP: 0st / 0%
avelsdjur
2004-2008 KBP: 3 st/ 1,4%
måste vara höftledsröntgade innan parning för att få
registrerad avkomma.
Mål om 5 år: ED får inte öka och helst vill vi sänka andelen dysplastiska hundar. Öka andelen undersökta till
Höftledsdysplasi
minst 50% av registrerade hundar.
Nu:
1994-2003 är 160 röntgade av 436 registrerade vilket är
Strategi: Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt upp37%
2004-2008 är 354 röntgade av 857 registrerade vilket är muntra uppfödare att få alla sina valpar röntgade. Ett sätt
att sänka andelen hundar med dysplasi är att ta hänsyn
41,3%
till familjebild vid val av avelsdjur.
1995-1998 UA: 32st /80% samt
1995-2003 A: 126st/64,5%
2004-2008 A: 201st / 57,1%
1995-2003 B: 41st /23,7%
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Patellaluxation
Nu: Hittills har avelskommittén fått in undersökningsprotokoll från 95st undersökta hundar av 436
registrerade mellan 1994-2003.
UA: 92st = 97%
grad 1: 3st =3%
grad 2: 0st =0%
grad 3: 0st =0%
Andelen undersökta hundar är 22%
Ett mörkertal kan finnas eftersom central registrering inte
förkommer.
Mål om 5 år: Öka kunskapen om patellaluxation inom
rasen. Bibehålla den låga andelen hundar med patellaluxation och öka andelen undersökta hundar.
Strategi: Styrelsen arbetar för att sprida information om
patelleluxation samt informerar medlemmarna
kontinuerligt. För hundar födda från och med 1/1 2004
gäller att i avel endast använda hundar med UA. För
hundar födda före 1/1 2004 gäller känd status.

Exteriör
Nu: Vi upplever att kvalitén är mycket god, det vill säga
en hög andel hundar med 1:a pris i kvalité på utställning.
Mål om 5 år: Bibehålla rasens mycket goda kvalité.
Strategi: Styrelsen skall informera och utbilda uppfödare
och domare inom rasen kontinuerligt till exempel genom
att ordna en domarkonferens och ett uppfödarmöte. I
avel endast använda hundar som är utställda officiellt
med lägst 3:e pris i kvalité vid lägst 15 månaders ålder.
Undantag från detta kan motiveras för hund utan utställningsmerit såvida den väsentligt ökar avelsbasen.
Med väsentligt menas att hunden ger grönt ljus i Lathunden. Undantaget medges endast för max en hund i
kombinationen, dvs en hund utan merit får endast paras
med en som har det.
Exteriör
Nu: Vi upplever att kvalitén är mycket god, det vill säga
en hög andel hundar med 1:a pris i kvalité på utställning.
Mål om 5 år: Bibehålla rasens mycket goda kvalité.

Patellaluxation
Nu:
Mellan 1994-2004 har avelskommittén fått in undersökningsprotokoll från 95st undersökta hundar av 436
registrerade vilket är 21,4% .
Mellan 2004-2008 är 166 hundar undersökta av 857
registrerade vilket är 19,3%
De flesta hundar som undersökts av veterinär är fria.
Opererade hundar får inte undersökas efter ettårsdagen,
de kommer därför aldrig in i statistiken. Rasklubben har
inget register över opererade hundar eller defekta hundar
som inte undersöks. Central registrering av
patellaluxation började 2008.

Strategi: Styrelsen skall informera och utbilda uppfödare
och domare inom rasen kontinuerligt till exempel genom
att ordna uppfödarmöten. I avel endast använda tikar
som är utställda officiellt med lägst 2:a pris i kvalité vid
lägst 15 månaders ålder alternativt har en MHbeskrivning. För hane krävs ingen utställningsmerit eller
MH-beskrivning . Detta för att öka tillgången av blivande
avelsdjur och på så sätt öka den genetiska variationen.

Mål om 5 år: Öka kunskapen om patellaluxation inom
rasen. Bibehålla den låga andelen hundar med patellaluxation och öka andelen undersökta hundar till 50%.
Strategi: Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt uppmuntra uppfödare att få alla sina valpar undersökta. I
avel används endast friska hundar.

