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Ordföranden har ordet
Äntligen har hösten kommit och nu är det bara
frost och snöflingor som fattas. Trädgården får vila
och man kan få stanna inne och tända liten ljus.

för den inofficiella utställningen. Solen sken och ca 40
hundar ställdes. Ett stort tack
till Er alla som var där.

Förhoppningsvis så får också skurmoppen och hinken vila.
Man kanske skulle investera i en ny eller önska sig en i julklapp.
Den blir rätt utsliten på alla golv av leriga tassar och åter leriga
tassar.

I december var Stockholms
Mässan och där medverkade
vi med en rasmonter. I år
hade SSUK också tryckt upp
en broschyr där vi presenterade vår ras med ord och
bilder.

Liten tillbakablick på 2011. Det började i mars med årsmöte där
en motion lämnats in och som yrkade på att Eurasierklubben
skulle jobba för att bli egen specialklubb. Den nya styrelsen
fick i uppdrag att undersöka möjligheten och sedan kalla till ett
extra årsmöte om 6 månader.

Avelskommittén informerar
Avelskommitténs sida ser ut ungefär som förra numrets information. Det har inte hänt så mycket
med inrapporteringen till registret. Vi funderade på varför, vi vet
ju att det finns sjuka hundar, så
där är inte anledningen.

Säkert har det också varit valpträffar och andra aktiviteter under
året ute i vårt avlånga land.

Sen hade vi bokat in pingsthelgen för vår stora officiella utställning i Degernäs. Det var 135 hundar som ställdes i det vackra
vädret. Även ett medlemsmöte hann vi med.

Ja, så har ett år gått och vi har redan börjat att planera för nästa
års aktiviteter. Finns det någon som vill hjälpa till i någon kommitté så tveka inte att ta kontakt med styrelsen. Alla behövs.

Sommaren gick fort och i september kallades det till extra årsmöte i Fjällnora utanför Uppsala. Frågan togs upp om utträde
ur SSUK för bli egen specialklubb eller stanna kvar. Det blev
enhälligt röstat att vi stannar kvar under vår specialklubb SSUK.
Efter årsmötet intog vi gräsplanen i Fjällnora utanför Uppsala

Så till sist vill jag önska alla medlemmar
EN RIKTIGT GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.
Eva Ohlsson
ordförande

Redaktörens rader
Ja då har vi kommit till årets sista nummer av Eurasierbladet, jag hoppas ni alla finner något läsvärt.

men många som skickar in har bara 72 dpi inställda i sin kamera.
I de flesta kameror går detta att ändra och kvalitén blir då så
mycket bättre.

Glöm för all del inte att lösa korsordet på sid 2 och skicka in,
1:a-priset är ett presentkort på 100 kr hos en djurbutikskedja.
En del julannonser har vi också i detta nummer och skoj är att vi
nu kan erbjuda dem i färg för de som vill. Dock måste jag säga
och börjar känna mig lite tjatig men vi behöver ha in material
av er medlemmar, vi tar tacksamt emot foton, berättelser,
upplevelser du har gjort med din eurasier m.m. Tänk bara på
att fotona måste ha bra upplösning och kvalité för att göra sig
bra i tryck! Vi vill också ha in fler som skriver om just sin eurasier,
se sid 20 i tidningen. Vi vill att du delar med dig till oss andra
om just din eurasier. I år har vintern inte haft någon brådska
vilket är till glädje för vissa men det finns också de som längtar
efter snön och jag är övertygad att det gäller alla våra fyrbenta
vänner. Mina brukar så bli superlyckliga den dagen den första
snön kommer, de brukar inte vilja komma in. Jag kan ju också
tycka att det är skönt för det blir så mycket renare inne när man
har ett gäng hundar som drar in smuts.

Det tog ett tag innan jag hade fått ihop foton från olika årstider,
olika uppfödare och bilder på eurasier i naturliga miljöer. Nu har
jag kanske rätt hårda krav på hur ett foto ska vara men för mig
är det också viktigt att göra ett jobb som jag själv är nöjd med.
Jag har mycket svårt att sätta ihop något som jag inte tycker om
själv kvalitetsmässigt. Det handlar inte om var en hund kommer
ifrån vilket någon tycks tro utan för mig handlar det om kvalité,
inget annat. Jag hoppas många beställer almanackan som
kommer att finnas för beställning fram till nyår. Mer om detta
finner du på näst sista sidan i tidningen.

Almanackan har jag ju också tagit hand om i år och det har varit
lite trögt att få in bra bilder med bra kvalité som ska bli bra i
tryck. Det krävs helst att ett foto har en upplösning på 300 dpi
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Ha nu en riktigt
trevlig och skön
julhelg!
Marita Carlstedt

Är det så att man inte vill berätta eller
tänker man att man ska, men inte kommer
sig för? Vi har pratat med ett par personer
som har varit öppna med att deras hundar
blivit sjuka – men som ändå inte rapporterat till registret. Vi frågade om de inte ville
att deras hundar kom med där, men det
var bara att de glömt anmäla eller trodde
att vi skulle lägga in hundarna eftersom
de redan varit i kontakt med oss. Ingen
hund som inte särskilt anmälts till registret
hamnar där, så ni som tidigare berättat om
era sjuka hundar får säga till om ni vill att
de kommer in. Det gäller även de som inte
längre lever.
När man vet att det förekommer några
allvarliga sjukdomar i en ras är det jätteviktigt att man tar reda på mer. Gör
man inget utan bara föder upp valpkull
efter valpkull utan eftertanke kommer fler
hundar att drabbas. Det kommer födas
och säljas valpar som löper större risk än
andra att bli sjuka och kanske dö. Vi vet
inte så mycket om hur de här problemen
ärvs, det är därför det är viktigt att få veta
mer. Det är en och samma ras vi har, det är
ett stort ansvar att delta i dess förökning
och spridning. Ett stort ansvar som alla
delar!

Innan du planerar att använda någon
hund i avel, fråga efter sjukdomar hos nära
släktingar. Innan du köper en valp, fråga
uppfödaren och gärna ägaren till pappan
efter sjukdomar. Först när man vet mer
bestämmer man sig.
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 eller hur de är släkt.
Om du inte vill att din sjuka hund hamnar
i registret är det ändå jätteviktigt att du
talar om för ägaren till både mamman och
pappan till din hund att den är sjuk. Uppfödare måste också prata om sjukdomar
innan 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. Finns sjukdomen i den ena
hundens familj är det verkligen viktigt att
man tar reda på mer innan man bestämmer sig för valpar.

