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Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar!
Jag, Eva Ohlsson, vill tacka årsmötet för förtroendet som ordförande under 2011. Jag känner glädje
och förväntningar av det arbete som ligger framför
oss i klubben.
En kort presentation av mig och min flock: Ålder 50+, gift
med Björne och har 3 nästan vuxna barn. Vi bor på lantgård
och driver hund- och kattpensionat. Jag började min bana
som hunduppfödare och kennelnamn Lejonbols år 1994. Då
föddes vår första kull leonberger. Sen kom samojeden 1995 in i
kenneln. År 1996 såg jag min första eurasier och blev förälskad
i en 6 månaders eurasierhane som flyttade hem till oss. Första
kullen eurasier föddes 2001. Idag har vi 7 samojeder och 10
eurasier i kenneln.
Våren är äntligen här!
Och med den så kommer arbetslusten och man känner att livet
har börjat igen. Små knoppar av lökväxter kommer upp i rabatterna och även de små högarna av något brunt olika former.
Det kallas hundbajs. När snön vräkte ner så var det mycket som
gömdes men som kommer fram nu när det töar. Mina gamla
tofflor, en sopborste, några leksaker som mist sitt utseende och
form, hoppsan där låg också klotången som jag har letat efter.
Ni kan inte ana vad man kan hitta.
Att leva med en flock hundar är aldrig så enkelt. Man måste
hela tiden ha ögon i nacken, vara steget före, vara en ledare
och aldrig glömma att stänga grinden. Tyvärr så har hundarna

Möte om uppdatering av RAS

också fått vårkänslor och det spritter i benen och luktsinnet har
vaknat. Säkert är det dofter som kommit fram nu och de måste
till 100 % kollas upp.
Nu ser jag fram emot sommaren då man kan ha dörren öppen,
hundarna kan gå ut och in som de vill. Ta en fika på trappan
och dela en kaka med sina fyrbenta vänner. Njuta av solen och
värmen, åka på utställningar och träffa hundvänner, kanske
en valpkull som ser dagens ljus och inte minst av allt, pussa på
barnbarnet Emma. Så ser mitt liv ut just nu.
En liten rapport från Ras- och Årsmötet
Rasmötet som vi hade före årsmötet besöktes av hela 14
medlemmar. Vi hade många bra diskussioner och jag tror att
alla var nöjda med att vi fick mötas och prata om vår ras samt
att mötet också godkände vårt reviderade Ras-dokument.
Styrelsen kommer att skicka det till SSUK och SKK för fasställande. Rasdokumentet kommer att läggas ut på hemsidan efter
fasställandet. Glöm inte att Ras- dokumentet är vår avelsstrategi
och det bör först och främst våra uppfödare och hanhundsägare läsa och begrunda.
Årsmötet besöktes av 14 medlemmar. Mötesordförande Kjell
Andersson och protokollförare Monika Ekman gjorde ett suveränt jobb. Mötet avgick lugnt och vi tackar valberedningen, Eva,
Kerstin och Madeleine för ett bra jobb med att hitta personer
som vill jobba för klubben.

Efter ett par års förberedelser och
diskussioner kunde vi äntligen
samlas för ett sista RAS-möte den
13 mars (RAS står för Rasspecifika
AvelsStrategier) för att gå igenom
och enas om uppdateringarna i
vår avelsstrategi.
Mötet hade samlat 14 personer och vi gick
igenom punkt för punkt. Något ord ändrades här och någon mening justerades där.
Några saker diskuterades och förklarades
och när vi kom till sista sidan var nog alla
nöjda. Ett sådant här dokument är till för
att ge oss vägledning i hur vi ska avla i
framtiden, men det är alltid uppfödaren
som tar det sista beslutet och den som
alltid står ansvarig. En hund kan uppfylla
kraven i RAS men ändå inte vara passande
för avel, man kan inte få med allt och man
får inte glömma att se till själva hunden.
När många ska enas om ett sådant här
viktigt dokument kan inte heller fastna
i allt för mycket detaljer, då skulle man
aldrig kunna enas. Man får inte glömma
att hundavel är allvarliga saker, man sätter
nya liv till världen som man sen adopterar
bort till andra människor som kommer att

leva med och älska sina hundar. Det får
man aldrig glömma när man planerar att
”ta en kull”.
Vi har haft vår RAS sen 2004,det här är en
uppdatering och omarbetning, så det är
inte så mycket som är helt nytt. Vi har sett
att vi måste få in fler nya hundar i aveln,
det blir lätt «samma gamla» som används
om och om igen. Ett sätt att öka antalet
avelsdjur, särskilt hanar, är att lätta på
kraven. I nya RAS kräver vi inte längre att
hanhunden måste vara utställd. Det är
inte för att man ska kunna avla på «fula»
hundar utan för att det finns massor av
friska och fina hundar som bor hos lyckliga
ägare som absolut aldrig i livet kan tänka
sig att sätta sin fot på en utställning.
Eurasier är inte heller hundar som man
bara kan åka och hämta och ställa ut - och
inte finns det alltid utställningar att välja
och vraka på i närheten av där hanen råkar
bo. Ett utställningsresultat är inte det som
avgör om en hane är en lämplig avelshund
eller inte, även om det är lätt att tro det varför ska man annars åka på utställning?
Men så här har vi i alla fall enats. Sen har
vi också tillåtit hanarna att få fler kullar än
tidigare. Det kan tyckas motsägelsefullt

att i samma dokument öka hanhundarnas
antal avkommor som man pratar om att
fler nya hundar måste användas. Men
rasen ökar i antal och åter igen - det är
uppföraren som är ansvarig. Man måste
inte använda samma hane som alla andra
bara för att man får - men det finns en
möjlighet till det nu om man anser det
vara nödvändigt. Vi är lite dåliga på att
röntga våra hundar också, så det är något
vi måste skärpa oss på. Där finns en liten
hake inbyggd i RAS: För att en hane ska få
ha fler än fem kullar måste minst 50% av
hans avkomma vara röntgad. Ju mer vi vet
om vår ras, ju bättre är det.
Mötet enades om att det är så här vi vill att
RAS ska se ut, det är nu vidarebefordrat
till styrelsen som ska besluta om att
skicka det vidare till SSUK och sen SKK
för att fastställas. Än så länge är det vårt
nuvarande RAS som gäller.
Är det något du undrar över, var inte rädd
att fråga - ofta finns det en förklaring.
Anna-Karin Lundberg,
för avelskommittén

Jag vill också påminna om vår rasspecial som går av stapeln den
10-12 juni på Degernäs Camping. Hoppas att vi alla ses där.
Eva Ohlsson

”Det har varit ett bra år i klubben”
Några rader från avgående ordförande
Hej alla eurasiervänner!
Så blir det nu min sista ordförandespalt
i alla fall för denna gång. Efter en hel del
trassel med hälsan en tid väljer jag att
hoppa av styrelsearbetet dock kommer
jag säkert hjälpa till med annat i klubben
som inte är så betungande som att sitta
som ordförande.
Det har varit ett bra år i klubben utan en
massa tjafs och bråk och det känns skoj
att få ha deltagit att skapat den behagliga
lugn som vi fått i klubben och som jag är
säker på att även ni medlemmar känt av.
Det har varit mycket jobb med att få ordning på allt och vi har kanske inte hunnit
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med allt vad vi hade önskat men arbetet
har gått framåt och nästa styrelse har en
del att arbeta vidare med men jag hoppas
att de flesta som idag sitter i styrelsen
kommer att få fortsätta sitt arbete.
Dock behövs alltid nya friska initiativ från
er medlemmar så kontakta nya styrelsen
om du känner dig manad att hjälpa till
med både stort som smått.

Vi fick ju en bitande vinter i år igen och
jag tror nog att de flesta nu väntar på att
våren ska börja visa sig, dock känns det
inte så i skrivande stund då termometern
visade på -28 grader i morse så här i slutet
av februari. När så våren kommer får man
mer energi även om det också innebär en
hel del annat arbete i och med att det blir
vår och sommar.
Tack för mig!

Klubbens rasspecial och således pingsten
är ju i år sen och infaller först i mitten
av juni och inbjudan till den finner ni på
annan plats i tidningen. Vi hoppas på stor
uppslutning av er medlemmar.

Marita Carlstedt

Eva Ohlsson och Anna-Karin Lundberg.

Foto: Ylva malmbom

Eurasierbladet #1 2011

7

Nalles dagbok
Tjaaaa-baa-tjena moss!

Här är svaret till “ Världshunden Emma!”
Hej Emma! Visst kommer jag ihåg dig, men min 2-bening har så
förbaskat svårt med minnet. Jag bad om hjälp med att starta
en sån kontaktannons, men nej då........inget hände. Din annons
hade jag inte satt ut, utan den hade jag smugglat undan för mig
själv. Njaaaa, jag har ingen fast forbidders, för Schatzie som min
matte fixade åt mig, vill inte veta av mig, nej hon är dööööökär
i Leo, min son. Som du hör har jag barn, men dom är rätt stora
nu, Leo blir ju faktiskt 11 år. Fattar du???? Nääää, inte jag heller.
Sunnie som var Leo‘s mamma gick bort för 4 år sen nu, så det
har varit rätt så ensamt. Kommer du till Degernäs i år? För då
skulle vi kunna smita undan från våra 2-beningar en stund, och
bara rå om varandra. Du får jättegärna skriva kära osv. Hoppas
att du hör av dig snart igen. Puss, tass och slick på örat. Av din
egen Nalle!!!!!

Det är ju liksom mitt signum. Därför håller jag hårt på det. Vi
snackar ju så liksom här i Stockholm....!
Matte fick tokfnatt häromdan, hon envisades med att börja
flytta runt lite grejer, baka och köra långkok på en gång.....galen
eller?????? Nu fick ju vi käka lite ben och vi fick köttet ( fett) som
hon skar bort från köttet dom skulle äta.
Men kan ni tänka er....hon har nästan växt fast vid datorn. Håller
ju på med sin hemsida “ hela “ dagarna. Ändrar och ändrar
stup i kvarten. Men jag måste hålla med, den blir helt OK. Hon
har också hjälpt Mia, hon som har min dotter Nova och har “
Rävsta Mini Farm” med hemsidan. Kanske inte lika “blingig” som
mattes, men den är OK den också.

