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inbjudan till 

inofficiEll utställning
OcH kallelse till 

Extra årsmötE
17 september 2011

fjällnora friluftsgård, uppsala
Angående årsmötesbeslut 13/3-2011 där en motion inkom som yrkade på ett utträde 

ur SSUK. Årsmötet gav styrelsen 6 månader att utreda frågan genom kontakt med 
föreningskommittén samt att kalla till ett extra årsmöte för beslut i frågan.

Årsmöte kl 10.00 
 
 

Utställning kl 11.00

Domare vakant

mer info kommer via hemsidan eller leena korpi, tel 0586-72 83 62.

det finns 4-bäddsstugor och campingplats  att boka på telefon 018-727 06 10

Välkomna!
utställningskommittén och styrelsen

ordföranden har ordet
Nu är sommaren här och med den en del små och 
stora kryp.  Det sägs att fästingarna ska bli ännu 
fler i sommar och även ett riktigt orm-år. Jag hop-
pas att ni ändå får njuta av semester och avkopp-
ling och långa sköna hundpromenader utan akuta 
veterinärbesök. 

Tänk också på att inte lämna hundarna i bilen. Hur många 
gånger har man inte hört på utställningar hur det ropas ut i 
högtalare att någon har sin hund sittande kvar i en varm bil. Hur 
tänker hundägare egentligen. Vår bästa vän är ju hunden.

I skrivandets stund har inte vår special gått av stapeln men jag 
hoppas att vädret var soligt  och att många var där med sina 
hundar. Det är inte bara en utställning utan ett tillfälle att träffa 
andra eurasierägare, bjuda in till medlemsmöte, andra aktivite-
ter och trevligt samkväm. 

Vill också slå ett slag för vår inofficiella utställning i Fjällnora, 
Uppsala den 17/9 2011.  Vi kommer även kalla till ett extra års-
möte den dagen. Läs inbjudan och kallelsen i separat inbjudan 
i tidningen.

Vårt reviderade RAS-kompendium är inskickat till SSUK för 
godkännande och som sen ska fastställas av SKK.

Vi har också upprättat ett sjukdomsregister där du kan rappor-
tera in sjukdomar på din eurasier. Läs under avelskommitténs 
spalt i tidningen. 

Till sist vill jag önska alla en TREVLIG SOMMAR . Besök gärna vår 
hemsida www.eurasierklubben.se  – där finner du information 
om klubbens aktiviteter. 

Trevlig sommar och semester!

Eva ohlsson 
ordförande

redaktörens rader
Hej alla läsare av Eurasierbladet!

Ja då har jag hamnat här igen, på den plats som jag nog 
tycker är skojigast när det gäller klubbarbete. För vilken gång 
i ordningen det vet jag inte riktigt men det ska bli roligt att få 
jobba med tidningen igen och förhoppningsvis utveckla den 
framåt. Men till det så behöver vi i redaktionen också er hjälp 
med bilder, berättelser m.m. För visst har ni väl något att dela 
med er av till andra eurasierälskare.

För ni vill väl inte bara se mina hundar i tidningen?

Det behöver inte vara långa historier utan bilder med lite 
bildtext blir jättebra. Jag vet ju att ni finns där ute som vill dela 
med er så vi ser fram emot att få in mycket bidrag från er. Skicka 
ditt bidrag till redaktor@eurasierklubben.se

Vill du ha en annons så hjälper vi dig givetvis, vill du göra den 
själv hör först av dig så du får information om hur vi vill ha den, 
format och hur du gör med ev. bilder.

Rasspecialen med träff är nu avklarad och med färska färgbilder 
och resultat kan ni följa med i vad som hände i pingst, se 
reportage i tidningen.

Är det något speciellt ni vill att vi ska ta med/ta upp i tidningen är 
ni välkomna med förslag så ska vi se om vi kan tillgodogöra er. 

Nytt från och med detta nr. är också att vi har bytt tryckeri till 
Trosa Tryckeri. Efter en hel del strul med tidigare tryckeri och att 
medlemmarna inte får tidningen så har det beslutats att byta 
tryckeri. Vi hoppas nu att alla medlemmar ska få sin tidning och 
att samarbetet ska fungera bra med vårt nya tryckeri.

Vi i redaktionen ser fram emot ett givande år!

redaktionen genom redaktör Marita Carlstedt
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Leos funderingar
Halloj Tjäna mossan!

Jag är inte Nalle, nä jag är hans son Leo.  Jag tänkte skriva ner 
några funderingar över livet i stort.

Nalle, min pappa skrev ju dagbok i eran tidning, och nu undrar 
jag, om jag kan få skriva liiite jag med? Eller rättare sagt min 
matte skriver och jag funderar. Vi kan väl kalla spalten “Leo’s 
funderingar kring livet!”

Lite om mig, jag är son till Nalle och min mamma Sunnie. Jag 
har aldrig ställts ut, men en del av er har sett mig när min pappa 
Nalle bl.a. blev BIS i Siknäs år 2002.  Ja, så gammal är jag. Jag 
fyller 11 år i år. Pappa skulle fylla 14 nu i april.

Just nu är jag högsta “hönset i flocken av oss 4-benta” Jag har ju 
bara Schatzie, men matte har lovat mig en tjej till.

Undrar om “Världshunden Emma” kan bli intresserad av mig? Är 
ju min fars son, men erbjuder “safe sex” som min matte säger. 
Jag är kastrat, har alltså inte mina stenar kvar.

Vi skulle kunna sammanstråla nån gång eller hur Emma? Jag är 
faktiskt lite nyfiken på dig. Här ser du en snygg bild på mig…

Matte tycker att jag gör skäl för namnet Leo här. Jag är kanske 
inte lika snygg som min pappa, men dom flesta tycker att jag är 
jä--ligt söt.

Jag är en riktig gentleman och jag är uuuursnäll. Kan vara snäll 
mot andra killar oxså om dom inte envisas med att lukta mig i 
rumpan och fnysa.

Själv är jag inte tjock, utan matte säger att jag är hennes lilla 
pojke……mmmmmmmm, nu är jag ju stoooor, eftersom det är 
jag som leder flocken här hemma.

Min Schatzie är en riktigt liten (stor) tjockis, ja, hon väger liiite 
för mycket. Matte ska börja cykla med henne. Ska bli riktigt kul 
att se…ha,ha,hiiii.

Min matte ska åka till Turkiet med sin yngsta valp (Pingis). 
Hoppas att dom får det skönt, men hon får absolut inte komma 
hem med en ny hund.

Matte har 3 valpar. (2-benta såna), Sussie, Nette och Pingis. 
Nette och Sussie har egna valpar, 3 var, emedan Pingis har sin 
man Mogge och en massa veteranbilar och motorcyklar.

Jag blir alltid bortskämd när jag är hos Pingis i Grillby, jag får 
“portvinsmarinerad hjortfilé, rökt renhjärta, osv.”

Vet ni, jag vet ju inte om jag ska skriva så mycket mera, men 
matte hälsar till er alla och säger att ni ses i Degernäs.

Voff från

Leo The Star of Orion

Välkomna till Eurasierklubben  
alla mina fina Teddywood’s pojkar.

Stort Lycka till från Linda, mamma Enja,  
lektant Celda & övriga familjen

 Zenzi Zacco Zorro 

 Ztorm Zingo Zimba 

brev till mina sYskOn
Eftersom det är 10 år sedan vi såg dagens 
ljus vill jag hälsa till mina syskon Alfons, 
Alenka, Alissa, Amanda, Amina och Anton.

Hoppas att Ni alla mår bra. Själv tycker 
jag att livet är ”Ganska så Gött”. Det 
kunde ju vara lite svalare förståss. 
Känner mig ibland som Tjuren Ferdinand . 
Då brukar jag ligga i skuggan under eken 
och kolla på fåglarna, men om det kommer 
en geting jagar jag honom från tomten. Det 
skall bli skönare när vintern kommer.

Alenka g jorde rätt som flyttade till 
Arjeplog. Tack Anton för din hälsning.

Vov Vov! 
från Aramis

 
Min matte och husse heter  
Elisabet o. Urban Smedshammar och bor i Sigtuna.
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Hur jag blev med eurasier
Jag heter Carina Larsson, bor i 
Överberg, en liten by utanför 
Sveg i Härliga Härjedalen! Många 
av er har säkert passerat mitt lilla 
röda hus på väg till fjällen. Åker 
man söderifrån och ska till fjäl-
len i Vemdalen, Lofsdalen eller 
Funäsdalen har man med största 
sannolikhet passerat här. 

Jag har haft hund i nästan mitt hela liv, 
schäfer och irländsk setter. Mitt eurasierliv 
började förra hösten då min gamle setter 
Reddy somnade in, nästan 13 år. Jag har 
även en gammal älghund, Zippo, som 
blev oerhört sorgsen när han blev ensam. 
Han var uppväxt med Reddy och kände 
sig såklart vilsen när han blev alldeles 
ensam. Jag var också deppig och inte blev 
det bättre när jag såg hans ensamhet. Jag 
bestämde mig ganska snabbt att en valp 
fick det bli till våren. Däremot vacklade jag 
hit och dit gällande rasen. En irländsk setter 
var första planen men jag var lite orolig 
för att jämföra, Reddy var mycket speciell 
för mig, väldigt glad, rolig och alldeles 
fantastiskt snäll. Tävlade lydnad med 
honom (LP 1), viltspår och provade agility. 
En kompis kom upp med en jättefin ettårig 
Rhodesian Ridgeback hane till mig som 
jag kunde överta men det sa aldrig ”klick” 
mellan oss. Jag var och kollade på en annan 
kompis schäfervalpar men det kändes 
heller inte rätt .

För flera år sen sa min kusin, Gunilla 
Hallgren (uppfödare av leonberger, kennel 
Lejonvinden) att eurasier var väl nåt för mig 
som gillade spetshundar... Jag lyssnade inte 
så noga då, hade heller ingen bild av rasen.

Nu däremot kom jag ihåg hennes ord, 
särskilt sen det var ett stort reportage i 
Härliga Hund om just eurasier. Började 
söka efter uppfödare för att kolla om det 
fanns någon i närheten. Hittade snabbt 
Leiionspitz i Mora som ligger endast 14 
mil ifrån mig. Ja i Norrland är det ju ingen 
bit alls…sen hör och häpna såg jag kennel 
Risan gårdens i Vemdalen endast 6 mil 
från mig! Dessutom bodde de på samma 
gata i Vemdalen som en av mina fastrar…
Lilian. Ett tecken! Jag ringde upp Karin 
Hallgren som var och är, jättetrevlig och 
välkomnande och visst fick jag komma och 
besöka dom en lördag! Sagt och gjort, åkte 
upp dit och blev omedelbart omringad av 

flera exemplar av eurasier hemma på deras 
gård. Det sa ”klick” ganska omgående! 
Vilka fina trevliga hundar! Blev bjuden på 
fika av Karin och Stefan och ganska direkt 
kommer en mörkröd snygging och liksom 
tyr sig till mig. Det var Risan gårdens Dizel. 
Både Karin och Stefan blev förvånade då 
han inte brukade göra så. Sen satte jag 
mig i en soffa och genast hoppade Dizel 
upp och lade sig alldeles tätt intill mig. 
Karin berättade att de sökte ett nytt hem 
till honom och jag började fundera på 
ensamma Zippo hemma…vi bestämde att 
han skulle få flytta hem till mig på prov. Vi 
bestämde även att en valp skulle jag ha! 
Absolut! Tingade en hane som skulle födas 
i november det året efter Leiionspitz Wajda 
och Leiionspitz Beautiful Baldur!

Zippo och Dizel rök ihop ett par gånger 
hemma hos mig och han hoppade även 
över staketet och blev påkörd av en bil som 
turligt nog körde väldigt sakta så endast 
Dizels svans fick sig en smäll, men efter det 
blev det inga fler hopp över staketet!  Dizel 
blev stressad om jag inte var hemma, ville 
helst vara alldeles nära mig och jag blev 
osäker om han verkligen gillade mig och 
ville bo med mig. Jag och några väninnor 
från vår lokala brukshundklubb (Östra Här-
jedalen) hade sen långt tidigare bestämt 
att vi skulle åka ner på Stora Stockholm i 
dec 2009. Karin skulle ta hand om Dizel då 
vi åkte utan hundar för att bara njuta av 
utställningen och shoppingen. Besökte 
eurasiermontern och självklart ringen med 
eurasier.  Sen kom söndagen då jag skulle 
åka och hämta Dizel och jag kände mig lite 
orolig men bestämde mig för att om Dizel 

inte ville följa mig tillbaka till Överberg 
så fick han stanna kvar med Karin och 
Stefan. Gissa om jag blev överlycklig då 
Dizel mötte mig, hoppade upp på mig och 
riktigt visade att han var glad att se mig 
och då kände jag i hjärtat att han var min 
hund! Det kändes så himla skönt och från 
den dagen förändrades vårt förhållande, 
antagligen för att jag släppte all oro och 
osäkerhet! Finare hund kan man inte ha! 
Han är så snäll, lugn och lätthanterlig. En 
riktig dröm att borsta, bada och klippa klor 
på. Snäll och fin i koppel, drar inte, följer 
med på det mesta!  Behaglig till sitt sätt 
och engelska ordet ”gentle” är passande 
på honom. Träffade Marita, uppfödare av 
Dizels pappa, Leiionspitz Unic, i Alfta i som-
ras som berättade att pappa ”Nicke” var 
precis likadan. Lugn och fin!  Träffade även 
Dizels förre ägare, Ingegerd, i Högbo bruk 
i somras och det var jättetrevligt! Hon ver-
kade uppriktigt glad att jag och Dizel funnit 
varandra och det värmde! Hon hade en ny 
hund, Idar av Geerbach, en riktig snygging 
även han!  Han kom etta i hanhundsklas-
sen före min egen, Risan gårdens Hulken 
(Morris) och det var helt rätt! Vilken kille! 
Det som jag slås av som ny i rasen är att 
alla man möter i och kring eurasier-ringen 
är så snälla och glada! Tycker man har fina 
hundar, kommer fram och gratulerar! Som 
helt ny så blir man så glad! Det är ju inte 
alltid så inom hunderiet…Ofta kommer 
det fram folk i andra sammanhang också 
och tycker man har fina hundar och frågar 
vilken ras det är. Kul!

I november 2009 föddes det valpar på 
kennel Risan gårdens och en av dessa skulle 

bli min! Jag och min son Tony åkte upp i 
december för att kolla på dessa.

Vi bestämde oss ganska direkt för Morris 
(Risan gårdens Hulken).

Trettonhelgen i år så var det dags att hämta 
hem honom. En mörkgrå köttbulle! Dizel 
blev jätteglad med en valp i huset, det 
liksom lyfte hela honom! 

Det känns jätteskönt att ha 2 st då de har 
sällskap av varandra. Visserligen lever 
gamle Zippo än men han blir 12 år i februari 
nästa år så han kommer inte att vara kvar 
så länge till.  