rasen på bästa sätt. Vi fick ett förslag: De
som rapporterar in till registret får också
tillgång till det. Skulle det vara lättare att
berätta då undrar jag? Skulle det få fler
uppfödare att delta? I dagsläget har två
uppfödare rapporterat in, båda hade EPI
och magomvridning hos någon av sina
uppfödningar. Det finns i rasen, det är inte
någon enskild som är drabbad.
Vi hade planerat ett uppfödarmöte med
en föredragshållare men vi har bestämt att
skjuta det lite på framtiden. Anledningen
är delvis att vi fått in så lite information
att föreläsaren inte skulle ha så mycket
att sätta sig in i och dels att vi är oroliga
att ingen kommer. Det känns som att
intresset för vår ras hälsa är lite lågt, men
jag hoppas det är en felaktig slutsats.
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, Eva Ohlsson och
Ingegerd Eriksson, avelskommittén

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

Du som vill annonsera i vårt kennelregister ansvarar själv för att betalning
sker för 2012 senast 31 januari 2012 för att oavbrutet finnas kvar i registret.
Efter detta datum tas annonsen bort på klubbens hemsida och i Eurasierbladet.
Vill du ha faktura/kvitto för ev. bokföring så kontakta kassören Ylva Malmbom.
Eurasierbladet #4 2011

7

Leos funderingar
Tjena moss alla Eurasierägare!
Ja, nu har hösten kommit i antågande, och det är snart jul!
Min matte säger att ” denna jul tänker inte hon stressa i alla fall!”
Ja,ja, jag vet hur det blir....Matte skitsur och irriterad för att hon
inte hunnit med NÅNTING!!!!!!, men det blir ju jul ändå eller hur?
Ingenting man kan göra nåt åt, så det så.
Hoppas bara hon hinner köpa julklappar till oss hundar, sen bryr
jag mig inte så mycket om resten.
Som ni nog läst på mattes hemsida, har Ebony varit här i 10
veckor.
Tänk jag fick rå om denna underbara tjej ( säg inget till Emma
Världshunden bara), men min Schatzie blev väldigt sotis.
Nu gick det som det gick med valpningen, och efter kejsarsnittet fick vi en liten tikvalp, 3 valpar dog.
Skönt ändå att Ebony-gumman klarade sig så bra som hon
gjorde. Bonuset till min matte var valpen, som fick namnet Nike
( betyder segergudinna).
Segrade kan man väl säga att hon gjorde eller hur?
Nu i skrivandets stund hade jag önskat att Ylva och Mårten tagit
med sig Nike hem, och lämnat Ebony här.
En terrorist är hon, Nike räds varken Schatzie eller mig.
Själv har jag börjat få lite ont i lederna, så matte har köpt ut
medicin, ska se om den hjälper.
Har ju fått sprutor förut, men jag börjar bli till åren, och
ledvärken är liiiite besvärlig nu.

Emma svarade mig i förra Eurasierbladet, och jag tror att vi är
förlovade.
Men hur gör man när man är hund???? Matte sa att jag kunde
skicka ett ” förlovningssmycke” till Emma som hon kan sätta
fast i sitt halsband, så INGEN ANNAN POJKE snor henne för mig.
Bra idé, men ska jag bara skicka det till ” Emma Världshunden?”
Eller ska jag skicka det till redaktören, så hon får skicka det
vidare?????
Emma vet ju min adress, kan gå in på min mattes hemsida, där
har hon E-Mail adressen oxså, så hennes matte kan skriva och
tala om vart jag ska skicka smycket.
Häftigt det här, har ju hört talas om ” Blind date!” men aldrig
date över tidningen.
Jag kan tala om att min pappa Nalle hade stora planer för er 2
till Degernäs, men nu blev det ju inte så, kanske du och jag kan
träffas i Degernäs i stället?
Jag har hört att 2-beningarna har grillafton, och då skulle vi
kunna smyga undan lite, bara för att lära känna varandra bättre.
Kommer du dit, får du se Nike, våran nya stjärna. Jag är ju inte
kennelns stjärna så som min pappa var, men jag är söt ändå
säger min matte.
Slutar för denna gång!
Ha En God Jul och ett Gott Nytt År!
Kram, tass och klem
Från eran och Världshunden Emmas fästman.
” Leo Nalle-sonen!”

”Leo” Nallesonen

Emmas vardagstankar
Till Leo, min kära.
Och alla andra förstås, som läser vår tidning och kanske tycker
det är lite spännande med kärlek mellan oss fyrbeningar. För
den finns ju, eller hur? Om kanske inte så våldsamt uttryckt som
i mitt förra och första brev till dig Leo.
Klart jag blev glad när du reagerade med en liten efterlysning
på ”Världshunden Emma”, och klart hur du tog emot min
känsloexplosion men jag hade saknat din pappa och så dök
det plötsligt upp en son… Hurra mig runt, som vi säger här på
torpet.

till dig, menar jag. Fast det är klart att jag menade varje ord, fast
inte så där bums på och hämningslöst. Det kom av sorgen och
förvirringen och att jag faktiskt blev lite GLAD för att du dök
upp i stället för Nalle, som jag försökte snärja.
Så visst har också vi som kan vifta svans och slicka ansiktet våra
problem! Precis som dom som tar hand om oss (fast det ofta
känns som det är vi som tar hand om tvåbensfolket).

Du vet, det händer så mycket konstigt, eller roligt, eller bara
sorligt i allas liv, menar du det samma som jag där?

Har du gjort dig några tankar om sånt, eller lever du bara för
mat och soving och att leka med andra fyrfotningar, förutom
katter förstås, de kan vara svåra. En som hette Per, men som var
honkatt, blev förresten ganska bussig innan räven, eller tåget,
eller nån örn tog henne. Men P-piller fick hon för säkerhets skull.
Per bara kom en vacker dag (fast det regnade) och slog sig till.

Som t.ex. när en av oss fyrbeningar plötsligt blir sjuk, eller vad
värre ä, blir alldeles döda. Då lider våra tvåbensmänniskor,
jämrar och rör ihop det med känslor och tårar och ”aldrig mer
ska vi ha hund, det är så svårt när de lämnar oss” osv.

Har du såna upplevelser Leo, så tala om. Måste sluta nu för
matte Elisabet orkar inte skriva ned min tankar mer idag, hon
måste ut med mat till fåglarna. Han som försvann och blev
alldeles död hette Odd. Han var jättesnäll. Nu har snön kommit!

Ja men vi då? Hur tror dom där som äger oss att vi känner det
när dom lämnar oss och blir döda? Förstår dom att vi går där
och väntar och lyssnar efter steg eller billjud och tror att NU
kommer ”pappa” hem igen! Men det gör han inte och precis så
har jag, världshunden haft den sen juli. Så då förstår du att jag
blev lite hysterisk när jag skrev det där sista, eller senaste brevet

Tass och kram, även till alla andra eurasier (för vi är bra…)
”Världshunden Emma”
Ps: Kram till Ulla-Carin i Gullringen

Men nu struntar vi i det, för jag har glada nyheter till er.
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Idar av Geehrbacch
NORDUCH DKUCH C.I.B

Ägare:
Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström
Masugnsvägen 5, 748 50 Tobo
070-564 14 99, 0295-340 17
JustPix Kennel
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Hur gick det sen?
Zeka – en terapihund under utbildning, del 2
Ja nu har Zeka snart gått ett år i skolan men vi har
lite kvar att göra. Det mesta är egen träning och
lydnad, och att lära sig konster.