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

Jag hörde hur matte pratade med nån i telefon, och hon sa.....”
Ja, jag ska ställa Nalle en sista gång i Degernäs nu till Pingst. Jag
måste alltså busa med henne en sista gång, kan jag väl göra, så
hon inte blir ledsen. Nu är det ju faktiskt så, att jag nästan har
lite abstinens när det gäller utställningar, det är ju ett tag sen
nu. Jag måste ju tillstå, att jag gillar det.

Nalle

Undrar om det kommer några snygga tikar dit......jo, matte
lovade det. Måste fixa så jag ser bäst ut då, så kanske man har
tur med brudarna. Jag gillar BRUUUUUDAR nåt helt förskräckligt, synd bara att dom inte gillar mig. Susanna ska komma över
med sin lilla Celia och med Akira. Men hon lämnar Flinta hemma
då, tur är det. Jag gillar inte konkurrens om tjejer.

PS. Jag, matte Monika, måste tyvärr berätta att “ Nalles dagbok”
inte skrivs något mer. Nalle fick somna in den 13/2-11. Jag kan ju
inte fortsätta överföra hans tankar till er, eftersom han inte finns
här hemma. Susanna kom dagen innan och hälsade på, och då tog
jag den här bilden på honom. Jag visste inte att det skulle bli den
sista. DS.

Jag fick ett öppet brev från en tjej, och det ska jag svara på.
Svarar jag ordentligt, kanske hon vill få ihop det med mig, vem
vet??????

Årets arbetande eurasier 2010
samt

Årets vackraste eurasier 2010
Tyvärr var det inte in några som sände in tävlingsresultat från 2010. Vi hoppas på större intresse till hösten.
PR- och informationskommittén
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Brev till Nalle
Hej Nalle! Tjalaba!
(Kanskje det ”raketterar” deg lite om jag använder en smula
av din konstiga hälsning?) Så du svarar mig nån gång, menar
jag? Har ju frågat dig om mycket, bl a om kontaktklubb eller
”Bekantskap önskas”, om du har familj eller sådär? Men inte ett
svansryck på dig, inte. Är du MALLIG av deg?
Tar nåt annat då, mindre PERSONLIGT: I förra numret av våran
tidning frågar nån varför hanhundarna lyfter på benet när dom
kissar. Gör du det? Trillar du inte omkull då? Jag har försökt
några gånger, (som ett experiment bara) men gick i snöhögen
så det sprutade. Konstigt, va? Är det nån sorts MARKERING av
könet liksom? Varför det i så fall? Trodde vi hade likställning i
frågan, tvåbeningarna har ju det.
Är du verkligen 14 år, Nalle? Jag är sju, fast jag tycker inte att
åldern spelar nån roll. Man kan få ett trevligt äktenskap för det,
liksom. Du kan vän inte få barn, men det gör ingenting, för det
kan inte jag heller. Fick nåt fel och sjukdom på modern till allt
liv, så dom (dvs Ulla-Carin) måste låta renskrapa mig. Det är väl
DÄRFÖR att det inte springer några intressenter på han-sidan

och pinkar på dörrarna hos oss? Bara bra, säger min komandora,
så slipper man det eländet. Men allt annat i könsväg kan jag
nog klara av, blev du skrämd nu? (Nåt skojigt måste man väl
kosta på sig, det beror inte på ålder eller livmodrar eller sånt,
menar jag).
Du Nalle, du låter dom väl inte kuva dig, eller oppföra sig
hotande med hälsan och så, maten får du väl som vanligt,
köttbullar och torrt foder? Jag får ringar med hål i och småbitar
av kotlett utan ben som komandoran blandar i skålen. Sötsaker,
nej icke. Inta bra, kanske en bit gräddtårta vid högtidliga
tillfällen, och det har vi rätt ofta, och vikten ligger skapligt på
min kropp, 22 kilo naken. Dvs med pälsen på! (Man är ju ingen
nakenhund, o hemska väsen!)
Säg ifrån om du har ”gått över”, för då är det ingen idé att jag
sitter här och rabblar. OK?
Ha det da! Som vi säger på norska. Betyr ungefär Hej då!
Världshunden Emma

"Degernäs camping
Värmlands grindstuga"

Telefon: 0586 - 44999

E-post: reception@degernascamping.se
Hemsida: www.degernascamping.se
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Jag har alltid varit
intresserad av hundar,
det har jag verkligen!

Är magomvridning ärftligt?

Jag kan inte ens räkna hur många gånger jag tjatade på mina föräldrar som liten över att få skaffa
en hund.

Föredragshållare var Sofia Malm,
husdjursagronom vid institutionen för
husdjursgenetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU). Hon doktorerade i december med avhandlingen
Breeding for improved hip and elbow health
in Swedish dogs (kan läsas i sin helhet på
SLUs hemsida). Hon är även knuten till
Avelssekretariatet, Svenska Kennelklubben, som genetiskt sakkunnig.

För ett par veckor sedan var jag
på en föreläsning om genetik
som arrangerade av Västra Kennelklubben, en av de länsklubbar
som våren 2011 är värd för SKK:s
föreläsningsserie inom uppfödarutbildningen.

En gång åkte vi faktiskt till och med och tittade på en, det var
en omplaceringshund, en ungersk kuvasz. Han var stor, fin och
väldigt mysig. Men jag tror att både jag och min pappa mest
åkte dit för att få mig att förstå att jag inte är kapabel till att ta
hand om en hund i den unga åldern.
Men så i våras hände det, det hade gått 9 år sedan besöket hos
familjen med den ungerska kuvaszen, jag kom i kontakt med en
kennel, Yngvesdotter, som födde upp en helt underbar ras som
jag varit inriktad på att skaffa mig under de senaste 2 åren.
De hade en liten valp kvar, Edeängs Munter (som sedan kom
att kallas Milton), som hade blivit tingad av ett par som sedan
ångrat sig.
Kravet för att få hämta honom var att jag skulle kunna komma
redan dagen därpå.
Hur konstigt det än låter så visste jag att nu var det på riktigt!
Det var inte som alla andra gånger då jag pratat med uppfödare, tittat på annonser och drömt mig bort, utan nu visste jag
att detta var hunden jag alltid velat ha!
Jag ringde min dåvarande sambo (som jag visste att jag skulle
separera ifrån inom 1 vecka) och sa att jag hade bestämt mig,
det blev en diskussion såklart, om hur jag skulle klara av det
helt ensam, vart han skulle vara när jag var på jobbet, varför det
måste gå så snabbt e.tc. (Personligen tycker jag att 23 år är rätt
långsamtJ)

En nöjd matte har precis hämtat sin nya familjemedlem, Milton, som
fortfarande är lite undrande...

Crook utanför Gävle och så fort jag såg honom i bakluckan på
deras bil när de svängde in på parkeringen så började jag gråta,
Milton, min alldeles egna hund!
Sedan den dagen har hela mitt liv förändrats, jag tänker på
honom och saknar honom när jag inte är med honom och jag
älskar vårt liv tillsammans.
Hittills har vi hunnit med att gå valpkurs, privatkurs, åkt till Åre
på vandringssemester, och busat och gosat en massa!
Och varje morgon när jag vaknar av att han lägger sin tass på
mig, eller om han är på bushumör, slänger upp en boll i ansiktet
på mig, så ler jag, jag ler för att jag äntligen är den jag alltid
velat vara, en hundägare.

Jag kan starkt rekommendera att gå på
en föreläsning med Sofia, det var fyra
intensiva men lärorika timmar. En del var
väldigt detaljerat om arvbarhet, alleler
osv, men vi fick Sofias presentation per epost efteråt. Det är svårt att sammanfatta
något som är så faktaspäckat, men några
av de saker som kan nämnas är: Det finns
ca 500 kända defekter hos hund idag. Alla
individer bär på defekta alleler. Mutationer inträffar alltid, men de flesta har ingen
effekt. Det man forskar fram i en ras och/
eller population gäller inte i en annan ras/
population, t ex så har man konstaterat att
ögonsjukdomen PRA förekommer i olika
gener/mutationer hos olika populationer
av Golden Retriever.
Genetiska störningar
Varför finns det då så många genetiska
störningar hos hunden?

Jag ringde min chef och sa att jag var tvungen att ta ledigt
några dagar, sedan åkte jag och handlade en säng, 2 matskålar,
en borste, en kloklippare, ett koppel, ett halsband och små filtar
och leksaker.
Den natten satt jag bara uppe och sökte information på
Internet. Jag har alltid gjort det, letat information om hunduppfostran osv. mest för att jag tycker att det är kul, men nu var det
ju på riktigt, jag skulle få hem min lilla valp på 11½ vecka dagen
därpå. Det blev inte mycket sömn…
Dagen därpå packade vi ihop bilen och åkte för att hämta
honom. Min alldeles egna hund! Vi mötte uppfödaren Carin
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Miltons ägare <3