Risan Gårdens Davida Foto: Marita Carlstedt
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Kennelregister
Akidus Kennel
Susanna Söderberg
Skördegången 2
619 33 TROSA
Tfn: 0156-35 70 87
Mobil: 076-273 06 21

Balder-Balder
Anna-Karin Lundberg
Nyforsvägen 19
135 33 TYRESÖ
Tfn: 08-798 35 43
Mobil: 070-962 40 80

Chiluna Star
Tina Andersson
Storgatan 97
570 80 VIRSERUM
Tfn: 0495-318 10
Mobil: 070-343 18 10

Cool Surprise
Agneta Janson
Nordansjö 531
870 16 RAMVIK
Tfn: 0612-424 35
Mobil: 070-957 00 45

Coryana’s
Ellinor Andersson
Farhultsvägen 462
262 94 ÄNGELHOLM
Tfn: 042-683 88
eller: 042-684 31

Cristal de Neige
Inger Gårdman
Katedervägen 9A
273 95 TOMELILLA
Tfn: 0417-300 09

Edeängs
Carin Yngvesdotter-Krook
Frisbo 31
820 62 BJURÅKER
Tfn: 0653-620 15

Emfi’s
Linda & Jörgen Hagelin
Edeby, Majgården
645 93 STRÄNGNÄS
Tfn: 0152-320 33
Mobil: 076-340 27 81

Endless Edens
Anette & Magdalena
Berntsson
Simmarevägen 10
302 09 HALMSTAD
Tfn: 035-12 48 91

Essmania’s Eurasier
Anette Essman
Lyse-Lycke 110
453 91 LYSEKIL
Tfn: 0523-61 11 18
Mobil: 076-805 08 44

Ex Amino’s
Madeleine Andersson
Ängsvägen 7
137 55 TUNGELSTA
Tfn: 08-771 37 71
Mobil: 070-778 65 65

Filurias
Ingela Ågren
Parkgatan 5
692 34 KUMLA
Tfn: 019-500 20 76
Mobil: 070-149 56 27

Foxfire
Ulla-Carin Totney
Storgatan 25
590 81 GULLRINGEN
Tfn: 0492-229 00
Mobil: 070-646 45 94

Fridlyckans
Helene Jansson &
Jörgen Brorsson
Norrelundsvägen 27
439 91 ONSALA
Tfn: 0300-263 22
Mobil: 070-740 26 38

Goa Gullan’s
Laila Johnsson
Norra Sundsvägen 19
610 74 VAGNHÄRAD
Tfn: 0156-141 86
Mobil: 070-752 46 76

Gomorran’s
Rune A Åmodt
Vammerviken Mon 10
666 93 GUSTAVSFORS
Tfn: 0531-200 90
Mobil: 070-131 39 26

Hanstad
Christin ”Kicki” Simonsson
Hammarbacken 7
147 92 GRÖDINGE
Tfn: 08-530 267 07
Mobil: 073-663 53 94

Kitune’s
Susanne Lindahl-Hjerpe
Nordvära 20
430 22 VÄRÖBACKA
Tfn: 0340-65 71 06
Mobil: 073-378 38 69

Kvarnsjölidens Kennel
Camilla Hartzell
Kvarnsjövägen 6
136 70 VENDELSÖ
Tfn: 08-776 39 07
Mobil: 076-050 84 48

Leiionspitz
Marita & Göran Carlstedt
Siknäs, Vansbrovägen 129
792 92 MORA
Tfn: 0250-66 30 64

Lejonbols
Eva & Björne Ohlsson
Rasbo, Ryssbol
755 96 UPPSALA
Tfn: 018-36 80 17
Mobil: 070-536 80 17

Lovely Megan
Suzanne Bengtsdotter
Lenagatan 16
641 34 KATRINEHOLM
Mobil: 070-492 15 11

Lundvangs
Inger Lundvang
Södra Nackby 8
730 50 SKULTUNA
Tfn: 021-14 61 60

Orionstjärnan
Monika Jacobsson
Oriongatan 187
195 55 MÄRSTA
Tfn: 08-591 155 97
Mobil: 070-628 03 97

Risan Gården
Karin Hallgren
Risgränd 10
840 92 VEMDALEN
Tfn: 0684-305 61
Mobil: 070-201 00 87