När det gäller träningen och eurasier så är det ju att de är
otroligt lättlärda men tröttnar fort om man tjatar för mycket
och det är något man måste tänka på i träningen. Motivationen
måste finnas där.

Det Zeka och jag har gjort nu är praktik, både den allmänna
praktiken och specialpraktiken är klar. Under den allmänna
praktiken har vi varit ut på äldreboenden och på gruppbostäder
där vi gjort tio timmar. Och specialpraktiken är en enskild
träning där vi har gjort 20 timmar med en och samma person.
Träningen är hos både handikappade och äldre.

En eurasier passar utmärkt som terapihund, dels den mjuka goa
pälsen som de boende älskar att stoppa händerna i, hålla i och
ge en kram sen att de är så lugna i sitt sätt, inget burdust eller
klumpigt. Nu ser vi fram emot slutprovet som hon ska göra i
maj.
Yvonne Evstigen & Leiionspitz Marvelous Miyaka

Bland annat har vi tränat att ha en annan som går med koppel
och mitt koppel skall var löst. Jag är bara en säkerhet så att inte
Zeka skall dra omkull hyresgästen.
Annan träning som ingår är:
Zeka skall lägga sin haka på en främmande person och stanna
kvar i detta läge så länge som möjligt och även bli klappad på
huvudet.
På morgonen när vi går runt och väcker de boende så hoppar
Zeka upp i sängen och väcker dem och det gör att vaknandet
känns mycket lättare för de boende. Zeka är sen med när de får
sjukgymnastik i sängen innan de går upp.
Zeka gör så mycket positivt för många av våra brukare och jag
måste berätta några episoder som har hänt. På ett boende som
vi kom till var det en mycket stel dam som bara satt och tittade
rakt fram och jag undrade mycket hur Zeka skulle reagera men
av eget initiativ så gick Zeka fram till den äldre damen och gav
henne en puss och hon ler och mjuknar upp och personalen
blir jätteglada. En annan är när hon träffar Erik, en brukare med
humör som oftast är sur och som ofta blir deprimerad. Zeka
hoppar upp och ger honom en puss och han skiner upp som en
sol och han blir genast på bra humör.

Här tränar Zeka promenad.

Här tränar Zeka haka.

Här skall Zeka träna kram, då ska en farbror kunna krama Zeka.
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Kallelse till årsmöte
för Svenska Eurasierklubben
11 mars 2012 i Örebro
Plats: 	Örebro Brukshundklubb, Karlslund 104, Örebro
Tid:

11:00

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till
styrelsen senast 14 dagar innan årsmöte. Skickas till klubbens sekreterare, Laila Johnson, se sid 4.
För vägbeskrivning se www.orebrobk.nu eller kontakta Leena Korpi 0586-72 83 62, 070-422 42 26.

Nu kan du även köpa
din Eurasier hos SKK!
I SKKs nya kollektion finns nu huvtröjan Eurasier.
NYHET! Quiltad huvtröja Eurasier.
Kombinerad tröja och väst
med huva i polyester. Svarta
fleeceärmar med ärmslut
för tumme. Vattenavvisande quiltad body och
fodrad fleece. Svart huva
i fleece, fodrad med
grön minifleece. Fickor
med dragkedja och
gröna plastben med SKKs
webbadress. Liten broderad logo på vänster bröst
samt broderad webbadress
längst ner bak. Stl XS-XXL.

Rasspecialen
26–27 maj 2012

Medlemspris 650:-

Domare:	Vakant
Plats:	Degernäs Camping, Degerfors

Beställning via e-post info@distributionsservice.se eller se
www.skk.se/skk-shop
För frågor om SKKs produkter kontakta shop@skk.se
eller ring 08-795 33 77.
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KOM IHÅG
ATT BOKA
PINGSTEN!
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Lördag: 	Aktiviteter
Söndag: 	Rasspecial/inofficiell utställning

Mer information kommer i nästa
nummer av Eurasierbladet!
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Medborgartestet (HMT)
Ja, då har vi ännu en gång varit
iväg på kurs, jag och min eurasier
Leiionspitz Lovely Lupus alias
Keelo.

Medborgarkursen som Keelo och jag har
genomfört under 6 kursdagar är ett relativt nytt, om man kan kalla det fenomen,
i Norden. Kursen förbereder hundar och
ägare för det s.k. Hundmedborgartestet
(HMT) som varje kurs avslutas med.
*Hundmedborgartestet är skapat för att
kunna belöna ett ansvarsfullt hundägande
både i hemmet och i samhället. HMT
är ett tvådelat program som består av
en utbildning eller kurs och, som ovan
beskrivits, ett test där man får visa upp
sina kunskaper. Hunden skall lära sig ett
gott uppförande som är förenligt med det
samhälle den lever i. Hundägaren skall lära
sig förstå hunden, både vad gäller dess
naturliga beteende och behov, men också

om hur man lär hunden och vad lagen
säger samt hur man sköter sin hund på
bästa sätt.
Om Hundmedborgartestet
Det svenska Hundmedborgartestet
(HMT) har sina rötter i den Amerikanska
Kennelklubbens originalkoncept Canine
Good Citizen (CGC) som i sin tur funnits
sedan 1989 och har testat över 500 000
hundar. Hundmedborgartestet är alltså
ett beprövat koncept även om det är nytt i
både Sverige och Norge.
Hundmedborgartestet finns förutom i
USA, Sverige och Norge, även i England,
Australien, Japan, Ungern, Danmark,
Canada och Finland. En del terapihundutbildningar använder sig av samma test.
Testdelen
Testet består av tio olika stationer där olika
moment skall genomföras och betygsättas. För att bli godkänd på testet krävs det
att hunden har klarat alla tio momenten.
Vid ett godkänt test erhåller ekipaget
ett personligt körkort/certifikat samt
ett diplom. Testet kan tidigast göras då
hunden uppnått 1 års ålder och hundarna
måste vara Id-märkta.
Följande moment ingår i testet:
1. Att möta en främmande person
Hunden ska acceptera och hålla sig lugn
när en främmande människa kommer
fram till hundägaren och pratar med
honom/henne i vänlig ton. Hunden ska
heller inte visa överdrivna tecken på rädsla
eller obehag.
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8. Hundmöten
Detta moment ska demonstrera att
hunden kan uppföra sig omkring andra
hundar. Hunden ska klara av att ägaren
möter en annan person med hund,
stannar och hälsar på varandra på ca 3 m
avstånd, pratar lite och går vidare.
9. Vardagsmiljö
Den här delen av testet skall visa att
hunden är trygg i olika vardagliga miljöer.
Hunden ska klara av två vardagliga störningar. Dels någon form av oljud t.ex. en
hög smäll, skrammel och någon form av
synlig störning t.ex. en kundvagn, cyklist
eller joggare. Hunden får reagera men inte
visa aggression eller kvarstående rädsla.

