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tävla om ett presentkort från arken Zoo, värde 100 kr!
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redaktörens rader
Nu har det gått ett helt år igen! Det går så fruk-
tansvärt fort, eller hur? Ju äldre man blir desto for-
tare går tiden. Man hinner inte, hör man ofta. Men 
det är viktigt att känna efter hur man mår och att 
man tar sig tid till lite eftertanke och avkoppling.

Nu när det är mörkt och ruggigt ute är det mysigt att ”gotta” sig 
lite inomhus. Själv kan jag tända en brasa och bara sitta där och 
njuta med en bok och en kopp te. Men alla kan vi tända ett ljus 
eller två, det gör så mycket för sinnesstämningen och lugnet. 
För visst är det mysigt att ibland ”bara vara” och inte göra just 
någonting.

Men jag hoppas vi alla får en lika underbar vinter som förra året, 
för det tyckte jag faktiskt att det var. Ska det vara vinter så vill 
jag absolut att det blir som då, mycket snö, strålande solsken, 
blå himmel och ja, faktiskt tyckte jag det, lagom kallt. För på 
något konstigt sätt så fryser jag mer när det är grått, slaskigt 
och omkring 0-gradigt än när det är -15° ute. 

Hoppas också att detta nyår kan bli lite lugnare vad gäller 
raketer och smällare, men en hel del blir det ju tyvärr, och jag 
tycker så synd om alla djur, även de vilda.

Vill också passa på att önska alla som ska ställa ut på Stock-
holms Hundmässa och MyDog lycka till. Jag ska till Älvsjö 
och fota denna gång, kanske ni kommer med i nästa nr av 
tidningen?

Önskar till sist alla läsare en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Yvonne Janzén  
redaktor@eurasierklubben.se

Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar!
Nu börjar vi närma oss jul med stormsteg 
och för klubbens del så innebär det 
rasmonter på Stockholms Hundmässa 
18-19 december. Är det någon som skulle 
kunna tänka sig att ställa upp på att vara i 
montern och prata om vår underbara ras, 
och som också har en klappvänlig eurasier 
att ta med? Kontakta då Ylva Malmbom, se 
mailadress och nummer under styrelsen. 
Oavsett om ni kan sitta i montern eller inte 
så hoppas jag att ni som ska på mässan 
besöker oss i montern.

RAS, rasspecifika avelsstrategier ska ju 
uppdateras och revideras och vi kallade 
till medlemsmöte i oktober men uppslut-
ningen från er medlemmar var ju urusel 
måste jag säga och pga av för få anmäln-
ingar ställde vi in medlemsmötet. Har ni 
inget intresse av hur RAS ska utformas, 
eller kanske är det så att man inte bryr sig? 
Dock är detta viktigt i vår fortsatta avel 
med rasen!

Jag hör att det finns funderingar om 
vad styrelsen, efter förslag från eniga 
uppfödarmöten, har föreslagit inför 
revideringen. Mycket handlar om det före-
slagna att ta bort ”krav” på utställnings-
merit för hanhund som ska brukas i avel.

Man tror att nu kommer det att bli många 
som använder hanhundar som inte följer 
rasstandarden, hanhundar med hängöron, 
kroksvansar m.m. 
Vår tanke med att ta bort ”kravet” på 
utställningsmerit är för att få in fler 
hanhundar i avel, för att öka populationen 
i rasen och vi tror inte alls att flera 
uppfödare kommer att ”strunta” i vad som 
står i standarden bara för att vi ändrar i 
RAS. RAS är, och kommer alltid att vara, en 
rekommendation - ej ett krav! Ett hjälpme-
del för de som vill hålla på med avel men 
i slutändan så är det alltid uppfödaren 
själv som har ansvar för vad den avlar på 
oavsett vad som står i RAS eller i rasens 
standard! 
Att avla är ett ansvar, ett stort ansvar både 
gentemot valpköpare och inte minst för 
bevarandet av eurasier och rasens framtid. 

Vi har en standard och i den finns en 
kategori Diskvalificerande fel, vilket 
jag hoppas att alla uppfödare och 
avelsintresserade hanhundsägare har 

läst, givetvis hela standarden. Dock tror 
jag att det brister i det både här och där. 
Diskvalificerande fel innebär precis som 
det står att det är ett diskvalificerande fel 
och hund med dessa fel ska givetvis inte 
brukas i avel, dock är det ju så att det görs 
ändå. Att ställa ut sin hund och t.ex. få 
ett cert innebär inte att hunden är fri från 
diskvalificerande fel även om det borde 
vara så. Det finns domare som knappt 
känner på en hund, än mindre tittar dem 
i munnen mer än på bettet fram, känner 
inte på svansen för att ev. upptäcka 
kroksvans m.m. Det finns hundar som inte 
är så stabila mentalt att de borde få ett 
cert på en utställning men ändock har fått 
det. Ska dessa hundar då gå i avel bara för 
att de har fått en utställningsmerit och 
säger det hela sanningen om hunden, 
nej långt ifrån. En högt meriterad hund 
innebär inte automatiskt att det är ett bra 
avelsdjur, långt ifrån. 

Eurasier är kanske inte den lättaste 
hunden att sätta i handen på någon 
annan och skicka in i utställningsringen 
och det finns många fina hanhundar som 
aldrig skulle komma ut på en utställning 
för att ägaren är totalt ointresserad men 
som skulle kunna göra mycket för aveln 
inom rasen. 
Varför vill vi då behålla utställningsmer-
iten på tiken, jo dels är uppfödarna oftast 
medvetna vad det innebär att träna en 
hund inför en utställning men också 
för att det är tiken som ska uppfostra 
valparna. Men när det sen kommer till 

standarden ang. hängöron, aggressivitet, 
rädsla, skygghet, stora pigmentförluster 
m.m. så är det ett uppfödaransvar att inte 
använda dess hundar i avel, oavsett om de 
är utställda eller inte!

Det står också i rasstandarden om Fel: 
Varje avvikelse från standarden är fel som 
skall bedömas i förhållande till graden av 
avvikelse, dock gäller inte detta vad som 
står i Diskvalificerande fel, vilket inte ska 
brukas i avel.

Ge nu detta en chans så får vi sen 
utvärdera det om några år för det är 
styrelsens/avelskommitténs (eniga upp-
födarmöten) övertygelse att detta är bra 
för rasens framtid.

Så nu provar vi igen att kalla alla med-
lemmar till möte ang. RAS. Detta blir i 
samband med årsmötet 2011, vi pratar 
RAS på förmiddagen och har årsmötet på 
eftermiddagen, se inbjudan på sidan 28. Vi 
hoppas på stor uppslutning från er alla. 

Eurasieralmanackor med många fina 
eurasierbilder finns nu att beställas, se 
annan plats i tidningen.

Sist men inte minst vill jag nu önska er alla 
en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

marita Carlstedt 
ordforande@eurasierklubben.se
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Nalles dagbok
Tja-baaaa-tjena-moss alla goa vänner!

Nalle is writing again!!!!!!!

Ja, inte för det har hänt så mycket här hemma, njaaa,jag vet ju 
inte riktigt vad som hänt. 

Jag har varit på kollo hos min dotter Nova och hennes matte 
Mia. As-skönt kan jag gott tillstå. Jag blir “spoiled “ om man 
säger så, matte fasar för när jag kommer hem igen. Vet inte 
riktigt om jag vill det, men jag får ju inte bestämma över mina 
2-beningar.

Jag har det jätteskönt här på landet, gör ju faktiskt lite som jag 
vill. Matte säger att jag har “lindat Mia runt min tass”. Inte för 
jag vet vad det betyder, men det är säkert bra. Jag får kanoners 
god mat, och jag kan gå ut och in precis som jag behagar. Jag 
har nämligen lärt mig öppna ytterdörren. Mia blir inte riktigt 
glad på mig, när jag gör det på natten. Det blir en aning kallt 
inomhus då, inte för att jag bryr mig…..har ju faktiskt päls, men 
Mia har ju bara skinnet…….brrrrrrrrr.

Härom natten, tyckte jag att det var tråkigt…..alla sov…..och 
jag öppnade dörren för att gå ut i trädgården. Den är inhägnad 
och den är på ungefär 5000m2. Alltså helt klart större än den vi 
har på Oriongatan. Våran tomt där är nog inte större än ungefär 
30m2.

Mia vaknade av att det var “svinkallt!” inomhus. Hon kröp in 
i en T-shirt och knallade ut i natten för att leta efter mig. Jag 
var nere vid stranden och sov på bryggan, kollade så inga 
obehöriga kom in på tomten! 

Mia kunde inte skrika, för hon och matte påstår att jag inte 
hör………vet jag väl, men vänta bara tills matte är lika gammal, 
då hör inte hon heller. Jag vet, hon hör ju illa redan nu, hur blir 
det då när hon blir äldre?

Följde med Mia in, så jag fick lite godis, och sen somnade jag, 
medans Mia inte kunde somna om. Njaaaa, jag fick ju som jag 
ville, 2-beningen var vaken…….

Kan ni tänka er, att min matte har funderingar på att jag ska 
ställas ut snart igen…..neeej, jag vill iiiiinte. Kan hon inte fatta 
att jag har gjort mitt på arenan. Matte påstår att jag måste 
förgylla dagen för andra eurasierägare. Jag trodde att Dolly 
Parton övertog mitt “busande” i ringen. 

Men OK, jag kan väl kanske ställa upp nån mer gång. Är ju 
faktisk snart 14 år (mars 2011). En värdig ålder på en värdig 
hund, säger min matte.

Leo har varit hos veterinären, “Seniorkoll” Kan ni tänka er att jag 
har en sååååån gammal son!!!! Nääää, trodde väl det. Jag är ju 
bara en ungdom själv, eller hur?????

Leo blev lite rädd, dom klämde, kände och böjde på alla leder.

Eftersom han har lite ont i vä. frambog gnällde han till, och 
Pingis fick trösta. Vi brukar ju få glukosaminer, men matte glöm-
mer det ibland…ja…ni vet “Åldern” gör sig påmind. 

Veterinären tyckte då att dom skulle testa en injektion….fyyyyy 
vad läskigt. Tur det inte var jag. 4 ggr på 4 veckor. Sen håller den 
i ett ½ år. Dyrt blev det, men matte sa….”spelar roll, det gäller 
vårat välbefinnande.”

Nu har matte pratat med Mia, och hjälper injektionen på Leo, 
ska jag tydligen oxså få.

Näääää, kan dom inte låta mig vara ifred, jag mår så bra nu, 
springer ut och in som jag vill, springer upp och ner för trap-
porna, stjäl mat på diskbänken och hoppar upp i sängen för att 
bädda åt Mia.

Men nu måste jag sluta för denna gång.

Hör ni, ha en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!  
Så hörs vi nästa år och kanske ses på utställningar framöver.

Kram, tass och allt det där

Från Sund Stamm’s  
Pom-Pom’s Pigall, alias

Nalle

Brev till Nalle
Hej Nalle! (Det där med tjaaa-baa osv ligger inte för mig.)

Va bra att du har kommit tillbaka till bladet, trodde en stund att 
du hade ”gått över”, om du förstår. Behövs lite skojiga rapporter 
för att spä ut alla tävlingsresultater och etta-tvåa-trea och sånt 
pratskryt.