Reldaz
Eva Adler
Stensötegången 64
135 35 TYRESÖ
Tfn: 08-712 60 84
Mobil: 070-394 75 96

Ronevikens
Inger Grönberg
Linde Hässelby 135
623 57 HEMSE
Tfn: 0498-48 82 52
Mobil: 070-261 73 45

S*RockNikk’s
Annika Tranberg &
Hasse Nilsson
Törstorp 284
460 12 PRÄSSEBO
Tfn: 0520-66 73 44
Mobil A: 070-454 67 68
Mobil H: 070-409 09 62

Sorischies
Kicki Svaliln
Örsås, Borryd 111
512 94 SVENLJUNGA
Tfn: 0325-190 11
Mobil: 073-575 57 24

Sund Stamm’s
Sussanne Lundgren
Lammsjövägen 14
610 60 TYSTBERGA
Tfn: 0158-215 00
Fax: 0158-215 15

Three C’s
Pernilla Bengtsson
Nya Axtorpsvägen 171
266 94 MUNKA LJUNGBY
Tfn: 0431-43 23 00

Zeldas
Leena Korpi
Österhult, 9896, Utterbäck
691 94 KARLSKOGA
Tfn: 0586-72 83 62
Mobil: 070-422 42 26

Vångström’s Paws
Gunilla & Thomas Vångström
Ludvigsborgsgatan 8
593 50 VÄSTERVIK
Tfn: 0490-75 00 55
Mobil: 070-639 62 34
eller: 073-715 99 30

Westerner
Inger Ivarsson
Nytorp
710 41 FELLINGSBRO
Tfn: 0581-63 10 97

DaQela’s
Gitte Børgesen
Gøngeherred 9
3700 BORNHOLM
DANMARK
Tfn: +45 56 96 10 25
+45 20 10 18 57

Nixenspitze
Armo
N-1866 BÅSTAD
NORGE
Tfn: +47 95 12 86 63
+47 69 82 77 44

37

Debatt - Domare
Spånga juni 2010/HR

Än idag, efter 26 år som domare på rasen,
påstår ”de som vet”, att endast mörka
Jag dömer din hund för dagen, du dömer hundar har chans att vinna då jag dömer.
mig för resten av livet!
Oavsett hur kvalitén är på de anmälda
Vid varje utställning får alla hundar en ny chans. Som hundarna, så har ”andra” bestämt vilka som
domare får man oftast bara en! Jag dömer din hund
kommer stå som segrare!
oavsett tidigare meriter. Du dömer mig på gamla
Liknande ogrundade uttalanden görs om
meriter eller vad du tror dig veta om mig. Det kan
många av mina kollegor. Det talas om att
vara lösa rykten, vilken person du tror jag är, vilka
vissa domare enbart sätter upp enfärgade
hundar jag ägt eller har i min ägo. I bästa fall bedöms hundar och andra bara väljer brokigt. Någon
jag efter hur jag senast dömde din ras. Är din
väljer unghundar före vuxna. Vissa föredrar
bedömning av mig därmed i sanning överensendast jakttyper och att andra bara premierar
stämmande?
hundar av utställningstyp. Att de bedöms
efter samma standard, nämner inte ”de som
Såsom utbildad exteriördomare av Svenska
vet”! Andra ”experter” har bestämt att en
Kennelklubben har jag fått lära mig att bedomare som börjat sin domargärning i
döma ett avelsresultat. Hundarna ska bevinthundsgruppen enbart sätter upp tunna
dömas efter gällande rasstandard med hänsyn
tagen till fel och förtjänster. Jag ska döma för hundar och det motsatta för den som kanske
dagen och kan aldrig säga hur din hund ser ut har newfoundlandshund i sin bakgrund.
vid nästa tillfälle!
Ibland påstår gruppen ”experter” att utDin bedömning av mig grundar sig ofta på
vad du tror dig veta, eller vad andra säger sig ställare ska vara klädda på ett visst sätt för
att falla domaren i smaken. Det sägs även att
veta om mig. Låt mig ta ett exempel. Mina
valet av vinnare beror på vilket kön den som
första hundar på 70-talet var golden retriever.
visar hunden har. Raden av påståenden om
Som så många andra golden under samma
tid, var de av den mörkare färgen. En av dem hur vi domare är och hur vi dömer, är många
fler än så. Bevisligen florerar det en mängd
blev också internationell champion.
oemot-sagda rykten, som för många blir till
en sanning.
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Saknar vi domare sunt förnuft?
För att bli exteriördomare krävs, förutom godkännande från både läns- och specialklubb,
praktiskt och teoretisk utbildning i Svenska
Kennelklubbens regi. Svenska domare anses
med rätta vara både kunniga och
omdömesgilla. Med den bakgrunden blir jag
lite för-vånad att vissa utställare verkar tro
att vi
domare helt saknar sunt förnuft.
Eller vad sägs om följande bortförklaringar?
Schampo i ögat – när det var inåtrullat
ögonlock! Eller den brännande solen som
under en helg gjorde den svarta pälsen både
ihålig och fläckigt brun – som var vanlig
fällning!
Felaktig päls – som skylls på byte av päls!
Ljusa näsor som bleks av både för lite och för
mycket sol! Hundar som enbart förstår
engelska eller franska – så vi inte missar att
det är en import! Blyg hund – för att den
aldrig tidigare har varit utanför kenneln! En
hund som gör utfall – som aldrig tidigare har
betett sig så! ”Ni som vet”, tror ni att vi
domare saknar både erfarenhet och sunt
förnuft när vi tar oss an uppdraget?
Är vi allas egendom?
Knappt är klassen färdigbedömd förrän både
bilder, resultat och kommentarer florerar på
alla tänkbara forum. Helt plötsligt är jag som
domare allas egendom och står själv på
palperingsbordet. Många anser att det är fritt
fram att diskutera och kommentera precis vad
som helst, bara man gör det på sin egen
sida. När påhoppen på ens bedömning och
uppförande blir för grova är det inte lönt att
vare sig kommentera eller dementera.
Risken att det ytterligare förvrängs är stor
och enbart till vår nackdel. Vi lever i en tid

