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Ordföranden har ordet
Sommaren kom med sol och värme. Nu är hösten
på intåg. Tänk vad fort det går och snart är det jul
igen. Dags att börja tänka på julannonserna.
Det var inte så mycket fästingar i år som tidigare och det har
varit jätteskönt både för fyr- och tvåbeningar. Ormar såg vi inte
så många heller.
Det ska också bli skönt att kunna cykla med hundarna igen.
Det har varit för varmt under sommaren för att kräva längre
arbetspass av en pälshund men nu är hösten äntligen här och
träningen kan börja. Jag längtar också till vintern och förhoppningsvis kommer det massor av snö i år igen. Då kan man få
ta fram släden och jag ska prova att sätta in några eurasier i
dragspannet. Dom är starka och envisa, kanske inte samma
framåtanda som samojederna men det går nog att träna upp.
Det är också dags att ta nya tag och rensa datorn med allt som
ligger och väntar på svar. Det finns mycket att göra inom klubben och känner du dig manad så hör av dig om du vill hjälpa till
med något. Alla kan bidra med något. Aktiva medlemmar gör
klubben levande.

Viktig information från
Avelskommittén

Stockholms Hundmässa den
10-11 december medverkar
vi med en rasmonter. Besök
gärna den i samband med
utställningen.
Till nästa år 2012 så planerar
vi för en inofficiell utställning
i Degernäs. Självklart så träffas vi där och har lika trevligt
som tidigare år. Har du idéer
och vill vara med att jobba så tveka inte, hör av dig.
Jag vill att alla läser avelskommitténs informationssida i
tidningen. Det har upprättats ett sjukdomsregister, där ägare
och uppfödare kan rapportera in sina hundar som drabbats av
olika sjukdomar. Hjälp rasen att i framtiden förbli frisk och sund.
Ha en skön höst, vi ses kanske i svampskogen.
Eva Ohlsson
ordförande

Det går lite trögt med inrapporteringen till sjukdomsregistret,
så vi vill förtydliga att det bara
är de hundar som anmäls till det
som hamnar där. Ni som tidigare
pratat med avelskommittén om
era sjuka hundar måste anmäla
dem igen ifall ni vill att de ska
registreras.
Registret är frivilligt, så det finns inget krav
att du måste anmäla din hund, men för
rasens skull så vill vi förstås få en så tydlig
bild som möjligt. Det får vi bara om vi får
veta hur många hundar som är sjuka. Att
det finns sjuka hundar vet vi, men vi vet
inte hur många.

Om du inte vill att din sjuka hund hamnar
i registret är det ändå jätteviktigt att du
talar för ägaren till både mamman och
pappan till din hund att den är sjuk. Uppfödare måste också prata om sjukdomar
när de bestämmer sig för vilka hundar
som ska bli föräldrar, då är det viktigt att
de känner till vilka sjukdomar som finns i
familjen. Ingen vill att det ska födas valpar
som riskerar att bli sjuka, men då måste
man också få veta ifall någon nära släkting
är sjuk.
I förra numret av tidningen stod att vi bara
samlar in information till registret och inte
ger ut. Det betyder att det inte går att
fråga och få svar på vilka hundar som är
rapporterade sjuka. Först när vi vet mer

om läget och också efter uppfödarmöten
kommit överens om hur vi ska göra kommer vi ”använda” registret för att gynna
rasen på bästa sätt.
De sjukdomar vi är intresserade av är i
första hand EPI, sköldkörtelrubbning och
magsäcksomvridning.
Har du några funderingar eller frågor,
tveka inte att fråga!
Anna-Karin Lundberg,
Avelskommittén

I skrivandets stund har vi genomfört vår inofficiella utställning
i Fjällnora och även vårt extra årsmöte. Mer om det kan ni läsa i
tidningen.

Redaktörens rader
Ja så har ni nu fått nr. 3 av Eurasierbladet för i år.
Hösten har kommit och för min del så innebär det
plötsligt att det är så mycket som ska göras innan
vintern anländer. Hade önskat att dagarna hade
haft några fler timmar men det är ju bara ett önsketänkande.

Bilder, bilder, har ni inga sådana, tar ni inga bilder på era
hundar? Vi tjatar och tjatar i varje nummer att ni ska skicka in
bilder men inte verkar det hjälpa. Nu tjatar jag igen, vi vill ha
bilder och artiklar från er medlemmar. Tänk dock på storleken
och kvalitén, det ska göra sig bra i tryck.
Marita Carlstedt

Lite nyheter i tidningen. Från nästa nummer så kan du sätta
in en minnesannons om du har en eurasier som har gått bort.
Den kostar inget och är en ¼-dels sida. En bild, hundens namn,
datum född/avliden och ägarens namn.
Nytt är också att vi kommer att köra en presentation av två
eurasier i varje nummer, se sida 11. Vi vill veta mer om er
eurasier, lite kort om hunden och hur ni upplever den + ett
foto. Ni har en halv sida till förfogande för varje hund. Detta
är dock inte öppet för uppfödare utan ni ”vanliga” hundägare,
ta chansen och berätta om er fyrbenta vän. I mån av plats så
kanske vi tar med fler.
Julannonser, då är det dags att börja tänka på det. I år kan man
välja på färg eller svart/vitt, priser och mer information finns på
annan plats i tidningen.
Foto: Marita Carlstedt
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Leos funderingar
Tjena Moss alla Eurasierägare!
Här är Leo’s funderingar kring livet i det hela.
Matte har ju varit i Degernäs, hade Dolly Parton med sig, Turid
och Dolly´s ägare Monika.

Matte har fått en telefon av Ylva, riktigt avancerad säger hon att
den är. Det finns så mycket på den, så hon har inte lärt sig allt
ännu. ”Teknikens under!!!!” Hon har i alla fall lärt sig ta foton, så
om och när Ebony valpar, kan matte ta bilder och skicka till Ylva.

Denna gången hade dom inte tagit ”vägsnigeln” som min
pappa Nalle alltid sa, näääää, dom hade hyrt en stuga även
denna gång.

Jag funderar så över: Varför ni 2-beningar skaffar valpar, för att
sen i nästa sekund göra er av med dom. Ett litet påhopp, javisst,
men vi hundar söker ju trygghet hos er. Det blir alltid med sorg i
hjärtat vi skiljs från er, men oftast har vi turen att få en ny familj,
som älskar oss över allt.

Nästa år, har dom vägsnigeln, och då får ju pappa Nalle vara
med på ett hörn.

Så tänk noooga på vad som sker när du skaffar valp, du ska
kanske ha en vuxen omplaceringshund i stället.

Ja, verkligen på ett hörn, för hans bild finns i hörnen av husvagnen. Matte har ju ”pimpat” den, så den är jääättekaxig.

Nästa fundering är det här med sommarkatter, och nu även
marsvin som folk bara lämnar när dom åket in till stan, jobb och
vardag. Katterna klarar sig inte ute i det vilda, dom far illa och
blir jagade av både räv och rovfåglar.
Marsvin trodde faktiskt inte jag att folk överger, men jag såg på
TV:n att så är fallet. Även kaniner lämnar dom, finns ju exempel
på i Stockholm, vid Klarabergstunneln......hemskt är det i alla
fall.
Tänk er noga för innan köp av husdjur, läs på ordentligt, och
rannsaka er.
Ge inte efter för tjat från barnen, för det blir ändå ni som ska
sköta om ert djur.

Monika fick springa runt med sin Dolly i ringen, och det gick
bra, för Monika har bara ställt ut en gång förut.
Matte hade riktig abstinens, när inte hon kunde ställa ut nån
hund.
Nu hoppas ju hon på det bästa, att Ebony ska få valpar, och att
hon får nån tik, så vi kan spara en i kenneln. Matte ska åka runt
då, och ställa ut igen. Vi skulle tydligen få följa med på turne,
bara för att vara sällskap. Skojigt, för då får ju även jag åka
husvagn.
Vårat hus är målat nu, inte riktigt klart, för framsidan ska också
få lite färg.
Matte sa till en granne, att det var sista gången hon målade
huset. Färgen ska hålla i 15 år, och då är min matte 85 år, och vill
absolut inte klättra upp på taket, stegar osv. Hon kommer att
hyra in nån som kan det där då........Inte helt fel. Hon tänker till
ibland.

Emmas vardagstankar
Hej Leo!

Varför det då?

Jag tror jag älskar dig!!!! Redan efter första brevet, din första
”fundering”, har det bubblat och rört på sig på insidan, och jag
tänker att jag skulle svara STRAX. Men så hände det någonting
väldigt tråkigt med min ena tvåbening, så du vet. Kankse jag
berättar om det senare, men jag måste tota ihop ett svar, även
om du nog inte väntar på det längre?

Jo, därför att jag har heller inte nått som kan vara ”farligt” om
man ser det så, och inte vill bli fler än man är. Min första, jätterara mamma Ulla-Carin, tog ut alltihop efter att jag blev sjuk
med nått elände i livets moder, så jag blev liksom ”kart” och
kunde inte duga alls. Fast jag tror hon tänkte ha mig kvar ändå
eftersom hon tyckte så mycket om mig, men så fick jag komma
hit till mina gamlingar i Norge, och det var då jag blev ”VÄRLDSHUNDEN EMMA”, och min pappa var Europahunden Barney.
Honom kan du väl inte tävla med, hur det nu än förhåller sig
med dina textilier???? (HAHA)

Jo då, jag var väldigt kär i din pappa Nalle. Försökte snärja in
honom gång på gång, men han var trög, som alla karlar, halade
ut och höll på enda till slutet. Sista brevet, som ingav ett visst
hopp, skrev han efter sin död. Ja, du förstår, det kom på tryck
efteråt, det såg du nog i våran tidning.
Men du, Leo, är vi redan förlovade, eller hur heter det då man
har lovat bort sig utan att ha snusat varann i bekre delen av
hyddan. Men när jag såg vad du skrev om att du inte har några
textilier längre, dom där som kan göra småsmå fyrbeningar, så
visste jag att det blev vi två, för alltid.

Måste sluta nu eftersom jag har skadat min ena tass i litet
klämma, inte så farligt, men jag skriver dåligare på maskin då,
fast det är mamma Matte som sköter den sidan av de allvarliga
saker.
Tala om att gillar mig, gör det! - snart!
		

Tass från mig, VÄRLDSHUNDEN EMMA

Slutar för denna gång, ha det så bra. Sköt om er och era djur!
Kramar från

”Leo” Nallesonen

Jag har inte fått nån respons från Emma världshunden!!!!! Jag vet att jag inte är lika tjusig som pappa
Nalle, men jag är söt och trevlig+snäll mot alla.
Snälla du kan väl svara, jag lovar att jag ska hålla kontakt med dig, för min pappa hade stoooora planer.
Nu i helgen ska Ebony komma till oss, för att vara här
när hon valpar. Hennes husse kommer att sakna ihjäl
sig efter sin lilla flicka, men jag misstänker att Ylva och
Mårten kommer på besök ett antal gånger.
Ska bli skoj igen med valpar i huset säger matte, men
jag har lite blandade känslor för det, jag fungerar ju som
en leksak för valpar, dom biter, sliter och drar i mig.
Men jag måste erkänna att det ändå är lite skoj.