Det är ju ändå lustigt det här med att bli 
med  hund, irländske settern Reddy valde 
jag ut på en kennel nere i Vallentuna, Zippo 
valde mig…han var min fd. pojkväns hund 
men av någon outgrundlig anledning 
fastnade han för mig. Ja hunden alltså…
När han var ca 7 månader besökte jag 
platsen där de var på älgjakt. Zippo jagade 
inte utan var bara med där. Platsen de 
var på var ca 6 mil utanför Sveg i vildaste 
skogen, dålig mottagning på telefonen så 
först när jag återvänt till Sveg ringde exet 
och undrade om jag tagit med mig Zippo 
hem för han fanns inte kvar där uppe. Jag 
blev helt orolig och beslöt mig för att åka 
tillbaka och döm om min förvåning när jag 
hade ca 1 mil kvar mötte jag lilla Zippo! Han 
hade spårat mig fastän det var ett enda 
virrvarr av skogsvägar…Hur?? Ja jag tog ju 
med honom hem till Sveg, hade ju förälskat 
mig i den lilla gråtussen, husse kom sen och 
hämtade honom efter helgen.  

Sen sommaren därefter hälsade de på 
mig i Överberg och när husse skulle hem 
vägrade Zippo att följa…och på den vägen 
är det.

Morris har jag själv valt och Dizel valde 
mig…det lustiga är av dessa möten att 
bättre kunde det inte blivit!

Dizel och Morris är som natt och dag, Dizel 
lugn och sansad, Morris som ett yrväder 
och alltid glad och alert! Under tidiga 
sommaren gick vi på viltspårkurs jag och 
Dizel. Vi har en sådan tur att i vår klubb 
har vi en jätteduktig tjej, Ulrika Andersson, 
som är viltspårdomare och hon brukar 
hålla mycket uppskattade kurser på våren 
eller tidig sommar. I början av juni gick vi 
anlagsprovet för viltspår som Dizel klarade 
det utmärkt. Han är ju så lugn och sansad!

Domaren, Christer Wåger, som dömde 
honom sa att han hade dömt ca 500 

hundar och Dizel låg i toppskiktet! Jag 
blev så glad och stolt så nästa år siktar vi 
på viltspårchampionatet. Gick även MH 
med honom på hemmaklubben och även 
det klarade han över förväntan. Sen som 
grädde på moset blev han Svensk utställ-
ningschampion i Sundvall och även BIG 4:a! 

100523 SKK utställning Sundsvall, domare: 
Torbjörn Granheim,  RisanGårdens Dizel 
(Eurasier)1:1 ökl, CK, CERT, 1 bhkl, BIR, BIG-4, 
Svensk utställningschampion.

Ett mål jag hade med Dizel detta året 
var att kvalificera oss till vår länsklubb, 
Jämtland Härjedalens kennelklubb årliga 
showutställning Republikens Hund. Det 
är inte en utställning i vanlig bemärkelse 
utan man lottas upp på scenen 2 och 2 och 
där domaren då tar ut 1 och 1 hund som 
slutligen möts i final. Det utspelas alltid 
3:e lördagen i februari på kvällstid med 
middag och underhållning. Å visst fixade 
snygg Dizel så att vi får vara med där! Kul 
ska det bli!

Morris första utställning var i Östersund, 
och vad händer?

100320 J/H KK, Frösön, inofficiell utställ-
ning, domare: Mikael Johansson, Risangår-

dens Hulken (Eurasier)  
1 vakl 4-6 mån,  HP, BIR,  BEST IN SHOW !

När 2:an ropades upp så funderade jag 
under nån sekund att vart kom vi då??

Det var så oväntat och helt sanslöst! Roligt 
att läsa kritiken sen där det bland annat  
stod MYCKET LOVANDE! Vad stolt man blir!

Under påsken besökte vi Jaktstugan, 4 km 
upp på fjället i Vemdalsskalet.

Karin och hennes släkt äger denna stuga 
där det serveras varm choklad, våfflor m.m  
Ett riktigt utflyktsställe! Jag tog grabbarna 
och åkte snövessla upp med Stefan och 
promenerade ner. Finaste perioden i 
Härjedalssfjällen är just  vårvintern! Har ni 
tillfälle så åk till fjälls den perioden!

Morris och jag har gått valpkurs och vi har 
gått fortsättningskurs och målet nästa år 
är att tävla lydnad klass1, att gå anlagsprov 
i viltspår. Vi får se hur det går och kanske 
hör jag av mig senare! Slutligen vill jag säga 
att ett liv utan hund är bra torftigt! Jag 
är så glad i mina grabbar och att jag tog 
och besökte kennel Risangården den där 
hösten!

häsningar Carina!
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En ny familjemedlem
Vi har nu haft Fonzo i snart tre år. 
Och dessa tre år har varit helt fan-
tastiska. Vi har fått se hur vår fina 
kille utvecklats från att ha varit en 
ganska tillbakadragen liten valp 
till att bli en mycket glad och trev-
lig eurasier. 

Jag och Fonzo har varit ett oskiljaktigt 
team ända från dag ett.  Han har varit 
med mig på jobbet på dagarna och på 
kvällar och helger har vi travat runt på 
olika kurser och utställningar. Jag kan med 
handen på hjärtat säga att han är min 
absolut bästa vän! Därför kändes det lite 
smått nervöst när vi fick reda på att jag 
väntade mitt första barn. Hur skulle Fonzo 
reagera när det kom en till individ till 
familjen? Han som alltid varit van att få all 
uppmärksamhet och nästan varit som ett 
”barn” till oss?

Så den 11 december 2010, två dagar efter 
att vår son blivit född, klev vi innanför 

dörren till vårt hus med ett litet extra bylte 
på armen. Där möttes vi av en överlycklig 
hund som tack vare våra kära familjer 
fått varit hemma under de två dagar 
som vi låg kvar på BB. I början tror jag 
inte ens att Fonzo lade märke till att det 
var en till person närvarande. Han hade 
fullt upp med att springa runt våra fötter 
och förklara hur mycket han hade saknat 
oss. Men så småningom började hans 
uppmärksamhet att riktas mot det lilla 
knytet som nu också börjat att låta något 
alldeles förskräckligt. Vad är det där som 
matte har släpat hem? 

De första dagarna tyckte Fonzo att det var 
väldigt jobbigt när Theo grinade. Han blev 
väldigt orolig och gick helst ut. Han flyt-
tade även ut från vårt sovrum och sover 
nu i hallen istället (det är lugnare där). 
Men allt har verkligen gått över förväntan. 
Fonzo är inte ett dugg avundsjuk på Theo. 
Han tycker tvärtom att det är väldigt 
spännande med den lille parveln. Extra 
intressant är det när han får vara med och 

byta blöja. För det är något som vi varit 
väldigt noga med: att låta Fonzo vara 
med hela tiden när vi håller på med Theo. 
På så sätt tror jag att han känner sig mer 
delaktig och inte behöver bli avundsjuk 
eller känna sig åsidosatt. 

I dagsläget är nu Theo snart 6 månader 
och har precis upptäckt att det även bor 
en lurvig sak med massor av luggvänligt 
hår hos oss. Tidigare har han inte tyckts 
se Fonzo men nu de senaste dagarna ler 
han stort när han får syn på vovven och 
försöker, till Fonzos stora förtret, alltid att 
dra honom i pälsen. Men Fonzo finner 
sig tålmodigt även i denna behandling. 
Det enda som varit lite jobbigt, och är 
det fortfarande, är att försöka skilja på 
hundleksaker och barnleksaker...Fonzo 
leker glatt med bådadera. 

Jenny byström

tjenare, grabben!
 Foto:  nissE holM

önskar alla  
vänner och valpköpare 

en trevlig sommar.

Vi ses i höst!

Kennel  
Orionstjärnan
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Hundar och huggormar 

Hur ser en huggorm ut?
De färger som finns beskrivna är grå, brun, 
gråblå, gulaktig, rödbrun, kopparfärgad, 
grön eller svart. Hanarna har en gråaktig 
färgsättning och honorna en brunaktig. 
Vanligtvis har huggormen ett mörkt 
sicksackband på ryggen men detta kan 
vara svagt och hos vissa individer saknas 
helt. 

Vuxna huggormar blir upp till 65 cm långa 
men kan i vissa fall bli ännu längre. Honan 
blir oftast större än hanen. 

Gifttänderna sitter längst fram i överkäken 
och är ihåliga med mynningar vid spetsen 
och kan liknas vid injektionsnålar. När 
ormens mun är stängd ligger tänderna 
vikta bakåt men fälls ner i rät vinkel mot 
käkbenet i samband med ett hugg. Om 
tänderna skulle skadas växer det ut nya.

Var finns de?
Vid stenrösen, skogar och åkerkanter. De 
är aktiva under dagen och de ses ofta nära 
vatten eftersom de är skickliga simmare.

Finns det andra giftiga ormar i Sverige?
Nej. Vipera berus är den enda giftiga ormen 
i Sverige.  Det är också den medlem av 
släktet Vipera som har störst utbrednings-
område av alla huggormar. Den är spridd 
från norra Spanien och Portugal och 
österut till Balkan och genom hela Asien 
till stillahavskusten. I norra Europa kan 
man hitta huggormen i Storbritannien och 
Skandinavien.

När brukar de bita hundar?
Störst risk för huggormsbett varma och 
soliga vår- och försommardagar.

Hur många hundar blir bitna varje år?
Ungefär 2.000 hundar men mörkertalet är 
stort. 4 % avlider varje år, dvs. 80 hundar/år.

På vilken del av kroppen brukar hundar 
bli bitna?
Hundar brukar oftast (77 %) bli bitna i 
nosen/huvudet (svullnaden kan täppa 
till andningsvägarna). Näst vanligast är 
tassarna.

Bett i benen, tunga eller halsen anses 
allvarligare.

Vad händer med hunden efter ett bett 
av en huggorm?
Ålder, kondition och bett-ställe spelar stor 
roll.

Hunden kan skrika till vid själva bettet. Den 
bitna kroppsdelen svullnar upp inom 30 
min och blir blåaktig. Giftets påverkan och 
smärtan efter själva bettet gör att hunden 
kan bli rädd, skaka, röra sig ostadigt och 
eventuellt hamna i chock.

Symptom kan visa sig upp till 1 dygn efter 
bettet.

Giftet sprids först lokalt kring bettstället, 
sedan vidare till blodbanorna via lymfsys-
temet. Spridningen av giftet i kroppen går 
fortare om hunden rör på sig (musklerna 
aktiveras). 

Giftet kan orsaka blodbrist och kan ge 
allvarliga skador på lever, njurar och hjärta.

Lokal smärta, trötthet, nedsatt allmän-
tillstånd, kräkningar, diarré, minskad 
blodvolym (hypovolemi), lågt blodtryck/
blodtrycksfall (hypotoni), utveckling av 
chock, oregelbundna hjärtslag (arytmi), 
koagulationsrubbningar samt onormalt 
snabb andning (takypné) kan också 
förekomma.

Långvarig nedsättning av konditionen har 
rapporterats.

En hund som blir biten av en huggorm 
flera gången kan visa allvarligare skada än 
tidigare även om det gått flera år mellan 
huggormsbetten.

Om min hund blir biten av en huggorm, 
vad ska jag göra?
En hund som blir biten av en huggorm 
reagerar ofta med stress, t ex att den 
vill springa därifrån. Det är viktigt att 
hålla hunden så stilla som möjligt för att 
undvika att eventuellt gift sprids för fort i 
kroppen. En liten hund kan bäras till en bil 
men en större hund tar man inte med sig 
under armen precis. Sätt dig ner och försök 
att lugna hunden innan ni går till bilen.

Ge eventuellt kortison enligt veterinärens 
ordination. 

Kyl inte bettstället, det kan ge funk-
tionsnedsättningar (rekommenderas av 
Apoteket dock).

All manipulation av bettstället (bandage, 
kyla, sugande eller liknande) avråds av 
Sveriges Veterinärförbund. 

Uppsök veterinär snarast.

Hur snabbt bör jag komma till 
veterinär?
Så fort som möjligt, gärna inom 4 timmar.

Vilka behandlingar finns för hundar 
som blivit bitna av huggorm?
Oavsett vilken behandling som ges ska 
hunden hållas i stillhet minst 2 veckor efter 
ormbettet. Skador på inre organ kan visa 
sig efter lång tid.

All behandling görs beroende på hundens 
symptom. De vanligaste behandlingsinsat-
serna är något eller några av följande:

Antibiotika ges ibland i förebyggande 
syfte. Huggormar kan ha aggressiva 
bakterier i munnen och det kan leda till 
blodförgiftning (sepsis).

Kortison (glukokortikoider) minskar 
smärta (svullnad, rodnad, värk) och ger 
ökat välbefinnande, minskar vätskefylld 
svullnad (ödem) enligt vissa studier. 
Kortison dämpar effekten av ormens gift 
på vävnaden. Det svullnar inte lika mycket 
och gör inte lika ont om man behandlar 
snabbt med kortison. Kortisonet minskar 
risken för allvarliga problem men tar inte 
bort den. Giftet påverkar ändå hunden.

Andra studier säger att det inte har någon 
effekt eller kan förvärra muskelsvaghet, 
öka nedbrytande processer i kroppen 
(katabolism) och orsaka försämrat 
immunförsvar (immunosuppression). Vissa 
författare påstår att det dröjer 4-6 timmar 
innan kortisonet verkar och då är förmod-
ligen hundägaren och hunden redan på 
djurklinik så det är onödigt med kortison.

Sveriges Veterinärförbund skriver: 
Övertygande vetenskapliga bevis både för 
och emot kortison omedelbart efter ett 
ormbett saknas. Effekten av en anti-inflam-
matorisk dos är svårundersökt vid naturligt 
förekommande ormbett med många 
variabler som inverkar, varför beslutsun-
derlaget för ställningstagande för eller 
emot kortison i dagsläget är baserat på 
antaganden. Att rutinmässigt ge kortison 
vid akut misstanke om ormbett är inte 
aktuellt, men det finns några situationer 
där medicinen kan övervägas. Kortison kan 
minska smärta och höja allmäntillståndet 
något – fördelen är en angenämare resa 
för hunden, nackdelen är att rörligheten 
kan öka. 

Opioider, t ex Temgesic (smärtlindring) 
används vid ormbett. NSAIDs är kon-
traindicerade då ormgiftet ofta orsakar 
blodtrycksfall (hypotension) och giftet i sig 
kan vara njurtoxiskt. 

Antihistaminer (förhindrar allergiska 
reaktioner) – vetenskapliga bevis finns inte 
i samband med ormgift.

Adrenalin (allvarliga allergiska reaktioner), 
ges helst intravenöst.

Intravenös vätsketerapi (vid chock, 
förebygger njursvikt, blodtrycksfall, späder 
ut giftet). 