• Omfattande forskning – hunden har
blivit modelldjur i den humanmedicinska
forskningen
Inavel
Inavelsgrad är ett relativt mått: Beräkningen av inavelsgrad utgår från ett
0-läge där alla anor i stamtavlan anses
vara obesläktade och inte inavlade. Den
beräknade inavelsgraden mäter ökningen i
inavelsgrad under en given tidsperiod.
Inavel är alltid ett högriskprojekt, det
är alltid lika stor risk att det nedärvs
defekter som de goda anlag man vill få
fram. T ex om det är 10% inavel så är det
10% risk/chans av individen ska få gener
dubblerade.
Inavel ger minskad genetisk variation:
• Recessiva defekter kommer till uttryck
• Sämre anpassningsförmåga till
miljöförändringar
• Minskade möjligheter till förändring
genom avelsurval

hand lägga så mycket förhoppning till molekylärgenetiska studier avseende denna
sjukdom utan i avelsarbetet fokusera på
att kartlägga förekomsten och registrera
information om kända fall. Utifrån detta
kanske man kan upptäcka eventuella
”linjer” som verkar hårt drabbade. Nedärvningen av komplexa sjukdomar går inte
att förutsäga med samma exakthet som
vid enkel nedärvning. Man bör i avelsarbetet, förutom individens egen hälsostatus,
se till förekomsten av sjukdomen i familjen
(föräldradjur, kullsyskon, tidigare avkommor). Till avel används friska djur, ur så
friska kullar som möjligt. Sprid gärna
information om sjukdomen via hemsida
och rasklubbstidning och gör uppfödarna
uppmärksamma på de generella avelsrekommendationer som brukar tillämpas
vid okänd nedärvning, d v s uteslut sjuka
hundar ur avel, undvik parningskombination som gett sjuk avkomma, och iakttag
försiktighet med syskon till sjuk hund.
Anna Frisk

• Inavelsdepression (samlad negativ
inverkan på fruktsamhet, livskraft, tillväxt
och immunförsvar)
Magomvridning
Jag kontaktade Sofia efter föreläsningen
och frågade vad hon vet om nedärvning av magomvridning, eftersom det
förekommer i vår ras, och indikationer
kan göra att man kan misstänka att det
är ärftligt (nära släktingar/avkommor har
drabbats i de flesta fall).
Kan SLU hjälpa vår rasklubb att kartlägga
om det är ärftligt, och hur går man tillväga
i så fall?

• Mutationer inträffar alltid
• Många små och slutna raser

Men inom kort förstod han att jag bestämt mig.

• Hunden lever länge – problemen hinner
uppträda

• Ursprunget till en ras
– få djur (flaskhals, foundereffekt)
• Inavel oundviklig
• Genetisk drift har stor effekt
– mutationen kan öka i frekvens
• Avelsmetoderna
• Inavel satt i system
• Tidig avelsdebut, ingen kännedom om
störningen
• Svag selektion för helt friska djur
• Sidoeffekt av ensidigt urval för exteriör,
mm

Sofia: Molekylärgenetikerna brukar säga
att det ofta behövs runt 100 friska och
100 kontroller för att kartlägga ”major
genes” (gener som innebär ökad risk) för
sjukdomar som påverkas av många gener
och miljöfaktorer (komplexa sjukdomar).
Kan det finnas en specifik gen som ger
magomvridning, eller är det en kombination
av flera?
Sofia: Jag vågar nog påstå att magomvridning med största sannolikhet är en
komplex egenskap eftersom det finns
många faktorer som inverkar på risken för
magomvridning. Jag skulle inte i första
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Fästingen - ett otrevligt vårtecken
NORSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION
Vi på Kennel Orionstjärnan Gratulerar
”CHICO”

Orionstjärnans
Johnny Cash af Nobel

Äntligen börjar man se slutet på
den kalla vintern. Snön smälter i
solskenet, fåglarna kvittrar i träden och de första vårblommorna
börjar snart att sticka upp sina
huvuden ovanför marken. Men
med vårens alla fröjder kommer
även en inte allt för trevlig liten
figur: Fästingen.
Så fort som temperaturen stiger över 5
plusgrader så vaknar de igen. Fästingen är
släkt med kvalster och spindeldjur. Deras
favoritplatser är skuggiga lövskogar med
tät undervegetation. Fästingen genomgår
tre olika stadier i sin utveckling. Först från
larv till nymf och sedan till vuxen fästing.
För att utvecklas från de olika stadierna
behöver den suga blod. Så där sitter den
alltså och väntar, kanske på ett grässtrå en
decimeter ovanför marken. Och när sedan
ett lämpligt djur (eller människa) passerar
griper den tag i sitt offer. Vår vanligaste
fästing i Sverige har inte ens ögon. Den
reagerar på rörelse i vegetationen,
koldioxid eller doft i luften och sveper då
med frambenen för att gripa tag i pälsen
(eller byxbenet) på den som passerar.
Fästingens saliv är bedövande. Detta gör
att de allra flesta aldrig ens märker att de
blivit bitna av en fästing. Om fästingen får
sitta orörd så kan den suga blod i upp till
en veckas tid. Sedan släpper den taget och
utvecklas då vidare till sitt nästa stadie. Är
fästingen en hona som redan befinner sig
i det tredje och sista stadiet passar hon på
att lägga upp till tvåtusen ägg innan hon
dör.
Men nu är det ju inte bara så att fästingen
är en obehaglig liten blodsugare. Tyvärr
kan de smitta oss och våra hundar med
väldigt otrevliga sjukdomar:

Leto Hallen, Eidsvoll, Norge
2010-12-30
Domare: Per-Harald Nymark

Borrelia överförs efter 1-2 dygn. Så är
man noggrann och går igenom pälsen
på hunden efter varje gång man varit
ute i skog och mark så kan man förhindra
att hunden blir sjuk. Nu har ju eurasiern
ganska mycket päls, och fästingen är
väldigt liten, så det är ganska lätt att man
missar någon liten rackare. Symptom på
borrelia kan bland annat vara en röd ringformad växande rodnad kring bettstället,
influensaliknande symptom, trötthet,
ledinflammation och hunden kan även få
hälta och feber. Ehrlichios - fästingfeber,

ger ungefär samma symptom som hos
borrelia.
TBE (fästingburen hjärninflammation)
är en annan sjukdom som fästingen kan
smitta ner dig eller din hund med, men
det är tack och lov väldigt ovanligt med
TBE-fall hos hundar här i Sverige. Om
hunden får feber, blir slö och vinglig, får
okoordinerade rörelser, kräkningar och
kramper när man vet om att hunden blivit
fästingbiten så kan det dock vara så att
hunden blivit smittad av TBE.
Vad kan man då göra för att skydda sig
och sin hund från dessa otrevliga kryp?
Ja, förutom att sitta inne under hela vår/
sommar/hösten...
Som jag skrev tidigare så är det allra bästa
att kamma igenom pälsen på hunden så
fort som man varit ute. Men hur noggrann man än är så är det enligt mig helt
omöjligt att upptäcka alla fästingar som
kan finnas i pälsen på hunden.
Det finns även en mängd olika ”huskurer”
som sägs vara helt ofarliga för hunden
samtidigt som de fungerar som ett skydd
mot fästingar. Detta kan vara allt från halsband med kristaller till olika örtpreparat
som skall sprayas på pälsen hos din hund.
Huruvida dessa huskurer verkligen fungerar, det låter jag vara osagt, men man kan
ju alltid testa och se hur det fungerar på
just sin egen hund. En av dessa ofarliga
metoder som jag läste om var att tvätta
hundens päls med såpa. Sagt och gjort.
In med hunden i duschen och fram med
såpflaskan. Tycket väl att pälsen började
kännas ganska konstig när jag stod där
och tvålade in Fonzo, men det blir säkert
bra tänkte jag. Nu var det så att just vid
det här tillfället bestämde sig Fonzo för att
det var dags att byta från vinterkläder till
den lätta sommarkostymen. Han släppte
all underull. Och om man tvättar ull med
såpa, vad händer då? Jo, det tovar sig. Jag
har aldrig i mitt liv varit med om sådana
monstruösa tovor som han fick i sin päls.
Och fästingarna? Ja, de bet sig lika glatt
fast ändå...

hälls på huden en gång i månaden under
fästingsäsongen. Frontline® finns även i en
mindre koncentrerad beredning som man
sprayar på hunden eller katten. Exspot®
och Bolfo® innehåller samma aktiva
beståndsdel och kan endast användas
till hund medan Frontline® även finns i
beredning för katt. Det tar ett eller ett
par dygn för medlen att sprida sig över
hudens yta så att de har effekt. Sedan
finns även fästinghalsbanden: Scalibor®
där det aktiva medlet är närbesläktat med
Exspot® och Bolfo®. Fästingmedlet är här
bundet i ett plasthalsband och avges
långsamt när halsbandet sitter på hunden.
För att fungera skall halsbandet sitta på
hunden i stort sett hela tiden. Det går inte
att bara ha halsbandet på när man går
ut med hunden. Halsbandet uppges ha
effekt i 5-6 månader..
Vi testade Frontline först, men det
tyckte jag inte gav någon vidare effekt då
fästingarna fortsatte att bita sig fast på
Fonzo. Provade sedan Exspot och äntligen
hittade vi ett preparat som fungerar för
oss. Tror att Fonzo allt som allt fick 3-4
fästingar under hela fästingsäsongen i
fjol och det är en klar förbättring till hur
det var tidigare. Sedan har jag även märkt
att Fonzo själv upptäcker om han har
en fästing som bitit sig fast. Han kliar sig
mycket mer och försöker även att bita
bort den själv. Det är nästan som att han
känner lukten av den lilla inkräktaren. Då
gäller det att snabbt vara där med sin lilla
kofot (jättebra fästingplockare som finns
på apoteket) och ta bort krypet.
När det gäller de ”riktiga” fästingpreparaten så finns det en massa människor som
inte tycker att man skall behandla sina
hundar med dessa medel. För trots allt så
är det ett gift man använder på hunden.
Här gäller det då att väga nackdelarna
mot varandra. Riskera att hunden drabbas
av en fästingspriden sjukdom eller att
man kanske får otrevliga biverkningar av
fästingmedlen. Det gäller att prova sig
fram till något som passar just sin egen
hund.
Jenny Byström

Så därför bestämde vi oss för att använda
något av de andra preparaten som finns
att köpa på apoteket. Där finns det
de medel som är så kallade ”spot-on”:
Frontline® Bolfo® och Exspot® som
levereras i små plastpipetter vars innehåll