En måndagskväll i slutet av oktober
kastade jag mig iväg från jobbet och
körde 6 mil för att anlända till kursplatsen
hos Hund i fokus.
Med andan i halsen, fickor fyllda till
bristningsgränsen med korv och leverbitar
och med klickern i högsta hugg släntrade
jag in i den lilla röda stugan på prick
angiven tid. Förväntansfulla kursdeltagare
satt redan i soffan med blickarna fästa mot
en vit filmduk på väggen. ”Välkommen
till Medborgarkurs!” lyste skarpa gula
bokstäver mot en blå bakgrund.

avlägsnar sig ca 10 meter från hunden
vänder sig mot hunden och kallar in.

2. Bli klappad av en främmande person
Hunden ska vara vid sin ägares sida och
tillåta att bli vänligt klappad och berörd av
en främmande människa. Hunden får resa
sig men inte visa överdrivna tecken på
rädsla eller obehag.

10. Skild från sin ägare
Hunden skall klara av att bli lämnad hos en
främmande människa då ägaren går utom
synhåll under 3 min. Hunden ska uppföra sig väl men behöver inte sitta stilla.
Hunden får inte skälla, göra utfall eller visa
överdriven stress i ägarens frånvaro.

3. Hantering
I detta moment skall hunden klara av
en visitation utförd av en främmande
människa (som t.ex. hos en trimmare eller
under ett veterinärbesök). Tåla att bli
borstad, undersökt i öron och tassar etc.
av testledaren. Ägaren finns med som stöd
men får inte hålla fast hunden.

Kursen
Första kurskvällen tränade vi på ”omvänd
lockning”. En godbit hålls framför hunden
som ska sitta stilla och söka ögonkontakt
innan den får belöningen. Därefter
trappas svårighetsgraden upp genom att
förflytta handen med godis runt hundens
huvud, framför den etc. utan att den
tappar ögonkontakten.

4. Följsamhet
Momentet skall visa att ägaren har kontroll
över hunden. Ekipaget följer den bana
som testledaren förevisar. Hunden ska
hålla sig på ägarens ena sida och visa god
följsamhet. Utförs i slakt koppel.

Ända sedan Keelo var liten har jag lagt en
ostskiva över nosryggen på honom och
väntat på att han ska söka ögonkontakt.
Han har sett helt förkrossad ut med den
härligt doftande ostskivan liggandes på
nosen, lite vindögt tittat på den med

5. Passage genom grupp
Momentet visar att hunden kan gå genom
en folkmängd utan att kasta sig fram, göra
utfall eller visa överdrivna tecken på rädsla
eller obehag. Ägaren får stötta hunden.
6. Signalkontroll
Momentet utförs i 10 m lång lina och
skall visa att hunden kan följa ägarens
signaler. Hunden ska kunna sitta och
ligga på ägarens signal samt stanna kvar
medans ägaren avlägsnar sig 10 meter
från hunden.
7. Inkallning
Hunden skall visa att den klarar av att
komma på inkallningssignal. Hundägaren

vätskande mun men ganska snabbt funnit
ut vad han behövde göra för att få den.
Inte visste jag att jag så här senare skulle
få användning av mitt halvt horribla tricks.
Lätt som en plätt tyckte Keelo.
Som hemläxa och vidare träning fick vi
en lång lista med övningar på beteendeförändrande träning där målet är att
lära hunden att bli sittande medans den
slappnar av i många olika situationer.
Hunden ska kunna vända sig mot sin
ägare, vara avslappnad i olika miljöer och
situationer och bli förtjänt av en godbit.
Övriga gånger jobbade vi med de olika
momenten i testet. Ett par av gångerna
fick vi även mycket bra men oväntad störningsträning i form av cyklister som kom
farande i 70 knyck och ett par rullskidåkare
som högljutt stakade sig förbi. Vissa av
hundarna tyckte det var obehagligt och
började genast skälla men sådant tycker
Keelo inte är värt att bry sig om. Bättre
att lägga energi på att tycka det är helt

förfärligt obehagligt att bli tagen på
framtassarna. Likt en sköldpadda suger
han snabbt in sina framben i sitt ”skal”.
Trampdynorna sitter som fastklistrade mot
bröstet. För det kan ju hända att någon vill
plocka med sig tassarna hem och då är det
bäst att hålla hårt på sina dyrgripar! När
faran är över kommer de små benen ut
igen från sitt gömställe.
Testdagen
Ja så kom då dagen med stort D. Självaste
testdagen. Det var nio hundar som skulle
upp till prov denna dag. Sju av oss var
kursdeltagare medan de två andra skulle
göra testet för 2:a och 3:e gången. Att
klara av Hundmedborgartestet är långt
ifrån en självklarhet för många hundar. En
del moment kan av en del hundar uppfattas som väldigt svåra t.ex. att bli klappad
av främmande människor, att inte hoppa
på människor, att bli lämnad av sin ägare
och att passera hundar på nära håll.
Men hur gick det då för oss?
Jo, visst gick vägen!! Min lilla mammagris
tyckte inte det var så otäckt att bli lämnad
hos en främmande medans jag försvann
under 3 min. Och det där obehaget att bli
tagen på tassarna, tja det var ju egentligen inte så farligt om han bara tänkte
efter. Tre av nio hundar bestod testet; en
Amerikansk Bulldog, en Berner Sennen
och en eurasier. Jag och Keelo var faktiskt
det enda ekipaget från kursen som blev
godkända. Inte så illa!
För att läsa mer om hundmedborgartestet
gå in på www.hundmedborgartestet.se
Sara Ljusterfors
*text från www.hundmedborgartestet.se
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Regler för Årets eurasier 2011
En påminnelse inför årsskiftet
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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Prata med hundar?
Vi har gjort något roligt – vi tog
med våra två eurasier till en
hundpratare, eller djurkommunikatör, som det kanske hellre ska
kallas. Inte för att vi egentligen
hade några speciella problem
med hundarna, jag var nyfiken på
hur det skulle vara, och vad hundprataren skulle förmedla. Lite
läskig känsla, tänk om hundarna
skulle ha en massa klagomål på
hur de har det hemma hos oss!

Ang. om hon har ont någonstans:
Bröstryggen och ner i frambenen. Lite av
ålder, svag i korset.
Ang. promenera med Husse: Har egna
idéer. Behövs inte alltid. Kan uppskatta en
stund själv. Ingen särskild anledning. Går
gärna med matte.
Trivs du hos oss? Ja. Jag trivs utmärkt. Jag
får vara den jag är och vara mig själv och
det gillar jag!