8

Eurasierbladet #3 2011

Den 20 augusti blev Essmania’s Emira 2:a i agility och klubbmästare
i lydnad på Åmåls brukshundklubb. Grattis!

Varför man alltid skall
ha sin hund försäkrad
Nu tror jag att de allra flesta av er
förnuftiga eurasierägare redan
har era hundar försäkrade. Men
för er som ibland funderar på att
skippa inbetalningen på den ganska dyra försäkringen med motiveringen: det händer ju aldrig
vår hund något, läs då denna lilla
historia innan ni slänger inbetalningskortet i papperskorgen.
Historien utspelar sig i de norrländska
skogarna hos mina föräldrar och deras
nyss två år fyllda finska stövare, Eko. Eko
var från början tänkt att husera som
min pappas harhund, men efter att inte
riktigt ha visat sig ha de ”rätta” stövaregenskaperna så blev han mer och mer
utav en gårdshund. Det gick till och med
att ha honom lös ute på gården. Visst, han
tog sig en liten sväng i skogen emellanåt,
men kom allt som oftast tillbaka bara efter
några minuter. Det var till och med så att
grannarna var imponerade av honom. För
en stövare går ju inte att ha lös, det vet ju
alla, de rymmer bara till skogs och är borta
i dagar. Men inte Eko då som sagt.
Men så en solig dag i mitten av juli då min
pappa som vanligt går ut på förstukvisten
för att ropa in Eko, dröjer det ovanligt

länge innan hunden kommer. Så hör han
hur Eko skriker till alldeles i skogskanten
men tänker att det säkert bara var en katt
som han fick syn på (när en stövare driver
så skäller de väldigt gällt, nästan som ett
skri). Men Eko kommer fortfarande inte.
Tillslut efter ett väldigt idogt visslande
och ropande kommer äntligen hunden
flåsandes över den nyplöjda åkern. Pappa
muttrar lite över att han tagit så lång tid
på sig men klappar ändå om hunden. Då
ser han till sin förskräckelse att handen
blir alldels röd. Mitt i bröstet på Eko gapar
ett hål, stort som en femkrona, som det
bubblar blod ur.
Panik utbryter, vad är det som har hänt?
Det ser nästan ut som en skottskada men
ingen smäll har ju hörts. I ilfart åker de
till den närmsta veterinär som kan tänkas
klara av en sådan skada. Detta innebar
en resa på sju mil där mamma fick sitta
och hålla en hund i knät som i varje litet
gupp skrek i högan sky av smärta. Väl hos
veterinären konstaterar han snabbt att
Eko måste ha sprungit på en pinne eller
liknande och att denna pinne har gått rakt
igenom bröstbenet och punkterat ena
lungsäcken. Därefter följer en rad olika
undersökningar och behandlingar men
efter flera oroliga timmar är veterinären
ändå försiktigt optimistisk. Han har sytt

Ny artikelserie: Min eurasier

ihop Eko så gott det går och nu är det bara
att vänta och se, de första 24 timmarna är
de mest kritiska. Men Eko verkar klara sig
och åker hem igen med en stark antibiotikakur för att förhindra risken för infektion.
Nu gick allt bra. En hund har ändå en
fantastisk förmåga att tillfriskna snabbt.
Redan efter någon vecka var Eko nästan
sitt gamla vanliga jag igen, dock om något
lite tröttare. Väl hemkomna gick min
pappa ut i skogen för att försöka se vad
det kan ha varit som orsakat den allvarliga
skadan. Nästan direkt fick han syn på den:
en fyra dm lång pinne låg där blodig på
åkern. En bit längre in mot skogsbrynet
sitter resten av pinnen fast i den nyplöjda
leran. Det var traktorn som när han plöjde
åkern så olyckligt lyckats vända jorden
så att en kraftig pinne kvarlämnad efter
skogsavverkningen blev fastkörd som ett
spjut i marken. Och på detta spjut rusade
Eko när han i sin iver att komma hem kom
utfarandes ur skogen.

På tillbakavägen stod en bil mitt i stekande hettan med en skällande schäfer bakom ett galler! Nej så får det inte vara utbrast
jag och tänkte även på all information gällande att ej lämna
hundar i bilar. Ett fönster i bilen var öppet c:a 4 cm.
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Maila till: redaktor@eurasierklubben.se

Min eurasier: Fonzo
vara åt honom det applåderas. Däremot är
väl matte lite blyg av sig och därför har det
inte riktigt blivit så många utställningar
hittills. Det har ändå gått ganska bra på de
utställningar vi ändå kommit iväg till, en
fjärdeplats på specialen 2010 ligger högt
upp på meritlistan.

Jenny Byström

Jag ringde 112 och informerade om omständigheterna och blev
kopplad till polisen som fick bilens nummer och adressen. De
skulle försöka få tag i ägaren och fick även mitt nummer.
Efter ett tag ringde de igen. De hade ej fått tag i ägaren men
polisen skulle åka dit.
Efter en kort promenad återkom vi till bilen. Där stod 2 poliser
som hade öppnat bildörrarna och inväntade ägaren.
Jag kände mig nöjd över att ha gripit in och att ha blivit tagen
på allvar!
Sommarhälsningar från
Kerstin och Thule
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För att vi skall kunna fortsätta med den här serien behöver vi få
veta lite om just DIN hund. Skicka in lite information och någon
bild av din alldeles egna eurasier så kanske det är honom/henne
som vi får se i tryck i nästa nummer av eurasierbladet.

Och veterinärräkningen då? Ja den blev
saftig, för veckan innan när hundförsäkringen skulle betalas in, tänkte min pappa:
ja men min hund, han är ju bara hemma,
honom händer det aldrig något...

Liten berättelse om hund i stekhet bil
En varm, för att inte säga het, sommardag åkte jag
och min eurasier Thule Asagård till Vaxholm. Vid
hembygdsgården finns en härlig uteservering vid
vattnet med allehanda gott att äta och att det går
bra att ta med sin hund gör det till ett förträffligt
utflyktsmål!

Vi kommer nu att börja med en ny artikelserie i eurasierbladet - min eurasier. I varje kommande nummer av tidningen får vi möjligheten att lära känna
en av alla dessa fantastiska hundar som finns i vårt
land (och grannländer också för den delen). Först
ut är redaktionsmedlemmen Jennys hund: Fonzo.

Personlighet: glad och energisk. Tycker
att livet är fantastiskt och älskar allt och
alla (förutom mystiska gubbar med
mörka röster, dom är det bäst att vara lite
avvaktande emot).
Favoritmat: äter torrfoder i huvudsak men
om man får en köttbulle eller lite av husses
bacon-snacks, ja då rinner snålvattnet lite
extra. (Men all mat måste först släppas ner
på golvet och nosas på innan man sätter
tänderna i det, man vet ju aldrig vad dom
försöker stoppa i en.)
Favoritleksak: leker gärna med allt som
man kommer över. Pinnar, kottar, toalettpappersrullar...men bästa leksaken är
nog en gammal äcklig gul boll som Fonzo
själv hittat och burit hem från en av våra

skogspromenader. Och när vattenslangen
kommer fram, då blir han helt tokigt glad
när han får chansen att försöka bita i
strålen.
Sysselsättning: vanligtvis så är Fonzo
med matte på jobbet, där han har fullt
sjå att hålla ordning på alla budkillar som
kommer och går. Men för tillfället när
matte är mammaledig så är det ekorrarna
på gården som det behövs styras och
ställas över.
Utställningar då?: ja Fonzo älskar utställningar. Han tycker det är hur kul som helst
att få strutta runt i ringen och visa upp
sig. Det är till och med så att så fort någon
applåderar, ja då sträcker han upp sig och
blir väldigt begeistrad, för det måste ju

Roliga personlighetsdrag: Fonzo har flera
roliga saker för sig. Han vill till exempel
inte tugga på en tuggpinne eller grisöra
själv. Nej, helst ska man hålla i det åt honom för att han ska bli nöjd. Han äter heller inte mat som inte blivit delad. Slänger
du till honom en hel grillkorv till exempel,
ja då leker han lite med den, sedan stirrar
han dumt på dig till dess att du delat upp
den något. Då kan han smaska i sig den.
Fonzo har även ett ganska lustigt sätt
när han skall leka med någon. Då tacklas
han rejält med bakändan vilket resulterar
i att om du inte är beredd, då flyger du
iväg ganska bra. Speciellt om du är en
liten bebis som heter Theo... Det skulle
heller aldrig falla honom in att hoppa på
handtaget till dörren när han vill komma
in. Inte skäller han då heller. Nej, han står
där och stirrar beslutsamt på dörren, och
vips så funkar det för då kommer ju matte
och öppnar.

Fakta: Fonzo
Kennelnamn: Leiionspitz Famous Finley
Kön: hane
Ålder: 3 år
Färg: Röd Fawn
Höjd: 60 cm
Vikt: 26,5 kg
Bor: I en liten by utanför Västerås
Familj: matte Jenny, husse Nisse och lilla
bebisen Theo
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Årets eurasier 2010
För några nummer sedan skrev vi i Eurasierbladet
att det inte inkommit några tävlingsresultat för
2010. Det var helt fel!
Det hade inkommit ett resultat i båda klasserna, men på grund
av en kommunikationsmiss inom klubben meddelades aldrig
resultaten vare sig till styrelsen eller till redaktionen. Vi beklagar
detta, och hoppas att det i framtiden ska vara tydligare vem
man ska anmäla till, och hur resultaten sedan ska kommuniceras
internt.
Till 2010 års ”Årets arbetande eurasier” och ”Årets vackraste
eurasier” utnämns härmed en och samma hund med ägare,
nämligen Risan Gårdens Dizel och Carina Larsson. Ett dubbelt
grattis!
Dizel blev under 2010 Svensk utställningschampion, han blev
BH2 en gång, BIR en gång, BIM en gång och BIG 4 en gång, tog
ett CERT och ett internationellt certifikat (CACIB), blev godkänd
i anlagsklass viltspår samt genomförde MH-beskrivning.
Dessutom blev han årets allroundhund i Östra Härjedalens
brukshundklubb.
Priset för denna dubbelvinst delas ut i samband med kommande årsmöte i mars. Då blir det alltså prisutdelning både för
2010 och 2011 års arbetande och vackraste eurasier.