Antiserum. Bäst effekt fås innan hunden 
får svåra symptom. I allvarliga fall kan 
antiserum mot huggormsgift ges. Det finns 
i dagsläget 2 olika antiserum, European 
Viper Venom Antiserum ”Zagreb antive-
nom” (kostar 7.000 kr, används till hund) 
och Vipera Tab (kostar 30.000 kr, används 

till människa). Studier finns på människa 
men inte på hundar. Ormserum kan ge 
biverkningar.

Hundar kan få serumsjuka (sen överkäns-
lighet), dvs. de kan insjukna 1-2 v efter 
motgiftsbehandling. Behandlas då med 
kortison och eventuellt antihistamin.

Vad kostar det att vårda en hund som 
blivit huggormsbiten på djursjukhus?
C:a 5.500 kr (år 2010).

För hundar som måste ha intensivvårds-
behandling kostar det minst 10.000 kr. (år 
2010).

Vid antiserumbehandling tillkommer minst 
7.000 kr.

Den sammanställning jag presenterat 
ovan är hämtad ifrån Apoteket, Sveriges 
Veterinärförbund, FASS, examensarbete av 
Jessica Berger 2007 veterinärprogrammet 
vid SLU m fl.

ann bubère 
hundfysioterapeut/hundmassör/

hundinstruktör

huggorm.
 Foto: PEtEr MartinEllE

ann bubère med sin tollare nellie. 
Foto: bobo lindblad
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internationell utställning  
i Vänersborg
Varje år i början av juni är det en 
hundutställning vid Restad gård, 
utanför Vänersborg. Den hålls i 
en stor park som ligger invid Göta 
älv, en otroligt fin och lämplig 
plats för hundutställning, fina 
gräsmattor och rymligt mellan 
ringarna. Varje gång jag har varit 
där har det varit toppenväder, 
strålande sol och varmt, och så 
också i år, då utställningen hölls 
lördagen den 4:e juni. 

Helena hämtade upp mig strax efter 
sju på morgonen, bak i bilen hade hon 
tre nybadade och fluffiga flickor. Mina 
två eurasier fick stanna hemma den här 
dagen. Efter diverse felkörningar kom vi 
ändå fram i god tid. Det kändes konstigt 
med så tomma vägar, när vi närmade oss 
området fick vi en känsla av att vara ute på 
fel dag, så tomt var det på bilar. Men det 
var ytterligare ett exempel på hur välorga-
niserade de är i Vänersborg, det fanns flera 
parkeringar och flera veterinärkontroller 
så inga köer behövde uppstå.

Det var 18 eurasier som var anmälda, varav 
fyra i valpklass 6-9 månader. Endast fem 
hanhundar deltog, varav två gick i cham-

pionklass, en i junior-, en i unghund- och 
en i öppen klass. De flesta tikarna deltog i 
den öppna klassen, sju stycken. Övriga var 
en junior och en championtik. 

Det var Karin Hallgrens juniortik Risan 
Gårdens Ilona som tog hem Bäst i Ras 
(BIR) och fick ett CERT, dock inte CACIB 

eftersom hon är för ung. 2:a bland tikarna 
med CACIB blev Johanna Bengtssons 
championtik Fridlyckans Belinda  Anette 
Essmans Lovely Megans Brooke Shields. blev 
3:e bästa tik med R-CACIB  och Harahills 
Jashmira med ägare Sari Tamminen, även 
hon från Finland, blev 4:e bästa tik. 

Bäst i Motsatt kön (BIM) med CACIB 
blev Elisa Huhtalas championhane FI 
CH BALTJW-09 EEJV-09 EEV-09 LVW-10 
Milaika’s Fenno Farouk, som rest ända från 
Finland. 2:a med R-CACIB (kommer att bli 
ett CACIB senare eftersom den vinnande 
hanen redan är internationell champion) 
bland hanhundarna blev Anette Olausson 
Jaregårds svenska champion Fridlyckans 
Björne.

Domare för de vuxna hundarna var Philip 
Behan från Irland, och jag fick chansen 
att prata en kort stund med honom och 
frågade vad han tyckte om kvaliteten på 
de eurasier som deltog. Av de 7 tikarna 
i öppen klass så gav han Excellent åt 6 
stycken, och han tyckte att det överlag var 
bra kvalitet på alla hundar. Bra kroppar, 
bra rörelser, det enda han saknade var bre-
dare kilformade huvuden, ”they are too 
much like Shepherds” som han uttryckte 

anette Essman med sin tikvalp leiionspitz Quality Qapla (bir) och sunniva sjöveian Pettersen med 
sin hanvalp Fridlyckans dixon (biM).

En glad benzon (Fridlyckans björne) med matte anette olausson Jaregård.  
till höger syns agneta björkman.

det. Bara på några av hundarna fann han 
det perfekta eurasierhuvudet. Mentali-
teten tyckte han var bra, och typiskt för 
rasen. Vissa av de yngre hundarna var lite 
försiktiga, men han menade att det är 
rastypiskt och alla kunde ändå hanteras 
av honom, han kände grundligt igenom 
deras kroppar och fick titta på tänderna 
utan problem. Det är ingen skillnad från 
de eurasier han dömer i andra länder, 
med undantag för de östeuropeiska 
länderna, där han menar att mentaliteten 
på eurasier inte är så bra, och där man inte 

heller verkar prioritera det i aveln. Han 
tycker att tillgängligheten hos eurasiern 
generellt blivit så mycket bättre överallt 
(ja, med undantag för östländerna då). 
Han är själv uppfödare av chow chow och 
vet hur viktigt det är att som domare inte 
tvinga sig på hunden. Han berättade om 
en av sina egna chow-unghanar som blev 
”antastad” av en utställningsdomare och 
där det tog 6 månader med socialiserings-
träning innan han kunde ställa ut den 
igen. 

Det var en trevlig pratstund med en 
sympatisk och engagerad domare, dock 
lite svårt att förstå hans irländska ibland, 
snabbt gick det också!

Ett enda minus i arrangemanget var att 
valparna ställdes ut i en helt annan ring, 
och mycket senare, så det var lite tufft 
för dem att vänta så länge. Väntetiden 
ägandes dock åt ett intensivt fikande och 
hundpratande, eftersom de flesta som 
ställde ut stannade kvar och tittade på 
valparna. När de väl fick komma in i ringen 
så blev Anette Essmans tikvalp Leiionspitz 
Quality Qapla BIR-valp, och Sunniva 
Sjöveian Pettersens hanvalp Fridlyckans 
Dixon blev BIM-valp. 

Jag fick äran att hantera Helenas tjusiga 
kamera och tog bilder på alla hundar 
som deltog, många av dem finns nu på 
Fridlyckans Facebook-sida, en del av dem 
syns här. En härlig dag med massor av 
trevlig människor och hundar. Hoppas att 
vi ses i Vänersborg nästa år igen!

anna Frisk 
(text och foto)

här diskuteras kritklappar. Mycket hundprat 
blev det!

den trevlige domaren!

karin hallgren med sin juniortik risan gårdens ilona (bir) och Elisa huhtala med Milaika’s Fenno Farouk (biM).
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Eurasierhelgen i Degernäs
Så var 2011 års Eurasierhelg avslutad och det med 
ett rekordantal hundar anmälda till utställningen. 
Mindre norrmän än vanligt men desto mer nya 
svenska deltagare. 

Helgen bjöd på blandat väder med både regn och sol, dock fick 
vi en fin dag på söndagen i utställningsringen, tyvärr i varmaste 
laget för våra hundar. Resultatet i sin helhet med bilder i färg 
finner du här i tidningen och vi får väl säga Grattis till Norge 
igen som tog hem BIS! Dock hade vi Svenskt på BIM-platsen, bra 
gjort Rose-Marie och Benji!

Under lördagen var det medlemsmöte, synd bara att inte fler 
medlemmar tog sig dit när de var på plats. Strax under 25 kom 
och det är dåligt när man tänker på hur många fler nya uppfö-
dare och medlemmar som faktiskt fanns på plats. De flesta var 

av oss vanliga som har varit med i några år, lite nya ansikten 
vilket är jättetrevligt men det hade varit skoj att se fler.

Vi pratade om rasens temperament, att vi inte får glömma vad 
som står i standarden. Det tenderar ibland lite till att man vill ha 
ett glatt goldentemperament på vår ras, vilket inte är rastypiskt. 
Det står faktiskt att rasen ska vara reserverad. Om hur får 
vi ut detta till vår domarkår som inte alltid har läst vad som 
står i standarden, tyvärr. Vi pratade om jaktinstinkt på rasen, 
sjukdomar och mycket annat.

Grillkvällen regnade bort men man kan ju inte rå över vädrets 
makter. Folk fick fly till sina stugor och förtält för att förtära kväl-
lens måltid, en trevlig kväll blev det även om det blev uppdelat 
och inte så mycket gemenskap som önskat.

Marita Carlstedt

algblomning
Algblomning är när växtplankton 
finns i stora mängder i vattnet. 
Den största blomningen märker 
vi knappats av, den sker under 
våren och består då mest av kisel-
alger som bara grumlar vattnet 
något. Det vi mest förknippar 
med algblomning är när det är så 
mycket alger i vattnet så att de 
tydligt syns på vattenytan el-
ler färgar vattnet. Detta händer 
under högsommaren när det är 
vindstilla, varmt och förhållanden 
för blågrönalger är optimala. 

Dessa blågrönalger klassas som giftiga, 
men man måste få i sig ganska stora 
mängder för att bli dålig. Till exempel 
genom att dricka sörjan. Vi människor 
tänker nog efter både en och två gånger 
innan man sörplar i sig geggigt vatten. 
Men några som inte är lika nogräknade 

med vad de slickar i sig är ju våra kära 
hundar.

Att hundar drabbas av algförgiftning är 
inte speciellt vanligt, men det händer. 
Under de senaste tio åren har ett tjugotal 
hundar behövt söka veterinärvård på 
grund av algförgiftning. Tyvärr har det 
också inneburit att ett fåtal hundar avlidit 
då de inte kommit till veterinär tillräckligt 
fort.

Om en hund blivit algförgiftad så kommer 
symptomen snabbt, ofta redan inom 30 
minuter. Symptomen varierar i styrka 
beroende på ålder på hunden, hur mycket 
alger den fått i sig och om hunden ätit mat 
innan.

Det första som händer när en hund 
fått i sig giftalger är att den blir orolig, 
börjar darra och kräks. Redan nu är det 
väldigt viktigt att hunden kommer till en 
veterinär. Efter dessa symptom så börjar 

hunden få kramper, vinglar och ramlar 
tillslut omkull utan möjlighet att kunna 
resa sig igen. Sedan går allt otroligt fort, 
koma inträffar och hunden avlider.

Men det går att rädda en algförgiftad 
hund. Se till att åka in till veterinären så 
fort som möjligt, minuterna är viktiga. Och 
ser du att din hund uppvisar symptom 
på algförgiftning, ge den rent vatten att 
dricka men inte någon mat! Och framfö-
rallt: var aktsam på var och när din hund 
dricker vatten/badar ute i naturen. 

Jenny byström

källor:  
www.sund.nu 
www.agria.se

det här vattnet torde väl vara fritt från alger i alla fall?
 Foto: JEnny byströM

balder-balder arttu Makalös, bearcub’s Carl legerfeld, Chiluna star baloo, risan gårdens ikaros.
 Foto: Marita CarlstEdt

till vänster: balder-balder Minna Makalös och balder-balder arttu Makalös som vann lika som bär.
 Foto: Marita CarlstEdt

till höger: Emfi’s heimdal av Majgård, Essmania’s Flammentanz, Foxfire benji.
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a:  rose-marie forsberg med bim 
foxfire brilliant benji och Håkon 
Hjörnstad med bir ingeborg av 
geehrbacch.

b:  suzanne bengtsdotter med bir-valp 
lovely megan’s felix Herngren och 
kristin lundin lauritzen med bim-
valp Zafira a princess named nemi.

c:  marita carlstedt med bir-veteran 
söskärs cera och anette essman 
med bim-veteran leiionspitz chirac.

d:  bästa avelsklass; risan gårdens 
celeste med avkommor.

e: bH-2 Orionstjärnans johnny cash.

f: bt-3 risan gårdens ilona med karin Hallgren.

g: bir cert ingeborg av geehrbacch med Håkon Hjörnstad.

H: bt-4 Westerner avalon, äg: marita & göran carlstedt. 

i: bästa uppfödarklass; foxfire. 
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j:  bim cert foxfire benji med rose-marie 
forsberg.

k: bt-2 essmania’s alzea med kicki svalin.

l:  bästa juniorhane; risan gårdens ikaros 
med Helena bohman.

m:  bH-3 daQelas piri piri. Han vann även 
bästa huvud & uttryck-hane.

n:  bästa unghundstik leiionspitz 
kindharted kiwi. Hon vann även bästa 
huvud & uttryck-tik.