Källor:
www.fasting.nu
www.hundcenter.eu
www.veth.se
www.exspot.se
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Färgnyckel för eurasier
I det här numret av Eurasierbladet finns klubbens färgnyckel
med. Den har funnits rätt länge
på hemsidan, som pdf under informationen om RAS, men kanske
inte alla har uppmärksammat
den. Här har vi lagt bilder på omslagets insidor, på det sättet har
vi utan alltför hög kostnad kunna
trycka bilderna i färg. Det är inte
alltid samma hundar här som i
pdf-en, det beror på att det varit
svårt att få tag på exakt samma
bilder.
Varför färgnyckel?
För några år sedan kom önskemål från
Svenska Kennelklubben att vår rasklubb
skulle se över färgbenämningarna på
eurasier. Valpar registrerades med
många benämningar och det var inte
helt enkelt att veta vad det var för färg på
hunden. Många valpar och ofta hela kullar
registrerades som viltfärgade vilket blev
helt fel. Äkta viltfärgade eurasier är inte så
jättevanligt inom vår ras.
Klubben beslutade att detta arbete skulle
startas och vi var ett par personer som satt
igång. Vi kontaktade Renée Sporre-Willes
som skulle hjälp oss med vägledning.
Efter många mejl fram och tillbaka kunde
vi till slut enas om vilka färgbenämningar
som skulle användas. Vi fick efter lite
kompromissande igenom att dela på
fawn-färgen, en fawn och en röd fawn, då
eurasierna har så många färgställningar.
Benämningen svart mask som många
hundar tidigare registrerats med finns inte
med i färgnyckeln då detta är en felaktig
benämning. Vi ska inte använda oss av
det alls eftersom svart mask är när i stort
sett hela huvudet är svart, de ska vara helt
svarta utan ljust i botten och det svarta
ska nå upp till hjässan och bakom öronen.
Passar alltså inte in på eurasier.
Idag behöver man inte skriva vilken färg
hunden har på nosen då det framgår av de
olika färgbenämningarna.
Marita Carlstedt & Anette Essman
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1 CRÈME
Crèmefärg är från ljus gräddgul till mörkare gul färg som inte har svart nosparti
eller svarta hårtoppar.
2 FAWN
Fawn betecknas gul, sandbeige, sandgrå
färg som alltid har svarta hårtoppar med
eller utan svart nosparti.

Tantecken kan vara så ljusa så att de
uppfattas som nästan vita men måste
alltid vara symmetriska!
Projek

t1

08-03-

03

21.08

Sida

1

EURASI

ERFÄRG

ER

Grillafton på lördag kväll 11 juni
Officiell utställning 12 juni

4 RÖD
Röd utan tecken, aldrig med svarta
hårtoppar eller svart nosparti.
5 RÖD MED CRÈME TECKNING
Röd med ljusa tecken i ansikte, bröst och
ev. ben, (aldrig med svarta hårtoppar).

7 SVART MED TANTECKEN
Hunden är svart med tanfärg på benen,
som fläckar på bröstet, och under svansen,
(grå, silver, bruna, gulröda), kan även vara
tecken över ögonen, på nosens sidor och
på insidan av öronlapparna.
8 VARGGRÅ
Ljusgrå botten med mörkare gråsvarta
hårtoppar, oftast med tantecken som
är ljusgrå på bröst och ben, kan även ha
tantecken i ansiktet.
9 VILTFÄRGAD
Hunden har hårstrån som är trefärgade:
ljus i botten grårött på mitten och med
olika kraftigt svärtad hårspets samt med
tanfärg på benen (gulrött i någon nyans),
som fläckar i bröstet, under svansen, på
nosens sidor, kan även vara fläckar över
ögonen och på insidan av öronlapparna.
10 FELFÄRGAD
FCI:s standard säger: ”Alla färger och
färgkombinationer är tillåtna utom helvit,
vitfläckig och leverfärg”.
Alla tantecken måste vara symmetriska,
alltså liksidiga. Till exempel vit bröstfläck
som inte är symmetrisk är inte en tillåten
färg på eurasier.

Eurasierspecialen 2011
10–12 juni
Degernäs camping, Degerfors

3 RÖD FAWN
Hund med röd grundfärg med mer eller
mindre svarta hårtoppar med eller utan
svart nosparti. Kan också endast ha svart
nosparti utan svarta hårtoppar.

6 SVART
Enfärgat svart.

Svenska Eurasierklubben inbjuder till
eurasierhelg med officiell utställning

Officiell utställning

Att
färgbestämma
en valp
Att färgbestämma en valp när det är
dags för registrering är kanske inte så
lätt och det krävs nog lite erfarenhet,
men man lär sig med tiden.
Dock finns det några vägledningar
och det är att titta på valpen när den
är 1 vecka gammal - färgen bakom
öronen säger mycket om färgen
som den blir som vuxen. Är den t
ex röd där fast den är ljus på resten
av kroppen så blir den med största
sannolikhet röd.
Den som blir viltfärgad som vuxen har
alltid sina ljusa fläckar på kinder, bröst
och under svansen redan som valp,
den är ofta också ljus inne i öronen.
Svart är alltid svart ända ner i botten
men en varggrå valp kan också vara
mycket mörk, nästintill svart som
nyfödd, men stryker man pälsen
mothårs på en varggrå så är den ljus
i botten.
Ta gärna hjälp av någon erfaren
uppfödare om du tycker att det är
svårt.

Domare:
Hassi Assenmacher Feyel, Tyskland - hanar (vuxen/valpar)
Elisabeth Spillman Åkerlund, Sverige - tikar (vuxen/valpar)
Avgift
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån: 170 kr/hund
Junior-, unghund-, öppen-, championklass: 300 kr/hund
Veteranklass: 200 kr/hund
Seniorklass (inofficiell, fr. 10 år): gratis
Från tredje hund i officiell klass, halva priset på billigaste hunden/hundarna
Senaste anmälnings- och betaldag 16 maj 2011
Inbetalning till SvEuk PG. 71427-9
Boende i utlandet använder sig av IBAN: SE45 9500 0099 6042 0071 4279 BIC: NDEASESS
Om du har en hund registrerat i annat land än Sverige, bifoga kopia på stamtavla vid anmälan.
Anmälan skickas till:
Marita Carlstedt, Siknäs Vansbrovägen 129, 792 92 Mora
Blankett finns på hemsidan för nedladdning eller kan rekvireras från Marita
0250-66 30 64 eller mkma@bredband.net
Kom ihåg!
• Vaccinationsintyg
• Nummerlapp får du på plats från kl 08.00 på utställningsdagen
• Vattenskål och ett glatt humör
• Inga hundar lämnas i varma bilar
För information/frågor ring Leena Korpi 0586-72 83 62, 070-422 42 26
För bokning på Degernäs camping:
reception@degernascamping.se eller 0586-449 99
MH-beskrivning anordnas på lördag vid Karlskoga BK. Se sid 31 för mer info.

Välkomna!
Eurasierbladet #1 2011
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❰ annons ❱

STELLABUREN
Stellaburen startades 2007 med stor
framgång på måttanpassade hundburar och
efter kundernas egna önskemål. Företaget
fick sitt namn efter våran tikhund som var
en blandras mellan schäfer, bordercollie och
gråhund med namnet Stella.
Janne som driver företaget jobbade som
svetsare på ett företag i Hudiksvall och fick
då idén att försöka svetsa sin egen hundbur
till Stella och vi insåg snabbt att den blev
bra och provade att försöka att sälja den,
vilket gick väldigt snabbt. Vi provade att
kolla marknaden och den var ganska så
stor. Människor slutar inte att skaffa hundar
och har därmed behovet av hundburar och
många kunder vill då ha måttanpassade,
dubbel, enkel, trippel, fullstor enkelbur. Alla
har vi olika önskemål. Människor vill ha en bur
som passar i flera olika bilmodeller så den lätt
kan flyttas över mm. Det finns valpuppfödare
som önskar special mått till sina valphagar
mm. Det bildades till slut ett företag och fick
då namnet Stellaburen efter vår hund.

Kata är en stor del i våran familj och hon trivs
väldigt bra. Hon är med oss vart vi än är och
det märks att hon älskar det. Jag”marie”
studerar till ekonom och Kata är med mig till
skolan och sitter snällt i bilen och väntar tills
jag slutar, ibland kan det bli långa dagar och
då är hon med husse ute på verkstaden och
ligger där snällt inne på kontoret och det är
ett perfekt ställe där ute, inga stora vägar
och det är stora fina åkrar och hästar som
betar. Med andra ord Kata trivs. Kata har nu
hunnit bli 1 år i December 2010 och vi hoppas
att vi kommer ha många år tillsammans med
henne. Hon är våran bästa vän, hon finns där
när vi som mest behöver henne.

Hund för hälsa - Vårdhundens ABC
Ingeborg Höök

HUND FÖR HÄLSA - VÅRDHUNDENS ABC är en bok om
den glädje och de hälsoeffekter som följer av kontakt med en
hund. Boken är fullspäckad med praktiska övningar och tips.
Den är en viktig källa till inspiration för all vårdpersonal som vill
arbeta professionellt med hund på recept.
Det är också en bok för varje hundägare som vill förstå hur
hunden kan vara vägen till en bättre hälsa.

Spår! - dressyr, träning, samspel
Christer Hansson

Måttanpassade efter bilmodell, enkel och dubbelburar, löstagbar mellanvägg, nödlucka standard.

Hunden, med sina upp till 45 gånger fler luktsinnesceller än
människan, och dess förmåga att följa ett spår - på gräs, i
vatten, över klippor och genom skog har fascinerat människor i
alla tider - och gör det fortfarande. Hundens kapacitet beror
bland annat på den träning den får och där finns mycket vi kan
göra för att försöka närma oss gränserna för hundens förmåga.
Boken vänder sig till alla hundförare oberoende av tidigare
erfarenheter. Att förstå hur hunden fungerar och reagerar i
olika situationer är lika viktigt om du har en tjänstehund som
om du vill komma vidare med din spårhund.