Kennel

Orionstjärnan
önskar alla gamla och nya
valpköpare samt vänner
en underbar höst
med mycket bär och svamp!
Monika Jacobsson

070-628 03 97 eller 08-591 155 97

Nu hoppas vi att ni sänder in många resultat för det här året,
2011. Reglerna hittar ni på nästa uppslag.

Info från PR- och Informationskommittén

Rasmonter på gång
PR- och Informationskommittén söker folk som vill jobba med att bygga/
bemanna rasmontern vid ”Stora Stockholm” 10–11 december 2011.
Monterhundarna måste vara äldre än 9 månader för att få vistas i montern.
Är du intresserad? Hör av dig till:
Ylva Malmbom Tfn: 076-348 03 13, info2@eurasierklubben.se
Mer information om Stockholm Hundmässa: www.skk.se/utstallning/stockholm-hundmassa/
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Regler för Årets eurasier 2011
Förra årets nya regler har reviderats
Här är de regler för ”Årets arbetande eurasier”
respektive ”Årets vackraste eurasier” som PR- och
informationskommittén arbetade fram i slutet av
förra året, med några mindre justeringar.

Årets arbetande eurasier:

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

Årets vackraste eurasier:

Inga poäng ges för Cert och CACIB, utan det är placeringen som
räknas. Detta för att Cert och CACIB inte delas ut i alla klasser
på officiella utställningar, och det är beroende på vad andra
hundar har för Cert/CACIB innan som kan avgöra om man får
det eller inte. Det här är praxis inom många andra rasklubbar.
Vi hoppas att många kommer att delta. Välkomna att skicka
in era resultat! Vinnarna kommer att presenteras vid årsmötet
samt i Eurasierbladet nr 1/2012.
Sänd in ditt resultat till sekreterare@eurasierklubben.se senast
den 15 januari 2012.
Kom ihåg att det är du själv som ska sammanställa och räkna
ihop din hunds poäng, vi gör endast en kontrollräkning av det
du sänder in.
PR- och informationskommittén

Årets arbetande eurasier
De eurasier som har erövrat flest poäng
baserat på max 5 antal tävlingar (svenska)
placeras 1-10. Den hund som har högst
poäng är ”Årets arbetande eurasier”.
Poängberäkningen baserar sig på
uppskattad arbetsinsats för att uppnå
respektive championat (el motsvarande).
Kom ihåg att alltid ange alla relevanta data;
- hundens registreringsnamn
- typ och klass på tävlingen
- tävlingsplats och datum.
Dina fem bästa officiella resultat under året
räknas (sänd bara in dem!)
Skicka dina resultat via e-post till:
sekreterare@eurasierklubben.se senast
den 15 januari 2012. Du ska själv sammanställa och räkna ut totalpoängen, vi
kontrollräknar bara.
Poängberäkning:
MH
20 poäng (får räknas med varje år, oavsett
när man gjorde MH:t)
LYDNADSPROV
Start alla klasser: 5 poäng per tävlingsdag
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Lydnadsklass 1
1a pris: 10 poäng
2a pris: 5 poäng
Lp1 (diplom): 5 poäng
Lydnadsklass 2
1a pris: 20 poäng
2a pris: 15 poäng
Lp2 (diplom): 10 poäng
Lydnadsklass 3
1a pris: 30 poäng
2a pris: 20 poäng
Lp3 (diplom): 15 poäng
Elit
1a pris: 40 poäng
2a pris: 30 poäng
Championat eller Lp Elit: 50 poäng

Klass III
Pinne/Cert 15 poäng
Felfritt 30 poäng
Max 5 fel 20 poäng
Championat 30 poäng
RALLYLYDNAD
Start på tävling: 5 poäng
Nybörjarklass
100p = 5 poäng
Uppflyttningspoäng = 3 poäng

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

BRUKSPROV
Start alla klasser: 5 poäng per tävlingsdag
Apell
Uppflyttad: 15 poäng
Godkänd: 10 poäng
Lägre
Uppflyttad: 30 poäng
Godkänd: 20 poäng
Högre
Uppflyttad: 60 poäng
Godkänd: 40 poäng
Elit
Cp1: 80 poäng
Godkänd: 60 poäng
Championat: 100 poäng
VILTSPÅR
Start: 5 poäng per tävlingsdag
Godkänd anlagsklass: 15 poäng
Öppen klass:
1a: 15 poäng
2a: 10 poäng
3a: 5 poäng
Godkänd: 0 poäng
Championat: 20 poäng

RLD N (diplom): 10 poäng
Fortsättningsklass
100p = 10 poäng
Uppflyttningspoäng = 5 poäng
RLD F (diplom): 15 poäng

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

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

Avancerad klass
100p = 15 poäng
Uppflyttningspoäng = 8 poäng

Årets vackraste eurasier

De eurasier som har erövrat flest poäng
baserat på max 5 antal utställningar
(svenska) placeras 1-10. Den hund som har
högst poäng är ”Årets vackraste eurasier”.
Kom ihåg att alltid ange alla relevanta data;
- hundens registreringsnamn
- typ och klass på tävlingen
- tävlingsplats och datum.

RLD A (diplom): 20 poäng
Mästarklass
100p = 20 poäng
Uppflyttningspoäng = 10 poäng
RLD M (MÄSTARE! motsv. championat): 30
poäng

Dina fem bästa officiella resultat under året
räknas (sänd bara in dem!)
Skicka dina resultat via e-post till:
sekreterare@eurasierklubben.se senast
den 15 januari 2012. Du ska själv sam-

Leiionspitz Newa flyger fram på agilitybanan!
manställa och räkna ut totalpoängen, vi
kontrollräknar bara.
Poängberäkning:
Deltar i officiell utställning: 5 poäng
Endast hundar placerade i bästa tik- resp.
bästa hanhundsklass erhåller poäng.
Grundpoängen beräknas på antal hundar
slagna inom könet, valpar räknas inte. Man
erhåller 1 poäng per slagen hund upp till
20, därefter ytterligare 1 poäng för var
10:e.
BIR-hundens poäng beräknas på totalt
slagna inom rasen upp till 30, därefter
ytterligare 1 poäng för var 10:e. Strukna
hundar räknas ej.

BH/BT-2 = 20 poäng
BIM (bäst i motsatt kön) = 25 poäng
BIR (bäst i ras) = 30 poäng
BIG (bäst i grupp)-4 = 10 poäng
BIG-3 = 15 poäng
BIG-2 = 20 poäng
BIG-1 = 25 poäng
BIS (Best in Show)-4 = 15 poäng
BIS-3 = 20 poäng
BIS-2 = 25 poäng
BIS-1 = 30 poäng
I de fall hunden blir BIS-placerad junior/
unghund alt BIS-placerad veteran vid
SSUK och SKKs utställningar så erhålls
samma poäng som i BIG:s respektive
placering.

Man erhåller även tilläggspoäng för varje
placering enligt tabell:
BH (bästa hanhund) /BT(bästa tik)-4 = 10
poäng
BH/BT-3 = 15 poäng
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Domarkommentarer från
rasspecialen 12 juni 2011
Jag hade äran att döma på Eurasierspecialen i Degerfors den 12
juni i år. Det var en mycket välorganiserad utställning. Vi hade
bra väder, jag hade förträffliga
människor i min ring och många
utmärkta hundar.
Men nu några ord om hundarna. Det var
4 mycket lovande valpar av totalt 7 i valpklassen. I juniorklassen, med 14 anmälda,
diskvalificerade jag två hundar därför att
de försökte bita mig. Jag tror inte att de

Klubben hade valt en mycket bra
och passande utställningsplats
vid Degerfors Camping och vädret var idealiskt. Jag hade tikar på
min lott och fick en härlig samling
på hela 73 stycken fördelade på
11 valpar och 61 vuxna. Endast
en tik tävlade i 4-6 månader,
en lovande fröken som visades
från sin bästa sida. I klassen 6-9
månader jag mycket nöjd med
mina 4 placerade som alla fick HP.
Vinnande tik var norskfödd och
slutade som BIM-valp. Hon var
mycket lovande med riktigt bra
rörelser för åldern och rätt stuk.
Vi kommer förhoppningsvis att
få se mycket mer av dessa valpar i
framtiden.
Juniorklassen var en brokig samling av
14 tikar. 3 blev tyvärr diskvalificerade på
grund av att de var alltför skygga. Det
var glädjande nog ingen mentalnolla då
ingen av dem visade aggressivitet. Känns
inte bra att våldhålla så unga hundar utan
ägarna får jobba vidare med träningen så
brukar det lösa sig. 3 CK delades ut och
vinnaren var en väldigt fint byggd tik som
senare väl förtjänade sin plats som 3:a
bästa tik med reservcert.
Unghundsklassen bestod av 11 hundar
(och 1 struken). Många fina hundar i den
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var direkt aggressiva men de förlorade
behärskningen. I unghundsklassen, med
13 anmälda, hittade jag ”min bästa hane”
och där fanns många utmärkta individer.
I öppenklassen, med 10 anmälda, var jag
tvungen att diskvalificera en hund på
grund av aggressivitet. Championklassen,
med 17 anmälda, visade enormt god
kvalitet.
De huvudsakliga anmärkningarna i rasen
var:
Öronansättning för bred/vid
För korta svansar

här klassen och alla 4 placerade fick CK.
Alla hundar gick att hantera, de hade bra
proportioner och storlekar. Några var i
fällning varför priset sänktes men typen
var den rätta! Årstiden gör att ganska få
hundar var i full päls.
Öppna klassen var stor, hela 22 hundar
(och 2 strukna), så de fick bedömas i 3
delar. Mer variation i den här gruppen,
någon som var av med Chow typ och
någon mer av spetstyp. De som stod ut
som de bästa var av mycket hög klass och
placeringen var för dagen. En annan dag
hade placeringen kunnat bli annorlunda
då flera av dem var riktigt fina men kanske
inte i full päls just för dagen. 3 CK där
vinnaren förtjänstfullt slutade som 4:a
bästa tik.
Championklassen, 9 hundar, var
mycket trevlig att döma, så många
vackra välvisade Eurasiertikar! Utmärkta
storlekar och proportioner, bra rörelser,
trevliga temperament och välvisade.
Alla 4 placerade fick CK. De 2 främsta var
också de 2 bästa tikarna, vinnaren var en
helt underbar representant för rasen och
hanarnas domare Hassi Assenmacher
Feyel valde henne till dagen BIS!
Det var många förstagångs utställare,
vilket det ska vara på en rasspecial. Mycket
bra initiativ att ge dem lite hjälp med
handling innan utställningen. Man kan
se att de är främst de yngre hundarna