Ni som tycker att det här låter som
mambo jambo, ni kan bläddra förbi till
nästa sida på en gång! Stannar du kvar
så började det så här: jag såg en lapp hos
den hundmassör vi har gått hos med Laika
om att det skulle komma en djurkommunikatör och att man kunde boka in sig.
Hundpratandet skulle ta ca 45 minuter
per hund, och, om jag inte missminner
mig, kosta 150 kr/hund. Husse ville till min
förvåning också följa, han trodde inte ett
dugg på det, men var som jag, nyfiken.
Vi var i ett litet rum, båda hundarna samtidigt. Hundprataren, Cajsa, ville veta åldern
på hundarna. Hon förklarade att det är
olika sätt att ”tilltala” hundar beroende
på hur gamla de är, yngre hundar har lite
enklare sätt att kommunicera än vad en
äldre hund har. Cajsa satt på en stol med
block och penna i handen. Jag hade i
förväg uppmanats att förbereda mig med
några frågor till varje hund som jag ville
ha svar på. Hur själva kommunicerandet
fungerar ska jag inte ge mig in på, för det
vet jag inte, men att det sker via bilder har
jag fått klart för mig.

och smällare?” (han blev det efter att vi
flyttade till villan i Surte, där alla boende
runt oss är som tokiga i nyårsraketer,
påsksmällare och annat elände).

Ang. ätandet: Man gör inte så. Onaturligt.
Man äter när flocken är samlad, och så står
han (Husse) kvar och tittar på mig, då blir
jag osäker. Vill istället äta i fred…

Så här berättade Cajsa om Loeki (här i
stora drag), och jag fick även med mig det
på papper hem:

Ang. raketer: Blir fruktansvärt rädd och
orolig. Stressad. Obehagligt!
Trivs jättebra!

Vi började med Loeki, som hade lite svårt
att koppla av. Han traskade omkring lite,
flåsade, la sig ner, reste sig upp, la sig
ner igen osv. En gång gick han plötsligt
fram till Cajsa (som satt och blundade)
och slickade på hennes fot! Då och då
log hon, öppnade ögonen och skrev ner
något i sitt block. Det här fortsatte i ca 40
minuter. Frågorna vi ville ha svar på var
”Hur mår du?”, ”Har du ont någonstans?”
och ”Trivs du hos oss?”. I Laikas fall även
”Varför vill du ibland inte gå på promenad
med Husse?”, och i Loekis fall ”Varför vill
du inte äta på dagarna när Husse ger dig
mat?” och ”Varför är du så rädd för raketer
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familj. Jag är ganska lugn och behaglig,
men kan vakna till om det behövs! Ingen
”mes”! En dam med skärpa. Kan absolut
säga ifrån! Jag bestämmer över Loeki.
Mycket aptit. Äter gärna. Har inte några
speciella ”egenheter”. Lydig och snäll. Är
sig själv närmast. Älskar dock inte allt och
alla. Är inte den som måste hälsa. Hon har
bra sällskap av Loeki, men kan tycka att
han är lite ”korkad” ibland!

Mår bra. Lite ”nerver”. Visar att han kan
”hoppa till” om du till exempel skakar en
handduk eller ett lakan. Lite mer osäker
på sin omgivning. Nyfiken. Positiv. Glad.
Trivs bra. Undergiven. Gott hjärta. Inte så
bra koll på allt som händer och blir ofta
överraskad. Lever MYCKET i nuet! Tänker
inte framåt och inte bakåt. En härlig
mentalitet/naivitet!
Ang. om han har ont någonstans: Han är
svagare i vänster sida. Svag i bak/höft. Fått
någonting på höger öga. Kan kraxa lite
ibland (när han drar?).

Laika reagerade helt annorlunda när Cajsa
kommunicerade med henne. Hon låg ner
stilla men med höjt huvud och tittade
intensivt på Cajsa hela tiden. En gång vred
hon på huvudet och stirrade mig rätt i
ögonen, länge… Cajsa å sin sida verkade
tycka att det var ett väldigt roligt samtal
eftersom hon då och då skrattade till, hela
tiden med stängda ögon.

Jag behöver väl inte skriva att både jag
och Husse hade väldigt roligt åt Cajsas
beskrivning av våra hundar, hon lyckades
återge bådas karaktär på pricken! Vi
var helt fnissiga i bilen på väg hem och
funderade på hur sjutton det hade gått till.
En del kan säkert tycka att det var väl inget
speciellt, det är sådant som vem som helst
kan räkna ut, till exempel att en tioårig
hund har lite ont här och där, och en yngre
hund med en dominant tik som sällskap
är lite mer osäker. Men en del saker hade
Cajsa omöjligt kunnat räkna ut bara
genom att titta på hundarna och snabbt
känna in deras karaktär. Loekis smärta i
höger öga till exempel var nytt för mig,
det visste enbart Husse vad det berodde
på. Under en promenad hade han fått in
något i ögat som smärtade väldigt, han
hade skrikit till och blinkat länge efteråt.
Det var ingenting som syntes efteråt, så
hur skulle Cajsa ha kunnat veta?

❦

Anna Frisk

Älsk ad, saknad

In memoriam
Nu 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 för när den var född och avliden samt ägarens namn.

Så här berättade och skrev Cajsa om Laika:
Mår bra. En dam. Lite ”fin i kanten”. Trivs
utmärkt. Har mina rutiner, mitt liv och min

Hur upplevde hundarna det? Ja, det får
vi aldrig veta, då måste vi ju gå tillbaka
till Cajsa och be henne fråga! Men att det
var något nytt och spännande även för
dem är jag helt övertygad om, de verkade
tillfreds och var väldigt trötta i flera dagar
efteråt! Loeki äter numera i avskildhet
på kvällen, han har en skål med sig där
han sover och ibland hör jag hur han
knaprar i sig sina matkulor mitt i natten.
Laika stannar ibland hemma själv när
Husse går på en längre lunchpromenad
med Loeki, speciellt om hon har gått en
lång promenad dagen innan, och båda är
nöjda med det. Vi har båda accepterat att
det finns människor med en unik förmåga
att kommunicera med djur, vi har fått det
bevisat genom våra egna hundar!

Sista datum att sända in din annons för nästa nummer är 15
februari. Du behöver inte göra annonsen själv utan sänd in bild
och text var för sig till redaktor@eurasierklubben.se

Zeldas Emil
Extremist
031127–110903
ägare: Tarja Räsänen
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Min eurasier: Emira
Personlighet: världens gladaste hund
(förutom när hemska matte tvingar ut en i
regn, då blir man tjurig) som älskar allt och
alla! Då menar jag inte bara vuxna, barn
och hundar.
Hon har även en kattkompis, en hästkompis och sen 2 st grisar som hon gillar att
leka med.
Favoritgodis: korv och dentasticks
Favoritleksak: en leksak i gummi som ser
ut som en prinsesskrona (men är man en
prinsessa så!) och pinnar är väldigt roligt
också
Personlighetsdrag: Emira tycker för det
mesta att det är roligt att jobba, men när
det kommer till att själv klura ut saker
har damen sina egna små idéer. Om hon
t.ex. ska göra tankespel där det gäller att
hitta godis genom att flytta klossar, är
det bara någon godis kvar och därför lite
svårare att hitta så tycker hon att matte
ska ge en hint om var godisen är.
Gör man inte det, nej då kan minsann
godisen kvitta och hon går och lägger sig
istället!
Staket, vadå att man ska vara innanför
det? Det är självklart till för att man ska ha
något roligt att få hoppa över, höjd spelar
ingen roll!
Sysselsättning: när jag köpte hund ville jag
bara ha en trevlig allroundhund som man
kan testa på lite av allt möjligt med men
i främsta hand bara till sällskap. Men så
blev det inte riktigt, vi har fastnat för både
tävlingslydnad och agility.
Så det blir regelbundna träningar varje
vecka och i år har vi även gjort tävlingsdebut i både agility och lydnad!
Hon älskar det och är som en glad virvelvind med sitt motto: Fullt ös medvetslös!
För det är mkt roligare att göra saker i
200km/h än att vara noggrann, vilket har
lett till en hel del skratt!