med en otrolig teknik som både hjälper men
också stjälper hundvärlden.
Tänk om alla tänkte en extra gång innan de
öppnar sin mun eller skickar iväg ett inlägg!
Då skulle många missförstånd undvikts,
många rykten ha stoppats och många
osanningar aldrig sagts! Även bland oss
domare finns det de som tror sig sitta inne
med facit, de som vet vilken hund som alltid
är den rätta vinnaren etc.
Dessvärre drar de sig inte heller för att
påpeka det vid mindre lämpliga tillfällen.
Vi har alla ett ansvar
Vi – utställare, uppfödare, funktionär och
domare – har alla ett stort ansvar för den
sport som vi själva valt och som vi så högt
värderar och lever för. Hur vi agerar och hur
vi uttrycker oss, präglar nästa generations
utställare. Nybörjare ser upp till sin uppfödare, andra erfarna utställare och oss
domare. De lyssnar och tar till sig det mesta
av det vi säger och påstår. För vem vågar
ifrågasätta erfarna personers kunskaper?
Det är därför extra viktigt att vi slussar in
dem på rätt sätt så att de för det positiva med
sporten vidare och att det blir fler utställare
till våra utställningar.
Slutligen tror jag mig kunna påstå att många
av oss trivs i ringen och med förtroendet att
bedöma andras hundar. Vi är medvetna om
att vi själva har valt vår situation och därmed
har allas blickar på oss. Dock kvarstår – att
jag dömer för dagen och vill inte att du dömer
mig för resten av livet!
Sanningen är nämligen inte så enkel!
Hans Rosenberg
Exteriördomare sedan 1984

Leiionspitz Lovely Lyvan
Foto: Marita Carlstedt

Leiionspitz Lovely Lupus
Foto: Marita Carlstedt
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Insända bilder

Essente Ofedor Ostar ”Rambo” - Foxfire Queen of Black Gold ”Molly” - Foxfire Attractive Afrodite ”Tequila”

Lovely Megan’s Danny Dayton ”Dany”
”Dany” och husse Gustav

Essente Ofedor Ostar ”Rambo”
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Foxfire Attractive Afrodite ”Tequila”