Du minns kanske inte mig och mina beundrarbrev för länge 
sen? ”Världshunden Emma?” Det är jag det, och dessutom 
heter min pappa Barney, HAN var världshund, han! Så det så. 
(Självskryt luktar alltid gott.)

Men kanske du kommer ihåg att jag föreslog att du skulle starta 
nån slags fyrbeningarnas KONTAKTBYRÅ? Och att jag i så fall 
skulle stå som etta på listan över ”trevlig, vårdad hundman 
med fördelaktigt utseende sökes av dito hunddam, svar utan 
diskretion” och nånting liknande? Du bet ju aldrig på, men jag 
har inte hört att du har fast förbindelse, egna barn och sånt? Har 
du det? I så fall fick du väl inte lov för din komandora???

Jag kom ju till Norge som du kanske minns, till en liten trevlig 
bondgård med häst på, han heter Balder och är bara 22 år. 
Mina människor är över den värsta slyngelåldern och har sina 

krämpor, om man nu ska räkna cancer och lungsjukdomar och 
åderbråck för sjukdomar. 

Just nu håller vi på att ta upp potatis under snön, fem olika 
sorter, mandeln är godast. Och vi har det väldigt jättekul 
tillsammans. Katten Per, en honkatt förresten, kom tråkigt nog 
bort i fjol, det var nog Mikkel som var ute efter öl, menar mat? 
Men vildfåglar har vi många av. Min Komandora lägger ut så 
mycket frö och fett att nötskrikan ser ut som en kalkon, medans 
Hacke (Spetten) rapar och skriker på tredje bordsättning.

Så här är livat hela tiden, och du är välkommen att hälsa på 
nångång (Men inte hela tiden, alltså!).

Hoppas du får det här brevet, för säkerhets skull avslutar jag 
med bara vänliga hälsningar, för man vet ju inte hur din tant 
reagerar på ”kära”, ”skriv snart”, ”din egen” osv?

Världshunden Emma

PS. Kan jag skicka med en kram till min första ”mamma”, 
Ulla-Carin i Gullringen, hon är jättebra. Och, en bild av mig i 
paradiset Lyngholt.
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Julen - en farornas tid för hunden
I Eurasierbladet nr 4 2009 kunde 
man läsa om de faror som lurar 
för våra fyrbenta vänner nu kring 
juletider. Vi vill här igen ta upp de 
vanligaste åkommorna som kan 
drabba våra hundar.

Diarréer och kräkningar: under julen 
stoppar vi i oss mängder av mat som vi 
kanske inte brukar njuta av i vanliga fall. 
Många är de djurägare som då också 
tycker att hunden skall få lite extra. Och 
oftast går detta väl, men en del hundar 
klarar inte av denna plötsliga omställning 
av menyn, vilket resulterar i diarréer och 
kräkningar. Tänk också på att en liten ben-
bit från ett revbenspjäll kan orsaka stor 
förödelse i hundens mag- och tarmkanal.

Den nyfikna valpen: precis som små 
barn så är valpar alltid intresserade av 
att stoppa saker i munnen. Under julen 
finns det mer än vanligt med saker som 
man måste se upp med. Nötter, julklapps-
snören och liknande. Dessa kan även de 
orsaka ett stopp i tarmen. När det gäller 
snören så kan de om man har riktig otur 
göra så att tunntarmen träs upp på snöret 
vilket i sin tur stoppar tarmrörelserna och 
tunntarmen skärs sönder.  Så har du valpar 
hemma, se till att försöka plocka undan 
alla farliga saker. En tappad hasselnöt 

kan i värsta fall innebära ett besök på 
djursjukhuset.

Granen står så grön och grann i stugan: 
i granen finns det otaliga saker som kan 
te sig intressanta för en hund. Det är inte 
bara valpar som kan sätta tänderna i en 
julgranskula eller två. Är hunden då också 
lite extra livlig så kan det vara idé på att 
förankra granen på något sätt för att 
undvika att den välts omkull. 

Levande ljus: skall aldrig lämnas utan 
uppsikt. Vare sig man har husdjur eller ej.

Chokladasken från farmor: i choklad 
finns ämnet theobromin, detta är giftigt 
för hundar och kan orsaka dödsfall. En 
enstaka pralin är ingen fara för hunden 
men har du en hungrig hund, lämna den 
inte ensam med chokladasken.

Julbak: det bakas en hel del inför julen. 
Men en deg som står på jäsning är inte 
alls bra om hunden sätter i sig. Dels bildas 
besvärliga gaser med diarréer och smärtor 
som följd, dels så innehåller ojäst deg 
alkohol som faktiskt kan förgifta hunden. 

Snön ligger vit på taken: under vinter-
halvåret tenderar vi att använda glykol till 
våra bilar i lite större utsträckning. Detta 
kan i sig vara en fara för hunden. Vissa 
hundar tycker nämligen att glykol smakar 

gott, och slickar således i sig det om de 
hittar en fläck av glykol i snön. Och glykol 
bör inte förtäras av någon!

Gott nytt år: kring nyårsafton så får man 
räkna med att det kan smälla ganska rejält 
från raketer och smällare. Men har du en 
rädd hund så finns det faktiskt vissa saker 
som kan hjälpa i förebyggande syfte.  Man 
kan till exempel träna hunden i att höra ra-
keter och smällare med hjälp av en speciell 
CD-skiva. Detta måste dock göras i god 
tid före nyåret. Arbeta också gärna med 
hunden under nyårsaftonens morgon/
förmiddag. Låt hunden bli mentalt trött 
genom att träna godissök, problemlös-
ningar och liknande. Ta inte med hunden 
ut för att titta på fyrverkeriet. Detta  är 
inte en bra förebyggande träning utan 
resulterar oftast i att hunden utvecklar sin 
rädsla i och med att det  blir för många 
intryck på en gång. Och sist men inte 
minst: ta det lugnt du också. Om du hetsar 
upp dig själv så känner hunden garanterat 
av detta och blir på så sätt mer stressad.

Med detta sagt, ha en riktigt god jul och 
gott nytt år tillsammans med era hundar! 

Jenny byström

Källor:  Veterinärspalten av vet. Elsie 
Lindstedt och/eller Olle Görman. 
www.glanna.se

Julen för med sig värre faror än att bli utsedd till modell för årets julkort, som morris (leiionspitz uno) blev 2008. 
Foto: CECilia EKbErg
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Nya regler för Årets eurasier
Helt omarbetade regler, med nya kategorier

Här är de regler för ”Årets arbetande eurasier” 
respektive ”Årets vackraste eurasier” som PR- och 
informationskommittén arbetat fram med hjälp 
av ett par personer som tävlar i Lydnad, Bruks och 
Rallylydnad, varav en är utbildad tävlingsfunktio-
när inom Svenska Brukshundklubben. Vi har även 
jämfört med flera andra rasklubbars poängberäk-
ningar.

Årets arbetande eurasier:
Poängberäkningen baserar sig på uppskattad arbetsinsats för 
att uppnå respektive championat (el motsvarande) inom de 
olika grenarna. Det är svårt att få en helt rättvis fördelning, vissa 
grenar är så nya att de inte är officiella ännu (Rallylydnad, blir of-
ficiell tävlingsgren 1 juli 2011) och Freestyle är nyligen godkänd 
som en officiell tävlingsgren men det är väldigt få, om ingen, 
inom vår ras som vad vi vet ännu så länge tävlar i den.

Årets vackraste eurasier:
Inga poäng ges för Cert och CACIB, utan det är placeringen som 
räknas. Detta för att Cert och CACIB inte delas ut i alla klasser 
på officiella utställningar, och det är beroende på vad andra 
hundar har för Cert/CACIB  innan som kan avgöra om man får 
det eller inte. Det här är praxis inom många andra rasklubbar. 
Inför nästa år behövs det göras en revidering eftersom det kom-
mer nya utställningsregler från januari 2011 (bara 4 placeringar, 
Reserven tas bort), men det tar vi nästa höst, de här reglerna 
gäller tävlingsresultaten för 2010!

Vi hoppas att många kommer att delta. Välkomna att skicka 
in era resultat! Vinnarna kommer att presenteras vid årsmötet 
samt i Eurasierbladet nr 1/2011.

Pr- och informationskommittén

Årets arbetande eurasier
De eurasier som har erövrat flest poäng 
baserat på max 5 antal tävlingar (svenska) 
placeras 1-10. Den hund som har högst 
poäng är ”Årets arbetande eurasier”.

Poängberäkningen baserar sig på 
uppskattad arbetsinsats för att uppnå  
respektive championat (el motsvarande).

Kom ihåg att alltid ange alla relevanta data; 
- hundens registreringsnamn 
- typ och klass på tävlingen 
- tävlingsplats och datum.

Dina fem bästa officiella resultat under året 
räknas (sänd bara in dem!)

Skicka dina resultat via e-post till: info3@
eurasierklubben.se senast den 31 januari

Poängberäkning:
MH 
20 poäng (får räknas med varje år, oavsett 
när man gjorde MH:t)

LYDNADSPROV
Start alla klasser: 5 poäng per tävlingsdag

Lydnadsklass 1 
1a pris: 10 poäng 

2a pris: 5 poäng 
Lp1 (diplom): 5 poäng

Lydnadsklass 2 
1a pris: 20 poäng 
2a pris: 15 poäng 
Lp2 (diplom): 10 poäng

Lydnadsklass 3 
1a pris: 30 poäng 
2a pris: 20 poäng 
Lp3 (diplom): 15 poäng

Elit 
1a pris: 40 poäng 
2a pris: 30 poäng 
Championat eller Lp Elit: 50 poäng

AGILITY & HOPP
Start alla klasser: 5 poäng per tävlingsdag 
oavsett antal starter

Klass I 
Pinne: 5 poäng 
Felfritt: 10 poäng 
Max 5 fel: 5 poäng

Klass II 
Pinne 10 poäng 
Felfritt 15 poäng 
Max 5 fel 10 poäng

Klass III 
Pinne/Cert 15 poäng 
Felfritt 30 poäng 
Max 5 fel 20 poäng 
Championat 30 poäng

RALLYLYDNAD
Start på tävling: 5 poäng

Nybörjarklass 
100p = 5 poäng 
Uppflyttningspoäng = 3 poäng

RLD N (diplom): 10 poäng

Fortsättningsklass 
100p = 10 poäng 
Uppflyttningspoäng = 5 poäng

RLD F (diplom): 15 poäng

Avancerad klass 
100p = 15 poäng 
Uppflyttningspoäng = 8 poäng

RLD A (diplom): 20 poäng

Mästarklass 
100p = 20 poäng 
Uppflyttningspoäng = 10 poäng

RLD M (MÄSTARE! motsv. championat): 30 
poäng

FREESTYLE
Start på tävling: 5 poäng 
Uppflyttning Kl 1: 10 poäng 
FSD 1 (diplom): 5 poäng 
Uppflyttning Kl 2: 20 poäng 
FSD 2 (diplom): 10 poäng 
Uppflyttning Kl 3: 
Brons: 20 poäng  
Silver: 30 poäng 
Guld: 40 poäng 
FSD 3 (diplom): 50 poäng (motsv. 
championat)

BRUKSPROV
Start alla klasser: 5 poäng per tävlingsdag

Apell 
Uppflyttad: 15 poäng 
Godkänd: 10 poäng

Lägre 
Uppflyttad: 30 poäng 
Godkänd: 20 poäng

Högre 
Uppflyttad: 60 poäng 
Godkänd: 40 poäng

Elit 
Cp1: 80 poäng 
Godkänd: 60 poäng 
Championat: 100 poäng

VILTSPÅR
Start: 5 poäng per tävlingsdag 
Godkänd anlagsklass: 15 poäng

Öppen klass: 
1a: 15 poäng 
2a: 10 poäng 
3a: 5 poäng 
Godkänd: 0 poäng 
Championat: 20 poäng

Årets vackraste eurasier
De eurasier som har erövrat flest poäng 
baserat på max 5 antal utställningar 
(svenska) placeras 1-10. Den hund som har 
högst poäng är ”Årets vackraste eurasier”.