I dagens läge tillverkas: Måttanpassade
hundburar, lastgaller till alla bilmodeller.
Valphagar mm. Kunden kan själv komma in
med ritningar och önskemål.
För några år sedan blev vi rekommenderad
av en bekant att kolla upp Eurasier hunden
och vi väntade ett år och tittade runt på
många olika uppfödare, men tills slut så
hittade vi en seriös eurasieruppfödare i
vagnhärad, vi beslutade oss för att åka dit
och titta på valparna, en söndag, så det tog
hela dagen att åka från Hudiksvall och ända
ner till Vagnhärad vilket var guld värt då vi
fann våran bästa vän i kullen. Vi brukar åka till
Thailand vartannat år och brukar bo i Phuket
Kata där vi trivs med hela våran familj som
består av oss Marie och Janne med barnen
Tom 11, Kevin, 9, Thea 8 och Mille 3 år så
namnet Kata Noi blev då namnet på våran
älskade familjemedlem.

BOKTIPS

Specialburar enligt egna
önskemål och mått.

Här hittar du både de första spåren för valpen och hur du kan
dressera din hund att gå flera dygn gamla spår i besvärlig stadsmiljö.
Vi får följa författarens arbete med sina hundar. Bilder och
bildtexter visar utdrag ur en träningsdagbok och vi läser om
hunden Liras framfart när hon följer gamla spår, spår efter bilar
på stadsgator och hur hon tar upp vittring från brinnande föremål.

måttanpassade hundburar
hundgrindar
valphagar
hundtillbehör
lastgaller

070-299 27 37 • stellaburen.se
delbetala räntefritt med

Ur innehållet:
Vad är ett spår och hur spårar hunden?
Börja spåra med din hund olika typer av spår.
Smellertekniken ytterligare en dimension på spår där man
plockar upp en doft på ett föremål som hunden får lukta på.
Bilaga med spårskisser.
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Nya gemensamma
utställningsregler i
Norden
SKK har från och med den 10
januari 2011 nya utställningsbestämmelser, gemensamma för
hela Norden. Bland nyheterna
märks bland annat nya kvalitetsbeteckningar, ändrade regler för
återbetalning av anmälningsavgiften och strängare regler vad
gäller sen ankomst.
Hundens välfärd i fokus
I de allmänna bestämmelserna betonas
hundens välfärd vid alla arrangemang
inom organisationen mer än tidigare. I de
särskilda bestämmelserna för utställning
påtalas också att hundar som deltar på
utställning ska uppvisa god mental och fysisk sundhet. Kraven på veterinärintyg för
skador som påverkar hundens utseende
har förtydligats.
Återbetalning av anmälningsavgift
Reglerna för återbetalning har ändrats
på flera punkter. En av de viktigaste
förändringarna är att avgiften inte betalas
tillbaka på grund av skada eller sjukdom.

Vid domarbyte efter anmälningstidens
utgång kan anmälningsavgiften betalas
tillbaka. Utställaren ska då göra en skriftlig
begäran om detta och lämna in den
tillsammans med nummerlapp och kvittens, senast på utställningsdagen innan
bedömningen av aktuell ras har startat.
I inofficiell valpklass återbetalas inte
anmälningsavgiften. Om utannonserad
reservdomare ersätter ordinarie domare
återbetalas inte heller anmälningsavgiften, oavsett klass.
Kom inte försent med din hund!
Reglerna för hundägare som kommer
försent till bedömningen har skärpts till.
Kommer hunden efter att sista hunden
i klassen är färdigbedömd kan den
visserligen fortfarande få en kvalitetsbedömning men den får inte delta i konkurrensbedömning. Domaren avgör om det
finns tid för en kvalitetsbedömning av den
hund som kommit sent.
Kommer du försent till konkurrensbedömningen får din hund inte delta i denna

och kan därmed inte heller delta i den
fortsatta bedömningen. Det är upp till
domaren att avgöra om konkurrensbedömningen har påbörjats.
Ny beräkning av hundens ålder
Vad gäller de olika klasserna och hur
hundarna bedöms i sina respektive klasser
har det skett en hel del förändringar. För
alla klasser gäller att åldern beräknas så
att hunden ska ha uppnått för klassen
bestämd ålder den dag då hunden ställs
ut. Tidigare gällde att hunden skulle
uppnått rätt ålder senast dagen före
utställningsdagen.
Åldergränsen för tävlande i juniorklass
är nu 9–18 månader i stället för 9–15
månader. Det innebär att en hund som är
till exempel 17 månader kan välja på att
anmäla till junior-, unghunds- eller öppenklass samt, om den innehar provmerit,
även till jakt-/bruksklass. Observera att om
man väljer att anmäla till juniorklass kan
hunden inte tävla om CACIB. För övriga
klasser är åldersgränserna oförändrade.

Internationella kvalitetsbeteckningar
Kvalitetsbedömning, där hundarna
bedöms oberoende av övriga deltagande
hundar, kommer att ske även i championklass och veteranklass. Omdömena
i kvalitetsbedömningen är numera på
engelska och heter Excellent, Very good,
Good, Sufficient, Disqualified samt Cannot
be judged. De nya omdömena motsvarar
inte riktigt de gamla och SKKs domarkommitté har därför gjort en ”översättning”
mellan de två systemen, se bild.
Färre placerade i konkurrensklass
Endast hundar som fått omdömet Excellent får delta i konkurrensbedömningen.
Här bedöms hundarna i förhållande till
varandra och placeras 1–4 och inte 1–5
som förut. De så kallade certifikaten, som
ligger till grund för utdelande av championat, delas alltid ut i bästa hanhunds-/
bästa tikklass. Det gäller även raser där
certifikaten tidigare delats ut i bruks-/
jaktklass till samtliga hundar som varit av
certifikatkvalitet.
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Även hundar som anmälts i championklass
kan numera tävla om certifikat under
förutsättning att de inte redan är svensk
champion. Reservcertifikatet, som är nytt,
delas ut till näst bästa hane respektive
tik. Hederspris kommer bara att delas ut i
valpklass samt i avels- och uppfödarklass.
Ingen kvalitetsbedömning i avels- och
uppfödarklass
I avelsklass och uppfödarklass sker inte
längre någon kvalitetsbedömning utan
endast en konkurrensbedömning där de
bästa grupperna placeras 1–4. Grupper
av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas
hederspris, precis som tidigare.
Enklare att bli svensk champion
En nyhet är att en hund som blivit utställningschampion i något nordiskt land även
blir svensk utställningschampion efter att
den erövrat ett svenskt certifikat, oavsett
ålder. Tidigare krävdes att ett certifikat
var erövrat i Sverige efter att hunden fyllt
två år.

De jakthundsraser som tidigare omvandlat
certifikatkvalitetspris, Ck, i jaktkonkurrensklass till certifikat har fått nya regler för
championaten. I de nya reglerna grundas
championaten på Ck utdelade i jaktkonkurrensklass, vilket i praktiken innebär att
reglerna för championat blir desamma
som tidigare.
Även följande regelverk har uppdaterats
som en följd av de nya utställningsbestämmelserna: Regler och anvisningar för
ringsekreterare, Regler och anvisningar för
exteriördomare samt domaretiska regler
och Anvisningar för utställningar som inte
stambokförs.
Information från SKK
Foto: Marita Carlstedt
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Eurasier på Hund 2010

Nytt informationsmaterial
om rasen

Inför årets monter på Hund 2010 i
Stockholm så arbetade PR- & Infokommittén fram två roll-ups och
en informationsfolder om vår ras.

Den folder som nämns i texten om Hund 2010
sänds ut av klubbens valpförmedlare till de som
är intresserade av rasen. Foldern kommer även
att användas vid kommande mässor och speciella
informationstillfällen.

På grund av att det var ett stort antal
rasklubbar som ville visa upp sina raser
på Hund 2010 blev montern i år ganska
liten, 3x2 m, så det var ganska trångt
med hundar och människor. Vi valde att
återanvända det mesta av materialet från
förra årets monter och dekorera med
roll-upsen.
På fredagmorgonen gav sig Kicki Simonsson och jag ut till mässan för att bygga
montern. Det gick ganska snabbt att få
upp sakerna, mycket tack vare att vi inte
klädde väggarna med tyg. Till nästa år
planerar vi att ha en elektronisk fotoram
med bildspel på vår fina ras.
Det var full rulle hela helgen med strid
ström av besökare. Till skillnad från andra
år när jag har stått i montern, så är det
fler besökare nu som aktivt söker sig till
montern. Vilket är jätteroligt. Sent på

De två Roll-ups:en är 2 meter höga och 80 cm breda, och ihoprullande i ett behändigt format i var sin väska med axelband.
Den som vill använda dem till något speciellt evenemang kan
kontakta Ylva Malmbom, klubbens kassör.

Svenska Eurasierklubben (SvEuk) grundades
1997 och har idag ca 500 medlemmar. Det anordnas
utställningar och träffar varje år. Eurasierbladet utkommer
som klubbtidning fyra gånger per år.

E-post: valphanvisning@eurasierklubben.se

PR- & Informationskommittén

www.eurasierklubben.se

En 6-sidig folder
har tagits fram.
SvEuk_broschyr_3.indd 1

10-12-05 21.28.46

Det var många som var nyfikna på vår ras.

söndag eftermiddag var det dags att riva
montern tillsammans med Kicki för att
sedan ge sig hemåt i snöyran.

Två s.k. roll-ups med
bilder och information
om rasen.

Tack till alla människor och hundar som
hjälpte till i montern!
Ylva Malmbom

Vi som
hjälpte till
i montern
Pia med Lovisa
Anneli med Thelma
Helena, Cecilia och Ellinor med
hundarna Fiona och Zelma
Marita Carlstedt och Eva Carp med
Esta, Nicke och Lina.
Agneta med man och Honey
Mette och Hans-Erik med Birk
Ylva med Ebony
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Hundar kan vara smittbärare av
rävens dvärgbandmask

Svenska kennelklubbens
Avelskommitté (AK) informerar

Första fyndet av rävens dvärgbandmask i Sverige skapar nya
frågor för landets hundägare. Parasiten ger inga sjukdomssymtom
på hundar men hundar kan vara
smittbärare och smitta människa.