O:  bH-4 leiionspitz chirac med anette 
essman.

on

m

resultat Eurasierspecialen 2011
Bästa tikklass
BIR Cert Ingeborg av Geehrbacch
Ägare: Kent R Husom & Håkon Hjörnstad, Norge

BT-2 Essmania’s Alzea
Ägare: Kicki Svalin, Svenljunga

BT-3 Risan Gårdens Ilona
Ägare: Karin Hallgren, Vemdalen

BT-4 Westerner Avalon
Ägare: Marita & Göran Carlstedt, Mora

Bästa hanhundsklass
BIM Cert Foxfire Brilliant Benji
Ägare: Rose-Marie Forsberg, Vimmerby

BH-2 Orionstjärnans Johnny Cash
Ägare: Rorhild Lomsdahl, Norge

BH-3 Daqela’s Piri Piri
Ägare: Pernilla Åhlin, Flen

BH-4 Leiionspitz Chirac
Ägare: Anette Essman, Lysekil

ring 1
Domare: Hassi Assenmacher Feyel, Tyskland

Valpklass 6-9 mån, Hanar
Fridlyckans Dixon se65936/2010  
Ägare: Sunniva Sjöveian Pettersen, Norge 
Valpkl: 2 hp

Leiionspitz Quality Qevin se11121/2011
Ägare: Lisbeth Åberg,  Degerfors 
Valpkl: 3

Leiionspitz Quality Qurt se11120/2011
Ägare: Marita Carlstedt & Jessica Henriksson,  Mora 
Valpkl: Oplac

Lejonbols Pommery Brut Royal se60989/2010
Ägare: Eva & Björne Ohlsson,  Uppsala 
Valpkl: Oplac

Lovely Megan’s Felix Herngren se62659/2010  
Ägare: Jonas Kjellqvist, Katrineholm 
Valpkl: 1 hp Bästa valp (BIS-Valp)

Lovely Megan’s Frank Oz se62660/2010 
Ägare: Peter Hansen, Häggeby 
Valpkl: 4 

Zeldas O’Malley se67301/2010
Ägare: Mona Jonsson, Karlskoga 
Valpkl: Oplac

Juniorklass 9-18 mån, Hanar
Balder-Balder Arttu Makalös se60153/2010  
Ägare: Ylva Malmbom, Stockholm 
Junkl: Excellent Junkk: 3

Bearcub’s Carl Lagerfeld nO52112/10 
Ägare: Janne & Rune Dale Angeltveit, Norge 
Junkl: Excellent Junkk: 4

Chiluna Star Baloo se27625/2010 
Ägare: Désirée Norman, Karlskoga 
Junkl: Excellent Junkk: 2 CK

Coryanas Kalvin se40944/2010 
Ägare: Conny Gustafsson, Tranås 
Junkl: Very Good

Filurias Eros se59758/2010  
Ägare: Jeanette Gunnarsson, Skövde 
Junkl: Excellent

Risan Gårdens Ikaros se29050/2010 
Ägare: Helena Bohman, Spånga 
Junkl: Excellent Junkk: 1 CK

Risan Gårdens Jettro se45856/2010 
Ägare: Jasmine Ivarsson, Helsingborg 
Junkl: Disqualified

Risan Gården Josch se45857/2010
Ägare: Inger Ivarsson, Fellingsbro 
Junkl: Very Good

Sorschies Ze Baltazar se40027/2010 
Ägare: Marie Jacobsson, Varberg 
Junkl: Disqualified (A)

Sorschies Ze Bellman se40029/2010  
Ägare: Kristina Bergkvist, Skövde 
Junkl: Excellent

Sorschies Ze Bonzo se40030/2010 
Ägare: Christina Haggren, Upphärad 
Junkl: Disqualified (A)

unghundsklass 15-24 mån, Hanar
Dazzling Dainty’s Charly nO37036/10  
Ägare: Anette Bergseng,  Norge 
Ukl: Very Good

Emfi’s Heimdall av Majgård se12111/2010
Uppf & ägare: Linda & Jörgen Hagelin, Strängnäs 
Ukl: Excellent Ukk: 2 CK

Essmania’s Flammentanz se18221/2010
Ägare: Dan Friberg, Strömstad 
Ukl: Excellent

Foxfire Brilliant Benji s56915/2009  
Ägare: Rose-Marie Forsberg, Vimmerby 
Ukl: Excellent CK Ukk: 1 Bhkl: 1 Cert BIM

Harlekin von Krusenbusch s64521/2009 
Ägare: Karin Hallgren, Vemdalen 
Ukl: Excellent

Jan Theodor av Geehrbacch nO31616/10
Ägare: Jan Tore & Venche Olsrud & Kent R. Husom, Norge 
Ukl: Very Good

Leiionspitz Lovely Lyvan s56578/2009 
Ägare: Lisbeth Åberg, Degerfors 
Ukl: Excellent

Lejonbols Sergent Peppers se12994/2010  
Ägare: Gun Persson, Tierp 
Ukl: Excellent

Lovely Megan’s Danny Dayton s55653/2009  
Ägare: Gustav Johansson, Katrineholm 
Ukl: Excellent

Lovely Megan’s Denzel Washington s55652/2009  
Ägare: Suzanne Bengtsdotter, Katrineholm 
Ukl: Excellent

Risan Gårdens Hulken s64978/2009 
Ägare: Carina Larsson, Sveg 
Ukl: Excellent Ukk: 3 CK

NORD JV-10 Zicata’s Bellman nO32330/10  
Ägare: Björg Anne Åssten & Arne Haugum, Norge 
Ukl: Excellent

öppenklass 15 mån -, Hanar 
Anouk of Nordic Island se36327/2010  
Ägare: Eva & Björne Ohlsson, Uppsala 
Ökl: Excellent Ökk: 3 CK

Balder-Balder Birk Godmode s30282/2007  
Ägare: Gunnar & GunnBritt Eriksson Vittenberga,  
Nyköping 
Ökl: Excellent 

Daqela’s Piri Piri s11175/2008  
Ägare: Pernilla Åhlin, Flen 
Ökl: Excellent Ökk: 1 CK Bhkl-3

Foxfire Sphinx s45266/2006  
Ägare: Jenny Sandvall,  Oskarshamn 
Ökl: Excellent Ökk: 2 CK

Foxfire Winsome Grim s45694/2008  
Ägare: Annika Håkansson, Frändefors 
Ökl: Excellent

Foxfire Xander s46722/2008  
Ägare: Jenny Sandvall, Oskarshamn 
Ökl: Excellent

Foxfire Zebulon s68963/2008  
Ägare: Tina Andersson, Virserum 
Ökl: Excellent Ökk: 4

Leiionspitz Pepper s35017/2005  
Ägare: Nina Åslund, Degerfors 
Ökl: Disqualified (A)

Reldaz Camaro s56489/2008  
Ägare: Eva Adler, Tyresö 
Ökl: Excellent

championklass, hanar
C.I.B. NORD UCh FI UCh FI V-07 KBHV-08 Adam av 
Geehrbacch n20275/03  
Ägare: Turid Fiskevold Sommerstad, Norge 
Chkl: Excellent Chkk: 3 CK

SE UCh NO UCh NO V-10 Albionspitz Helmer 
kcaj02162001  
Ägare: Jorid Onstad, Norge 
Chkl: Excellent

SE UCh SE VCh NO UCh NO VCh Balule Cactus 
s41782/2007 
Ägare: Camilla Svensson, Karlstad 
Chkl: Good

SE UCh Filurias Bastian s53846/2007  
Ägare: Annika Håkansson, Frändefors 
Chkl: Excellent

C.I.B. NORD UCh EST Ch LAT Ch NORDJV-07 No V-09 
NORD V-10 LAT V-11  
Freddy av Geehrbacch nO02950/07 
Ägare: Kent R. Husom & Håkon Hjörnstad, Norge 
Chkl: Excellent Chkk: 4 CK

SE UCh NOUCh SE V-10 Idar av Geehrbacch 
s25432/2009 
Ägare: Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström, Tobo 
Chkl: Excellent

C.I.B. NORD UCh FI UCh SE V-09 NORD V-09 KBHV-
09 NORD V-08 Leiionspitz Unic s44101/2006 
Ägare: Marita & Göran Carlstedt,  Mora 
Chkl: Excellent

SE UCh Lovely Megan’s Arnoldschwarzenegger 
s54009/2006 
Ägare: Pernilla Åhlin, Flen 
Chkl: Excellent

C.I.B.  NORD UCh Mabuh’s Reimondo s14764/2006  
Ägare: Marina Nilsson, Vimmerby 
Chkl: Excellent

C.I.B.  EE Ch FI V-10 LT Ch LV Ch RU Ch NORD UCh  
Milaika’s Fenno Farouk fin37076/08 
Ägare: Elisa Huhtala, Finland 
Chkl: Very Good

NO UCh Orionstjärnans Johnny Cash s11660/2009  
Ägare: Rorhild Lomsdahl, Norge 
Chkl: Excellent Chkk: 1 CK Bhkl: 2 R-Cert

SE UCh Risan Gårdens Dizel s67412/2007 
Ägare: Carina Larsson, Sveg 
Chkl: Excellent

SE UCh Risan Gårdens Gaston s33620/2009 
Ägare: Sofie Lönn, Sandviken 
Chkl: Excellent

SE UCh Sund Stamm’s Chico Costello s52877/2005 
Ägare: Anna Olsson Ceder, Vagnhärad 
Chkl: Excellent Chkk: 2 CK

NORD UCh Sund Stamm’s Handmade Hazard 
s11660/2008 
Ägare: Kristin Lundin Lauritzen, Norge 
Chkl: Excellent

FI UCh SE UCh Zeldas Emil Extremist s11755/2004  
Ägare: Tarja Räsänen, Gävle 
Chkl: Very Good

Veteranklass 8 år-, Hanar
C.I.B. NORD UCh FI UCh NV-04 Leiionspitz Chirac 
s55841/2001
Ägare: Anette Essman, Lysekil 
Vetkl: Excellent Vetkk: 1 CK Bhkl: 4 BIM-Veteran

FI UCh SE UCh Zeldas Speed King s20244/2001  
Ägare: Tarja Räsänen, Gävle 
Vetkl: Excellet

forts. nästa sida...
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ring 2
Domare: Elisabeth Spillman Åkerlund, Sverige

Valpklass 4-6 mån, tikar
Essente Qamourette Qia se26060/2011
Ägare: Helena Jansson, Christina Friis, Ann Kristin 
Pettersen, Onsala 
Valpkl: 1 hp

Valpklass 6-9 mån, tikar
Fridlyckans Danish Delight se65940/2010 
Uppf & ägare: Helena Jansson & Jörgen Brorsson, Onsala 
Valpkl: Oplac

Järpéns Puppies Athena se64475/2010  
Ägare: Janne Dale Angeltveit, Norge 
Valpkl: Oplac

Järpéns Puppies Demeter se64479/2010  
Ägare: Kristina Järpén, Gullringen 
Valpkl: Oplac

Leiionspitz Quality Q’apla se11123/2011  
Ägare: Anette Essman, Lysekil 
Valpkl: 2 hp

Lejonbols Bonnaires brut Rosé se60993/2010 
Ägare: Linda Hagelin, Strängnäs 
Valpkl: Oplac

Lejonbols Lovis Roederer Cristal se60995/2010
Ägare: Eva & Björne Ohlsson, Uppsala 
Valpkl: 4 hp

Lovely Megan’s Faith Hill se62661/2010  
Ägare: Jenny Kindstrand, Finspång 
Valpkl: 3 hp

Zafira A Princess Named Nemi nO58416/10 
Ägare: Kristin Lundin Lauritzen, Norge 
Valpkl: 1 hp BIM-valp

Juniorklass 9-18 mån, tikar
Balder-Balder Minna Makalös se60154/2010  
Ägare: Agneta Wallin, Vendelsö 
Junkl: Disqualified

Blomtorpets Saga se55559/2010 
Ägare: Brittmarie & Peter Önnerudh, Hammerdal 
Junkl: Very Good

Catalejma’s Celia se49896/2010  
Ägare: Susanna Söderberg, Trosa 
Junkl: Very Good

Essmania’s Gandia se40023/2010 
Ägare: Morten Bentsen, Norge 
Junkl: Excellent

Essmania’s Grenada se40022/2010 
Ägare: Kerstin Vendel, Umeå 
Junkl: Good

Essmania’s Happy se52706/2010 
Ägare: Kristin Andersson, Karlstad 
Junkl: Disqualified

Filurias Dixie se39512/2010 
Ägare: Agneta Fältgård, Ekerö 
Junkl: Very Good

Lovely Megan’s Evita Peron se25930/2010 
Ägare: Suzanne Bengtsdotter, Katrineholm 
Junkl: Very Good

Risan Gårdens Ilona se29053/2010 
Ägare: Karin Hallgren, Vemdalen 
Junkl: Excellent Junkk: 1 CK Btkl: 3 R-Cert

Risan Gårdens Itra se29055/2010 
Ägare: Ellinor Sylle, Linköping 
Junkl: Excellent Junkk: 3 CK

Risan Gårdens Ivana se29054/2010 
Ägare: Josefin Andersson, Gävle 
Junkl: Disqualified

Risan Gårdens Jawa se45861/2010 
Ägare: Annica Persson & Karin Hallgren, Vemdalen 
Junkl: Excellent Junkk: 2 CK

Sorschies Ze Blixa se40032/2010 
Ägare: Kicki Svalin, Svenljunga 
Junkl: Very Good

Sorschies Ze Buttefly se40033/2010 
Ägare: Kicki Svalin, Svenljunga 
Junkl: Very Good

unghundsklass 15-24 mån, tikar
Belina v Schwarzachtal s62610/2009 
Ägare: Marita & Göran Carlstedt, Mora 
Ukl: Excellent

Essmania’s Fragancia se18228/2010  
Ägare: Anette Essman,   Lysekil 
Ukl: Excellent

Goa Gullan’s Alonissos s63805/2009 
Ägare: Laila Johnsson, Vagnhärad 
Ukl: Excellent Ukk: 3 CK

Jotti av Geehrbacch nO31617/10  
Ägare: Mona Ruud Heggelund & Kent R. Husom, Norge 
Ukl: Very Good

Kari av Geehrbacch nO30879/10  
Ägare: Jorid Onstad, Norge 
Ukl: Very Good

Killingmyrens Akilina se24975/2010  
Ägare: Elin Larsson, Holsljunga 
Ukl: Excellent

Leiionspitz Kindharted Kiwi s49179/2009 
Ägare: Kicki Svalin, Svenljunga 
Ukl: Excellent Ukk: 1 CK

Leiionspitz Marvellous Miyaka s56571/2009 
Ägare: Yvonne Evstigen, Västerhaninge 
Ukl: Very Good

Lejonbols Lady Madonna se12991/2010 
Ägare: Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström, Tobo 
Ukl: Excellent Ukk: 2 CK

Lovely Megan’s Drew Barrymore s55650/2009 
Ägare: Susanne Svensson, Hallstahammar 
Ukl: Very Good

Oj-Oj av Nixenspitze nO33188/10 
Ägare: Kine Aunan, Norge 
Ukl: Excellent Ukk: 4 CK

öppenklass 15 mån -, tikar
Bahana van disse kaante Kuunder nHsb 2744998 
Ägare: Baukje Visser-de Jong, Holland 
Ökl: Excellent

Essmania’s Allie s61958/2006  
Ägare: Katarina Larsson, Lysekil 
Ökl: Very Good

Filurias Citrus s28579/2009 
Ägare: Lina Lavén, Örebro 
Ökl: Very Good

Fridlyckans Blossa s60329/2008 
Ägare: Helena Jansson & Jörgen Brorsson, Onsala 
Ökl: Excellent

Gomorran’s Glimma s44095/2006 
Ägare: Eva Adler, Tyresö 
Ökl: Excellent

Leiionspitz Adorable Aniston s39428/2007  
Ägare: Suzanne Bengtsdotter, Katrineholm 
Ökl: Very Good

Leiionspitz Ypsy s17862/2007 
Ägare: Inger Ivarsson, Fellingsbro 
Ökl: Good

Leiionspitz Yska s17863/2007 
Ägare: Brittmarie & Peter Önnerudh, Hammerdal 
Ökl: Excellent

Lejonbols Luna Mons Agnes s21540/2008 
Ägare: Helena Nordström, Rönninge 
Ökl: Excellent

Lovely Megan’s Brooke Shields s68177/2007 
Ägare: Anette Essman, Lysekil 
Ökl: Very Good

Lovely Megan’s Carmen Electra s55575/2008 
Ägare: Camilla Parkås, Nygård 
Ökl: Very Good

Lovely Megan’s Cheer s55576/2008 
Ägare: Erika Ireno, Grödinge 
Ökl: Excellent Ökk: 4

Lovely Megan’s Christina Ricci s55577/2008  
Ägare: Jorunn Bergqvist, Huskvarna 
Ökl: Very Good

Orionstjärnans Dolly Parton af Nobel s11653/2009  
Ägare: Monica Grinbergs, Stockholm 
Ökl: Good