Kom ihåg att alltid ange alla relevanta data; 
- hundens registreringsnamn 
- typ och klass på tävlingen 
- tävlingsplats och datum.

Dina fem bästa officiella resultat under året 
räknas (sänd bara in dem!)

Skicka dina resultat via e-post till: info3@
eurasierklubben.se  senst den 31 januari

Poängberäkning:
Deltar i officiell utställning: 5 poäng

Endast hundar placerade i bästa tik- resp. 
bästa hanhundsklass erhåller poäng. 
Grundpoängen beräknas på antal hundar 
slagna inom könet, valpar räknas inte. Man 
erhåller 1 poäng per slagen hund upp till 
20, därefter ytterligare 1 poäng för var 
10:e. 
  
BIR-hundens poäng beräknas på totalt 
slagna inom rasen upp till 30, därefter 
ytterligare 1 poäng för var 10:e. Strukna 
hundar räknas ej.

Man erhåller även tilläggspoäng för varje 
placering enligt tabell:  
BH (bästa hanhund) /BT(bästa tik)-5 = 5 
poäng 
BH/BT-4 = 10 poäng 

BH/BT-3 = 15 poäng 
BH/BT-2 = 20 poäng 
BIM (bäst i motsatt kön) = 25 poäng  
BIR (bäst i ras) = 30 poäng

BIG (bäst i grupp)-5 = 5 poäng 
BIG-4 = 10 poäng 
BIG-3 = 15 poäng 
BIG-2 = 20 poäng 
BIG-1 = 25 poäng 

BIS (Best in Show)-5 = 10 poäng 
BIS-4 = 15 poäng 
BIS-3 = 20 poäng 
BIS-2 = 25 poäng 
BIS-1 = 30 poäng

I de fall hunden blir BIS-placerad junior/
unghund alt BIS-placerad veteran vid 
SSUK och SKKs utställningar så erhålls 
samma poäng som i BIG:s respektive 
placering. 

leiionspitz newa flyger fram på agilitybanan! 
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avelskommittén informerar
Avelskommittén kommer från 
och med det här numret att 
försöka ha en stående sida där 
vi informerar lite om vad vi gör i 
kommittén, sjukdomar, RAS m.m. 
I detta nummer skriver vi lite kort 
om EPI – pankreasinsufficiens.

Då vi i vår ras har några hundar som har 
drabbats av denna åkomma så ingår vi i en 
forskningsstudie hos SLU tillsammans med 
schäfer, långhårig collie och chow chow.

Vad är EPI?
Hos en hund med EPI utsöndras inte mat-
smältningsenzymer av bukspottkörteln 
och den sjuka hunden kan ej tillgodogöra 
sig maten den äter.  
Den vanligaste orsaken till EPI är att de 
celler som normalt utsöndrar och förvarar 
dessa livsnödvändiga enzymer förstörs i 
vad som tros vara en autoimmun reaktion. 
Detta innebär att kroppens eget försvar 
av misstag angriper och förstör den 
egna vävnaden som om den vore något 
främmande och farligt. EPI har dödlig 
utgång om den inte behandlas. Det finns 
inget bot utan hunden måste få tillsatt 
de enzymer den saknar till varje måltid. 
Ofta har sjukdomen gått långt när hunden 
diagnostiseras och hunden kan ha svårt 
att återhämta sig även om den sätts på 
behandling.

Vilka hundar får EPI?
Ofta drabbas unga schäfrar men även 
långhårig collie, eurasier och chow chow 
är överrepresenterade. De flesta hundar 
diagnostiseras innan 5 års ålder.

Symtom och Diagnos
En hund med EPI magrar kraftigt trots 
ökad aptit och har diarré. Den tappar 
glansen i pälsen och är allmänt hängig. 
Trots diffusa symptom är EPI en enkel 
sjukdom att diagnostisera med ett sk 
TLI-test. Genom att mäta aktiviteten av de 
matsmältningsenzymer en EPI-sjuk hund 
saknar eller har för lite av, kan man avgöra 
om hunden lider av sjukdomen. En normal 
hund har ett TLI-värde över 5 µg/l och en 
sjuk lägre än 2,5 µg/l.

Varför genetiska studier?
Att en hund drabbas av EPI beror på att 
det uppstått något fel i dess arvsmassa. 
Detta vet vi eftersom sjudomen överförs 
från en generation till nästa och vissa raser 
är mer drabbade än andra.

Målsättning
Med kunskap om vilka gener som ligger 
bakom EPI kan ett sk Gentest utvecklas. 
Detta skulle möjliggöra snabbare 
diagnostisering och bättre vägledning 
inom aveln för att minska frekvensen av 
sjukdomen i rasen.

Aktuellt
Studien är redan i full gång och vi har i 
våra genetiska studier fått indikationer 
på att fler än en gen är inblandad i 
sjukdomsförloppet.  För att kartlägga fler 
gener krävs fler hundar! Har du en äldre 
frisk hund av de raser vi är intresserade av 
eller har du en hund med EPI? Tveka inte 
att höra av er med frågor och välkomna 
att medverka. 

Vill du hjälpa till?
1. Hundar som har diagnostiserats med EPI 
genom kliniska observationer och TLI-test. 
2. Äldre friska hundar utan kliniska 
symptom.

Kontakta oss OCH be din veterinär ta ett 
blodprov. Det är kostnadsfritt och du 
erhåller allt provmaterial från oss och 
adress till där provtagande veterinär kan 
skicka sin faktura och all information om 
hur du ska gå tillväga.

mia olsson 
inst. för husdjursgenetik 

box 597, Husargatan 3, 751 24 uppsala 
mia.olsson@imbim.uu.se 

018-471 45 93

kOm iHÅg att bOka Pingsten!
rassPECiaLEN 10–12 JuNi 2011
lördag:  mH-beskrivning vid karlskoga bk 
söndag:  rasspecial/Officiell utställning

domare: elisabeth spillman Åkerlund och Hassi assenmacher feyel, tyskland

för intresseanmälan till mH kontakta margret berggren Hjalmarsson   
tel 076-184 97 67 eller via mail mh1@eurasierklubben.se

mer information kommer i nästa nummer av Eurasierbladet!

SSUK
Svenska spets & urhundklubben

önskar alla god jul & gott nytt år
MMMMMM

Utställningar under 2011
Inofficiella - Kung Bore 20/2

Officiella
Köping 16/4-Borås 3/7-Sundsvall 9/10

Välkomna!!
Mer information på www.ssuk.se
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50 år med eurasier 
Jubileumsutställning 6–7 november, siegen, tyskland

I år är det 50 år sedan man bör-
jade med raskorsningar för att få 
fram dagens eurasier. 1960 skapa-
des rasen wolfchow som den från 
början hette och efter inbland-
ningen av samojed ändrades 
namnet till eurasier. 

Detta har firats framför allt i Tyskland 
detta år, som är rasens hemland. Flertalet 
jubileumsutställningar har anordnats 
under året men detta var då det stora 
jubileumsarrangemanget. Arrangörer för 
detta var de tre officiella klubbarna som 
finns i Tyskland, KZG, EKW och ZG.

Att åka på denna tillställning var planerat 
sen länge för vår del och jag såg verkligen 
fram emot det. 
Så redan tidigt på torsdag morgon bar 
det iväg ner mot södra Sverige, genom 
Danmark och ytterligare ett antal mil ner 
genom Tyskland, totalt blev det 150 mil 
enkel resa. Vi sov i bilen under natten och 
turades om att köra. I Tyskland var det 
rena sommarvärmen när vi kom ner med 
+13 grader men regn och åter regn.

Fredag mitt på dagen anlände vi till hotel-
let i Siegen, hotellet låg bara 2-3 minuters 
gångväg från Siegerlandhalle där vi skulle 
vara under helgen. Där vimlande det av 
eurasier och ägare från flera olika länder, 
däremot var ju det nordiska folket med 
hundar dåligt representerade, endast jag 
och Göran var där och nog trodde jag att 
kanske några danskar skulle ha kunnat 
masa sig ner på detta arrangemang. Vi 
hade ju tre hundar med oss, Esta, Nicke 
och Lina. Esta och Nicke är ju vana att 
färdas land och rike runt men även Lina 
tog den långa resan med ro. 

På hotellet där vi bodde var det mest 
arrangörerna som bodde och de gäster 
som kom från andra länder. Fredag kväll 
var vi rätt möra efter den långa resan 
så det blev en god middag i hotellets 
restaurang, hälsade på gamla vänner men 
träffade även några nya ansikten då det 
bl.a. var tre eurasierälskare från Kanada 
på besök. Det blev tidig kväll för vår del, 
lägga sig raklång på sängen kändes helt 

rätt efter en så lång resa utan någon direkt 
skönhetssömn.

Lördag morgon frukost, god frukost och 
som det då brukar vara så är även en och 
annan hund med vid frukosten vilket är 
helt okej i Tyskland. 10.00 skulle det börja 
och som alltid när tyskarna ska göra något 
så är det grundligt och ordentligt men det 
blir gärna lite långdraget och segt. Allt 
hölls på tyska och min tyska är väl inte den 
bästa, jag kan förstå en del skrift och tal 
men skulle aldrig kunna göra mig förstådd 
på tyska. Men rätt många kan faktiskt en 
del engelska även fast oviljan att prata 
annat än tyska är rätt stor. Det var dock 
några gamla vänner i KZG som tog hand 
om oss utlänningar och försökte översätta 
det mesta på bästa förmåga.

Det första föredraget handlade om vargar 
där prof. K. Kotrschal pratade om den 
forskningen som man håller på med i 
Österrike, samspelet varg/hund/män-
niska. Ni kan se mer under denna länk på 
Internet www.wolfscience.at/english/

Nästa på programmet var om DNA och 
DNA-tester men eftersom man har hund 
med sig så måste även de få komma ut 
så jag rastade av våra hundar och Göran 
lyssnade på föredraget vilket Göran tyckte 
var intressant. Sen var det dags för nästa 
sak och det var om rasens historia, intres-
sant men långdraget. Man pratade mycket 

om de första parningarna som Charlotte 
Baldamus gjorde, om utvecklingen inom 
rasen, mycket bilder på hur de första ”eu-
rasierna” såg ut innan samojeden fick sitt 
intåg i rasen och många såg ut som flera 
av våra eurasier ser ut idag. Mycket bilder 
på eurasier under rasens första 10 år. 
Jag har blivit lovad denna PowerPoint på 
dvd så kanske kan vi vid något tillfälle visa 
den i Sverige.