Angående kastration
I många andra länder är kastration av hundar ett vedertaget
sätt att lösa problem med lösdrivande och ägarlösa hundar. I
Sverige är sådana hundar mycket
sällsynta och därför heller inget
argument för kastration. Trots
det kan Svenska Kennelkubben
(SKK) notera en ökning av antalet
kastrationer som utförs på hund.
Med anledning av detta vill SKK
uttrycka följande:

- För hundar är det inte farligt att äta bär
eller svamp och hundar smittar inte varandra. Hundar smittas av att äta gnagare
och hunden kan i sin tur smitta människa,
säger Bodil Ström Holst, veterinär på SVA.
SVA kan idag inte säga hur utbredd rävens
dvärgbandmask är i Sverige. Under 2010
undersöktes 300 rävar och det är endast
den nu aktuella räven från Uddevalla
trakten som har varit infekterad med
parasiten.

Det är oroande om ett stort antal hundar
kastreras i tidig ålder, utan medicinsk
eller annan indikation, och på så vis

Hundar smittas genom att äta infekterade
gnagare. När en hund blir smittad dröjer
det 28 dagar innan dvärgbandmasken
börjar utsöndra ägg som i sin tur kan
smitta människa. Hunden är sedan
smittbärande i cirka 3-4 månader.
En hund som är smittad kan avmaskas och
blir då smittfri inom 3 dygn. Hundar som
är i riskzonen för att smittas är hundar som
springer lösa i skog och mark.
I dagsläget är utbredningsområdet inte
känt. I avvaktan på att vi har mer kunskap
rekommenderas avmaskning med praziquantel för hundar som bor i Uddevalla,
Färgelanda, Munkedal och Vänersborgs
kommun och där i trakten brukar vistas
i skog och mark (och därigenom haft
möjlighet att äta gnagare). Området är
valt utifrån hur långt SVA bedömer att den
infekterade räven kan ha rört sig. Uppgifter om utbredningsområde kan komma
att förändras allteftersom ny information
insamlas.
Äggen som en infekterad hund utsöndrar
i avföringen kan smitta människor. Äggen
kan också fastna i hundens päls och på så
sätt kan människor som klappar en hund
infekteras. Därför bör människor i nämnda
område tänka på att ha god handhygien
efter kontakt med sin hund, om hunden
kan ha blivit infekterad. Tänk på god
handhygien och pussa inte på hunden.
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Att leta sork är spännande, tycker Loeki och Laika. Men det är bäst att låta bli att smaka.

SVA rekommenderar hundägare i
smittat område:
Om du tror att hunden kan vara/
har varit utsatt för smittan och för att
minimera risk för smitta till dig själv och till
omgivningen:
• Håll hunden kopplad när du rastar den.
• Tvätta händerna efter att du klappat din
hund. Pussa inte på hunden.
• Avmaska hunden med praziquantel.
Månatlig avmaskning kan bli aktuell
för hundar som är konstant utsatta för
smitta genom att de har möjlighet att äta
smågnagare.
• Duscha och schamponera hunden i
samband med första avmaskningen för
att avlägsna eventuella ägg i pälsen.
Har man sedan avmaskat var 4:e vecka
behöver man inte duscha hunden.

utesluts från avelsarbetet långt tidigare
än en utvärdering av hundens eventuella
avelsvärde kan göras. Eftersom många
hundraser idag består av små populationer motverkar denna begränsning av
avelsbasen SKKs uttalade intention att
avel ska bedrivas på ett långsiktigt och
hållbart sätt.
Förändring av mentalitet och andra egenskaper bör ske genom ett välplanerat avelsarbete. Försök att förändra beteenden
genom rutinmässig kastration kan därmed
inte stödjas av SKK. SKK vill understryka
vikten av att rasklubbar och uppfödare ger
valpköpare relevant information om den
aktuella hundrasens mentalitet, beteende
och aktiveringsbehov innan köp.

Det är att betrakta som en mycket negativ
utveckling om den svenska traditionen
att utbilda och träna hund, för att på så
vis säkerställa en god relation mellan
hund, hundägare och omvärld, ersätts av
kirurgiska ingrepp som ett försök att göra
hunden mer hanterbar.
I de fall hundägaren överväger att kastrera
sin hund ska operationen föregås av
en diskussion initierad av veterinären
angående såväl för- som nackdelar med
ingreppet Om avsikten är ett försöka att
komma till rätta med ett problembeteende hos hunden, bör djurägaren rådgöra
med person som besitter erforderlig
kompetens på området.

Foto: Anna Frisk

Mot rävens dvärgbandmask bör man i
första hand välja ett preparat som bara
innehåller praziquantel (Apotekets
stavning är prasikvantel) i lämplig dos.
Det finns också kombinationspreparat
som dessutom innehåller ytterligare ett
maskmedel med effekt mot andra maskar.
Dessa preparat bör inte användas vid
upprepade avmaskningar under lång tid
då man riskerar att onödig maskmedelsresistens kan utvecklas mot andra maskar.
Det finns också receptbelagda preparat
i andra beredningsformer än tabletter
om du har svårt att medicinera ditt djur.
Kontakta då din veterinär.
Texten är hämtad från
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

• Hantera träcken som att den är smittsam
och lägg den i kärl för brännbart avfall
innan avmaskning och 3 dagar efter
avmaskning.
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Vad är bra päls på en
eurasier?
Ett ämne som intresserar många
är eurasierns päls, både kvalité
och färg. Utställningsdomare kan
skriva i kritiken för vissa hundar
”för mjuk päls”. Svarta eurasier
kan ha annan pälskvalité än eurasier med andra färger. Hur kommer det sig? I rasstandarden står
inget om det. Vad är idealet? Vad
är egentligen ”bra pälskvalitet”?
Anna-Karin Lundberg delar här
med sig av sina tankar.
Eurasier har olika typer av päls, det är
helt klart. Vi tänker oss att vi är på en stor
utställning där jag ska välja den hund som
jag tycker har en bra pälskvalité. Jag ska
bena ut svaret på frågan genom följande
grupperingar:
En stor del av variationerna beror på
hundens kost och vård. Få saker på en
hunds exteriör går att påverka lika mycket
som hundens päls! Den här frågan handlar
om de genetiska skillnaderna, därför
lämnar jag ämnet som påverkar hundens
päls genom skötsel. Alla smutsiga, toviga,
fällande och oborstade hundar åker ut.
Likaså dem som äter ett foder av enkel
standard.
Nästa stora påverkan kommer genom
kastrering. Kastrerade hundar får en stor,
mjuk och enormt lång ullig päls. Pälsen
tovar lätt, blir blöt och smutsig och kräver
mycket skötsel för att inte orsaka hunden
besvär. Den här pälsen kommer efter ett
operativt ingrepp, så alla dessa hundar
åker också ut.
Sen finns det några åkommor som ger
dålig päls, sköldkörtelfel är en sån sak.
Pälsen blir grov och torr. Andra hundar får
en tovig och krispig underull, tät som en
matta och täckhår som bryts av eller fälls
och inte växer ut igen. Vissa får tunn päls
med solblekta täckhår som ofta böjer sig i
topparna. Hundarna ser ut att alltid vara i
fällning och blir aldrig riktigt fina i pälsen.
De här hundarna lider av något, de är inte
helt friska så de åker också ut.
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Den här hanen är i fällning och är ganska ung, men pälskvalitén syns bra. (Balder-Balder Arvid Yggdrasil)

Kvar har vi de hundar som är fullt friska,
får bra mat och bra pälsvård. Ändå har
de olika typer av päls. Vad säger rasstandarden? Inte så mycket: ”med en
pälslängd som fortfarande låter kroppens
former synas.” (orginaltext på tyska: mit
einer Haarlänge, die die Proportionen des
Körpers noch erkennen lässt) och ”Pälsen
skall ha tät underull över hela kroppen
och medellångt, löst liggande täckhår.
Nosparti, ansikte och öron samt framsidan
av benen skall ha kort päls. Svansen,
baksidan av frambenen (fanorna) och
bakbenen (byxorna) skall ha lång päls.
Pälsen på halsen skall vara aningen längre
än på kroppen men skall inte bilda någon
man. (orginaltext på tyska: Am ganzen
Körper dichte Unterwolle und mittellanges, lose anliegendes Grannenhaar;
Fang, Gesicht, Ohren und Vorderseite der
Läufe kurzhaarig; Rute, Rückseite der Vorderläufe (Fahnen) und Hinterläufe (Hosen)
mit langen Haaren besetzt. Behaarung am
Hals nur mäßig länger als am Körper, keine
Mähne bildend.)”

När jag nu ska välja ut de hundar med ”bra
päls” tänker jag på de raser som eurasier
skapades ur; Chow-Chow, Wolfspitz och
Samojed. Där ser jag min idealpäls framför
mig.
Några hundar har väldigt långa täckhår,
så långa att de står ut genom underullen
och svävar i luften när hunden springer
runt i ringen. De påminner ibland om
en långhårig collie. Det tycker inte jag
är idealiskt. Här passar uttrycket ”less is
more”. De åker ut.