Utmärkt var:
Handlingen/visningen av hundarna
Temperamentet
Bra maskulina huvuden och uttryck
Bra päls
Rörelserna var mestadels parallella, fria
och med bra driv/påskjut
Mycket bra eller utmärkt anatomi
Utmärkt gästfrihet. Många tack till
klubbkommittén. Jag njöt av varje minut.
Hassi Assenmacher-Feyel

som har lite svaj i temperamentet. När
de kommer över 18 månader verkar det
ha stabiliserat sig. Några få hundar var av
en mer lågställd modell och ett fåtal var
i min smak lite grova, främst i huvud och
uttryck. Utställarna var genomgående
mycket sportmannamässiga och trevliga i
ringen med välskötta och välpresenterade
hundar.
Jag hade också uppgiften att döma uppfödar- och avelsgrupper. ”Alla var där”, oj
så många fina grupper! Hela 10 avelsklasser! Är det rekord måntro? Efter att vi rett
ut vilka som hörde till vilken grupp, en del
ingick i 2 olika grupper och flyttades runt
allt eftersom, placerade jag de 4 främsta
grupperna och alla var väl värda sina HP.
Vinnande grupp var fantastiskt jämn i typ,
storlek och färg. Uppfödargrupperna var
också många, hela 9 stycken! Samma sak
här, de 4 placerade var väldigt bra och HP
till alla fyra. Vinnande grupp bestod av
bara hanar och var fantastiskt jämn och
av högsta klass. 2.an var samma hundar
som ingick i vinnande avelsgruppen. Jag
kan vara lyfta på hatten och gratulera alla
duktiga uppfödare som håller världsklass
på sin uppfödning.
Ett varmt tack att jag fick äran att döma på
er väl genomförda special samt ett tack till
mina duktiga ringsekreterare.
Elisabeth Spillman Åkerlund
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På kurs med Gerard

Till sin hjälp har man en köttbulle. Just
det, EN köttbulle! Med den skapar man
också förväntan, bollar den i handen, låter
hunden då och då slicka och gnaga lite
lite… Med ett speciellt tecken med fingrarna får man även hunden att bli ännu
mer förväntansfull, det s k ”Flick”-tecknet,
som ger en signal att nu är det köttbulle
på väg. Hunden får även jaga köttbullen,
ett till av Gerards tricks för att få hunden
att ge utlopp för sina instinkter för att på
så sätt slappna av och må bra. Den egna
koordinationen är superviktig, och vi fick
även träna utan hundar för att få in rätt
känsla och för att göra allt i rätt ordning.
Hur svårt kan det vara att i rask takt gå
runt i ett ridhus och nonchalant slänga en
köttbulle upp o ner i höger hand utan att
titta på den? Ja, försök själv (speciellt om
du är vänsterhänt)! Varken köttbulle eller
hand var fräsch efter den övningen!

Förra helgen var jag på handlerkurs med Gerard O’Shea. Jag
måste säga att kursen har ställt
till det i huvudet på mig. Han har
vänt upp och ner på många vedertagna sanningar inom hundträning. Det är svårt att i en kort text
förmedla kursens innehåll och
Gerards filosofi, men jag ska göra
ett försök:
Irländaren Gerard O’Shea är en professionell handler bosatt sedan flera år i
Sverige, ofta engagerad internationellt
(USA, Brasilien, Europa), hunduppfödare
(Rottweiler), tävlar i bruks och skydd, har
arbetat för Statens hundskola, och är även
exteriördomare för ca 15 raser. Signaler
och kroppsspråk har en viktig roll när
man tränar sin hund ”The O’Shea Way”.
Utrustad med ett otroligt ”dogmanship”
skapar han slående resultat. Han har även
en stor portion humor och en förmåga
att lära ut så att alla förstår. Och allt detta
utan stryphalsband och sidosparkar. Släng
dig i väggen, Cesar Millan!
Gerard menar att de flesta koncentrerar
sig på att träna in koreografi med sina
hundar istället för att träna in bra kontakt,
och de tar med sina valpar på utställning
utan att alls förbereda dem (och sig
själva) på rätt sätt. Valpen ska stå stilla,
uppföra sig, springa fint, allt som den inte
är mogen för. Ägaren uppför sig konstigt,
det är mycket främmande människor och
hundar, en helt okänd människa ska ta i

Gerard O’Shea, en dynamisk irländare med mycket humor!

dem och titta på tänderna, och i stället
för en positiv upplevelser får valparna
en skräckupplevelse som sätter sina spår
livet igenom, de kommer antagligen
aldrig att vara frimodiga och glada på
utställningar. ”Det är oftast hundens stress
i kombination med handlerns oförmåga
att kommunicera med sin hund på ett
bra sätt som ger katastrofala resultat i
utställningsringen” menar Gerard.

få passiva hundar som ovilligt släpas runt
på tävlingsbanan. Det är alltså otroligt
viktigt att träna i den rätta miljön för att
förbereda hunden på rätt sätt, och att
hunden får ge utlopp för sina naturliga
instinkter, dvs springa, busa och jaga. ”Det
är för många överkoreograferade hundar
på utställningar och på lydnadsbanan - de
visar inget temperament, bara ett inlärt
beteende”.

Vi måste börja med oss själva. I vardagen
beter vi oss på ett sätt, under stress beter
vi oss annorlunda. Vi har inte riktig kontroll på hur vi rör oss och beter oss. Det är
vanligt att vi använder för mycket press på
hundarna vid utställningar. Ofta dämpar vi
hundens egen energi och vi riskerar då att

Med sina egna valpar koncentrerar Gerard
sig de första 1,5 året enbart på kontakt,
så att det sitter i ryggmärgen på hunden,
han tränar även in mycket driv, rörelse
framåt. Och de vanliga lydnadsmomenten
som sitt, ligg, hit. Sedan lägger han på
koreografin, när hunden är mogen för
det. Han avskyr strypkoppel, skulle aldrig
använda det själv på en hund, och de som
hade sådana på kursen uppmanades att
byta till en fast halsband. Ett strypkoppel
skapar både stress hos hunden och en
kamp mellan hund och ägare menar han,
och är ett tecken på dålig kontakt.

Lufthundar! Vi tränar att ställa upp hundarna med en köttbulle gömd i höger hand.
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Driv är alltså viktigt. Vi fick träna att
från stillastående ge ett kommande till
hunden i form av några snabba klappar på
hundens rumpa, och sedan SPRING! Det
var inget masande runt ringen utan man
skulle ränna allt vad man orkade. Hundarna tyckte förstås att det var jättekul, och
det var ju meningen, att skapa lust och
förväntan i utställningsringen. Då får man
en hund som står stilla med en förväntan
på rörelse framåt, dvs snygg hållning,
uppmärksam på ägaren, pigg och alert.

Gerards eget koncept för kommunikationen med hunden och skapa förväntan
kallar han ”Bridging” (svårt med en svensk
översättning: överbryggning? förbindning?) Det innebär att hunden alltid
finns hos dig, inte nödvändigtvis fysiskt,
det kan vara på avstånd, men mentalt.
Bridging är ingen träningsmetod enbart
för utställning och tävlingsmoment, det
är en metod för livet. En hund som du har
bra Bridging med, kan du få att stanna när
det hoppar upp en hare!
Hur ska man då träna för att få bra
Bridging?
Hundens namn är det absolut viktigaste.
Hunden måste reagera på sitt eget namn.
För att få en bra tävlingshund ska du träna
in förväntning redan på valpstadiet och
i kombination med namnet. Den bästa
belöningen på förväntningen är enligt Gerard att hunden får röra på sig. Varje gång
valpen kommer springande använder du

Ann-Katrin Eeg-Olofsson ställer upp Ziita (Killingmyrens Arina) inför Gerard.

namnet. Efter rörelse kommer belöning.
DU är belöningen (leka, busa, springa,
ha roligt tillsammans), och godis, men
att enbart belöna med godis fungerar
inte, många hundar väljer bort godis om
det finns något intressantare (och under
stress).
Gerhard tycker om klickerkonceptet
men inte själva klickern, plastgrejen. Han
beundrar dem som har lyckats sälja in
en grej som ingen egentligen behöver. I
stället för klicker använder han ett eget
ljud för Bridging och han betonar vikten av
att man hittar ett ljud som passar en själv.
Han tycker att YES! Kan vara en bra signal,
som man inte kan säga med en negativ
klang. Kvinnor kan använda ett ljud i en
lite högre frekvens, hundarna lystrar bra
till det. Tyvärr tränar många med klicker så
att klick-ljudet för hunden betyder godis.
Gerard kopplar aldrig ihop Bridging-ljudet
med godis, utan använde det för att få
hunden att bli förväntansfull. Allt måste
ske i rätt ordning: NAMN (=kontakt) –

Foto: HundPoolarn

BRIDGE (=förväntan) – KOMMANDO
– BELÖNING.
Det finns mycket mer att säga om
Gerards många tips och träningsmetoder,
återger bara en bråkdel här, men det
gav verkligen mersmak, och jag kommer
att gå en fortsättningskurs. Kan rekommendera kursen även för den som inte
är så utställningsintresserad, men som
vill bygga upp en bättre kontakt med sin
hund, få bra inkallning osv. Jag hoppas att
Gerard sätter sina idéer på pränt i en bok,
den kommer i så fall att bli en storsäljare!
Anna Frisk

Fakta: Gerard O’Shea
Gerard erbjuder nybörjar- och
fortsättningskurser i handling, ofta
arrangerade av rasklubbar och
länsklubbar (min kurs arrangerades
av HundPoolarn i Kungsbacka). Han
håller även regelbundet drop-in
ringträning i Stockholm (Gärdet),
Strängnäs och Västerås. Man behöver
inte ha några förkunskaper.
Se hans hemsida för kalendarium:
www.gerardoshea.com

Gerard O’Shea instruerar.

Foto: HundPoolarn
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Träna med eurasier

att jag är egoistisk, så är det helt rätt, i min
värld handlar det om att göra det som
lönar sig. Jag lär mig hur jag ska bete mig i
olika situationer. Jag ser noga på dig hur du
reagerar och jag lär mig hur jag ska förhålla
mig till dig. Ibland kanske du inte tycker att
mitt beteende är så bra – men jag kan säga
dig att det oftast beror på dig och hur du
beter dig. Om du tror att jag lär mig att lyda
när du straffar mig, kan jag tala om att du
har fel. Straffar du mig lär jag mig att inte
lita på dig. Då kommer jag att hålla mig
på avstånd och då är det bara kopplet som
tvingar mig att vara i din närhet.

När jag och min eurasierkille
Risan Gårdens Hulken (kallas
Morris) tränade på Östra Härjedalens brukshundklubb i Sveg i april
var Ulrika Andersson med och
fotograferade.
Jag blev glad när jag såg bilderna på oss
för det syns så tydligt att Morris tycker det
är skoj!