Nästa på programmet var rasstandarden 
för eurasier, även den med mycket bilder 
och jag tyckte att den hade ett bra 
upplägg och har även blivit lovad den på 
dvd.

Alla klubbar hade även ett varsitt stånd 
med reklam för resp. klubb. Tidningar, 
tröjor, muggar, kepsar, klistermärken m.m. 
fanns att köpa. Det fanns även en lekhage 
för de yngre fyrbenta där man kunde 
lämna in sin valp under föredragen vilket 
var positivt.

Prof. K. Kotrschal förelsäser om forskningen kring samspelet varg/hund/människa.  
Foto: göran CarlstEdt

Det blev mycket pratande med vänner 
men även en del nya bekantskaper blev 
det. Det är alltid intressant att växla lite 
ord med avelsansvariga, styrelsemedlem-
mar m.m. och kontakter är alltid bra att ha 
och vi ska dra nytta av dem i klubben.

På kvällen var det så dags för den stora 
buffén med flera hundra eurasierägare 
blandat med mycket hundar, det låg 
hundar under varje bord. God mat och 
intressant och trevligt umgänge. Bara 
eurasierprat och utbyte av erfarenheter, 
en trevlig kväll kort sagt som sen fortsatte 
i hotellets bar på kvällen.

Söndag var det då dags för höjdpunkten, 
utställningen med hela 247 eurasier 
anmälda. Problemet när man ska ställa ut 
hund själv är ju att man inte hinner se så 
mycket. Jag skulle ju ställa ut tre hundar 
i tre olika ringar, dock olika tider så jag 
hoppades att det inte skulle krocka med 
att jag skulle ha varit i två ringar samtidigt, 
men det gick bra.

Med så många eurasier anmälda så har 
man ju inga större förhoppningar om 
höga placeringar men vi, de enda nordiska 
deltagarna gjorde bra ifrån oss, mycket 
bra vill jag säga. 
Belina v Schwarzachtal (Lina) blev 1:a i 
sin klass med excellent och således även 
VDH-Cert och KZG-Cert, Leiionspitz Unic 

(Nicke) blev också 1:a i sin klass med 
excellent och VDH-Cert och KZG-Cert, 
Leiionspitz Esta däremot blev inte 
placerad i veteranklassen. Det var även 
några till Svenska hundar med, sålda till 
Tyskland och Frankrike och även de med 
finfina placeringar Leiionspitz Yellow blev 
1:a bland 48 i klassen (den största klassen 
på utställningen) med VDH-Cert och 
KZG-Cert. Systrarna Leiionspitz M Madhuri 

& Miina som blev 2:a resp. 3:a i sina klasser, 
båda med excellent. Vi slutade även med 
en 2:a placering i uppfödarklassen. Det 

är rätt skoj att komma till rasens hemland 
och slå så många eurasier med det man 
äger och har fött upp och vi ska vara stolta 
över våra eurasier i Sverige för kvalitén är 
hög i vårt land. 
Dessa vinnare som fick cert fick också en 
officiell titel (officiell i Tyskland, ej Sverige) 
som heter så fint som Jubiläumssieger och 
sen resp. klass. Bäst i rasen blev en hane 
vid namn Colja vom Kinzbachtal.

Att ställa ut en hund i Tyskland innebär ett 
lite annat sätt att hantera hundar än vad vi 
gör och är vana av i Norden. Oftast är hun-
darna dåligt tränade i hantering och den 
hantering man ofta gör är att klämma fast 
sin hund mellan benen medans domaren 

klämmer och känner igenom hunden och 
vilken hund skulle inte protestera om man 
blev klämd mellan sin ägares ben. 

Ett konstig förfarande tycker jag då man 
faktiskt kan lära sin hund att hantering 
är något man måste acceptera. Tyskarna 
har ju också en förmåga att gräva lång 
ner i munnen för att räkna tänder, och 
gärna ett par gånger per hund. Jag är glad 
att många av våra nordiska hundar är så 
pass lätta att hantera och att de sköter 
sig så bra i ringen, jämfört med de tyska 
hundarna.

Bedömningsystemet är också lite an-
norlunda, man får cert i varje klass, varje 
klassvinnare med excellent får cert och 
beroende på vilken klubb som arrangerar 
så får man dels VDH-Cert men sen även 
ett cert för den klubben som är arrangör. 
Det krävs 5 cert för att bli Tysk champion, 
men du måste alltså ha 5 från resp. klubb 
för att bli klubbchampion i den klubben. 
Sen går alla klassvinnare in och tävlar om 
BIR eller BOB som det heter utomlands, 
de har inte någon BIM utan endast en 
vinnare.

Hela resultatet kan du finna på denna länk 
www.kzg-eurasier.de/de/ausstellung/
ergebnisse/2010-sra-siegen.php

Och visst fanns det en och annan snygg 
hund, bättre och bättre för varje gång 
man kommer till Tyskland. 

Så var det då dags för hemresan, 150 mil, 
nöjd och glad för att vi hade åkt dit och 
givetvis stolt över vad vi hade presterat. 
Och sen är det ju alltid skoj att få träffa 
valparna man har sålt men inte sett på 
många år, som att få träffa Ayleene från 
vår första kull som föddes för drygt 12 år 
sedan, så lik sin mor, nästan en kopia.

Här kan ni finna mer bilder från helgen 
i Siegen: http://gallery.me.com/
bellacaradonner

marita Carlstedt
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Carmen – lydnadseurasiern
Det var inte tänkt att Carmen 
skulle bli lydnadseurasier. Inte 
brukserurasier heller för den de-
len. Det bara råkade bli så. 

Tanken var snarare att mammas nya hund 
av lugn sällskapsras skulle få hänga med 
när jag tränade och var ute i skog och 
mark med mina andra hundar som jag 
tävlar i lydnad, spår och sök.

Kanske skulle hon få ett viltspår när de 
andra hundarna ”tränade spår på riktigt” 
för aktiveringens skull. Alla hundar måste 
ju aktiveras, oavsett ras! Det blev visst inte 
så...

När Carmen briljerat på ett par valpspår, så 
var det såklart inte långt till att man ville 
utveckla spårandet. Tempot var kanske 
inte det jag var van vid (fullt ös medvets-
lös), utan ett väldigt makligt skrittande  
men oj, vilken nogrannhet! 

Och såklart var det synd om den lilla 
fluffvalpen som satt uppbunden i ett fot-
bollsmål när de andra hundarna drillades 
i tävlingslydnad, visst skulle väl hon också 
få träna lite grann för skojs skull. 

Vi var inte så extremt petiga när vi tränade 
från början, men helt klart stod ju att det 
inte var någon omöjlighet att träna lydnad 
med en eurasier. Varför inte tävla lite i de 
lägre klasserna och ta ett Lp1?

 Det var inga problem. På vår debut fick vi 
195p (av 200) och ett 1:a pris. Två tävlingar 
till och vi hade den där Lp1- titeln. Det 
går inte att göra det bättre  och det var ju 
synd att sluta när det gick så bra och klass 
2 är ju inte så svår. Där blev det ett Lp2 på 
4 tävlingar. 

Till Carmens försvar ska här tilläggas att på 
den första, misslyckade, tävlingen var det 
10 cm slask och lera. Klart man känner sig 
rätt skeptisk till att slabba runt i sånt där ! 

Nu har vi precis debuterat i klass 3. Vi 
missade 1:a priset med 3 poäng. Tydligen 
måste vi träna på inhämtandet av ap-
porter som blivit nerslemmade av boxrar, 
för det var detta vi missade på. Nästa 
tävling redan inbokad  jag menar har man 
ändå Lp1 & Lp2, så är det lika bra att ta ett 
Lp3 också  och sedan om man nu tagit ett 
Lp3 är det ju synd att sluta innan man har 
ett Slch? Eller? ;)

Karin ström

lek som belöning. 
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En eurasier på lydnadsplan
inte sämre än någon annan 

”Nä” fick jag höra, ”det går inte 
att lära en eurasier att apportera”. 

”Ojdå” tänkte jag, träningsansvarig för en 
ny liten flockmedlem, ”bäst att verkligen 
börja träna apportering direkt med valpen 
då, så att man inte får problem med det 
senare”. 

Carmen lärde sig att apportera på några 
dagar. Just det där med att lämna av i 
hand och inte släppa innan tog lite längre 
tid, men inte mycket. 

Numera vet man att man inte behöver 
plocka upp saker man tappar hemma. Om 
Carmen hör något dunsa i golvet rycker 
hon genast in och plockar upp, med en 
förväntansfull blick på godisfickan…

Det har till och med gått så långt att hon 
vill bära runt på något när man kommer 
hem och hon blir riktigt glad. Så pass bra 
har vi lyckats med vår apportering att den 
ger min lilla eurasier en känsla av välbefin-
nande… ”duktighet”. Tydligen så gick det 
rätt bra att lära en eurasier att apportera. 

Samma sak hörde vi om lekandet. Att 
de inte gillar att leka med saker och sånt 
så mycket. Därför tränade vi på det med 
- att leka – (något som i och för sig alla 
hundägare bör göra med sina hundar) och 
inte heller det var några större problem. 
Det har jag nu som belöning på aktiva, 
fartfyllda moment. 

I de två ovanstående fallen med eurasiers 
som varken går att träna med eller leker 
tror jag att om man som hundägare fått 
höra att just din hund eller din ras inte 
kan lära sig att - ditten eller datten - så 
försöker man inte ens. Man har en bra 
ursäkt, förklaring, undanflykt eller så tror 
man att det ändå inte är någon idé att 
försöka.  

Jag är av en annan uppfattning – alla 
hundar kan! Olika svåra att träna javisst, 
men aldrig omöjliga!

Alla individer besitter ju olika egenskaper 
som man kan ta till vara eller försöka 
förbättra. 

Jag har tre hundar, tre raser och tre helt 
olika individer. 

Den ena hunden är en s.k. ”bruksras”, en 
”belgare” där man förväntar sig snabba 
reaktioner, massor av leklust, jakt och 
arbetsvilja. En sån där hund som ska vara 
så lätt att träna för att den bara vill och 
tycker allt är kul, och visst ser det häftigt 
ut när min belgare är i sitt esse under ett 
lydnadspass… men om jag ska vara helt 
ärlig, så är det den lilla eurasiern som är 
den duktiga lydnadshunden… 

Vänta lite nu, kanske ni undrar, hur kan det 
komma sig att sällskapshunden är bättre 
på lydnad än brukshunden som är avlad 
för ändamålet?

Jo, hemligheten är att det inte behöver gå 
fort och se häftigt ut på lydnadsplanen. 
Det räcker med att göra momenten rätt. 

Fort och fel med en belgare. Sakta och 
stabilt med en eurasier. 

Med min belgare fick jag träna sitt kvar i 
all oändlighet. Springa fort, bära saker och 
hoppa kunde hon redan. 

Med Carmen fick jag träna att komma på 
inkallning, fastän jag nyss bett henne att 
stanna och vänta.