Några hundar utmärker sig med en blank
och glansig päls, ibland nästan lite lockig
över ryggen. Täckhåren är längre, tunnare
och mjukare men ofta lena och blanka.
Underullen är tjock och pälsen är skön att
klappa. Det ser kanske snyggt ut, men är
i mitt tycke ändå inte den rätta pälsen,
som mer påminner om pälskvalitén på
Finsk Lapphund. De här hundarna är ofta
helsvarta, vilket gör att de kanske ser ännu
finare ut i sin blanka päls. Den blanka
pälsen finns på andra färger också, även
om svart eller svart med tantecken verkar
vanligast. Det finns svarta hundar med
tantecken som har den strittade pälsen
jag föredrar, men jag tror inte jag sett en
helsvart hund med strittad päls. I finalen
om bästa pälsen åker de också ut.
Vad för hundar finns nu kvar i min utställningsring? De hundar med en päls som
är den typiskt strittade spetshundpälsen,
tjock och tät underull, raka täckhår som
står rakt ut från kroppen. Täckhåren ska
vara så långa så de ordentligt sticker ut
utanför och täcker underullen, men inte
så långa att de hänger löst och svävande
ut från kroppen eller hänger löst nedåt.
Pälsen ska kännas ren och len, men vara
tjock och ha ”stuns” när man stryker
handen igenom den. Drar man mothårs
ska pälsen ha liv och slå tillbaks i rätt läge.
Den ska vara så tät att man knappt kan se
huden om man delar pälsen, men ullhåren
får inte vara trassliga, ha bildat ”spindel-

väv” eller snott ihop sig. Ullhåren står rakt
ut från kroppen, de är lätt krusiga för att
hålla luft och stuns i pälsen. Täckhåren är
grova, blanka och raka, avslutas i en tunn
spets, aldrig avbrutna eller trasiga.
Den här pälsen är inte bara vacker, den är
också lättskött, vatten- och smutsavstötande. Det bildas inte tovor och pälsen är
luftig och andas, på så sätt hålls temperaturen rätt och huden frisk. På vintern
värmer den och på sommaren kyler den
genom att luft kan cirkulera i pälsen. Det
här gör att en korrekt pälskvalité också är
en lättskött och funktionell päls.
För mig spelar färgen roll. Färgen är
inte viktigast, men den är viktig. En bra
avelshund måste ha många korrekta egenskaper för att vara en bra hund. Mentalitet,
hälsa, och exteriör är väldigt viktigt, men
även detaljer som färg, pälskvalité och
uttryck. RASPRÄGEL är hela hunden, alla
dess egenskaper tillsammans. Om man
bara väljer en egenskap når man fort
målet, men en ras har många egenskaper
som gör den till en RAS och inte bara en
”ras utan höftledsfel” eller ”en ras med
vacker färg” eller ”en ras med bra temperament”. Man måste alltid kompromissa när
man väljer avelsdjur, på vissa saker kan jag
tänka mig att sänka mina krav, på andra
saker inte. Jag skulle förstås inte välja en
sjuk hund med vacker päls och färg före
en frisk hund med ful färg. Helst vill jag

ju ha en frisk hund med fin färg, och letar
man noga kan man hitta den. Hittar jag
inte den rätta så avstår jag från att göra
valpar.
Jag tänker att eurasier är en ras man har
som familjehund, dess uppgift är att vara
ett trevligt sällskap, behaglig att titta på
och vara med. Därför är en vacker päls
med fin färg och ett vänligt och sött
ansikte viktiga detaljer för mig. Jag vill
att eurasier ska utstråla vänlighet, få folk
att stanna och fråga om de får klappa
hunden. En hund man har för arbete, en
vallhund kanske, måste kunna valla får
för att vara en bra hund. Om den har en
vacker färg eller inte spelar ingen roll.
Eurasier ska inte valla får, dess uppgift är
att behaga oss genom sin personlighet
och sitt utseende. Hur den ser ut är därför
en del av dess ”arbetsuppgift”.
Vad anser jag om hänsyn till pälskvalité i
aveln? Även om jag kan se olika pälstyper i
rasen tror jag i dagsläget inte vi har råd att
välja bort en i övrigt bra hund för att en
detalj som pälskvalité inte är helt idealisk.
Pälsen måste vara ”bra” men jag tycker
man kan acceptera olika pälskvalitéer så
länge pälsen är frisk och vacker och sitter
på en i övrigt bra hund. Jag skulle nog
tänka på att kombinera en ”blankpälsad”
hund med en strittad, men som sagt, det
är så många andra saker man också måste
ta hänsyn till.
Anna-Karin Lundberg
(text och foto)

Andra hundar kan ha en gles päls med
tunna eller grova hår, men den ligger platt
och slätt längs kroppen. De tycker jag inte
heller är bra. Ibland ser de ut så här för att
de är i fällning, men vissa ser alltid ut så
här. De åker ut.
Det finns hundar som har tjock och tät
päls, men täckhåren är så grova och sträva
att hunden ser ”stickig” ut. När man drar
med handen genom pälsen är den stum
och lite frasig, känns inte riktigt levande.
De hundarna åker också ut.

Den här hanen har en längre päls, maxlängd
i min smak, men med den rätta texturen.
(Balder-Balder Birk Godmode)
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Zeka - terapihund under
utbildning
Zeka, ”Leiionstitz Marvellous Miyaka” en Eurasiertik på 19 månader, är en busig och samtidigt en
försiktig tjej som fått förmånen
att följa med mig på jobbet. Vi
jobbar på en gruppbostad med
psykiskt och fysiskt handikappade hyresgäster.

Domare: Tchistiakova Lyudmil

Domare: Oates Seamus

HANAR

HANAR

S55841/2001 LEIIONSPITZ CHIRAC
VETKK:1 CK BHKL:1 BIR

S11660/2008 SUND STAMM’S HANDMADE HAZARD
CHKK:1 CK BHKL:1 BIR CACIB

S68015/2007 ESSMANIA’S BERNSTEIN
CHKK:1 CK BHKL:2 CACIB

S55841/2001 LEIIONSPITZ CHIRAC
VETKK:1 CK BHKL:2 BIS veteran -R

S11660/2008 SUND STAMM’S HANDMADE HAZARD
Godkänt championat: SE UCH
ÖKL:1 ÖKK:1 CK BHKL:3 CERT R-CACIB

S60325/2008 FRIDLYCKANS BJÖRNE
ÖKL:1 ÖKK:1 CK BHKL:3 CERT R-CACIB

S42814/2005 LEIIONSPITZ ONZA
CHKK:1 CK BTKL:1 BIM CACIB
S60331/2008 FRIDLYCKANS BELINDA
ÖKL:1 ÖKK:1 CK BTKL:2 CERT R-CACIB
SE54148/2010 ZICATA’S BELLADONNA
JUNKL:1 JUNKK:1 CK BTKL:3

S14764/2006 MABUH’S REIMONDO
CHKK:2 CK BHKL:4
S45694/2008 FOXFIRE WINSOME GRIM
ÖKL:1 ÖKK:2 CK BHKL:RESERV

TIKAR
S42814/2005 LEIIONSPITZ ONZA
CHKK:1 CK BTKL:1 BIM CACIB
S68177/2007 LOVELY MEGAN’S BROOKE SHIELDS
ÖKL:1 ÖKK:1 CK BTKL:2 CERT R-CACIB
(Här enbart de högst placerade hundarna i varje kön)

Jag ville kombinera mitt jobb med att
ha med min hund på jobbet och idag
är Zeka med mig i arbetet. Det visade
sig att Zeka var så bra i mötet med våra
hyresgäster på gruppbostaden att jag
bestämde mig att utbilda mig och Zeka
till ett terapihundsekipage. Zeka får också
jobba och det gör att jag kan jag stärka
henne i att vara en terapihund som både
skall kunna bli klappad på och vara med
på sjukgymnastik

Terapihundsutbildningen är en yrkesutbildning som ger det bästa förutsättningarna för hunden och föraren att
arbeta tillsammans. Kursen består av 128
lärarledda timmar och 35 timmars praktik
upplagt på ca 1 års tid. Kursen innehåller
många olika inslag som pedagogik och
psykologi hos människan och hunden. Vi
lär oss också om utrustning och hantering.
Vi gör även specialarbeten om sjukdomar
och handikapp.
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TIKAR

Idag, när vi är under utbildning går Zeka
in och väcker hyresgäster och ser till att
dom kommer upp på morgonen. När vi
är på andra platser och tränar får Zeka gå
fram och bli klappad på. Hon är med på
sjukgymnastiken och hon gör konster,
vilket skapar glädje för människorna hon
möter.
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S14764/2006 MABUH’S REIMONDO
CHKK:2 CK BHKL:4

Zeka har provat på både utställningar och
lydnadskurser. Vi tycker det är jätteroligt
men en del som vi jobbar mycket med är
just beröring. Zeka är en tjej med mycket
integritet och utmaningen för mig är att
göra beröringen till en positiv del i vår
vardag. Det går framåt med stormsteg och
jag är jättestolt.
När Zeka precis hade anlänt till oss vid 8
veckors ålder och ny i min familj, så gick
vi till ett hundkafé i Skogås och kom i
kontakt med Sara Karlberg. Hon driver
företaget Hälsans hundar. Hon föreslog
redan då att Zeka skulle bli terapihund.
Det har fått mogna i mitt och Zekas huvud
i ett år och nu går vi på terapihundsutbildningen som är en yrkesutbildning. Hade
hoppas få hjälp med utbildningen genom
mitt jobb men tyvärr, så utbildningen
betalar jag med egen plånbok.

Resultat från MyDog 2011

Utbildningen förbereder ekipagen för de
olika situationer som kan uppstå för ett
ekipage som är ute och arbetar och möter
människor. Ett ekipage som jobbar aktivt
skall kunna erbjuda allt ifrån klappstund
till aktivterapi med exempelvis sjukgymnastik eller att motivera äldre/handikappade att röra sig.
Kursen innehåller ämnen som etologi,
inlärning och pedagogik, psykologi
hos människan och hunden, säkerhet,
friskvård, utrustning och hantering.
Vi ska även lämna in litteraturarbeten
och projektarbete kring sjukdomar och
handikapp.
Läs mer om utbildningen på
www.terapihundskolan.se.
När Zeka och jag är ett färdigutbildat
terapihundsekipage ska vi jobba både
med handikappade och med äldre på
äldreboenden. Jag ser verkligen fram
emot att möta handikappade och äldre
tillsammans med Zeka som terapihund. Vi
vill skapa goda möten med människor och
göra skillnad i vardagen.
Yvonne Evstigen
BIR Leiionspitz Chirac / BIM Leiionspitz Onza med domare Tchistiakova Lyudmil.

Foto: Yvonne Janzén

Rätta lösningen till julkrysset
Grattis! Vi gratulerar Birgit Lundberg, Tyresö, som vann ett presentkort på 100 kronor på Arken Zoo, för först rätta
inskickade lösning till korsordet i Eurasierbladet nr 4, 2010.
Vinnaren är meddelad per brev.