Risan Gårdens Gina s33625/2009 
Ägare: Karin Hallgren, Vemdalen 
Ökl: Excellent

Risan Gårdens Gurgla s33624/2009 
Ägare: Lena Strandholm Germundsson, Uppsala 
Ökl: Very Good

Sund Stamm’s Everlasting Love s64195/2006 
Ägare: Karin Westerback, Södertälje 
Ökl: Excellent

Sund Stamm’s Heartbraker Harmony s11664/2008 
Ägare: Margaretha Fjällberg, Huddinge 
Ökl: Excellent Ökk: 3 CK

NO UCh Sund Stamm’s I Am Ientami  s57303/2008 
Ägare: Oddbjörg Berge, Norge 
Ökl: Excellent Ökk: 2 CK

Vångström’s Paws Tanya s59999/2006  
Ägare: Kristin Järpén, Gullringen 
Ökl: Very Good

Westerner Arizza s36171/2009  
Ägare: Claes Samuelsson, Tranås 
Ökl: Excellent

Westerner Avalon s36173/2009 
Ägare: Marita & Göran Carlstedt, Mora 
Ökl: Excellent Ökk: 1 CK Btkl: 4

Championklass, Tikar 
NO UCh DK UCh Agda s52212/2005 
Ägare: Janne Dale Angeltveit, Norge 
Chkl: Excellent Chkk: 3 CK

NO UCh DK UCh Dericha av Geehrbacch nO00557/06 
Ägare: Björg Anne Åsstuen, Norge 
Chkl: Excellent

SE UCh NORD V-07 Essmania’s Alzea s61957/2006  
Ägare: Kicki Svalin, Svenljunga 
Chkl: Excellent Chkk: 2 CK Btkl: 2

NO UCh Essmania’s Bonica s68017/2007 
Ägare: Hanne Branil, Norge 
Chkl: Excellent

WW-10 SE UCh NO UCh DK UCh SE V-09 Leiionspitz 
Eye-catching Elexa s34328/2008
Ägare: Marita & Göran Carlstedt, Mora 
Chkl: Excellent Chkk: 4 CK

NO UCh NO V-10 Ingeborg av Geehrbacch 
nO34319/09 
Ägare: Kent R Husom & Håkon Hjörnstad, Norge 
Chkl: Excellent Chkk: 1 CK Btkl: 1 Cert Champion BIR/BIS

SE V-10 SE UCh Risan Gårdens Davida s67419/2007
Ägare: Sofie Lönn, Sandviken 
Chkl: Excellent

SE UCh Sund Stamm’s Chica Champange 
s52884/2005 
Ägare: Susanne Bengtsdotter, Katrineholm 
Chkl: Excellent

SE UCh Sund Stamm’s Zenora Zemona s13053/2004 
Ägare: Susanne Bengtsdotter, Katrineholm 
Chkl: Excellent

Veteranklass 8 år -, tikar
C.I.B. NORD UCh Leiionspitz Hedda s16244/2003 
Ägare: Kent R Husom & Håkon Hjörnstad, Norge 
Vetkl: Excellent Vetkk: 2 CK

C.I.B. SE V-05 NORD UCh DK UCh KBHV-04 NORD 
V-04 Söskärs Cera s49774/2000
Ägare: Marita & Göran Carlstedt, Mora 
Vetkl: Excellent Vetkk: 1 CK Bästa veteran/BIR-veteran

seniorklass 10 år -, Hanar 
(inofficiell)
FI UCh SE UCh Zeldas Speed King s20244/2001  
Ägare: Tarja Räsänen, Gävle 
BIM-Senior

seniorklass 10 år -, tikar 
(inofficiell)
C.I.B. SE V-05 NORD UCh DK UCh KBHV-04 NORD 
V-04 Söskärs Cera s49774/2000
Ägare: Marita & Göran Carlstedt, Mora 
BIR/BIS-Senior

avelsklass
C.I.B. NORD UCh FI UCh FI V-07 KBHV-08 Adam av 
Geehrbacch n20275/03
Tävlar med avkommor: 51, 113, 114, 130 
2 hp

SE UCh Foxfire Loke Barneyson s17399/2005
Tävlar med avkommor: 60, 81, 120, 121 
4 hp

C.I.B. NORD UCh FI UCh NV-04 Leiionspitz Chirac 
s55841/2001
Tävlar med avkommor: 31, 32, 50, 128 
Oplacerad

SE UCh FI UCh DK UCh Nord V-08 Risan Gårdens 
Celeste s52207/2005
Tävlar med avkommor: 15, 83, 117, 131 
1 hp Bästa avelsklass

SE UCh Sund Stamm’s Chica Champange 
s52884/2005
Tävlar med avkommor: 31, 32, 113, 114 
3 hp

uppfödarklass
Essmania’s, Anette Essman
Oplacerad

Filurias, Ingela Ågren
Oplacerad

Foxfire, Ulla-Carin Totney
1 hp Bästa uppfödarklass

Geehrbacch, Kent R Husom & Håkon Hjörnstad
3 hp

Leiionspitz, Marita & Göran Carlstedt
4 hp

Lovely Megan’s, Suzanne Bengtsdotter
Oplacerad

Risan Gårdens, Karin Hallgren
2 hp

Sund Stamm’s, Susanne Lundgren
Oplacerad

lika som bär
Balder-Balder Arttu Makalös och Balder-Balder 
Minna Makalös

Bästa huvud och uttryck 
Hanar: Daqelas Piri Piri

Tikar: Leiionspitz Kindharted Kiwi

 
 Foto: Marita CarlstEdt
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Windis EPi
Min Windi fick EPI. Det kändes 
så osannolikt att hon fått just 
den sjukdomen. Jag hörde talas 
om EPI för första gången för 
många år sedan. Det var Bitten på 
Mabuh’s kennel i Danmark som 
berättade att det då hade startat 
en forskning angående eurasier 
och EPI. Hon uppmanade mig att 
skicka in blodprov för forskning-
ens skull till Merete Fredholm 
som höll i den. Jag skickade då in 
på de tre hundar jag hade. 

Jag är av naturen en nyfiken person så jag 
läste allt jag hittade. Samlade information 
från de som visste mer. Det fanns redan 
då några hanar som hade gett flertalet 
avkommor med EPI.  Dessa hanar finns i 
många stamtavlor hos våra hundar. Jag 
såg att en parning ägt rum i Sverige med 
dessa hanar på var sin sida i stamtavlan 
och tänkte att den kullen ska jag ha koll 
på. Det visade sig senare att det faktiskt 
dök upp en EPI-valp i den kullen. Så 
sorglig men hur ska man kunna veta när 
det slår till? Har sedan fortsatt att ha koll, 
samlat information och grävt och varit 
nyfiken.

I slutet av november 2010 var Windi en 
aning för ljudisolerad för min smak och 
för hennes välbefinnande.  Jag körde över 
henne på ett lightfoder av samma märke 
som hon ätit. Det fungerade bra i ungefär 
en månad sedan blev hon superhungrig. 
Hon tappade lite i vikt och såg bättre ut 
men hon var mathysterisk. Hon kastade i 
sig maten på två röda sekunder vilket hon 
aldrig gjort tidigare och jag märkte ju att 
hon inte var mätt. Så fort man rörde sig 
mot köket for hon upp och sprang efter, 
hoppade och tiggde.  En dag när hon 
varit hemma när jag var och handlade 
hade hon öppnat dörren till sophinken. 
Jag vet att det fanns kaffesump där man 
det återstod endast några korn som låg 
kvar på golvet.  Allt som kunde ätas var 
borta och lite till och detta var inte ett 
beteende som Windy hade haft tidigare. 
Någon dag senare när jag var ute med ett 
par hundar kom jag hem och då hade hon 
åter igen öppnat sopskåpet och smulat 
sönder ett helt paket maskindiskmedel. 
Det låg utspritt på köksgolvet och plasten 

var öppnat och det var i smulor. Nu sattes 
”lås” på skåpet så hon inte kom in.

Man kunde gå och plocka upp något ur 
fickan, då kom hon bakifrån och hoppade 
och tog det man hade i handen. Cigaretter 
snodde hon och annat som hon kom åt. 
Det var en ständig jakt på mat och hon var 
hela tiden stressad.  Jag kollade avföring 
men märkte inget speciellt i början. En 
dag kom hon farande med munnen full 
i hundskit. Hon hade börjat äta även 
detta och det var bara att sätta igång och 
rensade i hagen. Det var ingen urskiljning 
på vems skit hon tog. Allt gick ner. Nu blev 
jag riktigt rädd och det blinkade EPI-var-
ning på detta. Det är ju ett av de typiska 
symptomen att hunden blir hungrig. Satte 
mig vid datorn och började läsa igen. Vet 
egentligen inte varför jag läste för innerst 
inne visste jag ju. Ringde veterinären och 
åkte och tog ett prov och mycket riktigt, 
värdena var i botten. 

Nu var man inne i den perioden då man 
skulle besluta vad man skulle göra. Har 
kontakt med en borzoi-ägare som har en 
tik med EPI. Ett ständigt problem med 
maten, kan bara äta en sorts mat samt får 
medicin. Tiken hatar sin mat och vägrar 
nu äta den. Så fort hon får något annat 
rasar magen ihop och hon blir dålig. Tiken 
tvångsmatas nu tre gånger om dagen för 
att få i sig näring. Man blir bara så ledsen. 
En schäferägare här i stan har en tik som 
medicineras och äter specialmat. Hon får 

med jämna mellanrum utslag som kliar 
och blir till sår. Dessa vätskar och blir 
större. Hon får då cortisonbehandling 
under längre period och sedan försvin-
ner det. Har nu haft sådana utslag i tre 
omgångar.  Ville jag utsätta Windi för 
sådant här. Visst, en del hundar svarar bra 
på behandlingen men skulle jag prova? 
Funderade mycket och pratade med andra 
uppfödare och fick mycket stöd. Nej, jag 
beslutade efter mycket om och men att 
Windi inte skulle bli någon försökshund på 
området. Hon fick somna in och slippa lida 
mer. Jag ångrar inte mitt beslut men jös-
ses vad jag saknar denna hunden, hon var 
så speciell. Kan man bidra med något till 
forskningen runt EPI vill jag göra det. Ska 
skicka in prover till SLU på de hundarna 
jag har hemma. De förra blodproven gick 
till Danmark men forskningen har nu 
övertagits till Sverige där det är tre andra 
raser som också ingår, schäfer, långhårig 
collie och chow chow. Har även kontaktat 
en forskare på SLU och frågat om han 
har nytta av stamtavlor på EPI hundar 
men ej fått svar ännu. Vi får hoppas att 
forskningen går framåt och att vi så 
småningom ska ha ett DNA-test där vi kan 
urskilja bärarna från icke bärare av denna 
sjukdom och till dess får vi hoppas att så 
få hundar som möjligt drabbas. Tänk efter 
innan du avlar och har du inte kunskapen 
om var det eventuellt kan finnas EPI, ta 
hjälp av de erfarna.

anette Essman

avelskommittén informerar
Så gott som från början har vi ve-
tat om att det funnits bukspott-
körtelrubbning i vår ras, exokrin 
panceras insufficiens, kallas EPI. 
Från början fram till nutid har 
väldigt få hundar drabbats, men 
de senaste två åren verkar det 
plötsligt som att flera hundar ur 
olika familjer blivit sjuka.

Avelskommittén vill få en bättre bild över 
läget i vår ras och se hur allvarligt det är 
ställt. Är det ett problem i rasen eller inte? 
Vi vet inte hur många hundar som är sjuka 
men det vill vi ta reda på med hjälp av 
hundägare och uppfödare.

En EPI-sjuk hund blir mager trots att den 
äter bra, den är lös i magen och blir ”sjuk”, 
man förstår att något är fel. Sjukdomen 
bekräftas av ett blodprov där man mäter 
halten matsmältningsenzym, ett TLI-test. 
Sjukdomen är genetisk och man tror sig 
veta att sjuka hundar har fått sjukdomen i 
arv från båda sina föräldrar. En sjuk hunds 
båda föräldrar är alltså anlagsbärare. Har 
de sjukdomen i enkel uppsättning blir de 
själva inte sjuka, men ger den i arv till sin 
avkomma. Om en sjuk hund redan fått 
avkomma anses alla valpar vara bärare av 
sjukdomen, även om föräldern var frisk 
när valparna föddes. Det ser ut som att 
genen är väl spridd i eurasierstammen, det 

är inte någon enskild linje som är bärare. 
Sjukdomen är allvarlig, den går ibland att 
behandla men inte att bota. Sjuka hundar 
som svarar på behandling måste få 
specialkost och mediciner i hela livet om 
de ska överleva. Man kan (ännu) inte testa 
vilka hundar som är anlagsbärare, det är 
bara de som fått sjuka valpar eller själva 
är sjuka som man säkert vet är bärare av 
sjukdomsgenen. Vissa har tagit blodprov 
för att testa sina friska hundar, men svaret 
de fått är bara att hunden är frisk just nu, 
mer kan man inte veta.

Avelskommittén ber dig som har eller har 
haft en sjuk eurasier att rapportera det 
till ett nyss upprättat sjukdomsregister 
som till att börja med bara kommer att ta 
in information, inte lämna ut. Det är bara 
hundägaren eller uppfödaren till en sjuk 
hund som kan rapportera till registret och 
hundens sjukdom skall vara fastställd av 
veterinär. Inom ett år hoppas vi kunna 
göra en utvärdering av läget. Registret blir 
eurasierklubbens officiella register, skickar 
du in din sjuka hunds uppgifter godkän-
ner du också att resultatet får behandlas 
av avelskommittén så som vi tror blir 
bäst för rasen. Tanken är inte att hänga ut 
någon enskild person eller hund, tanken 
är att få mer information om sjukdomen 
och dess spridning i vår ras och hur vi ska 
göra för att begränsa sjukdomen. Vi vill 

förstås inte att fler hundar än nödvändigt 
ska bli sjuka!

De sjukdomar vi är intresserade av att få 
ökad kunskap om inom rasen är förutom 
EPI även sköldkörtelfel och magomvrid-
ning. Det är dessa tre sjukdomar vi vill att 
du rapporterar om till registret. Kontakta 
någon i avelskommittén, det går bra att 
skicka ett mail, ringa eller skicka ett brev 
på posten. Våra kontaktuppgifter finns 
bland andra adresser i tidningen. Uppge 
din hunds stamtavlenamn eller regist-
reringsnummer samt vad för sjukdom 
den har och hur gammal hunden var när 
sjukdomen bekräftades av veterinär.

Vi hoppas kunna ge mer information 
om i första hand EPI men även om andra 
sjukdomar i rasen under året. Planen är 
att regelbundet rapportera om vad vi 
kommer fram till, leta artiklar i ämnet 
och publicera dem i tidningen och på 
hemsidan, kontakta försäkringsbolagen 
och höra vad de har för statistik samt att 
kontakta specialintresserade veterinärer 
för att be dem om information och råd.   