Vill du lära mig att lyda kan jag tipsa dig om
några saker:

Den känslan vill man ju förmedla, just att
man har roligt tillsammans vad man nu än
väljer att göra med sin hund. Vårt mål är
LP I men det är inte det viktigaste för mig
utan det är ju ändå att hunden fungerar
hemma och socialt! Man ska kunna gå
med sin hund ute på stan utan att den
rycker armen ur led, du ska kunna öppna
bakluckan till bilen utan att det flyger
ut hundar till höger och vänster, du ska
kunna få främmande utan att hunden
skäller och hoppar osv.
Morris flyger lekande lätt över hindret på träningsbanan.
Tycker att lydnadsklass I ändå är ren
allmänbildning för en hund och att träna
de momenten gör att hunden fungerar på
ett bra sätt även utom tävlan. Då jag är lite
halvlat så där, så gör uppsatta mål att jag
verkligen tar mig samman och tränar. Jag
tränar på min klubb max 2 ggr i veckan för
det mesta 1 gång… däremot så tränar jag
lite varje dag under vår morgonpromenad
då vi övar lite inkallning, sitt och stanna
kvar m m, fast det känns inte ens som
träning… när de släpps lösa i skogen
måste de sitta lugnt, vänta tills jag tar av
halsband och koppel och få ett kommando ”varsågod”.
Har tävlat och tränat förr med både
schäfer och irländsk setter. Med settern
kom vi så långt som till ett andra pris klass
2… sen la vi av då både jag och hund
hade ledsnat helt på lydnadsträning. Det
var bara resultat som räknades och man
kände prestationsångest till slut. Nu är jag
äldre och förhoppningsvis klokare så jag
tränar korta stunder, berömmer massor
och uppmuntrar min hund. Har ett helt
annat ”tänk” nu på hundträning och sätter
inte resultat främst, vi ska ha skoj båda två
annars är det helt meningslöst att hålla på.
Jag tränar inte om jag inte är på humör för
träning och försöker att hela tiden hålla
ett lugn.
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Jag gläder mig åt de moment som
funkar bra och gräver inte ner mig om vi
misslyckas med något, då jag vet att det
inte är hunden det är fel på utan mig som
lärare…jag har ju fortfarande samma fina
hund vare sig vi tävlat eller ställt ut. Därför
accepterar jag hellre lite fel här och där
bara jag har glädjen och samarbetet i det
vi gör.
Jag tycker mycket om Kenth Svartbergs
bok, ”Bra relation”, där han skriver på
ett lättfattligt sätt om hundträning. Han
skriver om de tre byggstenar som behövs
för en bra relation,
Trygghet som är grunden, Samarbete
samt Bestämmande. Han har färgsatt
Trygghet som grön, Samarbete som blå
och Bestämmande som röd och man
behöver samtliga tre färger till sin palett.
Jag klappar, kelar och kramas massor med
mina hundar och talar om för dom, att
dom är så fina och duktiga!! Har på det
sättet skapat en grundtrygghet och dom
vet att dom kan lita på mig i alla väder. Nu
ska det sägas i ärlighetens namn att Risan
Gårdens Dizel var en lugn kille när jag fick
honom som vuxen så hela äran där kan jag
inte ta åt mig men däremot att han gillar

Foto: Ulrika Andersson

och litar på mig. Jag har även en gammal
älghund hemma, så jag har tre glada
grabbar…
Jag beundrar även Cesar Millan för hans
lugn och hans mentala inställning när det
gäller hundträning. Och även hans ”tänk”
när han börjar träna inomhus hemma
med hunden. Sen tycker jag väl inte om
alla hans metoder men man snappar upp
bra grejer här och där, anammar det man
tycker är bra.

• Var tydlig i ditt kroppsspråk.
• S äg det ord du vill att jag ska lyda lugnt och
tydligt, så att jag verkligen lägger märke till
vad du säger.
•V
 isa med handrörelser och locka mig att
göra det du vill.
•B
 elöna mig snabbt när jag utför det
beteende som du vill att jag ska göra.
•B
 elöna mig när jag spontant gör det som är
bra, då gör jag gärna om det.
•U
 pprepa övningen några gånger så att
jag blir säker på vad jag ska göra. Belöna
varje gång, både med godis, smekningar
och röst.
• T räna korta stunder och ofta, flera gånger
om dagen.
•V
 artefter som jag blir mer säker kan du ge
belöningen mer oregelbundet. Det är dock
viktigt att jag får belöning ibland, så att
min motivation att lyda upprätthålls.
•O
 m jag gör fel, nonchalera mig och börja
om så att jag får en ny chans. När jag gör

fel beror det oftast på att jag inte förstår
eller att min uppmärksamhet riktas mot
något annat.
•B
 egär inte att jag ska lära mig för många
saker samtidigt. Dela upp träningen i
små delar och lär mig en del i taget. Tänk
tillbaka på hur det var för dig när du lärde
dig att cykla, du kunde nog inte både cykla,
styra och se dig för samtidigt.
• J ag kan ha svårt att lyda dig i nya miljöer.
Träna mig därför att successivt utveckla
min förmåga att lyda dig, börja hemma
i lugn och ro, flytta sedan ut i allt svårare
miljöer.
• J ag kan vara känslig för olika typer av
störning. Blir jag störd tappar jag koncentrationen och får svårt att lyda. Utveckla
stegvis min förmåga att lyda, genom att
tillföra störningar i små doser. Kom ihåg
att ge mig extra mycket belöning när jag
utsätts för störningar.
•H
 a tålamod med mig, jag vill samarbeta,
vara hörsam och lydig, men ibland är det
svårt för mig. När jag inte förstår kanske du
upplever mig som trotsig, men det är inte
sant, istället blir jag orolig och stressad och
gör därför fel saker.
•V
 isa mig respekt och tillit för den hund jag
är, då kommer jag att visa detsamma för
dig.
Jag fick frågan, om vad jag tycker om att
träna just eurasier.
Morris och Dizel är väldigt olika till sättet,
den ena väldigt framåt och alert och den
andra lite mer eftertänksam och mycket
lugnare. Dizel gillar inte att öva lydnad
så särskilt så då har vi skippat det för
närvarande men han är oerhört duktig

Gillar även SBK´s dressyrpolicy, särskilt
sista sidan där det står skrivet från
hundens synvinkel:

Carina med Morris.

Foto: Marie Löfqvist

på att spåra och gillar det väldigt mycket.
Viltspårschampion det vore nåt för Dizel!
Får se vart vi hamnar med det målet? (Det
finns inget roligare än att ägna en hel helg
i skogen på viltspårskurs!) Det går vi på
fast vi redan kan spåra bara för att det är
så skoj!
Dom här två killarna är ju mina första
eurasier så jag är långt ifrån expert på området men det jag kan se är att eurasier är
oerhört intelligenta, de är väldigt lyhörda
på sin förare, de söker ofta kontakt med
mig, att vara skrikig och flaxig är ingen
mening, de hänger med på det mesta
och är inte ”pockande” på träning utan är
lika nöjda vare sig man är ute i skog och
mark eller ligger och myser i soffan. De
verkar mogna relativt sent och man gör
smart i att skynda långsamt! De är riktiga
spänstfenomen och verkar kunna hoppa
hur högt som helst….de verkar väldigt
fästa vid sin ägare och de passar mig
perfekt!
Carina Larsson, Sveg

Jag hund – du människa
Mitt liv i naturen syftar till att fortplanta mig
och att överleva. I den skyddade tillvaro som
jag lever med dig människa, kan jag fundera
över vad mitt liv som hund egentligen går ut
på? Du skaffar mig som sällskap och kanske
också som hobby. Jag är utelämnad till att
leva det liv som du erbjuder mig att leva.
Jag kan bara hoppas att du erbjuder mig ett
bra liv.
Jag är ett mycket läraktigt djur. Jag lär mig
ständigt hur jag ska förhålla mig för att
leva ett så bra liv som möjligt. Om du tycker

Foto: Ulrika Andersson
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Nybörjarkurs i agility

något han hört talas om tidigare. När han
sedan i sakta mak kom ut ur tunneln hann
han med en liten pink på hindret som inte
var så uppskattat av instruktören. ”Åh, han
er en sånn skikkelig hannhund ser jeg” var
hennes kommentar.

Efter att ha släpat med min eurasier Leiionspitz Lovely Lupus, i
dagligt tal kallad Keelo, på diverse ringträningar, handlerkurser,
kantarellspår- och passeringskurs
tänkte jag att det nu var dags
att pröva något jag verkligen
trodde han skulle uppskatta. En
nybörjarkurs i agility.
Ringträningarna är helt okej tycker Keelo
så länge han får spana på brudar utanför
ringen. Nuförtiden spanar han på allt
förutom på mig så det är svårt att hålla
hans koncentration uppe särskilt länge.
Att söka kantareller är väl måttligt intressant, visst har han spårat upp en god del
kantareller åt mig under hösten men nog
hade det varit roligare om det växte korv i
mossan istället.
Det ska också tilläggas att Keelo är en
hoppjerka utan dess like och spänstigare
än en känguru så mina funderingar runt
att pröva en agilitykurs var att den skulle
kunna ge honom utlopp för sitt studsande
och hoppande.
Fredagkvällen bjöd på teori utan hundar i
Hundehyttan på Kongsbergs Hundeklubb.
Det visade sig att vi var 5 deltagare varav
tre av oss hade hormonstinna hanhundar
i åldern 1,5-2 år. ”Perfekt” tänkte jag
sarkastiskt. Jag har visserligen lagt ned
mycket tid och med goda resultat på
att Keelo ska kunna vistas bland andra
hanhundar utan att behöva hävda sig men
hur skulle detta gå med hundarna lösa på
banan samtidigt? Och med en hund vars
öron det växer stora vaxproppar ur för
tillfället.
Instruktör Siri Segalstad gick igenom
kursens upplägg och mål, hindertyper,
säkerhet och kommandon. Viktigt
var också att ge hundarna vila mellan
träningsakterna, att avsluta positivt och
att hela tiden jobba med positiv förstärkning. Siri påpekade noggrant att A och
O i agility är kontakten mellan hund och
förare. Det fick mig att återigen bli nervös
inför morgondagen. Nog är Keelo en riktig
mammagris men också en riktig ungtupp
som sprätter omkring och ska visa upp sig
så fort en tik är i närheten. Står det mellan
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När vi klarat tunneln ett par gånger, lite
för många enligt Keelo, tyckte han det var
dags att visa andra varianter av hur man
kunde passera hindret. ”Genom!” sa jag
och pekade in i tunneln. ”Visst” svarade
Keelo genom att hoppa ÖVER tunneln
fram och tillbaka för att slutligen landa
uppe på tunneltaket och bli liggandes
där i full förväntan över vilken godbit som
härnäst kunde tänkas erbjudas. Men det
fick han ingen köttbulle för så det slutade
han ganska raskt med.
Vaddå nybörjare? Jag hoppar över toppen istället!