Mentalbeskrivna hundar 2010
Namn
Belina Vom Schwarzachtal
Essmania’s Carnéa
Essmania’s Corleone
Essmania’s Denizli
Essmania’s Escalante
Essmania’s Estrondo
Foxfire Nikolaus
Leiionspitz Famous Finley
Nobel-Rossi Vom Rüdenstein
Reldaz Comet
Risan Gårdens Dizel
Risan Gårdens Gaston
Ronevikens Trollas Villemo
Sund Stamm’s Hold On Honey

Kön
Tik
Tik
Hane
Tik
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
Hane
Tik
Tik

Datum
10-09-25
10-09-25
10-09-25
10-09-25
10-09-25
10-09-25
10-11-06
10-09-25
10-09-25
10-09-18
10-07-03
10-09-25
10-05-09
10-09-04

MH-beskrivning i Karlskoga i Pingst 2011
Lördag 11 juni kommer 9 eurasier att göra MH vid Karlskoga brukshundklubb, det är i samband med
Eurasierspecialen i Pingst 2011 i Degernäs. De som är intresserade av att gå med och se hur ett MH
går till kan åka till Karlskoga BK den dagen. Man måste vänta till ett nytt ekipage startar, annars stör
man beskrivningen. Vägbeskrivning finns på Karlskoga BKs hemsida: http://www.karlskogabhk.se/

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. För kontaktuppgift, se sidan med kommittéer (sid 5).
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Kennelregister
Akidus

Balder-Balder

Susanna Söderberg
Trosa
Tfn: 0156-35 70 87
Mobil: 076-273 06 21

Anna-Karin Lundberg
Tyresö
Tfn: 08-798 35 43
Mobil: 070-962 40 80

Cool Surprice

Coryana’s

Agneta Janson
Ramvik
Tfn: 0612-424 35
Mobil: 070-957 00 45

Endless Edens

Röntgenresultat
Chiluna Star

Tina Andersson
Virserum
Tfn: 0495-318 10
Mobil: 070-343 18 10

Edeängs

Ellinor Andersson
Ängelholm
Tfn: 042-684 31
Mobil: 070-668 04 31

Carin Yngvesdotter-Krook
Bjuråker
Tfn: 0653-620 15

Essmania’s

Ex Amino’s

Anette & Magdalena Berntsson
Halmstad
Tfn: 035-12 48 91

Anette Essman
Lysekil
Tfn: 0523-61 11 18
Mobil: 076-805 08 44

Madeleine Andersson
Tungelsta
Tfn: 08-771 37 71
Mobil: 070-778 65 65

Filurias

Fridlyckans

Goa Gullan’s

Ingela Ågren
Kumla
Tfn: 019-500 20 76
Mobil: 070-149 56 27

Hanstad

Helena Jansson & Jörgen Brorsson
Onsala
Tfn: 0300-263 22
Mobil: 070-740 26 38

Ipixuna

Christin “Kicki” Simonsson
Grödinge
Tfn: 08-530 267 07
Mobil: 073-663 53 94

Carina Johansson
Handen
Tfn: 08-777 80 69
Mobil: 070-684 2226

Kitune’s

Kvarnsjölidens

Susanne Lindhal-Hjerpe
Väröbacka
Tfn: 0340-65 71 06
Mobil: 073-378 38 69

Lejonbols

Camilla Hartzell
Vendelsö
Tfn: 08-776 39 07
Mobil: 076-050 84 48

Lovely Megan

Laila Johnsson
Vagnhärad
Tfn: 0156-141 86
Mobil: 070-752 46 76

Just Pix

Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström
Tobo
Tfn: 0295-340 17
Mobil: 070-564 14 99

Leiionspitz

Marita & Göran Carlstedt
Mora
Tfn: 0250-66 30 64

Orionstjärnan

Eva & Björne Ohlsson
Uppsala
Tfn: 018-36 80 17
Mobil: 070-536 80 17

Suzanne Bengsdotter
Katrineholm
Mobil: 070-492 15 11

Monica Jacobsson
Märsta
Tfn: 08-591 155 97
Mobil: 070-628 03 97

Risan Gården

Reldaz

Ronevikens

Karina Hallgren
Vemdalen
Tfn: 0684-305 61
Mobil: 070-201 00 87

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

Teddywood’s

Eva Adler
Tyresö
Tfn: 08-712 60 84
Mobil: 070 394 75 96

Sorschies

Kicki Svalin
Svenljunga
Tfn: 0325-190 11
Mobil: 073-575 57 24

Zeldas

Inger Grönberg
Järpen
Tfn: 0647-61 12 14
Mobil: 070-261 73 45

Sund Stamm’s

Susanne Lundgren
Tystberga
Tfn: 0158-215 00

Westerner

Linda Hagelvik
Lammhult
Tfn: 0472-26 90 11

Leena Korpi
Karlskoga
Tfn: 0586-72 83 62
Mobil: 070-422 42 26

Inger Ivarsson
Fellingsbro
Tfn: 0581-63 10 97

Daqela’s

Nixenspitze

Skovagergaard

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

Monica Normanseth
Båstad, Norge
Tfn: +47 951 286 63
+47 698 277 44

Anna Marie & Legarth Brenbak
Haslev, Danmark
Tfn: +45 267 015 34
+45 983 315 33

Reg.nr

Namn

Kön

HD

ED

S53986/2008

Amira

T

A

ua

S69188/2008

Balder-Blader Alve Stormfare

H

B

ua

S34281/2009

Cool Surprice Glorius Snowflake

T

A

ua

S42169/2009

Endless Edens Anger In Disquise

T

D

1

S42171/2009

Endless Edens No One Like Me

T

A

ua

SE20944/2010

Essente Ofedor Ostar

H

A

ua

S40665/2009

Essmania’s Edhessa

T

A

ua

Patella
ua

ua

ua

S40666/2009

Essmania’s Emira

T

A

ua

S40668/2009

Essmania’s Escalante

H

B

ua

ua

S40667/2009

Essmania’s Estrondo

H

A

ua

ua

SE18229/2010

Essmania’s Fairy

T

A

ua

ua

SE18228/2010

Essmania’s Fragancia

T

A

ua

ua

S28575/2009

Filurias Carisma

T

A

ua

ua

S28580/2009

Filurias Cleo

T

B

ua

ua

S28582/2009

Filurias Corinne

T

A

ua

ua

S67786/2008

Foxfire Yanthos

H

A

ua

ua

S68964/2008

Foxfire Zeylon

H

B

ua

ua

S25432/2009

Idar av Geehrbacch

H

B

ua

ua

S17377/2009

Leiionspitz Incredible Iouri

H

A

ua

ua

S17379/2009

Leiionspitz Incredible Ira

T

A

ua

0/1

S45459/2009

Leiionspitz Joyful Janos

H

A

ua

ua

S45462/2009

Leiionspitz Joyful Jelka

T

A

ua

S56574/2009

Leiionspitz Lovley Leon

H

A

ua

S56572/2009

Leiionspitz Marvellous Madhuri

T

A

S58545/2005

Leiionspitz Reika

T

C

S55573/2008

Lovely Megan’s Cary Grant

H

A

2

S55651/2009

Lovely Megan’s Dolly Parton

T

B

ua

S47579/2008

Lundvangs Hanna

T

A

1

S11657/2009

Orionstjärnans Kenny Rogers Af Nobel

H

B

1

S56493/2008

Reldaz Caliber

H

A

ua

S22327/2009

Ronevikens Trollas Heike

H

A

ua

S57051/2008

Seven

H

A

1

S14338/2009

Sorschies Ze Ajax

H

C

ua

S55651/2009

Sund Stamm’s I Am Ironie

T

A

S64197/2006

Sund Stamm’s Eagle Eye

H

A

ua

S11664/2008

Sund Stamm’s Heartbraker Harmony

T

C

ua

ua
ua

ua

ua

S66720/2009

Three C’s Yodeling Sneezy

H

A

ua

S36173/2009

Westerner Avalon

T

A

ua

ua

S66657/2008

Wolfmoor Balto

H

A

SE54148/2010

Zicata’s Belladonna

T

A

ua

ua

Diplom från Svenska Eurasierklubben
Om du röntgar din hund får du ett röntgendiplom. OBS! Om vi inte kan hitta ditt namn i registret hos Svenska kennelklubben, måste du
själv skicka in uppgifterna om du vill ha ditt diplom.
Ansvarig för diplomen är Marita Carlstedt, rontgendiplom@eurasierklubben.se

Medlemsavgifter & annonspriser
Medlemsavgifter
Huvudmedlem:
Utlandsboende medlem:
Familjemedlem:
Medlemsavgift i SSUK ingår (endast boende i Sverige).

Annonspriser
275 kr
275 kr
100 kr

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

6021 07 16249 Nordea
182030-919 Nordea
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.

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

350 kr
200 kr
250 kr
100 kr
200 kr
1000 kr

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

5 RÖD MED CRÈME TECKNING.

6 SVART.

7 SVART MED TANTECKEN.

8 VARGGRÅ.

9 VILTFÄRGAD.

10 FELFÄRGAD.

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.

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

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:
Marita Carlstedt, Siknäs, Vansbrovägen 129, 792 92 Mora
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 personliga och överensstämmer inte alltid med redaktionen eller
Svenska Eurasierklubbens mening.
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Manusstopp
Nr 1 15 februari
Nr 2 15 maj
Nr 3 15 augusti
Nr 4 1 november

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 tilltalande spets! Eurasiern är en medelstor, harmonisk byggd
hund av spetstyp med kilformat huvud. Den har visat sig
vara en idealisk familjehund p.g.a. sitt lugna sätt och passar
bra in i alla vardagliga situationer. Eurasier är en av våra
yngsta raser. Den tillkom så sent som på 1960-talet genom
initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad
Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel
mellan befintliga raser.
Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund med tilltalande färger och med en speciell 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 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 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