Är det något du funderar på, tveka inte att 
kontakta avelskommittén, vi finns för att 
hjälpa dig!

anna-karin lundberg,  
sammankallande i avelskommittén

Raskompendium  
föR euRasieR
Raskompendiet finns att köpa från klubben, 
sammanställt inför domarkonferensen 2008. Här 
står mycket rasnyttigt för den eurasierfrälste, 
illustrerat med bilder i färg.

Pris: 100 kr inkl porto.

Beställ via sekreteraren i klubben på e-mail 
eller telefon, se under styrelsen på annan plats i 
tidningen.

Pengarna sätts in på klubbens bg: 5101-5030, 
ange raskompendium + namn.

almanacka 2012
Då är det dags att börja fundera på almanacka 
2012 och till det behöver vi givetvis foton på era 
vackra eurasier. Foton i olika miljöer, dock utan 
människor (barn är okej). Jag behöver foton från 
alla årstider. Fram till 1 november tar jag emot 
foton och almanackan kommer sen att finnas till 
försäljning från början av december. 

Pris och mer uppgifter kommer i nästa nummer 
av Eurasierbladet. Skicka dina digitala bilder till 
mkma@bredband.net. Tänk på att de ska vara 
stora och ha bra skärpa i liggande format.

Marita Carlstedt

mailto:mkma@bredband.net
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På jakt efter sjukdomsgener
Just nu pågår det i Uppsala forsk-
ning för att kartlägga genetiska 
sjukdomar hos hund. En av dessa 
sjukdomar är EPI (Exokrin Pan-
kreas Insufficiens) som främst 
drabbar eurasier och ett fåtal 
andra raser. Denna genetiska 
sjukdom är kronisk och sätter 
hela matsmältningssystemet ur 
funktion genom att de verktyg 
som behövs för att bryta ned 
maten förstörs. Förenklat kan 
det sägas att hunden svälter hur 
mycket den än äter. Genom att 
hitta den genetiska förändring 
som orsakar sjukdomen vill vi på 
sikt kunna minska frekvensen av 
sjuka hundar i rasen. 

En genetisk sjukdom skiljer sig från 
t.ex. en infektiös sjukdom genom att 
vara ”förprogrammerad” och ärvs från 
föräldrarna. Arvsmassan kan ses som 
den bruksanvisning som krävs för att en 
individ ska utvecklas och fungera och när 
ett fel uppstår kan det leda till att kroppen 
hamnar i ett sjukdomstillstånd. Det 
betyder inte alltid att föräldrarna är sjuka 
men någon av dem (eller båda) bär på ett 
sjukdomsanlag. Schäfer och långhårig 
collie har liksom eurasier en ökad risk att 
drabbas av bukspottskörtelrubbning. 
Detta mönster att sjukdomen oftare drab-
bar några få raser tyder på, förutom att 
det ”verkar gå i arv”, att den är genetiskt 
betingad. 

Troligen en autoimmun sjukdom 
Immunförsvaret är till för att skydda 
kroppen från yttre angripare (virus och 
bakterier etc.) med en mängd olika 
finessrika reaktioner. En av förutsättning-
arna för att upprätthålla försvaret och 
hålla kroppen oskadd är att kunna avgöra 
vad som tillhör den egna kroppen och vad 
som kommer utifrån. Detta visar sig t.ex. 
i svårigheten med transplantationer då 
immunförsvaret känner av att något icke 
kroppseget och försöker stöta bort den 
okända vävnaden.

När kroppen misstar delar av den egna 
kroppen för yttre fiender kallas det 
autoimmunitet. Den typ av bukspotts-
körtelrubbning som drabbar eurasier är 
troligen en autoimmun sjukdom där en 
viss typ av celler i bukspottskörteln bryts 

ner av hundens eget immunförsvar. De 
cellerna som angrips kallas acinär-celler 
och har som uppgift att utsöndra de 
enzymer som behövs för att kroppen ska 
kunna bryta ner mat. Saknas dessa tas inte 
näring upp och maten förblir obearbetad 
vilket gör att hunden är ständigt hungrig, 
får diarré och magrar av. 

Kronisk men behandlingsbar 
Sjukdomen diagnostiseras med hjälp av 
ett s.k. TLI- ‐test som mäter koncentratio-
nen av matsmältningsenzym i blodet. Att 
enzymerna saknas kan även bero på andra 
sjukdomstillstånd men om en ung eurasier 
eller någon av de andra predisponerade 
rasernas uppvisar låga eller obefintliga 
värden är det troligen pga. en genetisk 
förändring. EPI är kronisk och hunden blir 
aldrig frisk men det finns sätt att behandla 
så att hunden kan leva med sjukdomen. 
Genom att till varje måltid tillsätta 
de enzymer som saknas kan hunden 
tillgodose sig maten igen och leva som 
vanligt. Tyvärr kan ibland hunden ha svårt 
att återhämta sig om den är illa däran vid 
diagnos men oftast tillfrisknar de snabbt. 

Forskning för friskare hundar 
På Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
och Uppsala universitet pågår just nu 
ett forskningsprojekt med målet att 
finna den eller de genetiska förändringar 
som gör att hundarna blir sjuka. Liksom 
många andra autoimmuna sjukdomar 
verkar EPI vara en komplex sjukdom som 
orsakas både av en kombination av flera 
olika gener och okända miljöfaktorer. 
Det betyder att en hund med en viss 
genuppsättning i kombination med en 
särskild yttre påverkan löper stor risk 
att drabbas av sjukdomen. Genetiska 
analyser När vi studerar genetiken bakom 
sjukdomen använder vi DNA (som enklast 
utvinns ur ett vanligt blodprov) från en 
grupp individer som har sjukdomen och 
en grupp friska individer av samma ras. 
Hundar som ingår i den friska gruppen får 
inte ha en nära släkting med sjukdomen 
och ska helst vara så gammal som möjligt. 
Detta beror på att hunden kan drabbas 
av sjukdomen senare i livet och kan då 
ha hamnat i fel grupp i studien. Vi “läser” 
sedan med avancerad genteknik genom 
hela hundens arvsmassa och söker efter 
en region i arvsmassan där den sjuka 
gruppen skiljer sig från den friska. De delar 
av arvsmassan som ser olika ut mellan 
grupperna studerar vi sedan noggrant för 

att finna den exakta genetiska föränd-
ringen som orsakar sjukdomen. 

Vad händer sen? 
Med kunskapen hoppas vi kunna utveckla 
ett så kallat gentest där man tidigt kan 
se om en hund löper större risk att få 
sjukdomen. Har man kännedom om att 
en individ bär på en sådan riskfaktor 
kan man tidigare ställa rätt diagnos och 
man ökar hundens chanser till ett långt 
och aktivt liv. Raserna som helhet skulle 
också förbättras avsevärt om man tidigt 
kan upptäcka sjukdomar som kanske inte 
drabbar hunden förrän sent i livet och då 
med diffusa symtom. En hund som bär på 
sjukdomsanlaget kan man då undvika att 
använda i avel och kommande generatio-
ner hundar av rasen skulle vara friskare. 

Mia olsson  
Mia.olsson@imbim.uu.se

sÅ kan du vara med 
OcH Hjälpa till! 
för att kunna genomföra den här 
studien är vi i behov av hundägare 
som liksom vi vill verka för friskare 
hundar i framtiden. 

det enda vi behöver är ett blodprov 
från hunden som tas av hundens 
egen veterinär samt att ni som ägare 
fyller i en enkät angående hundens 
hälsa. vi tar tacksamt emot prov 
från eurasier som antingen har fått 
diagnosen epi eller är över 5 år och 
friska utan nära släktingar med epi. 
tveka inte att höra av er med frågor 
eller att titta in på vår hemsida  
http://hunddna.slu.se

Vänliga hälsningar från hundgenom-
gruppen på uppsala universitet/slu 

genom Mia olsson 

lydnadseurasiern carmen  
har slagit till igen
Nyligen blev Carmen (Fridlyckans 
Alma) uppflyttad till elitklass i 
lydnad, den första eurasiern i Sve-
rige som tagit sig så långt. Grattis 
till Carmen och hennes förare 
Karin Ström! 

Vilken bedrift! Berätta lite om hur det 
gick till.
Tävlingen gick på SBK’s Göteborgsavdel-
ning. En kvällstävling med massor av folk, 
hundar och mycket stim. Fyra klasser gick 
på planen samtidigt, så det fanns mycket 
som kunde störa.  
Från början tyckte Carmen att miljön var 
väldigt ovan och konstig, men eftersom 
vi drog startnummer 7 hade vi massor av 
tid innan vår start och Carmen kunde bo 
in sig lite.  
När vi gick in på planen var målsättningen 
att stötta Carmen och hålla henne på gott 
humör genom programmet. Eftersom hon 
är väldigt känslig för sinnesstämningar 

ställs ju stora krav på att matte ska upp-
föra sig och vara 100% alert och ”med”. 
Något som kanske är lättare sagt än gjort 
just under tävling. Nåväl, både Carmen 
och matte skötte sig rätt bra och vi tuffade 
på genom momenten ett efter ett. Det 
är en (bra)bit kvar tills vi fungerar lika 
bra ihop på tävling som på träning, och 
eftersom själv är den hårdaste domaren 
trodde jag inte alls vi presterat så pass fina 
betyg.  
Men när det var prisutdelning och 
tävlingsledaren delade ut protokoll från 
botten och uppåt (den som fått sämst 
resultat förtjänar första tjing på att välja 
tröstpris) så stod hon till slut där med 
bara ett protokoll kvar i handen! Mitt och 
Carmens med ett kryss i den magiska 
lådan för ”1:a pris”!! Wohoo!! Vi hade 
klarat poänggränsen för 1:a priset och var 
uppflyttade till elitklassen!! J

Vad har du för planer nu med Carmen?
De närmsta planerna är att Carmen 
skall lånas ut till sin uppfödare, Helena 
Jansson på Fridlyckans kennel, och åka 
på blindträff med trevlig hane… och 
att detta möte ska resultera i ett gäng 
bäbiseurasier. 

Planerna annars för träning och tävling 
är att i lydnaden erövra titeln ”LP3” som 
innebär att man upprepat bedriften att 
ta 1:a pris i lydnadsklass 3 vid tre tillfällen 
innan vi ger oss på elitklassen.  
Men just nu är vi lite less på att träna 
lydnadsmoment som Carmen egentligen 
redan kan, så vi satsar på att träna in 
lydnadsmomenten som behövs för 
att tävla högre klass i spår samt fixa till 
ett effektivare och mer domarvänligt 
uppletande. 

anna Frisk

lydnadseurasiern Carmen har slagit till igen.
 Foto: karin ströM
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Promenader
En eurasiervalp behöver inte gå på 
promenad, den behöver uppleva nya 
saker, att umgås med andra hundar och 
människor, att gå i koppel m.m. Lagom 
promenad med en valp på åtta veckor är 
fem minuter åt gången (dock flera gånger 
om dagen), sen kan man öka på fem 
minuter för varje månad upp tills den blir 
åtta månader gammal då en eurasier har 
vuxit klar på höjden. Detta gäller koppel-
promenader. Dock kan den givetvis vara 
lös längre stunder och leka, då springer 
den, vilar, springer igen osv. Då den är 
lös rör den sig på ett annat sätt, det blir 
mer hopp och skutt men den ska för det 
inte springa omkring i mer än tio minuter 
(gäller när du fått hem din valp) åt gången 
på promenaden när den är lös, sen ökar 
man på efterhand. 

Är den sen lös på gården är det en helt 
annan sak, då leker den, vilar, leker igen 
osv. och kan då vara ute längre perioder.

En valp säger inte till när det räcker, den 
hänger på så länge ägaren rör sig och när 
den sen väl ”stupar” av trötthet var det 
egentligen nog för länge sedan, så vänta 
inte på att valpen ska visa att den är trött 
utan avsluta innan dess. Ingen skidåkning, 
cykling, drag eller annat hårdare arbete 
innan hunden är ett år.

En valp kan visst gå i trappor men det ska 
inte vara en lekplats, och bor du många 
våningar upp utan hiss så bär du givetvis 
din valp den första tiden. Dock ska den 
absolut få gå i trappor för att transportera 
sig mellan våningarna i ditt hus eller 
liknande.

Lek med andra hundar
En eurasiervalp kan givetvis och ska leka 
med andra hundar. Låt den först och 
främst leka med valpar i sin egen ålder 
och storlek och låt inte valpen leka tills 
den stupar utan sätt stopp innan dess. 
Vuxna trygga och lugna hundar är också 
bra att leka med och de är också duktiga 
uppfostrare. Lägg dig inte i om en vuxen 
hund uppfostrar din valp så länge det inte 
blir blodvite, en valp kan skrika och tycka 
synd om sig själv när den blir tillsagt men 
sån är livets hårda skola och det är nyttigt 
för dem. När en mamma uppfostrar sina 
valpar är det inte några ”softa metoder” 
som gäller utan här är det ”sluta nu” som 
gäller!

Lämna själv hemma
Jag tror inte eller vill väl egentligen säga 
att en eurasier inte är svårare att träna till 

detta än någon annan ras. Däremot så är 
eurasier väldigt duktiga att ”läsa” sin ägare 
och linda dem runt sitt finger, eller snarare 
sagt tass, och det mesta beror nog mer på 
ägaren än att man har just en eurasier.

Hur gör man då för att träna sin eurasier-
valp att vara ensam? 
När du har fått hem din valp och den 
känner sig trygg i sin nya miljö och med 
sin nya familj så är det dags att börja med 
träningen, alltså ca 1-1½ vecka efter att 
du har fått hem den. Vänta inte längre. 
Det handlar då om några få minuter som 
man lämnar dem själv och man gör det 
när valpen är trött, aldrig när den nyss har 
vaknat eller är jättepigg. Man klär på sig, 
säger hej då och kommer på en fras som 
man alltid använder. Jag säger, stanna, 
kommer snart, och då vet mina hundar att 
de inte får följa med. Man gör ingen större 
affär av att man går som att t ex sätta sig 
ner och börja kramas och låta allmänt 
bedrövad över att man ska lämna valpen. 
 
Sen är det viktigt att man lämnar sitt då-
liga samvete hemma i garderoben. Ja, då 

har man stängt dörren och innanför sitter 
en ledsam valp som blev ensam. Man går 
därifrån och struntar att lyssna så mycket 
(det dåliga samvetet är hemma vet ni). 
Du går därifrån så att inte valpen hör dig, 
sätt dig gärna ute, gå till tvättstugan, 
hämta posten etc. Oftast lägger den 
sig ner och blir tyst när den inte hör dig 
längre.

Om valpen är tyst efter en liten stund 
så går man lugnt tillbaks efter ca fem till 
tio minuter. Om valpen för liv så får man 
absolut inte gå tillbaks så länge valpen 
för liv och är ledsen, då får man vänta 
ytterligare. Det räcker med att valpen har 
lyckats kalla in dig en gång för att du får 
jobba ännu mer nästa gång du ska träna 
detta, du kom ju när jag ropade och det 
har den snabbt snappat upp, för de är 
smarta, tyvärr var ju inte matte/husse lika 
smart! 
 