Reldaz Camaro ”Camaro” Foto: Madeleine Andersson

Lovely Megan’s Ben Stiller ”Laban” Foto: Anna Kernell

Lovely Megan’s Ben Affleck ”Nemo” foto: Mikael Kernell

Ronevikens Ambers Flinta ”flinta” Foto: Per Janzén

Lovely Megan’s Danny Dayton ”Dany”
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ANNONSPRISER
Medlem icke kommersiellt

Kommersiella annonser

Helsida
500:Halvsida
350:Championannons 350:-

Helsida
1500:Halvsida
1000:Medlemmar 50% per helsida

Årsannons helsida 4 nr, 1500:-, betalas i förskott
Kennelregistret, 4 nr inkl hemsidan, 200:-

Material till tidningen
Redaktionen vill gärna ha in bidrag, så som bilder, artiklar, utställningsresultat med mera från er
Medlemmar. Alla inlägg till tidningen ska vara underskrivna med namn, inga anonyma inlägg tas emot,
men däremot får du vara anonym i tidningen.
Material skickas till:
Yvonne Janzén
Trillavägen 3
746 39 BÅLSTA
redaktor@eurasierklubben.se
Om du vill 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 personliga och överensstämmer inte alltid
med redaktionens eller Svenska Eurasierklubbens mening.
Manusstopp

Medlemsavgifter
Svenska Eurasierklubben
Huvudmedlem
Familjemedlem
Utlandsboende medlem
Familjemedlem i utlandet

275:100:275:100:-

Nr 1

15 februari

Nr 2

15 maj

Nr 3

15 augusti

Nr 4

15 november

I medlemsavgiften ingår medlemskap i Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK)
Medlemsavgiften betalas in till SKK på följande kontonummer:
Sverige postgiro
Sverige bankgiro
Norge
Finland
Danmark

832400-6 (används INTE vid betalning via Internet)
563-0488 Nordea
60210716249 Nordea
182030-919 Nordea
8476431590 Reg.nr 2040

OBS!! Betalningsmottagare Svenska Kennelklubben (SKK). Ange att det gäller inbetalning till
Svenska Eurasierklubben, namn, adress och personnr. Betalar du via Internet och OCR-nummer saknas,
använder du:
Postgiro 1177-5
Glöm inte ange att det avser medlemskap i SvEuk, dina personupgifter och gärna mailadress. Medlem
som redan är med i annan klubb tillhörande SSUK betalar endast 210:- i medlemsavgift. Ange vilken
annan klubb du är medlem i. Du blir automatiskt medlem i SSUK då du går med i Eurasierklubben.
Denna avgift betalas till SvEuk:s postgiro.
All övrig inbetalning till klubben måste ske till SvEuk:s egna postgirokonto: 71427-9.
Utlandsboende använder sig av:
IBAN
SE 45 9500 0099 6042 0071 4279
SWIFT
NDEASESS
vid all övrig betalning.

42

43

POSTTIDNING
Vid obeställbarhet el definitiv
eftersändning återsänd tidningen till:
Rose-Marie Forsberg
Furugatan 11A
598 34 VIMMERBY

PORTO BETALT
PORT PAYÈ

Eurasiern är en ganska ny ras i Sverige, en vacker och tilltalande spets! Eurasiern är en medelstor, harmoniskt byggd hund av spetstyp
med kilformat huvud. Den har visat sig vara en idealisk familjehund pga sitt lugna sätt och passar bra in i alla vardagliga situationer.
Eurasiern är en av våra yngsta raser. Den tillkom så sent som på 1960-talet genom inititativ av Julis Wipfel i Tyskland, lärjunge till
Konrad Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel mellan befintliga raser.
Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund med
tilltalande färger och med en speciell mentalitet. Detta åstadkom man genom att para en Wolfspitztik med en Chow-chowhane.
Med rasen, som senare kom att kallas Wolf-Chow, var avsikten att Chow-chowen skulle lämna sin enmanshundkaraktär 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.
STORLEK/VIKT:
Mankhjd:
Hanar 52-60 cm, tikar 48-56 cm
Vikt:
Hanar 23-32 kg, tikar 18-26 kg
Balansen i proportionerna är av avgörande betydelse men de idealvärden som bör eftersträvas ligger i mitten av storleks- och
viktangivelserna.
IDEALMANKHÖJD:
Hanar 56 cm, tikar 52 cm
IDEALVIKT:
Hanar 26 kg, tikar 22 kg
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