Hjulet är inga problem.
mig och en tik vet jag vart valet skulle falla
och tyvärr inte till min favör.
Dag 1
Vi anlände till Hundehytta tidigt på
lördagsmorgonen för att hinna rasta
hundarna och bygga en bana. Jag märkte
tidigt att Keelo var spänd och förväntansfull. Vanligtvis ligger han tyst i bilen under
ringträningarna men denna dag var han
som förbytt. Han hade förvandlats till en
skrikande, kraxande kråka så fort han blev
lämnad i bilen. Och värre skulle det bli utöver dagen då han fått mersmak av agilityn.
Han tog i ända från tårna och skällde sitt
gälla, desperata och otålmodiga ”men JAG
vill” skrik. Jag nämnde kanske aldrig att
han kan vara envis som en åsna och ha en
mycket bestämd åsikt om hur saker ska
vara när han lägger den sidan till.
Denna dag skulle vi introducera hundarna
för de olika hindren vilket innebar låga
hinder och maximalt tre kombinationshinder åt gången. När det sedan blev vår
tur att få pröva den första kombinationen
hoppade Keelo jämfota i stort sett hela
vägen från bilen till banan. ”Agility vad är
det? Verkar kul, verkar kul! Får jag pröva?”
Kort sagt, han var redo! Höjdhindrena var
satta på ca 20 cm men det tyckte Keelo
var alldeles för lågt. Han tog i allt vad
han orkade, hoppade rakt upp i luften
nästan 1 meter över pinnen och landade
på andra sidan nöjd och belåten. Men
han fattade ganska snart att han tjänade
både tid och energi på att hoppa långt

Foto: Endre Andersen

och lägre snarare än kort och högt. Det
var imponerande att se honom med så
stort mod hoppa hinder efter hinder utan
att tveka och med tungan hängandes och
slängandes utanför munnen. Min kråka,
som gillar vatten men fortfarande inte
vågar simma, som är rädd för fågelfjädrar
och prydnadskycklingar, tvekade plötsligt
inte för något.

Hjulet var heller inte det något problem
men i slutet av dagen blev han lite trött
i benen. Då var han smart nog att ta
kortaste vägen förbi dvs. krypa under
hindret.
Dag 2
Söndagen blev ännu bättre än dagen
innan. Alla hinder vi prövat på lördagen
satt nu som smort. Vi fick också pröva
ett nytt hinder denna dag; Gungan eller
Vippen som den kallas här i Norge. Den

ser ut som en gungbräda och många
hundar kan tycka den är obehaglig första
gångerna då underlaget är ostabilt och
sviktar. Men Keelo trampade på med hög
fart som vanligt. Det var tur att Siri stod i
andra änden och höll i brädan så att den
inte slog ner för hårt i backen. Avslutningsvis fick vi prova en hel bana med 12 hinder
satta i en oval. Det gick felfritt, gissa om
jag var imponerad!

Foto: Endre Andersen

Jag är glad över att ha hittat en aktivitet
som Keelo verkligen brinner för. Han
ställer upp på allt jag drar med honom på
utan sura miner men när vi tränar agility
kan jag se hur hela han strålar av glädje.
Vi tränar nu vidare varje fredagskväll för
instruktör mest för skojs skull men vem
vet, kanske det blir en klass 1 tävling
någon gång i framtiden.
Sara Ljusterfors

Jag har nog aldrig tidigare haft så bra
kontakt med Keelo som under agilityn.
Det gick att ha honom lös samtidigt som
de andra hanarna och tikarna tränade på
banan. Han hade full koncentration på
mig och nästa kommando. Mina farhågor
kvällen innan var som bortblåsta.
Bommen eller Balansbrädan som den
också kallas sprang han upp på som
han aldrig gjort annat tidigare. Stegen
(A-hindret) och den raka tunneln var också
de en baggis. När det sedan var dags för
tunnel nr 2 som var böjd så att hundarna
inte kunde se utgången på andra sidan
blev han tveksam. ”Tänk om mammadjuret försvinner om jag går in här?”
Men då jag skrapade med fötterna längs
marken på utsidan av tunneln så att han
hela tiden hörde vart jag gick så fick han
genast upp en väldig fart genom röret.
När Keelo sedan blev lite varm i kläderna
(eller pälsen kanske jag ska skriva) tog
han plötsligt väääldigt lång tid på sig inne
i röret för nu hade han minsann hittat
några goda lukter att nosa på därinne.
Rädsla och klaustrofobi verkade inte vara

Det gäller att kunna tvärnita om man har för hög fart in mot bordet.

Foto: Endre Andersen
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Får man ta hunden med sig...?

Känner du någon bragdhund?

Något som aldrig upphör att
förvåna mig är vilken begränsad
rörelsefrihet man får som hundägare. Frågan är om alla dessa
förbud verkligen är befogade?

Känner du till någon hund som
gjort en riktig bragd under året?
Skriv och berätta så kan just din
hjälte utses till Årets Bragdhund
2011.

När vi i vanlig ordning spenderade vår
semester i vårt soldränkta (och även
stundtals regndränkta) Sommar-Sverige
så hängde självklart Fonzo med på alla
våra turer. Nytt för i år var att även mina
föräldrar följde med på vår semester och
då utökades även familjen av ytterligare
en hund: deras jakthund Eko.

Bragderna kan vara av många olika slag;
hundar som räddar livet på någon, jagar
brottslingar eller varnar vid brand. Även
mindre dramatiska insatser kan vara
mycket betydelsefulla. Hundar kan göra
livsviktiga insatser, till exempel som
sällskap åt ensamma, sjuka eller gamla
människor – eller som bästa kamrater till
barn. Helt vardagliga bragder, som sker
i det tysta och vanligtvis inte får stora
rubriker.

Men vart vi än kom så stötte vi på dessa
evinnerliga skyltar med en överkorsad
hund: «Förbjudet för hundar att vistas
inom badplatsen område», «Förbud
mot att rasta hundar», «Hundar får INTE
beträda gräsmattan» och så vidare... Så
trist! För självklart så låter man ju inte
hunden springa omkring lös bland en
massa badande barn eller låter bli att
plocka upp efter hunden om den skulle
råka göra en liten hög på ett olämpligt
ställe. (Även på kyrkogårdar sitter dessa, i
mina ögon, förhatliga skyltar. Det innebär
att den sörjande änkan inte ens kan ta
med sig sin älskade hund som stöd vid
besöket av graven.)
Efter att ha mötts av alla dessa blockerande skyltar blev vi minst sagt positivt
överraskade när vi vid ett besök i Lysekil
upptäckte att på Havets Hus, där var
hundar tvärt om VÄLKOMNA! Och inte
behövde vi betala något extra heller.
Så glad i hågen traskade vi in där, med
en mycket begeistrad eurasier och en
inte lika förtjust stövare (mina föräldrars
jakthund är tydligen lite rädd för saker
som inte skuttar i skogen). Där fick vi njuta
av att se havets olika vidunder och Fonzo
var mycket imponerad av alla fiskar som
simmade omkring. Men plötsligt när vi
kommer runt ett hörn så överrumplas vi av
en dam som skriker till ganska förskräckt.
Jag tänkte då att hon kanske är lite
rädd för hundar så jag kortade kopplet
ytterligare någon cm. Men hon fortsatte
att gestikulera och se väldigt upprörd ut
så jag kunde inte låta bli att fråga hur det
var fatt. «Hur kan man bara ta med sig
hundar på ett sådant här ställe. Min lilla
dotter har faktiskt astma och hon klarar
verkligen inte av hundhår», svarar då
damen i falsett. Då jag försiktigt påpekade
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Alla hundar som inte är ”proffs” – det vill
säga tjänstehundar – kan kandidera. Bragden ska ha utförts från den 15 november

att det till och med stod en stor staty av en
hund med tillhörande «vi är välkomna in
här»- skylt framför ingången, ruskade hon
bara på huvudet och skulle ilsket gå och
prata med föreståndarna. Så frågan är då
om Fonzo och hans gelikar fortfarande är
välkomna på Havets Hus nästa sommar...

Och efter allt psalmsjungande passade det
bra att avsluta med: Vad tar ni för valpen där
i fönstret?

Jag blev därför väldigt glad då jag läste
följande artikel i sundsvalls tidning:

www.dagbladet.se/nyheter/sundsvall/1.3827747

Alla djuren hälsades välkomna till Guds hus
Smågruff, utskällningar och bus.
Låter det som ett utdrag ur Sundvallspolisens
anmälningar från helgen?
Icke sa nicke – det handlar om en djurgudstjänst där både hundar, kattor och
sköldpaddor fick vara med. Kyrkoherde Jan
From, Sundsvall, bjöd in till en gudstjänst av
det något annorlunda slaget.
I går var det förhoppningsvis första gången
som gudstjänstbesökarna började skälla
under bönen. Men på slutet tröt tålamodet
lite grand för några av de pälsbeklädda
deltagarna och ett och annat ”vov” hördes
medan hussar och mattar bad.

Sedan var det dags för kyrkkaffe med hopp
och lek. Något som välkomnades av både de
fyrbenta som tvåbenta besökarna.

Så, får man ta hunden med sig? Ja, in i
himmelen verkar det som i alla fall!

2010 fram till sista anmälningsdagen som
är den 15 november 2011.
Årets Bragdhund koras i december
2011 på Stockholm Hundmässa, tillsammans med Årets Polishund och Årets
Narkotikasökhund.

Pressansvarig Hans Rosenberg
Tel: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
hans.rosenberg@skk.se

Historik

Tänk också på att utnämningen Årets
Bragdhund ger mycket publicitet och
således är ett bra sätt att marknadsföra
er ras.
Bidragen ska inkomma till Svenska Kennelklubben senast 15 november 2011. Bifoga
gärna en bild eller annat som förstärker
berättelsen. Adressen är Svenska Kennelklubben, 163 85 SPÅNGA, och kuvertet
eller kortet ska märkas ”BRAGDHUND
2011”. Du kan också skicka ditt bidrag med
e-post till haro@skk.se. Skriv ”Bragdhund
2011” i ärenderaden.

In memoriam

För mer information - kontakta Svenska
Kennelklubben

Utmärkelsen Årets Bragdhund
delades ut första gången vid Svenska
Kennelklubbens hundraårsjubileum
1989. Tanken var att uppmärksamma
de samhällsinsatser som alla "vanliga"
hundar gör.
Förra årets vinnare var en trio border
collie som hjälpte till att fånga in
förrymda får som befann sig farligt
nära E6 i Arlövstrakten. Tack vare
hundarnas snabba och precisa insats
kunde fåren återföras till sina marker.