När du kommer in genom dörren så gör 
ingen affär av detta även om valpen är 
sjövild och superlycklig över att du har 
kommit hem. Var lite nonchalant de första 

Eurasier, från valp till vuxen 
några råd på vägen!

Grattis till din nya valp, du har nu 
fått hem en liten fyrbent vän som 
förhoppningsvis kommer att fin-
nas i ditt liv i många år framöver. 

Här kommer jag att berätta lite om hur 
en eurasier är och vad som kanske väntar 
dig under de närmaste två åren då din 
eurasier utvecklas från valp till vuxen. En 
eurasier kan kallas vuxen vid ca två års 
ålder och under perioden fram till dess 
så är det mycket som händer i din hunds 
kropp och knopp. Dock utvecklas de i 
kroppen med massa och bredd ända upp 
till fyra års ålder. Som nybliven eurasierä-
gare vill jag hjälpa dig att förstå vad som 
händer och varför din hund beter sig som 
den gör.

När du får hem din valp så är den minst 
åtta veckor gammal och uppfödaren bör 
ha lagt den grundläggande tryggheten 
genom att den har fått uppleva nya saker 
i sitt hem, både inne och ute. En eurasier-
valp ska vara nyfiken på att undersöka nya 
saker.

Väl hemma med sin nya valp så tar man 
det lugnt de första dagarna och låter 
valpen bekanta sig med sin nya miljö, 
både inne och ute, och de människor som 
kommer att finnas i hundens dagliga liv. 
Lägg inte ut några tidningar inne som 
den ska kissa på, det är två steg bakåt i 
fel riktning. Det du säger till din valp med 
några tidningar är att det är tillåtet att 
kissa inne. Ta hellre ut den ofta och var 
steget före, vänta inte alltid på att den ska 
säga till. När en valp blir kissnödig så är 
det oftast för sent om du inte är på alerten 
då en valp inte har förmåga att hålla sig 
som en vuxen hund. Ta ut din hund när 
den lekt en stund, när den vaknar, när 
den har ätit och på så vis lär du den att 
sådant gör man ute, beröm den gärna. 
Många uppfödare har redan lagt denna 
grund när valpen flyttar och det är inte 
ovanligt att en eurasiervalp är i stort sett 
rumsren redan vid åtta veckors ålder. Skäll 
aldrig på en valp som råkar lätta på trycket 
inne utan bär ut din valp och visa att här 
gör man ifrån sig, polletten trillar ner så 
småningom, olika på olika individer.

Gå gärna en valpkurs/valputvecklings-
kurs med din valp, det är både nyttigt 
för valpen och för matte/husse. Träna 
din hund med att titta den i munnen 
ofta och beröm den, gäller även andra 
kroppsdelar. Borsta/kamma den ibland 
även om det inte behövs så att den vänjer 
sig. En eurasier behöver ha mycket social 
träning när den är valp, den mentala 
miljön avgör hur den ska uppfatta och 
tolka sina sinnesintryck framöver. Det som 
händer valpen blir inpräglat, bestående 
och självklart. Låt därför valpen vara med 
om positiva upplevelser så att den blir 
självsäker och harmonisk. Överdriv dock 
inte utan ta med din valp på det som ingår 
i ditt dagliga liv, att få följa med i bilen till 
affären och vara i bilen själv en stund är 
bara det en nyttig upplevelse.

Se till att den träffar äldre harmoniska 
hundar, ser andra djur, upplever olika 
miljöer, olika dofter, olika människor 
och annat som den sen ska träffa i sin 
vardagliga miljö. Dock inte allt på en gång 
utan i väl avvägda mängder anpassade till 
valpens mentala förutsättningar för att ta 
till sig nya intryck och smälta dem.  

Var trygg med din valp, dalta inte med 
den utan tillrättavisa och beröm den och 
visa vad som är rätt och fel. Reagerar din 
valp med rädsla mot något så trösta den 
aldrig utan var neutral. Om du börjar 

trösta din valp så säger du direkt att ”ja 
visst är detta farligt men matte/husse är 
här för att rädda dig” och ingen valp eller 
för den del vuxen hund blir trygg med en 
ägare som säger att allt är farligt. En trygg 
eurasierägare får en trygg hund!

Så börjar vardagen med allt vad det 
innebär, du ska nu forma din hund till ”hur 
du vill ha den”. Vardagssysslor ska fungera 
och det finns några saker som man som 
eurasierägare kanske oftare stöter på, ett 
av dem är kloklippningen som många kan 
tycka blir ett problem. 
Många eurasier är lite pipiga och gnälliga, 
andra kan skrika i högan sky för att man 
ska klippa klorna. Man behöver inte mer 
än ta fram klotången så kommer skåde-
spelartalangerna fram. 
Jag kan nästan lova att de flesta uppföda-
re har klippt klorna på valparna innan de 
har åkt och det utan problem, nu kommer 
man till sin nya flock och där testar en 
eurasier gärna och utan att ägaren märker 
det så mycket.  Vem bestämmer? Kan jag 
slippa?

När det så är dags för kloklippningen 
brukar det visa sig vem som är starkast, 
hunden eller ägaren och tyvärr så vinner 
hunden allt för ofta. Därför är det viktigt 
att du som husse/matte alltid slutför det 
du har påbörjat oavsett hur hunden låter 
eller protesterar, vinner den första gången 
kommer den att testa ännu mer nästa 
gång. Det gör inte ont utan det är ett sätt 
som många eurasier gör för att slippa. 
Dalta inte, klipp klorna, säg inte så mycket 
under tiden men beröm den när ni är klar. 
Som en av mina valpköpare berättade: ”i 
början när vi skulle klippa klorna på vår 
lilla valp var det totalt kaos. Han skrek i 
högan sky, slingrade sig som en orm och 
till och med kissade ner sig själv (och 
matte och husse med för den delen) för 
att slippa ifrån denna i hans tycke olidliga 
behandling. Men vi fullföljde alltid alla 
kloklippningar och idag när vår hund 
snart är tre år så viftar han på svansen när 
klotången kommer fram. Han vet ju att 
han alltid får en köttbulle efteråt!”. Detta 
gäller sen allt som en eurasier kan känna 
lite olust till, t ex. veterinärbesök – ta upp 
din hund och sätt den på bordet med 
bestämd hand, dalta inte.

sonny som unghund.

sonny som valp.
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En eurasier är en hund som enligt 
standarden ska vara reserverad, eller ett 
bättre uttryck tycker jag är ointresserad av 
främlingar. Det är inte en ras som slänger 
sig runt halsen på allt och alla, dock finns 
en och annan eurasier som kan vara mer 
glad och framåt än genomsnittet. Även 
om de har ett ointresse i främmande så 
måste de lära sig att bli hanterade av främ-
mande och att hälsa. En del hälsar frivilligt 
och har inga större problem med att låta 
sig hanteras av vare sig veterinär, domare 
vid utställning eller av främmande på 
besök, medan för andra måste man visa 
vägen och tala om vad man vill att den ska 
göra. Den behöver inte älska situationen 
men ska bete sig bra och acceptera den.  

Att jaga eller inte jaga
Jaktlust är inte önskvärt hos eurasier men 
visst finns det en och annan eurasier med 
mer jaktlust än vad man kan önska.  I näs-
tan alla eurasier finns det lite jaktinstinkt 
men sen beror det nog lite på oss ägare 
hur mycket vi tillåter att detta kommer 
fram i vår egen hund.

Dock finns några grundläggande saker att 
ta i beaktande för att slippa ha en eurasier 
som jagar. Först och främst, ha din valp 
lös så mycket som möjligt (glöm dock 
inte koppelträningen) och ha godis med 
dig som du visar din hund när ni börjar 
promenaden/eller där du har den lös. Kalla 
in din valp ofta och ge den växelvis bara 
ett beröm/kram och godis, visa att du är 
nöjd med det den utför. 
När de börjar komma upp i sju till tio må-
naders ålder så kommer du att upptäcka 
att din valp/unghund inte längre lyssnar 
så bra och mitt råd är då att du använder 
kopplet till 100%. Inte alla eurasier sticker 
iväg i denna ålder men om den gör det 
och har stängt öronen så låt den inte vara 
lös mer än i inhägnade områden.

Samma sak gäller om inte ännu mer när 
den kommer in i sin riktiga ”tonårsperiod” 
som brukar komma omkring 12 -15 
månader ålder. Då är kottarna större än 
någonsin och släpper inte igenom något 
som de inte vill höra. Då är det kopplet 
som gäller till 150% och tillåt aldrig din 
hund att få chansen att sticka iväg. Även 
om hunden inte har så hög jaktinstinkt så 
kan de i denna ålder lära sig mycket som 
de inte ska lära sig. Att jaga är ju riktigt 
skoj och lyckas de då få ”valuta” för att 
de sticker så kan de fortsätta med det 
även om de har kommit ur sin ”tonårstid/
trotsperiod”.

Har den däremot inte fått chansen att 
jaga är det troligt att din vuxna hund inte 
kommer att ha några sådana idéer om att 
dra efter vilt. 
Hur är det då med det dåliga samvetet! 
Jag har fått höra många gånger att ”ja 
men min hund måsta ju få springa lös 
och få springa av sig”. Varför det? kan 
du inte aktivera din hund på annat sätt 
under denna period? Ta chansen och gör 
andra saker istället, jag lovar att du har så 
mycket igen om du inte tillåter din hund 
att misslyckas när den får vara lös. Hur vet 
jag då att min hund har kommit ur denna 
period? Enkelt, den börjar tycka att du är 
intressant igen och den lyssnar. Jag lovar, 
du ser skillnaden.

Visst går det att träna hunden att inte 
sticka ändå men detta är trots allt en 
ganska enkel metod som alla klarar av och 
jag lovar att du har så mycket igen senare 
om du gör så här. Kort och gott, låt den 
inte misslyckas, och ha inte dåligt samvete 
för att din hund inte får vara lös, den har ju 
all tid i världen att kunna vara lös resten av 
sitt liv om du har kontroll på den och den 
lyssnar på dig.

Slutligen
Dalta aldrig med din eurasier utan 
stötta den i de situationer den känner 
sig tveksam till, de är otroligt duktiga att 
spela på sin husse/mattes känslor för att 

många gånger slippa undan. En eurasier 
kan låta och gapa och verkligen visa sitt 
misstycke när den inte tycker att den vill 
vara med om något, men som ägare är det 
otroligt viktigt att vara en klar och stark 
ledare som visar vad som är okej eller inte. 
Eurasiern är en riktig teaterapa och spelar 
gärna ut allt den kan för att du ska tycka 
synd om den.

Glöm inte att eurasier är hundar som inte 
älskar allt och alla, och som ibland väljer 
vem de vill hälsa på. Några meningar 
från rasstandarden: ”Eurasier skall vara 
självmedveten, lugn och balanserad med 
hög retningströskel. Den har stark bind-
ning till sin familj och kan vara reserverad 
mot främmande personer utan att vara 
aggressiv”.

De är inte känsligare än någon annan 
ras men är däremot bra mycket bättre 
skådespelare än många andra. Var trygg 
som ägare så blir också din eurasier trygg 
som hund!

Marita Carlstedt

(Texten får inte användas i andra samman-
hang utan skribentens tillåtelse)

fem till tio minuterna och beröm sen 
hunden lugnt och sansat. Inte slänga dig 
på golvet och vara lika sjövild som valpen 
för då har du direkt gjort en affär av detta, 
det var ju något märkvärdigt för annars 
skulle ju inte matte/husse bete sig så här! 
Träna sen detta varje dag och trappa sen 
successivt upp tiden och jag tror att de 
flesta av er får en lugn och trygg valp som 
klarar av att vara själv. Sen ska ju ingen 
hund vara ensam hemma för länge och 
det gäller ju oavsett ras.

Jag tror att de flesta väntar för länge innan 
man börjar denna superviktiga träning, 
man kanske är ledig under sammanlagt 
två semesterperioder i familjen och tycker 
då att detta kan man träna senare och 
visst kan man göra det men så mycket 
mera jobb det blir då. Eller att man har 
hört att en eurasiervalp måste man gå 
varsamt fram med för de är så känsliga, 
vilket jag har hört alltför många gånger.

Även om det finns någon person hemma 
hela dagarna med valpen så kanske man 
en dag behöver lämna den själv så även 
här är denna träning jätteviktig, då ska ju 
inte detta bli ett jätteproblem. Bor man i 
lägenhet eller på sådant sätt att det kan 
störa grannar så berättar man för sina 
grannar att det kanske kommer att bli lite 
liv men att man måste träna sin valp och 
jag tror nog att de flesta förstår.

Olika perioder i valpens/unghundens 
utveckling
Under sina två första levnadsår händer 
det mycket i utvecklingen och det finns 
perioder då en eurasier helt plötsligt bör-
jar bete sig annorlunda än tidigare, vilket 
är viktiga perioder i hundens utveckling 
och helt normala. Det första halvåret i 
en hunds liv kännetecknas av ett glatt 
sinnelag som gör att valpen busar, brottas, 
leker. I aktiviteterna under andra halvåret 
kan hunden bli labil i sitt humör och kan 
börja vakta. Den kan också visa rädsla i 
situationer som den tidigare inte reagerat 
på. Den får rangkänslor, den ifrågasätter. 
Det är viktigt att vara tydlig mot valpen 
och befästa goda vanor. Sen kommer 
trotsåldern med tonårsproblematik, ökad 
koncentrationsförmåga m.m. Då är det 
viktigt att hunden får känna sig behövd 
och duktig. Då behöver den trygghet och 
frihet under ansvar. Stora skillnader kan 
finnas från hund till hund, alla är olika och 
jämför inte syskon med varandra.

16 veckor – 7 månader
Njut. Hunden är stabil i sitt psyke. Passa 
på att träna mycket. Gå gärna en valpkurs. 

Signalerna vi ger är viktiga, vilken ton vi 
använder till valpen osv.

6–12 månader
Den första ”stora” saken som händer är 
att de bli könsmogna och tonårstiden 
börjar. Könsmognaden är en känsloladdad 
period. För tikar så får de sitt första löp 
och för en eurasier kan det vara allt från så 
tidigt som fem månaders ålder till dryga 
året, dock är det vanligast mellan sex till 
tio månaders ålder. För hanen händer 
detta vid ungefär samma ålder och de 
börjar plötsligt intressera sig för dofter 
och det motsatta könet på ett annat sätt, 
de börjar också lyfta på benet. Många blir 
lite halvdöva då det finns så mycket annat 
intressant att upptäcka här i livet.  Vid åtta 
till tio månaders ålder brukar också ”spök-
perioden” infinna sig. Inte på alla men de 
flesta har en mer eller mindre period av 
detta. Helt plötsligt så kan brevlådan som 
har stått där hela tiden vara väldigt mys-
tisk och farlig, kabelvindor efter vägen kan 
vara stora hot, omkullfallna träd, ja faror 
lurar lite var stans tycker en ung hund. I 
denna period är du ganska neutral i dessa 
situationer, passera utan att göra någon 
affär och träna inte för att försöka få bort 
detta. Ömka inte! Då förstärker du rädslan. 
Detta är en normal utvecklig för en ung 
hund och första klivet in i vuxenvärlden. 
Det går över av sig själv bara man inte själv 
gör en stor grej av detta. Viktigt är dock 
att visa hunden omtanke och förståelse. 
Markera tydligt för hunden vad man får 
göra och vad som inte är tillåtet, men ge 
gärna alternativ.