”Va?!” tycktes Carmen tänka när jag 
ropade mitt inkallningsord ”Nyss sa du att 
jag skulle sitta stilla, nu plötsligt ska jag 
springa! Kan du ta och bestämma dig!”. 

Carmen är – likt många eurasier – väldigt 
lugn och stabil. Inget springa runt och 
vela där inte. Så när hon väl hade lärt sig 
att ligga och ligga kvar var det aldrig mer 
något problem. 

Jag kommer ihåg när en träningskompis 
till mig ville träna igenom sin hund inför 
sin tävlingsdebut. Hon hade planerat att 
lägga sin hund platsliggning bredvid min 
Lancashire Heeler, Alice, som är duktig på 
det momentet, men eftersom det regnade 
hade hon fått stanna hemma. Detta 
raserade kompisens planer, då hon inte 
vågade lägga sin hund bredvid min vilda 
belgare som på den tiden utan förvarning 
kunde sticka i hundra knyck från platsligg-
ningen ut i närmaste skog… 

Men jag hade ju med mig Carmen, som i 
och för sig var ganska liten och aldrig legat 
platsliggning med någon annan hund 
eller så länge, men ”det är ju en eurasier, 
så varför skulle hon resa sig”? 

Nä visst, hon låg där och tycktes tänka att 
”Jaha, jag ligger väl här då så länge så får vi 
se vad som händer…”. 

alice, Kata och Carmen.  
Foto: Karin ström

Carmen är en väldigt tacksam hund att 
träna med, för hon tycker inte om att göra 
fel. Således försöker hon göra rätt och 
verkar få en positiv duktighetskänsla av 
att lyckas. 

Tror hon däremot inte på att hon kommer 
att lyckas försöker hon hellre inte alls än 
riskerar att göra fel. Det är tydligen både 
hemskt och pinsamt hur glad och upp-
muntrande matte än försöker vara. Så det 
gäller att verkligen lägga träningen på rätt 
nivå och se till att hon förstår övningarna 
hyfsat redan första gången. 

Så hon är tacksam, men inte lätt!

Med sådana hundar gäller det att se till 
att de sällan gör fel, utan mest rätt - men 
ändå utvecklas och gå framåt och inte 
fastna på en nivå för att man inte vågar gå 
vidare, ifall det inte skulle gå bra. 

En belgare är ju inte sådan. De kan man 
traggla och tjata på tills de lyckas göra rätt. 

En egenhet som Carmen har, som väl kan 
anses ganska typiskt för eurasier, är att 
hon kan tycka att okända personer som 
står och pekar och gastar verkar skumma. 
De vill hon gärna hålla ett vakande öga 
på. Inte så att hon inte vågar gå nära dem, 
men det blir lite svårt att koncentrera sig 
på själva tävlingsmomentet samtidigt som 
man ska kolla vad domaren sysslar med. 

Som tur är så löser träning det mesta, och 
det gäller även skummisar på tävlings-
planen. Bara att planera in detta i sin 
träning och be träningskompisarna 
agera tävlingsledare (eller träna intill en 
gångbana mitt inne i city). 

En sak som är viktig på lydnadsplanen är 
tempot. Saker skall gå fort. Hundarna ska 
lägga sig på kommando som om de bara 
rasat samman, de ska springa fort i galopp 
och tvärnita på kommando. Kanske inte 
just de egenskaper en eurasier är känd för. 
En belgare däremot är just känd för sin 
otroliga reaktionsförmåga ”handlar först, 
tänker sedan”. 

Men, ändå är min eurasier mycket bättre 
på att både lägga sig fort och tvärnita. 
Just på springandet tror jag belgaren 
fortfarande har övertaget. Hon är en 

ferrari, men hon kör så fort att broms-
sträckan tenderar bli längre än om 
hastighetsbegränsningarna hade åtföljts. 
Henne stannar jag på varje inkallning 
bara för att försöka få henne att springa 
långsammare…

Eurasiern stannar jag bara på inkallningen 
ibland, eftersom vi behöver göra många 
raka inkallningar för att bibehålla ett högt 
tempo. Carmen kan springa fort. Och hon 
kan stanna som om hon sprungit rakt in i 
en vägg. Jag själv tror att det beror på en 
kombination av vilja att stanna fort och att 
hon, trots den höga farten, är avslappnad 
i kroppen. Då går det att tvärnita utan att 
bryta benen eller rasa ner i ett liggande. 
Belgaren är inte avslappnad. Hon är 
snarare spänd som en fiolsträng av hög 
förväntan på roligheter. 

Alla mina hundar – belgaren Kata som 
måste jobba med sin behärskning, 
Carmen som får tänka på att man ska 
galoppera och ignorera domare, och 
min Lancashire Heeler som minsann inte 
tänker prestera något utan garanterad 
betalning har alla väldigt olika förutsätt-
ningar för lydnad och bruks, men ändå är 
två i elitklass och eurasiern på god väg. 

Jag tror att man kan träna alla hundar, 
bara man tar till vara på just den indivi-
dens fördelar och är villig att jobba med 
svagheterna. 

Vill gärna se fler härliga bumbibjörnar på 
brukshundsklubbarna!

Karin ström

Carmen (Fridlyckans alma). 
Foto: Karin ström

Fritt följ.
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Tävlingsdebuten
ett första försök i tävlingslydnad

Egentligen är inte jag någon täv-
lingsmänniska. Lika bra att säga 
det från början. Har liksom inte 
motivationen att träna konse-
kvent alla gånger. Men nu är det 
så att vår eurasier Loeki tycker att 
det är väldigt roligt att träna och 
att lära sig nya saker. Han gillar 
att bära saker i munnen, kommer 
som ett skott på inkallning osv. 

Förra säsongen gick vi kurs i tävlingslyd-
nad, och jag har tränat lite då och då och 
varit med på ett par träningstävlingar. 
Höga förväntningar, sista träningen gick 
bra, alla momenten fungerar fint, det 
är bara apportbocken som Loeki ibland 
tycker är pest. Vilket platt fall det blev!

Här är bedömningen:

Platsliggande: 0 p (Här ska hunden ligga 
ner i 2 minuter när föraren står en bra bit 
bort. Efter ca halva tiden reser sig Loeki, 
står stilla en stund, tar några steg, står 
stilla, tar några steg, osv. Lyckligtvis bryr 
han sig inte om de andra hundarna, utan 
tittar på matte hela tiden!)

Tandvisning: 8 p (Här ska hunden sitta ner 
hela tiden, men domaren stannar en bra 
bit framför Loeki o sträcker ut hela armen, 
då reser han sig för att nosa på handen.)

Linförighet: 5 p (Han nosar i backen och 
struntar totalt i mig, jag måste dra i kopp-
let en gång för att få honom uppmärksam. 
Vissa stunder följer han jättefint och vi har 
superbra kontakt, men jag får hjärnsläpp 
och glömmer bort att säga högt och 
tydligt ”fot” vid varje nytt kommande från 
tävlingsledaren. Loeki tröttnar efter ett tag 
när han inser att han inte får någt godis.)

Läggande: 0 p (Här fick Loeki totala 
hjärnsläppet, som att han aldrig har gjort 
det här någon gång förut, följde med mig 
hela tiden, trots att jag sa ”ligg” i olika 
nyanser flera gånger, till slut tryckte jag 
bestämt ner rumpan på honom o fick 
honom att lägga sig, medveten att man 
inte får ta i hunden, men det kändes som 

kört ändå, och jag ville inte att ha skulle 
komma undan utan att lägga sig alls.)

Inkallning: 9,5 p (Avdrag 0,5 p för 
långsamt sättande.)

Ställande: 8 p (Jag gjorde ett dubbelkom-
mande, satte fingret framför nosen när jag 
sa ”stanna”.)

Apportering: 0 p (Han satt och var såååå 
söt, bara tittade på mig och blinkade men 
med stängd mun hela tiden, hörde lite 
fniss från domarhållet, och fick kommen-
taren ”det var en envis en”.)

Hopp över hinder: 0 p (Han sprang vid 
sidan av, helt otroligt, han brukar alltid 
hoppa så fint och sätta sig bredvid mig, 
hmmm.)

Helhetsintryck: 8 p (”Trevligt ekipage”)

Total: 79,5. Vi kom sist, men fick ett 
tröstpris i form av ett presentkort till en ny 
tävling. 

Så vi kommer igen!

anna Frisk

loeki med apportbock i munnen.  
Foto: anna FrisK
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Eurasierkul vid Djursjön
Eurasierkul är en grupp eurasier-
intresserade i Göteborg med 
omnejd som ordnar träffar några 
gånger om året, och den 26 sep-
tember var vi ett stort gäng som 
träffades vid Djursjön, några kilo-
meter upp i skogen från Lindome, 
söder om Göteborg. 

Det kom många eurasierägare, även 
många långväga ifrån, t ex Morten och 
familj med valpen Gandia som kom ända 
från Norge. Marita och Göran från Kennel 
Leiionspitz hade varit i Lysekil dagen 
före för att delta i MH med några av sina 
hundar, och passade på att vara med då 
de passerade Lindome på väg söderut. Yt-
terligare tre kennlar var med: Helena och 
Jörgen från Fridlyckans kennel i Onsala, 
Susanne och Mikael från Kitunes kennel 
i Väröbacka och Anette från Essmanias 
kennel i Lysekil. 

Efter en kort promenad så att hundarna 
skulle lära känna varandra lite så stannade 
vi vid den stora badplatsen, där de som 
kunde ha sina hundar lösa fick släppa 
dem och de fick leka med varandra, några 
passade också på att bada (och rulla sig 
och gnugga in sanden ordentligt!). Vi satte 
fart på en brasa och en del grillade korv 
medan andra stoppade i sig mackor, kakor 

och annan medhavd förtäring. Cera hade 
rena paradiset då hon gick från person till 
person för att försöka tigga till sig något 
gott. Cera var nog den äldsta eurasiern 
med på träffen, yngst var Allies tre söta 
valpar ur Essmanias H-kull, vilka höll sig 
lite för sig själva vid sidan av, och där Allie 
var för det mesta och lekte och gosade 
med sina valpar som hon inte hade sett på 
några veckor. 

Det var härligt att se hur bra alla sam-
sades, efter en stund lugnade även de 

vildaste unghundarna ner sig när de hade 
rasat runt med varandra. Alla som var där 
var enliga om hur roligt och nyttigt det är 
för hundarna att få träffas så här, och hur 
roligt det är att få träffa andra eurasierä-
gare och få en pratstund. Vi var enliga om 
att det ska bli flera träffar framöver.

anna Frisk

Essmania’s gandia har  tagit sig ett rejält dopp!  
Foto: marita CarlstEdt

så många var vi så att vi knappt fick plats på en gruppbild! 
Foto: marita CarlstEdt

Hundarna 
sOm var där 
totalt var det 30 hundar:

essmania’s allie, anazai, frenja (alexia), 
fragancia (lexi), gandia, gambino 
(goofy), Halifax, Halli (+ en till från 
H-kullen)

fridlyckans baloo (emil), creme de 
cassis (leia), coffee chess (chess), 
belinda (bessie)

edeängs micra (laika)

leiionspitz Xavier (loeki), kelly, eye-
catching enya, Onza, vlad, binti, unic 
(nicke) belina vom schwarzachtal 
(lina)

söskärs cera

lovely megan’s brooke shields (chilli), 
angelina Jolie (angie)

dazzling dainty’s bella (ester)

filurias darling

killingmyrens arina (Ziita)

sund stamm’s Yoline 

samt myran (saluki).