Till minne

Från nästa nummer så kan du sätta in en minnes
annons om du har en eurasier som har gått bort.
Den kostar inget och är en ¼-dels sida. En bild, hundens namn,
datum för när den var född och avliden samt ägarens namn.
Sista datum att sända in din annons för nästa nummer är 1
november. Du behöver inte göra annonsen själv utan sänd in bild
och text var för sig till redaktor@eurasierklubben.se

Jenny Byström
(text och foto)

Sösk ärs Ask a
960803–100511
ägare: Marita & Göran Carlstedt
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Svensk Utställningschampion
”Cherie”

Dolda felförsäkring – för vem?
En missuppfattad försäkring. Vad
är en dolda felförsäkring?
Enligt svensk konsumentlag är en som
säljer en vara ansvarig för dolda fel under
tre år från säljdag. Ett dolt fel är något
varan har haft från början men inte kunnat
upptäckas vid försäljningen. En valp klassas som vara även om det är ett levande
djur. Vad ett dolt fel sen är, det är inget jag
går in på här.

Många uppfödare skriver i sina annonser
att valpen är dolda felförsäkrad!? Hm,
där undrar jag om uppfödaren själv har
förstått vad en dolda felförsäkring är?
En dolda felförsäkring är en försäkring
som man som uppfödare tecknar som
skydd för sig själv om det skulle visa sig
att valpen senare är behäftad med ett
dolt fel och ersättning eller återköp måste
ske. Oavsett om uppfödaren har denna
försäkring eller inte så är uppfödaren alltid
ansvarig för dolda fel och finns inte försäkringen så får man ta ur egen plånbok.

Så för köparen så spelar det inte det
minsta roll om uppfödaren har denna
försäkring eller inte, lagen säger ändå att
man har ansvar för dolda fel.
Okunnighet eller om uppfödaren tycker
att det ser tjusigt ut i annonsen må jag
låta vara osagt men jag tycker att det är
viktigt att både säljare och köpare vet vad
försäkringen innebär.
Marita Carlstedt

Eurasieralmanacka 2012
12 härliga sidor full med fina bilder av eurasier
– ett måste för den eurasierfrälste!
En toppenjulklapp att ge bort!

Lovely Megan’s Cheer

I december kommer almanackan att finnas till försäljning men vi behöver fortfarande
bilder på eurasier. Foton i liggande format i alla årstider. Tänk på att fotot måste ha bra
skärpa, vara stor och ha bra upplösning. Inga personer med på bilden, dock går det bra
med barn och eurasier. Jag måste ha dina bilder senast 15 november och glöm inte att
skriva ägare och hundens namn.
Endast digitala bilder, skicka bilderna till mkma@bredband.net
Almanackan kommer att finnas för köp från december och kostar 110 kr/st + porto.

Ägare:
Erika Iremo & Göran Jonsson
Grödinge

Du kan redan nu beställa din almanacka på samma mailadress som ovan eller på telefon
0250-66 30 64, 073-528 70 93. Du får sen vidare information ang. betalning.

Uppfödare:
Suzanne Bengtsdotter
Katrineholm
Eurasierbladet #3 2011
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Referat från Fjällnora
Extra årsmöte och inofficiell utställning 17 september
Extra årsmötet
14 medlemmar närvarande.
Mötesordförande var Mona Refai, med en
punkt att behandla på dagordningen.
Angående årsmötesbeslut 13/3 2011 där
en motion inkom och som yrkade på ett
utträde ur SSUK. Styrelsen föreslog avslag.
Efter en diskussion drog motionären
tillbaka sin motion som återemitterades
till styrelsen.
Årsmötet gav styrelsen 6 månader att
utreda frågan genom kontakt med föreningskommitténs Jahn Stääv samt att kalla
till ett extra årsmöte för beslut i frågan.
Styrelsen har varit i kontakt med Jahn
Stääv och här är hans svar:
Hej,
Vi diskuterade er fråga på senaste FK-sammanträdet och i korthet så gäller följande:
Svenska Eurasierklubben är en egen juridisk
person och kan själva besluta om huruvida
klubben skall vara ansluten till SSUK eller ej.
Om Rasklubben väljer att träda ur SSUK
medför man klubbens tillgångar vilka
således stannar i den egna klubben.

Från SKK sida så kommer man fortfarande
att betrakta SSUK som den specialklubb som
har rasansvaret för Eurasier och arbetet med
RAS och domarkonferenser m.m. kommer
att ske i samarbete med SSUK.
SvEuk kommer att leva vidare som en
intresseförening utanför SKK-familjen. Detta
innebär att man inte kan anordna någon
officiell tävlingar eller prov av något slag
och man kan heller inte utnyttja domare och
andra funktionärer som är auktoriserade av
SKK eller annan till SKK ansluten specialklubb t ex SBK.
Man har också avsagt sig möjligheten till
dialog med SSUK, och därmed också SKK,
i allt vad som handlar frågor kring rasen
Eurasier.
Från SKK/FKK horisont så verkar ett utträde
ur SSUK endast innebära negativa konsekvenser om man med sin förening vill jobba
för sin ras. Om man däremot bara vill ha en
aktivitetsklubb för hundägare med Eurasier
så kan det vara ett alternativ.

Efter diskussioner om bakgrunden till
motionen och om för och nackdelar med
ett utträde eller vara kvar i SSUK så beslöt
årsmötet enhälligt att vi kvarstår i SSUK.
Utställningen
Efter mötet startade utställningen. Ett
fantastiskt fint väder. Strålande sol och
många glada eurasierägare. Det var 30
hundar anmälda.
Domare var Mona Refai som noggrant
gick igenom alla hundar. För några hundar
var det första gången de var på utställning
medan några andra var väl rutinerade.
Många fina priser och pokaler delades
ut och även en pokal till den busigaste
eurasiern, Lejonbols Pommes Mandolin.
Ägare Sebastian och Elin.
Styrelsen och utställningskommittén
tackar alla som var där med sina vackra
och trevliga hundar. Tack alla ni som har
skänkt priser och pokaler.

Hälsningar
Jahn Stääv
ordf SKK/FK

Bästa öppen tik (vänster till höger), 1:a Lejonbols Ain’t she Sweet, 2:a Risan Gårdens Gurgla, 3:a Sund Stamm’s Heartbreaker Harmony.
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Resultat från inofficiell
utställning i Fjällnora
2011-09-17
Valpklass 4–6 månader, hanar

Balder-Balder Torulv Godmode S30279/2007
Äg: Tina Grimstedt, Nackanäsgränd 3, 131 33 NACKA
Excellent
Edeängs Zebb S28273/2007
Äg: Lena Strandholm-Germundsson, Muntersg. 69,
UPPSALA
Very Good

Lejonbols Pommes Chateau SE30062/2011
Äg: Laila Karlsson, Bodavägen 9, 745 95 ENKÖPING
Excellent. Valpklass 1, Hp. BIM-valp

Leiionspitz Lovely Lupus S56577/2009
Äg: Sara Ljusterfors, Sentrumsveien 14, 3647 HVITTINGFOSS
Excellent

Lejonbols Pommes Mandolin SE30059/2011
Äg: Elin Gustafsson, Moränvägen 3B, 806 33 GÄVLE
Excellent, Valpklass 2

Lejonbols Hard Rock Café Java S18248/2007
Ägare Sofia Johansson, Fågelbo 19, 755 92 Uppsala
Excellent

Valpklass 6–9 månader, tikar
Ex Amino’s Angel of Heaven SE23803/2011
Äg: Yvonne Janzén, Trillavägen 3, 746 39 BÅLSTA
Excellent, Valpklass 2
Ex Amino’s Angel of Life SE23802
Äg: Helen Nordström, Timmermansg. 59, 144 33
RÖNNINGE
Excellent, Valpklass1, Hp, BIR-valp

Juniorklass 9–15 månader, hanar
Lejonbols Pommery Brut Royal SE60989/2010
Äg: Eva Ohlsson, Ryssbol 11, 755 96 UPPSALA
Excellent, kkl1, CK

Unghundsklass 15–24 mån, hanar
Emfi’s Heimdall av Majgård SE12111/2010
Äg: Jörgen Hagelin, Edeby Majgården, 645 93
STRÄNGNÄS
Excellent, kkl1, CK, bhkl2

Öppen klass, hanar
Balder-Balder Birk Godmode S30282/2007
Äg: Gunnar Eriksson, Vittenberga Skräddarstugan, 611
94 NYKÖPING
Excellent, kkl4

Lejonbols Mocca Latte S18250/2007
Äg: Lotta Jegenstam-Lignell, Vattenvägen 7, 760 10
BERGSHAMRA
Excellent, kkl3,
Orionstjärnans Dwight af Nobel S11659/2009
Äg: Roine Ardebäck, Hökmossv. 26D, 155 31 NYKVARN
Exellent, kkl1, CK, bhkl3
Reldaz Camaro S56489/2008
Äg: Eva Adler, Stensötegången 64, 135 35 TYRESÖ
Excellent, kkl2, CK, Bhkl4

Championklass 8 år -, hanar
SE UCH Lejonbols Harry Potter S25683/2004
Äg: Eva Ohlsson, Ryssbol 11, 755 96 UPPSALA
Excellent, kkl1, CK, Bhkl1, BIR

Juniorklass 9–15 månader, tikar
Balder-Balder Järnsaxa Sveakung SE57789/2010
Äg: Anna-Karin Lundberg, Nyforsv. 19, 135 33 TYRESÖ
Excellent, kkl1, CK, Btkl2
Balder-Balder Saunamaija Makalös SE60160/2010
Äg: Karin Jonsson, Scheeleg. 8, 112 23 STOCKHOLM
Excellent, kkl2
Lejonbols Bonnaires Brut Rosé SE60993/2010
Äg: Linda Hagelin, Edeby Majgården, 645 93 STRÄNGNÄS
Excellent, kkl3

Unghundsklass 15–24 mån, tikar
Emfi’s Freja av Majgård SE12113/2010
Äg: Karin Reimers, Stora Vägen 136, 360 52 KOSTA
Excellent, kkl2
Kvarnsjölidens Tilde SE13814/2010
Äg: Carina Johansson, Vallavägen 252, 136 41 HANDEN
Excellent, kkl1, CK, Btkl1, BIM

Öppen klass, tikar
Lejonbols Ain’t she Sweet SE12993/2010
Äg: Eva Ohlsson, Ryssbol 11, 755 96 UPPSALA
Excellent, kkl1, CK, Btkl4
Risan Gårdens Gurgla S33624/2009
Äg: Lena Strandholm-Germundsson, Muntersg. 69,
UPPSALA
Excellent, kkl2
Sund Stamm’s Heartbraker Harmony S11664/2008
Äg: Margaretha Fjällberg, Bergavägen 17, 141 32
HUDDINGE
Excellent, kkl3

Championklass, tikar
SE UCH Balder-Balder Lova Bifrost S44910/2004
Äg: Anna-Karin Lundberg, Nyforsv. 19, 135 33 TYRESÖ
Excellent, kkl1, CK, btkl3

Veteranklass 8 år -, tikar
SE UCH Lejonbols Mercedes S51919/2002
Äg: Eva Ohlsson, Ryssbol 11, 755 96 UPPSALA
Excellent, kkl1, CK, btkl5, BIR-Veteran

Uppfödarklass

tävlar med 4 hundar från samma uppfödare
Kennel Balder-Balder:
9. 10. 18. 19. 28.
Excellent, grupp2, HP
Kennel Lejonbols:
7. 14. 17. 21. 22. 25. 29.
Exellent, Grupp1, HP

Eva Ohlsson,
ordförande

Foto: Anna-Karin Lundberg

BIM Kvarnsjölidens Tilde (t.v.) och BIR Lejonbols Harry Potter (t.h.).