11–15 månader
Nästa stora sak som händer är när man 
får en ”tonåring” i familjen, ja man kan 
verkligen jämföra en människotonåring 
med en hund i åldern 11-15 månader. Jag 
gör som jag vill, kan inte det jag lärt mig 
tidigare, stora kottar i öronen, tänker inte 
hälsa på främmande, mina tänder är mina 
och ingen annan ska titta på dem, ja listan 
kan göras lång. Ta det med ro, det går 
över om du har haft en eurasier som har 
fungerat bra sen tidigare.

Har man en eurasier som har fallit in i 
någon av dessa perioder så tycker inte 
jag att man ska ställa ut om man har den 
ambitionen. Låt denna tid passera utan 
en massa överdriven träning för att man 
tror att man kan träna bort det, för det 
kan man inte, detta är en period som man 
måste gå igenom och som försvinner av 
sig själv. För mycket träning för att träna 
bort detta kan ge motsatt effekt senare i 
hundens liv. Tänk er tonåring och på hur 

mycket som går in i deras kontor. 
Det är också en ålder som många tycker 
att ens eurasier är mager, den byter päls 
från valppäls till vuxenpäls vilket kan vara 
rätt omfattande pälsmängder. Ofta tar det 
lite tid att komma i päls igen. Utseende-
mässigt kan detta vara en ”ful” ålder och 
de är gängliga och smala.

14–18 månader
Hunden är mycket målinriktad, har bättre 
koncentrationsförmåga och har ett stort 
behov av att känna sig duktig. Viktigt att 
du som hundägare tänker på trygghet och 
ge uppgifter som hunden klarar av. Öka 
kraven eftersom hunden måste lära sig 
att lyda ordentligt. Ska kunna koncentrera 
sig längre stunder. Ska kunna gå i koppel 
ordentligt. Spårträning brukar vara bra 
i denna period. Ge den en meningsfull 
tillvaro och bra aktiviteter. Säg ifrån 
ordentligt när hunden är olydig.

17–24 månader
Psykisk mognad och pubertet. Puber-
teten inträder. Tredje könsmognaden. 
I vilt tillstånd försöker nu djuren mäta 
sig med andra och söka en partner. 
Testar dominans. Viktigt här är att befästa 
ledarskapet. Unghunden kan förvandlas 
till en riktig slyngel och börja med olika 
tokigheter. Hundmöten kan bli besvärliga. 
Om du ej fått ordning på hunden innan 
kan den här perioden bli riktigt besvärlig. 
Nya rädslor kan komma. Under denna 
period så händer också mycket och de kan 
byta sätt från vecka till vecka, trotsig en 
vecka, en ängel nästa. De börjar nu närma 
sig vuxen ålder och kan vara väldigt olika 
från vecka till vecka, allt från att trotsa och 
tycka att de är mer vuxna än de är till att 
man ser lugnet och förståndet börjar växa, 
dock faller det nog inte helt på plats förrän 
vid två års ålder. 

Passerar 24 månader
Så har hunden blivit 24 månader, hunden 
börjar bli vuxen och blir mer trygg i sig 
själv ju mer positiva erfarenheter den får. 
Detta är en period då man får se ”frukten” 
av vad man gjort tidigare, man kan njuta 
av att de kan gå lös, de kommer när man 
ropar, de håller sig omkring en osv. 

Visst kan de första två åren innebära en 
hel del jobb men så är det oavsett vilken 
ras man väljer. Att ha en eurasier vid 
sin sida är en njutning som endast en 
eurasierägare är förunnat. En eurasier är 
inte bara vacker att se på utan är verkligen 
en njutning att äga.

sonny som vuxen.
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Fridlyckans dante.
 Foto: 

Varning för fästingspray
En av mina valpköpare, Britt, som 
har Dante, har en väldigt otrevlig 
erfarenhet av fästingspray som 
säljs i djuraffärer. Eftersom hon 
inte ville ha på Dante något gif-
tigt som många av de medel som 
säljs på apoteket i olika varianter 
så pratade hon med sin djuraffär. 
De rekommenderade ett märke i 
svart sprayflaska (vågar nog inte 
skriva namnet här...) som innehål-
ler bla Tea Tree Oil. De lovade att 
det var helt ”naturliga” ämnen 
och helt ofarligt.

Nu är ju förvisso Tea Tree-olja helt natur-
ligt, starkt svamp och bakteriedödande 
men också väldigt giftigt. Vissa av oss tål 
det bättre än andra och vissa individer är 
starkt överkänsliga emot Tea Tree-olja och 
även emot en del andra ”naturliga” oljor 
och örter.

Dante fick på sig sprayen och efter någon 
dag började han kräkas. Blev tillfälligt 
bättre men började om igen och nu kom 
det bara gul galla. Han kräks och kräks och 
blir helt uttorkad. Efter besök på Djursjuk-
huset så blev han akut inlagd med dropp i 
2,5 dag. Veterinären läste innehållsförteck-
ningen och konstaterade att det är rena 
giftet för en känslig hund.

Jag tror säkert att liknande sprayer som 
denna kan vara jättebra på vissa hundar/
raser. Men eurasier är lite som katter, de 
putsar tassar, tvättar magar och gör sig 
fina i pälsen. Därmed får de i sig sprayen 
och löper risk att få en överkänslighets-
reaktion som Dantes. 

Dante har i veckan varit på gastroskopi 
då han trots Andapsin som ska lindra 
irritation på magslemhinnan inte blivit 
helt bra. Magslemhinnan var röd och 
inflammerad och man har tagit biopsier 
och skickat på odling för att vara helt 

på den säkra sidan. Det enda som känns 
riktigt bra är att alla blodprover ser helt OK 
ut, att lever och njurar har klarat sig utan 
skador. Men fortfarande över en månad 
efter förgiftningen så äter Dante dietfoder. 
Så fort Britt försöker byta över till vanligt 
foder så börjar han kräkas. Veterinären 
tror att Dante ska bli helt bra med lite tid, 
Andapsin och dietkost, men det har varit 
en mycket dyrköpt erfarenhet... Både för 
Dante och för Britt som får betala veteri-
närräkningarna. Så ta det försiktigt med 
naturliga sprayer mot fästingar om ni har 
eurasier som gärna tvättar pälsen. Vissa 
hundar tål örterna och de eteriska oljorna 
som finns i sprayen. Andra som Dante kan 
bli otroligt sjuka. Nu håller vi tummarna 
för att Dante klarar sig oskadd ur detta 

helena Jansson

är du redo att skaffa hund?
Funderar du på att köpa en valp? Gör dessa test 
innan för att se om du verkligen är redo...

•  För att förbereda dig för hundägandet - gå till veterinären, töm 
innehållet i din plånbok på disken och uppmana personen i 
kassan att ta för sig.

•  Glöm sportbilen och köp en kombi. Och tro inte att du kan 
ställa den fläckfri och glänsande på garageuppfarten. Familje-
bilar ser helt enkelt inte ut så. Leta i sopkorgarna efter en fylld 
hundbajspåse och lägg den i handskfacket. Låt den ligga. Dra 
en kratta längs bilens båda sidor. Så där. Perfekt!

•  Låt bli att vara spontan. Gå alltid hem planerad tid. Gå på 
promenad även om du är sjuk, hellre skulle äta din lunchlåda 
eller om regnet står som spön i backen.

•  Häll ut pölar av kall äpplejuice på golvet och mattorna och gå 
sedan runt barfota med ljuset släckt.

•  Gå ut i regnet direkt efter att du har vaknat och säg ”duktig 
valp, skynda dig nu, kissa och bajsa nu, sluta lek med kopplet, 
kom igen nu....”

•  Spring ut i snön barfota för att stänga grinden ut mot vägen.

•  Hoppa ur din favoritfåtölj just när din favoritserie närmar sig 
slutet och skrik: 
”Nej, nej, inte där, det där ska du göra ute!”. Missa slutet av 
programmet.

•  Slå sönder din fjärrkontroll till TV:n med en hammare

Och slutligen: ta en mjuk och gosig filt direkt ur torktumlaren 
och linda den runt dig en mörk och ruggig höstkväll. Då får du 
en liten föraning om hur det känns när din valp somnar i ditt 
knä…

källa: www.alltomtv.se/t23103.html 

är du en hundmänniska? 
Du vet att du är en riktig hundgalning…

...när du har fler hundkoppel, hundsovplatser, leksaker, burar, 
halsband, selar, linor än vad du har antal hundar.

...när du träffar andra hundägare och minns hundarnas namn, 
stamtavla och diverse smeknamn på en bråkdels sekund. 
Däremot vet du knappt vad ägaren i fråga heter eller hur många 
barn vederbörande har.

...när det första folk frågar dig om ni träffas på stan är hur hun-
den mår. Vänskapskretsen består av nästan enbart likasinnade.

...när du inte tvekar en sekund när det gäller att dela en glass 
med din hund.

...när dina föräldrar sedan länge gett upp tanken på små 
barntramp, men passa hundar och torka kisspölar är väl kanske 
detsamma?

...när 90% av tiden du spenderar på nätet gäller hundsidor, du 
bara måste ha koll på allt: valpar, importer, resultat osv.

...när du har massor med foton på dina hundar, bilderna sitter 
på kylskåpet, på väggen, i plånboken m.m. Inte ett enda kort 
på dig själv, vänner eller familj – de får ju liksom inte plats 
någonstans.

...när ingen icke hundägande människa vill/kan eller bör åka i 
din bil eftersom den är full i hundhår, grus och smuts.

...när du stoppar ner handen i fickan och alltid får upp bajspåsar, 
hundgodis eller ett koppel - detta oavsett vilken jacka eller byxa 
du tagit på dig.

...när det är hundhår och dreggel på alla dina kläder – även 
de nytvättade.

...när du har långa och ingående diskussioner med dina vänner 
om hur man klipper hundklor på bästa sätt, men själv har du 
aldrig ägnat dig åt manikyr/pedikyr.

...när större delen av ditt innehav av böcker rör hundämnet, och 
tvi den författare som skrivit/sagt fel enligt dig.

...när du aldrig glömmer bort hundens födelsedag men din 
egen bröllopsdag eller mannens namnsdag försvinner lätt.

...när det bästa på hela dagen är den tid du spenderar med din 
hund!

källa: http://novalajnen.blogspot.com/2009/08/hundmanniska.html

-Hej, bits hunden? -Nej, den sticks...det är en spets!



röntgenresultat
Reg.nr Namn Kön HD ED Patella
S52581/2010 Balder-Balder Arvid Yggdrasil H A 1 UA

S52584/2009 Balder-Balder Kraka Yggdrasil T C UA

S12811/2009 Balder-Balder Signhild Skallagrim T D UA

S53357/2008 Chiluna Star Askungen T A 

S53355/2008 Chiluna Star Asterix H B UA

SE27625/2010 Chiluna Star Baloo H UA

SE13778/2010 Dazzling Dainty´s Bella T A UA UA

S34626/2009 Edeängs Yasmin T E UA

S28273/2007 Edeängs Zebb H A UA UA

SE20944/2010 Essente Ofedor Ostar H A UA UA

S61949/2008 Essmania’s Dimona T A UA

SE18222/2010 Essmania’s Felicia T A UA UA

SE18226/2010 Essmania’s Friesia T A 2

S47364/2009 Foxfire Attractive Afrodite T UA

S46725/2008 Foxfire Xilia T A UA UA

S67790/2008 Foxfire Yade T B UA UA

S59866/2009 Kitune’s Belle T C 1

S45460/2009 Leiionspitz Joyful Jara T B UA

S52581/2009 Lejonbols Lady Madonna T A UA UA

S55654/2009 Lovely Megan’s Dogge Doggelito H A UA

S33623/2009 Risan Gårdens Gemina T A UA

S33624/2009 Risan Gårdens Gurgla T A UA UA

S64979/2009 Risan Gårdens Honey T C UA UA

SE29053/2010 Risan Gårdens Ilona T UA

SE29055/2010 Risan Gårdens Itra T UA

S10485/2006 Sund Stamm’s Don Domingo H E

S57305/2008 Sund Stamm’s I Am Imara T A 1 UA

S66715/2009 Three C’s Yodeling Snow White T A UA UA

S36167/2009 Westerner Aragorn H A 1

SE12003/2010 Zeldas Streamliner H B

Kennelregister

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

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 surprice 
Agneta Janson 

Ramvik 
Tfn: 0612-424 35 

Mobil: 070-957 00 45

coryana’s 
Ellinor Andersson 

Ängelholm 
Tfn: 042-684 31 

Mobil: 070-668 04 31

Edeängs 
Carin Yngvesdotter-Krook 

Bjuråker 
Tfn: 0653-620 15

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 

Kumla 
Tfn: 019-500 20 76 

Mobil: 070-149 56 27

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

ipixuna 
Carina Johansson 

Handen 
Tfn: 08-777 80 69 

Mobil: 070-684 2226

Just Pix 
Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström 

Tobo 
Tfn: 0295-340 17 

Mobil: 070-564 14 99

Kitune’s 
Susanne Lindhal-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 

Mobil: 073-528 70 93

lejonbols 
Eva & Björne Ohlsson 

Uppsala 
Tfn: 018-36 80 17 

Mobil: 070-536 80 17

lovely megan 
Suzanne Bengsdotter 

Katrineholm 
Mobil: 070-492 15 11

orionstjärnan 
Monica Jacobsson 

Märsta 
Tfn: 08-591 155 97 

Mobil: 070-628 03 97

risan gården 
Karina 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 
Susanne Lundgren 

Tystberga 
Tfn: 0158-215 00

teddywood’s 
Linda Hagelvik 

Lammhult 
Tfn: 0472-26 90 11

Zeldas 
Leena Korpi 

Karlskoga 
Tfn: 0586-72 83 62 

Mobil: 070-422 42 26

Westerner 
Inger Ivarsson 

Fellingsbro 
Tfn: 0581-63 10 97

Daqela’s 
Gitte Børgesen 

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

nixenspitze 
Monica Normanseth 

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

skovagergaard 
Anna Marie & Legarth Brenbak 

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

Sid 39:
5: Zicata’s bellman med arne Haugum.
6: sund stamm ś Heartbraker Harmony
7: risan gårdens Hulken
8: essmania’s gandia med morten bentsen
9: risan gårdens jawa med annica persson 
foto: marita carlstedt

lite mer från degernäs…

5

8 9

7

6



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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