Essmania’s allie med en av sina valpar. 
Foto: marita CarlstEdt

Fridlyckans Creme de Cassis (leia), dazzling dainty’s bella (Ester) och lovely megan’s angelina Jolie (angie).  
Foto: marita CarlstEdt

se flera bilder på eurasierkuls hemsida:  
www.freewebs.com/eurasierkul/

eurasierkul finns även på facebook.

http://www.freewebs.com/eurasierkul/
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Vad innebär då en mentalbeskrivning?
Jo, det är en beskrivning av hundens 
mentalitet som testas genom att hunden 
utsätts för ett antal olika arrangerade si-
tuationer. I ett protokoll registreras sedan  
hundens reaktioner i en intensitetsskala. 
Hunden blir inte godkänd eller underkänd, 
så man skall inte se det hela som ett prov. 
Vissa värdetal anses dock bättre än andra 
när man ser på det ur ett avelsperspektiv 
eller om hunden skall användas inom 
ett specifikt område. Men detta innebär 
inte att man skall stirra sig blind på att 
hunden kanske får ett ”dåligt” värdetal på 
vissa uppgifter. Hänsyn måste alltid tas till 
rasens uppförande och karaktär som finns 
angivet i RAS (Rasspecifika avelsstrategier 
för eurasier): 

”Eurasier skall vara självmedveten, lugn och 
balanserad med hög retningströskel. Vak-
sam och uppmärksam utan att vara skällig. 
Den har stark bindning till sin familj och är 
reserverad mot främmande personer utan 
att vara aggressiv. Rasen har liten jaktlust. 
För att helt och fullt kunna utveckla dessa 
karaktärsdrag behöver eurasier en ständig, 
nära kontakt med sin familj i hemmet och en 
förstående men ändå konsekvent uppfost-
ran. Den får ej visa aggressivitet, rädsla, 
skygghet eller överdriven misstänksamhet.” 

Den som beskriver hunden har minst 
sextio timmars utbildning och har även 
praktisk erfarenhet efter att ha medverkat 
som funktionär på ett antal mentalbe-
skrivningar. Det är beskrivaren som fyller 
i protokollet men detta ger inte utrymme 
till några subjektiva värderingar. Beskri-
varen kan också välja att avbryta det hela 

om hunden visar sig bli negativt påverkad. 
Med på beskrivningen finns även diverse 
funktionärer och testledare.

Beskrivningen består av 10 olika moment 
som hunden och föraren skall genomgå 
och här följer då ett litet sammandrag av 
just vår testdag i Uddevalla:

Det hela började med momentet: Kontakt. 
Där skall hunden hälsa på testledaren, 
följa med på en liten promenad med 
denne och låta sig bli hanterad, dvs. 
testledaren känner igenom hunden, kollar 
på tänderna m.m. Allt detta görs medan 
föraren står passiv och tyst. Här såg man 
att de flesta av eurasierna uppförde 
sig ganska ”rastypiskt”. De accepterar 
att denna främmande människa håller 
på med dem, men de är väl inte direkt 
överförtjusta i det hela.

Moment nummer två är: Lek. 
Där leker föraren med hunden med 
hjälp av en kampleksak som testledaren 
medtagit. Denna kastas sedan fram och 
tillbaka mellan föraren och testledaren 
och slutligen slängs leksaken iväg och 
hunden skall då springa efter och hämta 
den. Hunden bedöms utifrån hur mycket 
leklust den visar, om den griper leksaken 
och slutligen ifall hunden är intresserad 
av dragkamp då testledaren inbjuder till 
detta. Hundarna som medverkade denna 
dag var alla pigga på att leka. Men när 
det gällde att hämta leksaken och kampa 
med testledaren så var de flesta ganska 
ointresserade av detta. Det var endast ett 
par hundar som tyckte att det var så roligt 

med denna (för dem okända) leksak, att 
det var värt att springa iväg och hämta 
den.

Efter detta så kommer: Förföljande. Det 
hela går ut på att hunden hålls i halsban-
det av föraren och så dras en trasa iväg i 
sicksack uppför en backe. Hunden släpps 
och bedöms i huruvida den visar intresse 
för detta föremål och om de vill gripa det 
eller ej. Nästan alla eurasier sprang efter 
denna trasa. Men de flesta tyckte att efter 
de konstaterat att det var just bara det: 
en trasa, så kunde man lika gärna springa 
tillbaka till sin matte/husse. Det var inte 
alls så viktigt att stoppa den i munnen 
inte…

Sedan följer ett moment som på grund av 
dagens väder kändes ganska långsamt: 
Aktivitet. (Eller snarare brist på sådan.) 
Hunden och föraren står tyst och stilla i 
tre minuter. Föraren får inte ens titta på 
hunden. Här ser man hur hunden reagerar 
då det inte händer så mycket runt omkring 
den. Här tog de flesta hundarna det 

Essmanias Carnea med sin matte väntar på att 
momentet Förföljande skall starta.

MH - Mentalbeskrivning Hund
En lördag i slutet av september 
träffades ett tiotal eurasier med 
tillhörande ägare för att med-
verka i ett MH-test som hölls i 
Uddevalla. Den som hade ordnat 
allt var Anette Essman från Lysekil 
och så här säger hon om dagen:

Den 25 september var det MH för ett gäng 
eurasier. Jag hade bokat bana, figuranter 
och testledare hos Schäferhundsklubben 
i Uddevalla. Priset för detta var 800 kronor 

vilket jag tycker är billigt för allt jobb 
klubben lägger på detta. Det tar ungefär 
45 minuter för en hund att testas så det 
är ett dagsarbete. Vädret för dagen hade 
inte jag beställt för det regnade mest hela 
tiden. Alla kom i alla fall väl påklädda så 
det var ingen som blev dyblöt. Efter att 
fem hundar testats var det dags för lite 
lunch. Mat serverades av klubben för en 
kostnad av 60 kronor. Det var gott att 
komma in i värmen och få lite mat efter 
att fem hundar testats. Mycket hundprat 
blev det runt borden och stugan var 

snart helt igen-immad då även en annan 
uppfödare testade sina hundar på en 
annan bana (inte eurasier). Fem hundar 
från mig kom och deltog. Det var Carnea, 
Corleone, Denizli, Escalante och Estrondo.  
Emira som löpte denna dagen fick tyvärr 
stanna hemma. Det är alltid skoj att se 
hur kullsyskon tar sig igenom testet. Det 
optimala vore ju att en hel kull testades 
samma dag.

anette Essman

ganska lugnt. Var väl en och annan som 
tyckte att det blev lite långrandigt efter en 
stund men de flesta var ganska coola.

Nu kommer vi till ett moment som för mig 
kändes ganska obegripligt: Avståndslek. 
Föraren står och håller hunden i halsban-
det på ena sidan av en gräsplan. I andra 
änden kommer det en konstig, svartklädd, 
figur som rör sig i sidled över planen. 
Denna figur börjar sedan att kasta med en 
grej för att få hunden intresserad och se-
dan gömmer den sig bakom ett skydd. Nu 
släpps hunden och tanken är då att denne 
skall springa fram till figuranten och börja 
leka med denne. Hunden bedöms utifrån 
det intresse och nyfikenhet den visar för 
figuren, om den visar hotbeteende och 
slutligen om den leker och samarbetar 
med personen. Här brydde sig de flesta 
av hundarna inte speciellt mycket om 
den konstiga människan på andra sidan 
planen, än mindre ville de springa fram 
och leka. Däremot då matte/husse följde 
med så gick det bättre. Anledningen till 
att jag tyckte att just detta moment var så 
konstigt är för att det enligt min uppfatt-
ning är ganska bra med en hund som inte 
visar särskilt mycket intresse för främ-
mande människor som rör sig långt borta, 
och att de då också skall springa fram och 
eventuellt börja leka med denna okända 
människa, ja det känns inte som en positiv 
egenskap i min värld. 

Åter till momenten, nu följer: Överrask-
ning. Föraren och hunden promenerar i 
skogen. Helt plötsligt dras en overall upp 

framför ekipaget och hunden släpps. Hur 
reagerar hunden? Här ser man om hunden 
visar rädsla och aggression. Är hunden ny-
fiken och vågar gå fram till overallen? Och 
slutligen, visar hunden kvarstående rädsla 
när föraren tar hunden och promenerar 
förbi overallen ett par gånger. Här såg 
man att de flesta visade någon form av 
överraskning/rädsla gentemot overallen. 
Och konstigt vore det väl annars? Men ef-
ter ett tag så gick det bra för hundarna att 
gå fram till overallen och nosa, åtminstone 
då matte/husse följde med. 

Sedan så testar man hundens: Ljudkänslig-
het. Föraren och hunden är återigen på 
promenad i skogen. Plötsligt så börjar det 
skramla och låta till vänster om ekipaget. 
Vad gör hunden då? Man bedömer om 
hunden blir rädd för skramlet och ifall 
den vågar gå fram till oljudskällan när den 
har tystnat. Föraren och hunden får även 
här gå förbi skramlet ett par gånger till 

när det är tyst för att se om hunden har 
någon kvarstående rädsla. Eurasierna som 
var med idag verkar alla vara uppfödda 
i diverse högljudda miljöer. Det var inga 
som reagerade särskilt starkt på detta 
skrammel i alla fall.

Nu kommer vi till det mest spännande 
momentet: Spöken. Föraren och hunden 
står i skogen, och så kommer det spök-
utklädda människor gående mot dem. 
Hunden bedöms utifrån dess reaktioner 
på dessa spöken. Blir hunden rädd? Vill 
hunden gå fram och undersöka spökena 
och slutligen: tar hunden kontakt med 
figurerna? Här såg man att de flesta 
hundar skällde ganska rejält på spökena. 

Ett par hundar brydde sig däremot inte 
nämnvärt och gjorde således inte mycket 
väsen av sig (kanske har många spöken 
hemma i huset?). Men det viktiga var att 
alla hundar vågade gå fram till slut och 
undersöka spökena efter att föraren börjat 
konversera med dessa och även tagit av 
en del av spökets kläder…

Fortsättning nästa sida...

Carnea tyckte inte att overallen var så rolig. Äcklig sak som flyger upp framför en mitt i skogen.

Essmanias Corleone (rocky) utövar momentet 
aktivitet, med matte inga-lill.

denizli med matte irene och kollar in den 
konstiga filuren som leker ensam borta på 
gärdet.

Här blir grabben (Corleone) omklappad av 
matte inga-lill efter att han skött sig fint.

Essmanias Corleone (rocky) upptäcker att det 
under den läskiga spökbeklädnaden faktiskt 
döljer sig en trevlig tjej.