Fakta: Emira
Kennelnamn: Essmanias Emira
Kön: Tik
Ålder: 2,5 år
Färg: Röd Fawn
Höjd: 51cm
Vikt: 21kg
Bor: Åmål
Familj: matte Kicki och husse Marcus
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Önskar alla
En Riktig God Jul
och
Ett Gott Nytt År!

Eurasierpromenad
i Rudan söder om Stockholm den 23 oktober
Det har varit väldigt efterfrågat
efter en eurasierträff i Stockholmsområdet så det var väl på
tiden att vi arrangerade en nu!
Alla var välkomna, både de med eurasier
och de utan. Vi var lite oroliga för hur
vädret skulle bli så här i slutet av oktober.
Det var lite kyligare än tidigare dagar,
men som många andra dagar har varit
under hösten så blev det en mycket vacker
höstdag! Vi möttes upp vid scoutstugan i
Rudanområdet i Haninge. Det var ett 20tal eurasier representerade i olika åldrar
från några olika kennlar, jättekul! Det är ju
en årstid där även många ligger sjuka så vi
visste inte hur många vi skulle bli då vi inte
tog någon anmälan. Även ett par personer
som ännu inte har eurasier men som var
nyfikna på rasen dök upp, och det dröjer
nog inte länge innan även dessa personer
har en eurasier i sitt hem skulle vi tro.
Vi promenerade en bit längs vattnet
och in genom skogen, innan vi tog oss
upp till ”övre” Rudan där det finns stora
ängar och även en stor fin grillplats. På
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Ja så fanns det visst även en del hundar
som tyckte att de var förtjänta av en korv.
Jodå det var en och annan som faktiskt
såg till att norpa åt sig en korv ifrån
någons hand, det ni! Det blev självklart en
massa eurasierprat under promenaden
och vid grillningen, men vad är roligare att
prata om än vår vackra ras! Vi hoppas att
alla som ville fick tid att ställa sina frågor
denna dag, annars är det bara att ni hör
av er till någon av oss. Det var många
som hade kamera med och som ni säkert
förstår så togs det en massa bilder denna
dag på en massa fina eurasier!
Och efter en tid så blev nog vissa av
hundarna också lite trötta och det blev
dags att promenera tillbaks för att avsluta
denna trevliga dag!
Vi hoppas att kunna göra detta igen
framöver och kanske med ännu bättre
uppslutning, ja vi får väl se!
Vi önskar alla en skön vinter och en Riktigt
God Jul!
Madeleine, Ex Amino´s Kennel och
Camilla, Kvarnsjölidens Kennel

denna plats brukar de spela frisbeegolf
och det gjordes även denna dag. Men
inga problem att samsas då det finns gott
om utrymme att vara på här. Några av
hundarna släpptes lösa för lite lek. Helt
fantastiskt att se hur fint så många hundar

går tillsammans som aldrig har träffats
tidigare!
Och så tändes grillen och efter en stund
kunde korv grillas, för vad smakar väl inte
bättre än en varm korv en sådan här dag!
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Julnötter

Kanske kan det vara skönt med en liten paus ifrån allt glöggsörplande och paketöppnande och istället
försöka sig på att knäcka dessa kluriga ”nötter”. Lösningarna finner ni på nästa uppslag. Mycket nöje!

Finn fem fel

I den vänstra bilden har fem saker försvunnit. Kan du hitta olikheterna?

Anagram

Gissa staden

KULSJANIK

Förkyld anka

ÄGGMOSETTK

Flodmat

KÖLLVÄGGG

Regentflöde

GODTYGDÄ

Stor böld

SLAMELLMÄRKA

Penningbrygga

GRISTRYNSGÖR

Samla in

GULSKJULNARA

Fågelklippa

Vilka ord döljer sig i denna rappakalja?

Vilka stadsnamn kan det här vara då?

God Jul och Gott Nytt År
önskar Coryanas Kennel

Hjärngympa

Kan du lista ut svaret på dessa kluriga gåtor?
Vad är det för skillnad på likheterna mellan
en tandläkare och en brandman?
Hur många ben finns det i en abborre?
Vilken insekt sitter på cykeln?
Vilken afton varar en hel dag?
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Lösningar till julnötterna
Finn fem fel

Hugo

Anagram

Eurasierbladet #4 2011
Anna

KULSJANIK = Julskinka
ÄGGMOSETTK = Tomteskägg
KÖLLVÄGGG = Glöggkväll
GODTYGDÄ = Äggtoddy
SLAMELLMÄRKA = Smällkaramell
GRISTRYNSGÖR = Risgrynsgröt
GULSKJULNARA =Julgranskula
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Jenny

Hjärngympa

Vad är det för skillnad på likheterna mellan en tandläkare och en brandman?
Svar: Båda rycker ut, den ena tänder, den andra släcker!
Hur många ben finns det i en abborre?
Svar: 2 (bb)
Vilken insekt sitter på cykeln?
Svar: Bromsen
Vilken afton varar en hel dag?
Svar: Julafton

Marita

Gissa staden

Förkyld anka = Härnösand
Flodmat = Åmål
Regentflöde = Kungälv
Stor böld = Varberg
Penningbrygga = Örebro
Samla in = Sala
Fågelklippa = Falkenberg

önskar redaktionen

God jul &
gott nytt år

Essente Ofedor Ostar.

Foto: Madeleine Andersson

Eva, Joacim, Laila, Linda, Leena, Monika, Ylva, Yvonne,
Camilla, Mats, Malin, Ulla-Carin och Madeleine

God Jul och ett Gott Nytt år!
Styrelsen i Svenska Eurasierklubben
önskar er alla en riktigt

Essmania’s kennelträff
Jag försöker få till ett par kennelträffar varje år med någon aktivitet. Kom på att vi kanske skulle
prova på viltspår.

bete si . Det fikades både inne och ute
och det blev mycket hundprat och mycket
fotograferande. Under tiden var Anneli,
Madde och Camilla i storskogen och la ut
långa spår med vinkel som de som ville
skulle få prova på. När de var tillbaka och
fått fikat gick vi ut i grupper och testade
dessa spår. Allie som inte gillade att spåra
på gärdet kom på att detta var jätteskoj
och skötte sig hur bra som helst. Lille Iwo
sju månader spårade sakta men säkert.