Foto: Anna-Karin Lundberg
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Svensk Vinnare 2011

Mentalbeskrivna hundar

I år avhölls Svensk Vinnarutställning i Norrköping
den 20 augusti.

mig hur det såg ut på söndagen. Stövlar och regntätt vad var
som gällde även om det stundvis fanns en sol som tittade fram.

Vädret var väl inte det bästa och även om vi ställde ut första
dagen under helgen så var det väldigt geggigt, kan bara tänka

Dryga 20-talet hundar var anmälda och i år gick SE Vinnartitel
till Foxfire Brilliant Benji som blev BIR och BIM blev Zafira A
Princess Named Nemi från Norge.

Namn
Essmania's Fransesca
Essmania's Frenja
Essmania's Fragancia
Essmania's Fairy
Essmania's Genova
Essmania's Genovese
Essmania's Gambino
Foxfire Brilliant Benji
Harlekin von Krusenbusch
Leiionspitz Lovely Lupus
Leiionspitz Lovely Lyvan
Risan Gårdens Hulken
Risan Gårdens Ikaros
Risan Gårdens Gina
Risan Gårdens Itra

Kön
T
T
T
T
T
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T

Datum
2011-05-28
2011-05-28
2011-05-28
2011-05-28
2011-05-28
2011-05-28
2011-05-28
2011-06-11
2011-06-11
2011-06-11
2011-06-11
2011-06-11
2011-06-11
2011-06-11
2011-06-11

Avbrutit:
Foxfire Zebulon

H

2011-06-11

Julannonsering
Foto: Göran Carlstedt

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.
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Så var det dags att fundera på julannonser till
Eurasierbladet nr 4 som kommer i december.
Man kan välja att annonsera i färg eller svart/vitt. Vill man ha färgannons gäller endast helsida. För att det ska bli färgannonser så måste
vi ha in minst fyra annonser och sen fyra till osv. för att vi ska få ihop det ekonomiskt. Först till kvarn gäller, alltså man får plats med sin
färgannons i tur och ordning som annonsen/annonsmaterialet kommer in. För svart/vitt gäller inte det utan då måste man bara se till
att få in annonsen innan manusstopp.
Priser:
Färg helsida 725 kr (Vill man ha championannons i färg gäller samma pris som för färg helsida)
Svart/vitt helsida 350 kr
Svart/vitt halv sida 200 kr
Innan du gör din annons om du gör den själv, var snäll och kontakta oss i redaktionen för instruktioner.
Manusstopp för nr 4 är 1 november. Vi hoppas på många annonser till nästa nummer!
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Kennelregister
Akidus

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

Balder-Balder

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

Chiluna Star

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

Cool Surprice

Goa Gullan’s

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

S57096/2003

Ayeshalito

T

A

S52583/2009

Balder-Balder Saga Yggdrasil

T

B

ED

Patella

UA

SE40936/2010

Coryana's Kimmy

T

C

UA

UA

S26811/2009

Cristal De Neige Emilio

H

A

UA

grad 1

Ipixuna

Sorschies

SE28020/2010

Edeäng Sam

H

B

UA

SE12111/2010

Emfi's Heimdall Av Majgård

H

A

UA

SE52798/2008

Essmania´s Hebron

H

A

UA

S47368/2009

Foxfire Attractive Arabella

T

A

UA

UA

S56916/2009

Foxfire Brilliant Besheeba

T

B

UA

UA

S56915/2009

Foxfire Brilliant Benji

H

A

UA

SE22732/2010

Foxfire Cool Casanova

T

A

UA

S59866/2009

Kitune's Belle

T

C

1

SE58475/2010

Laura Av Geehrbacch

T

A

UA

S66061/2007

Leiionspitz Beautiful Bjelka

T

B

UA

S45461/2009

Leiionspitz Joyful Java

T

A

UA

UA

S56571/2009

Leiionspitz Marvellous Miyaka

T

A

UA

UA

S56568/2009

Leiionspitz Marvellous Murphy

H

B

UA

S55577/2008

Lovely Megan's Christina Ricci

T

E

UA

S64978/2009

Risan Gårdens Hulken

H

D

UA

UA

SE29054/2010

Risan Gårdens Ivana

T

B

UA

UA

SE45861/2010

Risan Gårdens Jawa

T

A

UA

UA

SE45860/2010

Risan Gårdens Jolinn

T

SE45857/2010

Risan Gårdens Josch

H

A

S57298/2008

Sund Stamm’s I am Icaros

H

D

S*Rocknikk’s

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

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

Just Pix

Sund Stamm’s

Edeängs

Kvarnsjölidens

Susanne Lundgren
Tystberga
Tel: 0158-215 00

Teddywood’s
Linda Hagelvik
Lammhult
Tel: 0472-26 90 11

Zeldas

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

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

Leiionspitz

Westerner

Marita & Göran Carlstedt
Mora
Tel: 0250-66 30 64
Mobil: 073-528 70 93

Inger Ivarsson
Fellingsbro
Tel: 0581-63 10 97

Lejonbols

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

Lovely Megan

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

Suzanne Bengsdotter
Katrineholm
Mobil: 070-492 15 11

Filurias

Orionstjärnan

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

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

Foxfire

Risan Gården

Utländska
uppfödare:

UA

UA
UA

UA

Daqela’s

Nixenspitze

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

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

Fridlyckans

Reldaz

Skovagergaard

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

UA

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

Ulla-Carin Totney
Gullringen
Tel: 0492–229 00
Mobil: 070–646 45 94

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

HD

C

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

Ex Amino’s

Kön

H

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

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

Namn

Boris

Kitune’s

Essmania’s

Reg.nr

S62222/2009

Coryana’s

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

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

Annika Tranberg & Hasse Nilsson
Prässebo
Tel: 0520-66 73 44
Mobil A: 070-454-67 68, Mobil H: 070 409 09 62

Hanstad

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

Endless Edens

Ronevikens

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

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

Carin Yngvesdotter-Krook
Bjuråker
Tel: 0653-620 15

Röntgenresultat

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

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

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

Annonspriser
275 kr
275 kr
100 kr

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

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

Betalningsmottagare: Svenska Kennelklubben (SKK).
Ange att det gäller inbetalning till Svenska Eurasierklubben,
namn, adress, tel.nr och personnummer.
Betalar du via internet och OCR-nummer saknas använder du
plusgironummer 1177-5. Skriv att det avser medlemskap i SvEuk,
dina personuppgifter och gärna e-postadress.
Medlem som redan är medlem i annan klubb inom SSUK betalar
endast 210 kr i medlemsavgift. Ange alltid vilken annan klubb
du är medlem i. Denna avgift betalas till SvEuks plusgiro.

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

All övrig inbetalning till klubben måste ske till SvEuks egna
plusgirokonto: 714 27-9
Utlandsboende använder sig av följande vid all övrig betalning:
IBAN: SE 45 9500 0099 6042 0071 4279
SWIFT: NDEASESS
Om ni har några funderingar eller ändrat adress kontakta
medlemsansvarig i SvEuk: Rose-Marie Forsberg, tel 0492-314 53 ,
medlem@eurasierklubben.se

Material till tidningen
Redaktionen vill gärna ha in bidrag, såsom bilder, artiklar,
utställningsresultat m. m. från er medlemmar. Alla bidrag till
tidningen ska vara underskrivna med namn – inga anonyma
inlägg tas emot. Du kan dock få vara anonym i tidningen om så
önskas.
Materialet skickas till:
Marita Carlstedt, Siknäs, Vansbrovägen 129, 792 92 Mora
redaktor@eurasierklubben.se
Om du vill ha tillbaka insänt material så skicka med ett frankerat
och adresserat kuvert. Redaktionen förbehåller sig rätten att
använda och att om nödvändigt redigera insänt material.
De åsikter som framförts av de olika bidragsgivarna är personliga och överensstämmer inte alltid med redaktionen eller
Svenska Eurasierklubbens mening.
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350 kr
200 kr
250 kr
100 kr
200 kr
1000 kr

Manusstopp
Nr 1 15 februari
Nr 2 15 maj
Nr 3 15 augusti
Nr 4 1 november

Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning
återsänd tidningen till nedanstående adress.
Rose-Marie Forsberg
Furugatan 11A
598 34 Vimmerby

Eurasier i korthet
Eurasiern är en ganska ny ras i Sverige, en vacker och tilltalande spets! Eurasiern är en medelstor, harmonisk byggd
hund av spetstyp med kilformat huvud. Den har visat sig
vara en idealisk familjehund p.g.a. sitt lugna sätt och passar
bra in i alla vardagliga situationer. Eurasier är en av våra
yngsta raser. Den tillkom så sent som på 1960-talet genom
initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad
Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel
mellan befintliga raser.
Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund med tilltalande färger och med en speciell mentalitet.
Detta åstadkom man genom att para en wolfspitztik med
en chow-chowhane. Med rasen som senare kom att kallas
wolf-chow, var avsikten att chow-chowen skulle lämna sin
enmanshundskaraktär och wolfspitztiken sin anatomiska
sundhet och avelsduglighet vidare till avkomman.

Man parade sedan in samojedhund och med detta fick
rasen en större elegans i kroppsbyggnaden och i rörelsemönstret och en större fertilitet. Genom inblandningen av
samojeden blev namnet wolf-chow inte längre rättvisande
och rasen blev då omdöpt till eurasier. Namnet hänvisar till
härkomsten av ursprungsraserna: wolfspitz från Europa och
chow-chow och samojedhund från Asien.
Alla färger och färgkombinationer är tillåtna utom helvit,
vitfläckig och leverfärg.
Vikt och storlek
Mankhöjd: Hanar 52–60 cm, tikar 48–56 cm.
Vikt: Hanar 23–32 kg, tikar 18–26 kg.
Balansen i proportionerna är av avgörande betydelse men
de idealvärden som bör eftersträvas ligger i mitten av
storleks- och viktangivelserna.
Idealmankhöjd: Hanar 56 cm, tikar 52 cm
Idealvikt: Hanar 26 kg, tikar 22 kg