28 EurasiErbladEt #4 2010

Kallelse till årsmöte
för svenska eurasierklubben  
samt medlemsmöte angående ras

13 mars 2011 i Västerås
Plats:  viktväktarnas lokal, smedjegatan 15, västerås

Program: 10:00 medlemsmöte angående ras

 12:00 lunch

 13:00 Årsmöte
motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen 
senast 14 dagar innan årsmöte. skickas till klubbens sekreterare, Yvonne Janzén, se sid 4.

vägbeskrivning:   viktväktarnas lokal, våning 2. centrala västerås, parkeringshus finns i den nybyggda 
gallerian igor som ligger i korsningen vasagatan/smedjegatan. 
 
infarten till parkeringshuset ligger på vasagatan 25. 
 
när du kommer e18, endera från örebro eller stockholm, så svänger du av vid 
rocklundamotet. följ sedan vasagatan i ca 1,5 km och då kommer det skyltar med 
Q-park, P-hus igor. lokalen ligger 50 meter från parkeringshuset.

Sedan så testar man om hunden är villig 
att leka, momentet är det näst sista och 
kallas för: Lek2. Här tas återigen samma 
kampleksak fram och föraren börjar leka 
med hunden. Testledaren medverkar 
också och så plötsligt infinner sig testets 
sista moment: Skott! Ett par skott går av 
medan hunden leker och här ser man hur 
hunden reagerar på just skott. Det skjuts 
även när hunden är i stillhet och man kol-
lar även om hunden kan återgå till sin lek 
efter att blivit överraskad med dessa skott. 
Dagens eurasier var ganska skottfasta. 
Visst, någon form av reaktion blev det, 
men sedan återgick de till att leka med sin 
matte/husse. Någon deltagare avböjde 
skott och det tycker jag är fullständigt 
korrekt gjort. Har man en hund som man 
vet blir väldigt stressad av skott så är de 
helt onödigt att utsätta dem för detta.

Sammanfattningsvis så var det här en 
mycket intressant och lärorik dag. Jag tror 
att vi alla fick lära oss något nytt om våra 
hundar. Man tror att man känner sin hund 
utan och innan, och visst gör man väl det i 
stora drag, men vissa små överraskningar 
får man ändå. Som vår Fonzo till exempel. 
Han som nästan aldrig säger ett ljud, han 
skällde ordentligt på spökena. Eller att 
han i vanliga fall är väldigt social, men 
när testledaren började dra i kopplet och 
skulle klämma och känna på honom, ja då 
blev han lite fundersam. Det här var mitt 
allra första MH, så jag kan inte uttala mig 
särskilt mycket om tillvägagångssättet, 
men det kändes som att testledarna var 
mycket kompetenta och visste vad de 
sysslade med. Det enda som jag tyckte var 
lite konstigt var det faktum att det pågick 
ett till MH-test på banan bredvid och där 

sköts det ju också ganska rejält. Tycker att 
detta måste ha påverkat de skotträdda 
hundarna något och kanske gjort dem lite 
mer stressade än vad de skulle ha varit 
i annat fall. Slutligen vill jag bara säga: 
Mentalbeskriv era hundar! Det kostar inte 
särskilt mycket och man får en jättetrevlig 
dag tillsammans med sina gelikar. Man 
får även en bättre kontakt med sin hund 
och kan på så vis lite lättare förutse 
hur hunden kommer att reagera i olika 
situationer i framtiden. Dessutom får man 
även en tjusig liten stämpel i stamtavlan 
där det står: Känd Mental Status… kanske 
vi skulle behöva ha på oss ägare också!

text: Jenny byström 
Foto: Jenny byström och anette Essman 

Källa: www.eurasierklubben.se
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utställningsträning
Går du i utställningstankar? Det 
är jättekul att gå på utställning 
och träffa kompisar och se andra 
fina eurasier, och förstås spän-
nande att anmäla sin egen hund 
och se hur det går. 

Om du inte har ställt ut så många gånger, 
kanske inte ens någon gång, får du här 
några tips så att upplevelsen inte istället 
blir en dålig erfarenhet för dig och din 
eurasier. Jag vet flera som bara ställt ut en 
enda gång och tyckt att det inte gick så 
bra, och därför inte gör om det, även om 
hunden är jättefin och mycket väl skulle 
kunna placera sig väldigt bra. Jag gjorde 
själv misstaget att inte träna ordentligt 
så varken jag eller Laika var tillräckligt 
förberedd i början, och det var verkligen 
inte skoj för någon av oss. Så här är några 
handfasta tips:

Tandvisning: vid varje måltid titta på 
tänderna på din hund innan du ställer ner 
matskålen. Då förknippas tandvisningen 
med mat och positiva saker. Be hundvana 
personer som du stöter på att titta på 
tänderna och ge en godis efteråt, men 

be INTE oerfarna personer att göra det, 
eftersom de ofta gör det så tveksamt så 
hunden tycker att det är något skumt på 
gång. Har du en hanhund så behöver du 
även träna på att beröra hans kulor.

Ringträning: ofta anordnar länsklubbarna 
ringträning, titta i Hundsports länsklubbs-
spalter, och/eller kolla på deras hemsidor. 
Men träna tandvisingen hemma först, an-
nars kommer din hund kanske att tycka att 
det är läskigt med främmande personer 
som plötsligt ska gräva i munnen. Dra 
ihop ett gäng kompisar och träna själva. 
Turas om att gå runt och klämma och 
känna på hundarna, och titta på tänder.

Inofficiella uställningar: jättebra tränings-
tillfällen, se även där i Hundsport bland 
annonserna på några av de sista sidorna 
i tidningen samt på länsklubbarnas sidor 
och hemsidor. Ibland annonseras det i 
lokalpressen när brukshundklubbar har 
inofficiella utställningar samtidigt som de 
har officiella tävlingar för bruksraserna.

När du så har tränat så mycket att du helt 
säkert vet att du och din hund kommer 
att fixa det, först då anmäler du dig till en 

officiell utställning, du kommer att få ut 
så mycket mera då. Anmäl dig via SKKs 
hemsida under "Utställningar & Prov" 
(www.skk.se). Där finns även en pdf med 
regler och information om hur det går till.

Vi ses i ringen!

anna Frisk

stolt matte! 
Foto: anEttE Essman

Hunden på bilden har inget med artikeln att göra. 
Foto: marita CarlstEdt

Varför lyfter hanhunden på benet?
Har ni någonsin funderat varför hanhunden inte, 
precis som tiken, sätter sig ner lite snyggt och 
prydligt då han kissar? Ja, här kommer en teori i 
alla fall...

För många många år sedan, nästan så länge sedan som i den 
grå forntiden, var en stilig hanhund ute och spatserade i den 
färgsprakande höstkvällen. Han gick längs med ett vackert 
trästaket, närmare bestämt en gärdesgård. Plötsligt känner han 
att han måste...det är omöjligt för honom att hålla sig längre,  
han måste omedelbart uträtta sina behov. Eftersom det nu i 
denna sena höstkväll har börjat blåsa ganska kraftigt så söker 
han lite skydd från staketet och sätter sig således ner alldeles 
bredvid detta för att lätta på trycket. Men då tar plötsligt en 
kraftig vindpust tag i staketet och vräker ner det på den inte ont 
anande hunden. 

Så sedan denna dag är hanhundar mycket försiktiga och på sin 
vakt när de skall kissa. De håller för säkerhetsskull till och med 
upp ett ben, mot ett förmodat fallande staket.

källa: Hälge, bättre hornlös än rådlös, av lars mortimer.
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Reldaz Caliber 
Visby 2010-08-28 

Domare: Leif Jörgensen

Ägare: Joacim Sandström, Tobo

Svensk Utställningschampion

mH för eurasier
mH står för mentalbeskrivning Hund. det är bra för eurasierns framtid i sverige att så många som 
möjligt genomför mH-beskrivningar på sina hundar. du kan boka tid hos närmaste brukshundklubb, 
även om du inte är medlem där. Hunden måste vara över 1 år och löptikar får inte deltaga. 

det kostar 350 kr. anmälan och inbetalning måste vara arrangerande klubb tillhanda senast 3 veckor 
före utsatt beskrivningsdatum. du finner alla planerade mH-beskrivningar för året på sbks hemsida: 
www.brukshundklubben.se

glöm inte att skicka in en kopia på beskrivningsprotokollet till mH-kommittén för arkivering, därefter 
erhåller ni ett mH-diplom från klubben. läs mer på klubbens hemsida under mH-kommittén.

mentalbeskrivna hundar

Ronevikens Trollas Villemo s22330/2009 vallentuna 9/5 2010

Risan Gårdens Dizel s67412/2007 sveg 3/7 2010 

Sund Stamm’s Hold On Honey s11663/2008 södertälje 4/9 2010

Reldaz Comet s56491/2008 värmdö 18/9 2010

mH-översikt
sammanställning per år 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Antal födda 68 82 108 128 171 193 178 187 199 179

Känd mentalstatus 9 12 9 10 25 19 18 4 1 -

– varav hanar 5 5 3 4 13 10 7 4 - -

– varav tikar 4 7 6 6 12 9 11 - 1 -

Beskrivaren avbryter - - 1 - - - - - - -

Ägaren avbryter - - - - - - - - - -

Avbrutit MH (före 2002-07-01) - - - - - - - - - -

Oacceptabelt beteende - - - - - - - - - -

Ägaren avstår skott - 2 1 3 1 - - - - -

Avsteg från avreaktion - - - - - - - - - -

OBS! Tabellen visar hundar efter hundens födelseår, inte efter datum för MH-beskrivning.
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en hund
När man ”blir med hund” 
så får man en god vän 
för omsorgen man ger 
ger tusenfalt igen.

Den ger skäl till promenader 
så den gör dig mindre lat. 
Och ingen blir så ivrig 
av att det vankas mat.

Den lyssnar efter steg,  
tycks alltid undra ”Vem?”. 
Sen blir den så förtjust 
när just du kommer hem.

En hund kan ge dig sällskap 
som den bästa utav vänner... 
för nog känns det som om den 
kan dela det man känner.