Det var mycket i stora skogen som var lite
skumt så han stannade upp och funderade ibland men han fann sin klöv till slut.
Duktig kille!
Ja detta var en mycket lyckad dag och jag
tror att samtliga hundar sov gott på vägen
hem och resten av kvällen.

stort tack till Er alla som kom och förgyllde
denna dagen. Jätteskoj att så många
kommer och är med!!
Anette, Ebba, Petter och Kennelmormor Birgitta
(text och bild: Anette Essman)

Ett stort tack till Anneli, Madde och
Camilla som gjorde detta möjligt och ett

Jag kan absolut inget om detta så jag
konstaterade snabbt att vi behövde lite
experthjälp. Kontaktade Anneli Blanc
Börjesson som har kennel Blancocks
och föder upp cocker spaniel. Hon håller
mycket på med detta och tränar och
tävlar med sina hundar. Vi träffades här
en eftermiddag och kollade igenom min
mark men konstaterade att den kanske
inte räckte till. Ringde till grannen P-O och
frågade om vi kunde låna hans skog och
stora äng. Jodå det skulle gå fint men det
är ju älgjakt.
Efter några dagar och några samtal kom
älgjägarna fram till att de inte behövde
jaga just där den tilltänkta dagen. Anneli
undrade givetvis hur många som skulle
komma. Ja, tänkte att sådär 10-15 hundar
blir det säkert. Jag la ut info på min
hemsida och helt plötsligt rasade anmälningarna in. Det slutade med 28 anmälda
hundar och si så där 60 personer. Oj, hade
jag tagit mig vatten över huvudet? Skulle
vi klara så många här? Pratade med Anneli
och vi kom fram till att vi gör så gott vi
kan. Som tur var skulle Camilla och Madde

från Karlstad komma hit och de kan det
här med viltspår. Snälla som dom är ställde
dom upp och hjälpte till hela dagen.
Utan dom hade vi nog hållt på fram på
kvällstimmarna men nu fungerade allt
fint. Anneli åkte land och rike runt och
fixade klövar det finns ju inte en jägare
som har så många klövar liggande så det
blev några turer för att få ihop det som
behövdes. På ICA såg de lite frågande ut
när Anneli kom och beställde allt blod.

Fika skulle vi ju ha så jag satte kennelmormor och Petter i köket. Kennelmormor
hade bakat äpplekakor dagen innan och
så fick det bli mackor. Fixade i ordning
i uterummet så där serverades fika på
löpande band.
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Halli vill inte dela med sig av sin klöv.

Vi samlades först uppe på gårdsplanen
och sedan gick alla ner på ängen. Där
berättade Anneli om hur det gick till. Varje
hund fick ett litet rakt spår först. Detta
för att de skulle förstå vad de skulle göra.
De yngsta deltagarna var några valpar i
J-kullen, 11 veckor gamla. De fick var sitt
10 meters spår och visst kunde de spåra!
Jackie var så glad över klöven hon fann i
slutet på spåret. Duktiga små valpar! De
större hundarna fick lite längre spår och
alla hittade sin klöv. Vissa snabbare än
andra. Intresset för att söka såg man var
lite olika. Vår Lexi fattade direkt vad det
var frågan om och fixade det hur enkelt
som helst. Allie var rätt tveksam och
tyckte inte att det var så speciellt det där
med blod och klöv. Dotter Halli gillade sin
klöv så mycket att både Anneli och matte
Sara hade fullt upp med att få tillbaka den
av henne. De fick hjälpas åt att plocka ut
den ur munnen på henne. Varför ge bort
något så gott tycktes hon tänka.
Efter denna aktivitet gick vi upp och det
var dags för fika. Hundarna fick busa runt
tillsammans i hagen och skoj hade de
verkligen. Chilli var med och hade koll
på gänget och talade om hur man skulle
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Morten visar Gandia var spårstarten är.

Inca spårar.

Foto: Karin Ström
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Beteende- och Personlighets
beskrivning Hund – BPH

Första fallet av Brucella canis
i Sverige

Hundars mentalitet är ett ämne
som är mer aktuellt än någonsin.
Samhällets krav på hur hundar
ska uppföra sig och ansvaret
som vilar på hundägarna blir allt
större. Våra hundar måste idag
ha en mentalitet som gör att de
fungerar i de allra flesta situationer.

Hundsjukdomen Brucella canis
har för första gången konstaterats i Sverige. Bakterien orsakar
aborter och sterilitet hos hund
och kan i undantagsfall smitta
människor. Den smittade tiken
har avlivats. Nu pågår smittspårning samt provtagning för att
stoppa spridningen.

Det är med andra ord viktigt att de hundar
som föds upp av svenska uppfödare har
en bra mentalitet. På senare år har specialoch rasklubbar efterlyst verktyg för att
kunna beskriva och bedöma våra hundars
karaktär och egenskaper vilket skulle
gagna avelsarbetet.
Behovet av en mentalbeskrivning anpassad för alla hundar, oavsett ras, har blivit
allt mer påtagligt. Till en sådan grundläggande orientering kan sedan rasspecifika
tester och prov tillföras.
BPH är en beskrivning vars syfte är att
bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig såväl till uppfödare
som vill få en bild av mentaliteten hos de
hundar som ingår i avelsarbetet som till
den enskilda hundägaren som vill lära
sig mer om den egna hundens mentala
kapacitet.
Med hjälp av BPH ökar möjligheten att
identifiera de individer som utmärker sig
positivt och har de egenskaper vi vill se
hos våra hundar.
I kennelklubbsorganisationen är det
Kommittén för Hundars Mentalitet, KHM,
som ansvarar för den övergripande
samordningen av arbetet med hundars
mentalitet. Det är på KHMs uppdrag som
BPH har arbetats fram av en projektgrupp
och granskats av sakkunniga.
Beskrivningen har provats på drygt 200
hundar parallellt med att en omfattande
kvalitetssäkring har utförts. De första
officiella beskrivningarna planeras under
2012.
Inledningsvis kommer fem banor att byggas i landet och fem hundraser – american

34

Eurasierbladet #4 2011

staffordshire terrier, rhodesian ridgeback,
nova scotia duck tolling retriever, lagotto
romagnolo och shetland sheepdog – att
ha företräde, men även andra är välkomna
i mån av plats. Efter provperioden har alla
hundraser samma möjlighet att delta.