Författare: siv andersson 
Källa: www.hundkontakten.se/blandat.htm 

Foto: marita Carlstedt



akidus 
Susanna Söderberg 

Trosa 
Tfn: 0156-35 70 87 

Mobil: 076-273 06 21

Balder-Balder 
Anna-Karin Lundberg 

Tyresö 
Tfn: 08-798 35 43 

Mobil: 070-962 40 80

Chiluna star 
Tina Andersson 

Virserum 
Tfn: 0495-318 10 

Mobil: 070-343 18 10

Cool surprise 
Agneta Janson 

Ramvik 
Tfn: 0612-424 35 

Mobil: 070-957 00 45

Coryana’s 
Ellinor Andersson 

Ängelholm 
Tfn: 042-683 88 

eller: 042-684 31

Cristal de Neige 
Inger Gårdman 

Tomelilla 
Tfn: 0417-300 09

Edeängs 
Carin Yngvesdotter-Krook 

Bjuråker 
Tfn: 0653-620 15

Emfi’s 
Linda & Jörgen Hagelin 

Strängnäs 
Tfn: 0152-320 33 

Mobil: 076-340 27 81

Endless Edens 
Anette & Magdalena Berntsson 

Halmstad 
Tfn: 035-12 48 91

Essmania’s 
Anette Essman 

Lysekil 
Tfn: 0523-61 11 18 

Mobil: 076-805 08 44

Ex amino’s 
Madeleine Andersson 

Tungelsta 
Tfn: 08-771 37 71 

Mobil: 070-778 65 65

Filurias 
Ingela Ågren 

Skara 
Tfn: 0511-37 55 56 

Mobil: 073-338 15 98

Foxfire 
Ulla-Carin Totney 

Gullringen 
Tfn: 0492-229 00 

Mobil: 070-646 45 94

Fridlyckans 
Helena Jansson & Jörgen Brorsson 

Onsala 
Tfn: 0300-263 22 

Mobil: 070-740 26 38

Goa Gullan’s 
Laila Johnsson 

Vagnhärad 
Tfn: 0156-141 86 

Mobil: 070-752 46 76

Hanstad 
Christin ”Kicki” Simonsson 

Grödinge 
Tfn: 08-530 267 07 

Mobil: 073-663 53 94

Kitune’s 
Susanne Lindahl-Hjerpe 

Väröbacka 
Tfn: 0340-65 71 06 

Mobil: 073-378 38 69

Kvarnsjölidens 
Camilla Hartzell 

Vendelsö 
Tfn: 08-776 39 07 

Mobil: 076-050 84 48

Leiionspitz 
Marita & Göran Carlstedt 

Mora 
Tfn: 0250-66 30 64

Lejonbols 
Eva & Björne Ohlsson 

Uppsala 
Tfn: 018-36 80 17 

Mobil: 070-536 80 17

Lovely Megan 
Suzanne Bengtsdotter 

Katrineholm 
Mobil: 070-492 15 11

Lundvangs 
Inger Lundvang 

Skultuna 
Tfn: 021-14 61 60

Orionstjärnan 
Monika Jacobsson 

Märsta 
Tfn: 08-591 155 97 

Mobil: 070-628 03 97

risan Gården 
Karin Hallgren 

Vemdalen 
Tfn: 0684-305 61 

Mobil: 070-201 00 87

reldaz 
Eva Adler 

Tyresö 
Tfn: 08-712 60 84 

Mobil: 070-394 75 96

ronevikens 
Inger Grönberg 

Järpen 
Tfn: 0647-61 12 14 

Mobil: 070-261 73 45

s*rockNikk’s 
Annika Tranberg & Hasse Nilsson 

Prässebo 
Tfn: 0520-66 73 44 

Mobil A: 070-454 67 68 
Mobil H: 070-409 09 62

sorschies 
Kicki Svalin 
Svenljunga 

Tfn: 0325-190 11 
Mobil: 073-575 57 24

sund stamm’s 
Sussanne Lundgren 

Tystberga 
Tfn: 0158-215 00 
Fax: 0158-215 15

Three C’s 
Pernilla Bengtsson 

Munka Ljungby 
Tfn: 0431-43 23 00

Zeldas 
Leena Korpi 

Karlskoga 
Tfn: 0586-72 83 62 

Mobil: 070-422 42 26

Westerner 
Inger Ivarsson 

Fellingsbro 
Tfn: 0581-63 10 97

Utländska 
uppfödare:

DaQela’s 
Gitte Børgesen 

Bornholm, Danmark 
Tfn: +45 569 610 25 
       +45 201 018 57

Nixenspitze 
Monica Normanseth 

Båstad, Norge 
Tfn: +47 95 12 86 63 
       +47 69 82 77 44

skovagergaard 
Anna Marie & Legarth Brenbak 

Haslev, Danmark 
Tfn: +45 267 015 34  
       +45 983 315 33

röntgenresultat
Reg.nr Namn Kön HD ED Patella
S69189/2008 Balder-Balder Askild Stormfare H A UA UA

S69185/2008 Balder-Balder Björk Stormfare T B UA UA

S69187/2008 Balder-Balder Enya Stormfare T A UA UA

S62610/2009 Belina Vom Schwarzachtal T A UA UA

S34279/2009 Cool Surprise Glittering Starlight T B UA

S34283/2009 Cool Surprise Great Storm H B UA

S26808/2009 Cristal De Neige Eduardo H A

S42164/2009 Endless Edens Count On Me H A UA

S42166/2009 Endless Edens Piece Of My Heart H B UA

S68014/2007 Essmania’s Bassino H C UA

S55571/2008 Essmania’s Corleone H C UA UA

S61947/2008 Essmania’s Djerba T A UA

S28578/2009 Filurias Chess H A UA UA

S64911/2007 Foxfire Vienna Pardini T C UA

S45694/2008 Foxfire Winsome Grim H A UA UA

S67790/2008 Foxfire Yade T B UA

S67788/2008 Foxfire Yllet H A UA UA

S68965/2008 Foxfire Zenia T D UA

S60327/2008 Fridlyckans Blixt Gordon H A UA UA

S60333/2008 Fridlyckans Blixtra T A UA UA

S30745/2009 Fridlyckans Coffee Chess H A

S30749/2009 Fridlyckans Creme De Cassis T A UA

S34324/2008 Leiionspitz Eye-Catching Evina T B UA UA

S14669/2009 Leiionspitz High-Class Huldra T A UA UA

S49179/2009 Leiionspitz Kindharted Kiwi T A UA UA

S56577/2009 Leiionspitz Lovely Lupus H A UA UA

S56578/2009 Leiionspitz Lovely Lyvan H A UA UA

S39920/2009 Lejonbols Holmen-Kollen H E UA

S21532/2008 Lejonbols Luna Mare Frigoris H A UA

S55574/2008 Lovely Megan’s Cameron Diaz T A UA UA

S55576/2008 Lovely Megan’s Cheer T B UA

S55653/2009 Lovely Megan’s Danny Dayton H A UA

S55652/2009 Lovely Megan’s Denzel Washington H C UA UA

S57050/2008 Lynxans-Raven H B UA UA

S11653/2009 Orionstjärnans Dolly P Af Nobel T C UA

S11659/2009 Orionstjärnans Dwight Y Af Nobel H A UA UA

S11654/2009 Orionstjärnans Faith Hill Af Nobel T D UA

S11655/2009 Orionstjärnans Shania T Af Nobel T A 1 UA

S33620/2009 Risan Gårdens Gaston H A UA UA

S33621/2009 Risan Gårdens Gideon H B UA UA

S22329/2009 Ronevikens Trollas Sol T B UA UA

S57052/2008 Slipknot-Rock H A UA UA

S14342/2009 Sorschies Ze Alexa T D UA

S14340/2009 Sorschies Ze Angus H D 2 UA

S66658/2008 Wolfmoor Bernhard H A UA

Kennelregister
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Medlemsavgifter & annonspriser
Medlemsavgifter

Huvudmedlem:  275 kr 
Utlandsboende medlem:  275 kr 
Familjemedlem:  100 kr  
Medlemsavgift i SSUK ingår (endast boende i Sverige).

Medlemsavgiften betalas in till SKK på följande bankkontonr:  
PlusGiro:  832400-6 (ej vid betalning via internet)  
Bankgiro:  563-0488 Nordea 

Norge:  6021 07 16249 Nordea  
Finland:  182030-919 Nordea  
Danmark:  8476 431 590, Reg.nr: 2040 

Betalningsmottagare: Svenska Kennelklubben (SKK).  
Ange att det gäller inbetalning till Svenska Eurasierklubben, 
namn, adress, tel.nr och personnummer. 

Betalar du via internet och OCR-nummer saknas använder du 
plusgironummer 1177-5. Skriv att det avser medlemskap i SvEuk, 
dina personuppgifter och gärna e-postadress.

Medlem som redan är medlem i annan klubb inom SSUK betalar 
endast 210 kr i medlemsavgift. Ange alltid vilken annan klubb 
du är medlem i. Denna avgift betalas till SvEuks plusgiro.

All övrig inbetalning till klubben måste ske till SvEuks egna 
plusgirokonto: 714 27-9

Utlandsboende använder sig av följande vid all övrig betalning: 
IBAN: SE 45 9500 0099 6042 0071 4279  
SWIFT: NDEASESS

Om ni har några funderingar eller ändrat adress kontakta 
medlemsansvarig i SvEuk: Rose-Marie Forsberg, tel 0492-314 53 , 
medlem@eurasierklubben.se

Annonspriser

Medlem, icke kommersiellt
Helsida  350 kr 
Halvsida  200 kr 
Championatannons , helsida 250 kr 
Championatannons, 1/4-sida 100 kr 
Kennelregistret, 4 nr inkl. hemsidan 200 kr 
Årsannons helsida 4 nr (betalas i förskott) 1000 kr

Kommersiella annonser
Helsida 1000 kr 
Halvsida 500 kr 
Medlemmar 50% rabatt per helsida

Championatannons
Du kan annonsera till reducerat pris då din hund  
blivit champion eller fått annan officiell titel.  
Fjärdedelssida får endast innehålla namn och titel på hund, 
ägare och uppfödare samt bild.

Kennelregistret
Med i förteckningen i tidningen med samma text som på 
klubbens hemsida. Priset gäller per kalenderår.

Material till tidningen

Redaktionen vill gärna ha in bidrag, såsom bilder, artiklar, 
utställningsresultat m. m. från er medlemmar. Alla bidrag till 
tidningen ska vara underskrivna med namn – inga anonyma 
inlägg tas emot. Du kan dock få vara anonym i tidningen om så 
önskas.

Materialet 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 insänt material.

De åsikter som framförts av de olika bidragsgivarna är per-
sonliga 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

Eurasieralmanackan 2011
en toppenjulklapp att ge bort!

nu finns den klar för beställning, 12 härliga sidor med fina bilder på vackra eurasier.

beställ din almanacka genom att skicka ett mail till ordforande@eurasierklubben.se  
eller ring 0250-66 30 64. kom ihåg att ange namn och adress vid beställning.

almanackorna kommer att finnas för köp fram till nyår och kostar 110 kr/st + porto. 
Porto: 1-2 st 24 kr, 3-4 st 36 kr. 

Pengarna sätts in på klubbens pg 71427-9. ange namn och adress, almanackan 
skickas så snart vi har registrerat pengarna på kontot.



Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

rose-marie Forsberg 
Furugatan 11a 
598 34 Vimmerby

eurasier i korthet

Eurasiern är en ganska ny ras i Sverige, en vacker och tillta-
lande spets! Eurasiern är en medelstor, harmonisk byggd 
hund av spetstyp med kilformat huvud. Den har visat sig 
vara en idealisk familjehund p.g.a. sitt lugna sätt och passar 
bra in i alla vardagliga situationer. Eurasier är en av våra 
yngsta raser. Den tillkom så sent som på 1960-talet genom 
initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad 
Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel 
mellan befintliga raser.

Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambi-
tionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spets-
hund 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 
enmanshundskaraktär och wolfspitztiken sin anatomiska 
sundhet och avelsduglighet vidare till avkomman.

Man parade sedan in samojedhund och med detta fick 
rasen en större elegans i kroppsbyggnaden och i rörelse-
mönstret 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 ursprungs raserna: wolfspitz från Europa och 
chow-chow och samojedhund från Asien.

Alla färger och färgkombinationer är tillåtna utom helvit, 
vitfläckig och leverfärg.

Vikt och storlek
Mankhöjd: 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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