I BPH ingår följande moment
1. Främmande person
Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet
med en främmande person och hundens
tendens till oro och/eller undvikande
beteenden, hundens behov av att hävda
sig eller att visa underkastelse mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget
med aggression.
2. Föremålslek
Både hundägare och testledare leker med
hunden. Momentet har två syften, dels
att dokumentera lusten till föremålslek,
dels hundens allmänna attityd i leken
vilken inte behöver ha direkt koppling till
intresset för föremål.
3. Matintresse
Hunden får prova att ta godbitar, såväl
egna favoriter som av standardiserad
modell, ur burkar vars lock antingen är
öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet
är dokumentera hur mycket hunden är
villig att jobba för att nå sina matbitar och
hundens allmänna intresse för mat.
4. Överraskning
En silhuett av en person i halvfigur
reses hastigt upp framför hunden när
den kommer gående. Här iakttas och
dokumenteras exempelvis hur arg och
rädd hunden blir men också hur lätt den
har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som
dokumenteras är hur engagerad hunden
är av att lösa uppgiften.
5. Skrammel
En metalltrumma med en kedja i,
genererar ett högt skramlande ljud som
startar när hunden närmar sig. Hunden
får kontrollera trumman. Syftet är att
undersöka hundens rädsla för ljud.

6. Närmande person
En person klädd i kappa, bredbrättad
hatt och mörka solglasögon närmar sig
långsamt hunden i etapper. När personen
kommit inom ett visst avstånd vänder
den sig om och står stilla. Hunden släpps
fram för att undersöka och ta kontakt.
Momentet ska mäta hundens reaktioner
i möte med människor i situationer som
ur hundens perspektiv kan upplevas som
avvikande.
7. Underlag
Hunden och föraren går över två olika sorters underlag. Syftet är att mäta eventuell
rädsla för att gå på annorlunda underlag.
8. Skott (valfritt moment)
Två skott skjuts ca 50 m från ekipaget, ett
när hund och förare är i rörelse, ett när
de står still. Syftet är att dokumentera
eventuell reaktion vid skott.
Efter att hunden har genomgått samtliga
moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att
ge en mer övergripande bild av hunden,
t ex om den är trygg, glad i människor,
energisk etc.
Hundens hela beskrivning kommer att
redovisas på www.skk .se. Här hittar du
också mer information och bakgrund till
Beteende- och Personlighetsbeskrivning
Hund, BPH!

Den drabbade american staffordshire
terrier-tiken är importerad från Polen där
den blivit parad. När hon aborterade sin
kull i juni togs prover för att hitta orsaken.
Proverna visade positivt för Brucella canis
hos Statens veterinärmedicinska Anstalt
(SVA) samt hos EU:s referenslaboratorium
i juli. Jordbruksverket beslutade då att

tiken skulle avlivas omgående för att förhindra fortsatt smittspridning. Den hane
som misstänks ha smittat tiken är född i
Serbien och har konstaterat sänkt fertilitet,
som är ett symtom på sjukdomen. Hanen
finns nu i Sverige.
Viktigt att testa hundar från andra
länder
– Man ska inte avla på djur som är
smittade med Brucella canis. Det är
alltid en ökad risk att para i ett annat
land eller importera hundar, säger Pia
Ehrenpris, veterinär vid Jordbruksverket.
Vi rekommenderar alla djurägare att
vara noggranna i kartläggningen av de
djur som används i avel eller importeras.
Många sjukdomar, som till exempel
leptospiros kan ofta uteslutas genom en

förebyggande provtagning före parning
eller import.
Sexuellt överförbar sjukdom
Bakterien sprids framför allt via parning,
men de förekommer dessutom överföring
via till exempel aborterat material, mjölk
och urin. I undantagsfall kan bakterien
även smitta människor. Sjuka djur får
framför allt nedsatt fertilitet men kan
också få problem med rygg, ögon och
hud. Symptomlösa smittbärare förekommer. Även om man kan behandla en
smittad hund går det inte garantera att
den någonsin blir fri från bakterien.
Texten tagen från Jordbruksverkets webbplats:
www.jordbruksverket.se

Mentalbeskrivna hundar
Namn
Lovely Megan’s Ethan Hawke
Laura av Geehrbacch
Risan Gårdens Ilona
Risan Gårdens Jawa

Kön
H
T
T
T

Datum
2011-07-26
2011-08-28
2011-08-28
2011-08-28

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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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

S62221/2009

Alice

T

D

S56210/2007

Balder-Balder Jalo Gyllenfäll

H

C

ED

Patella
UA

UA

SE55560/2010

Blomtorpets Sol

T

C

UA

SE63273/2010

Cool Surprise J-Sons Vilda

T

Ipixuna

Sorschies

S61949/2008

Essmania’s Dimona

T

A

UA

SE40023/2010

Essmania’s Gandia

T

A

UA

S56918/2009

Foxfire Brilliant Bordeaux

T

SE36620/2010

Freya Des Crinieres De Feu

T

A

UA

SE64476/2010

Järpéns Puppies Hera

T

B

UA

SE13813/2010

Kvarnsjölidens Tea

T

A

UA

UA

SE13814/2010

Kvarnsjölidens Tilde

T

B

UA

UA

SE13817/2010

Kvarnsjölidens Tindra

T

A

UA

UA

SE57779/2010

Leiionspitz Perfect Padouk

H

A

SE12993/2010

Lejonbols Ain't She Sweet

T

A

1

UA

SE26549/2010

Lejonbols Black Magic Woman

T

A

UA

UA

SE12994/2010

Lejonbols Sergent Pepper's

H

A

UA

SE25936/2010

Lovely Megan's Edward Norton

H

A

UA

UA

S56494/2008

Reldaz Ciriuz

H

A

UA

UA

SE29053/2010

Risan Gårdens Ilona

T

A

UA

UA

SE29051/2010

Risan Gårdens Ingo

H

A

UA

UA

SE29052/2010

Risan Gårdens Irja

T

D

SE40027/2010

Sorschies Ze Baltazar

H

B

UA

SE40029/2010

Sorschies Ze Bellman

H

C

UA

SE40028/2010

Sorschies Ze Boreas

H

A

UA

S66661/2008

Wolfmoor Bianca

T

A

UA

SE12003/2010

Zeldas Streamliner

H

B

UA

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:
Daqela’s

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

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

UA
UA

UA
grad 1

UA

UA

Nixenspitze

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

A

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

Ex Amino’s

Kön

T

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

Balder-Balder Järnsaxa Sveakung

Kitune’s

Essmania’s

Reg.nr

SE57789/2010

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)
Minnesannons, 1/4-sida

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

Eurasieralmanackan 2012
En toppenjulklapp att ge bort!

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

svenska Eurasierklubben

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

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

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

Beställ din almanacka genom att skicka ett mail till mkma@bredband.net
eller ring 0250-66 30 64, 073-528 70 93. Kom ihåg att ange namn och adress vid
beställning.

Nr 1

15 februari

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

Nr 2

15 maj

Nr 3

15 augusti

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

Nr 4

1 november

(Du kan inte beställa din almanackan genom att bara sätta in pengar, du måste
beställa via mail eller telefon.)

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

