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Ordförande har ordet 
Ett år har gått. Det har varit ett bra år för styrelsen. Vi har fått 
arbetsro och det har varit en hel del att sätta sig in i. Att sitta i 
en styrelse är inget latmansgöra. Lagar och regler som ändras, 
information från SKK, svara på skrivelser m.m. Det är mycket 
pappersarbete. Man vill väldigt mycket men Rom byggdes inte 
på en dag. Men det är fantastiskt roligt och lärorikt arbete där 
man får både kunskaper och erfarenheter.

Att jobba i styrelsen innebär att man alltid är representant för 
klubben. Det är inte lätt att agera som både förtroendevald och 
privatperson i olika situationer men vi får inte glömma att vi är 
ansiktet utåt och representanter för vår klubb och ras. 

Det vi skulle kunna bli bättre på är att träffas i form av med-
lemsmöten eller uppfödarmöten.  Det är så viktigt att man får 
prata med varandra istället för att prata om varandra via e-mail, 
blogg, forum, gästböcker och facebook.  Visst är dessa viktiga 
komplement men man saknar ändå den fysiska kontakten man 
får genom att se en människa i ansikten när man pratar. Man ser 
reaktioner och uttryck. 

Vi uppfödare har ett stort ansvar och delaktighet i vår ras. Utan 
uppfödare har vi inga valpar som för rasen vidare, utan valpar 
har vi inga valpköpare och utan valpköpare har vi inga medlem-
mar i rasklubben och inte heller en klubb. Alltså är uppfödarna 
väldigt viktiga och vi har ett ansvarsfullt arbete med att föda 
upp friska och sunda valpar. Man kan också vända på det och 
säga att har vi inga intresserade valpköpare så finns det ingen 
efterfrågan på valpar och då behövs det inga uppfödare och 
inte heller en rasklubb. 

Det är uppfödarnas skyldighet att känna till rasstandarden, 
RAS-kompendiet, hälsostatistik, ärftliga sjukdomar, lagar och 
förordningar, rasens mentalitet. 

Rasstandarden är vår bibel och RAS-kompendiet är vår 
ledsagare i aveln. Det måste varje uppfödare kunna. 

Medlemsträffar kan också 
vara av annan art, det kan 
vara olika aktiviteter som 
promenader, agility, lydnad, 
spår, bus och lek och socia-
lisering m.m. Har ni förslag 
ute i landet på aktiviteter så 
hör gärna av Er. Hitta en lokal 
eller plats och vi hjälps åt att 
genomföra en träff.

Vi har under året haft inrapportering till avelskommittén av 3 
sjukdomar som EPI, sköldkörtelrubbning och magsäcksomvrid-
ning. Ni kan läsa om det under avelskommittén rapporterar i 
tidningen. Vi uppmanar framförallt uppfödarna att skicka in 
svar, ni har stor kunskap om er egen uppfödning.

Vår tidning har under året 2011 utkommit med 4 nummer med 
utbud av artiklar, bilder och information. Tidningsredaktionen 
gör ett fantastiskt jobb. Utställningskommittén såg till att vi 
fick vår årliga rasspecial i Degernäs med 136 anmälda hundar. 
En eloge för det. PR-kommittén har haft hand om montern 
på Stockholmsmässan, bra jobbat. MH-ansvarige tog hand 
om MH-beskrivningen i samband med utställningen. Tack.  
Avelskommittén jobbar med hälsa och rasfrågor, intressant 
och viktigt uppdrag, Tack. Valpförmedlingen är ett jätteviktigt 
uppdrag. Tack Kerstin. Medlemsansvarig har många namn att 
hålla reda på. Strålande Rose-Marie. Webbansvarig kan vi inte 
vara utan. Det gäller att snabbt få ut information. Ett jättejobb, 
tack.

Ledamöter och suppleanter i styrelsen har varit tålmodiga 
och har alltid ställt upp när plikten kallade.  

Vi i styrelsen vill till slut tacka ALLA som har hjälpt till på 
olika sätt. 

Eva ohlsson 
ordförande

redaktörens rader
Hej alla Eurasierbladetläsare!

Nytt år och nya tag, här kommer nu num-
mer 1 av Eurasierbladet. Tack för alla bilder 
ni har skickat in. Dock saknar vi fortfaran-
de foton som håller både storleksmässigt 
och kvalitetsmässigt för att vara med på 
förstasidan. Tyvärr fungerar det inte med 
bilder tagna med Ipod o dyl, tänk på det! 
Det är också skoj att det finns medlemmar 
som skickar in texter och delar med er av 
era berättelser om era hundar m m, men vi 
vill alltid ha mer!

Med början i det här numret av Eurasier-
bladet så kommer vi att ta upp en del av 
vad som står i rasens standard och då 
med fokus på diskvalificerande fel. En del 
läsare kommer säkert att tycka att det 
kan vara lite provocerande, men det vi vill 
uppnå är inte att provocera, utan att (som 
även ordföranden skriver här ovan) vi alla 
tänker efter, lär oss standarden och vad 
som menas med den. Det är viktigt att vi 
alla är rädda om rasen och bevarar den 
utifrån vad som står i standarden för vi 
ska inte ändra vår fina ras till något annat. 

Genom att informera i tidningen vill vi öka 
medvetandet hos alla. Både uppfödare 
och hanhundsägare har ett ansvar för hur 
framtiden ser ut för vår ras, det ansvaret 
har vi alla.

Vi vill gärna att fler skickar in under 
rubriken ”Min eurasier”, för visst vill ni väl 
berätta om just er hund!

Marita Carlstedt

svenska eurasierklubben inbjuder till 
eurasierHelg med inOfficiell utställning

EURASIERSPEcIALEn 2012
Pingsthelgen 26–27 maj

degernäs camping, degerfors

Lördag 26 maj
tipspromenad, ringträning, uppvisning vardagslydnad och råd om pälsvård med mera!

medlemsmöte

På kvällen grillafton förstås! 
vi anordnar en gemensam grillafton, ta med något gott att lägga på grillen, tillbehör och dryck 

Söndag 27 maj
På söndagen inbjuder vi till inofficiell eurasierutställning.

Domare: Marit Söderquist 
reservation för domarändring vid högt deltagarantal

Avgift
vuxenklass: 200 kr/hund 
valpklass 4-9 mån samt veteraner (8 år–): 150 kr/hund 
seniorklass (10 år–): ingen avgift 
från tredje hund halva priset i vuxenklass. 
senaste anmälnings- och betalningsdag 14 maj 2012 
inbetalning till sveuk’s bankgiro 5101-5030

boende i utlandet använder sig av iban: se868 000 81661 903975 7068 bic: sWedsess

Anmälan skickas till:
laila johnsson, norra sundsvägen 19, 610 74 vagnhärad. Obs! inga anmälningar via e-post.

anmälningsblankett kan laddas ned från hemsidan.

för information/frågor ring leena korpi, 070-422 42 26

för bokning på degernäs camping: reception@degernascamping.se eller 0586-449 99

mH-beskrivning anordnas på lördag vid karlskoga bk. se sid 22 för mer info.

Hjärtligt välkomna 
önskar utställningskommittén och styrelsen

mailto:reception@degernascamping.se
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Leos funderingar
Tjena moss på er alla mina vänner!

Ja, nu har det varit både Jul och Nyår, fast matte inte stressade 
denna gång. Vi hade väldigt lugnt och skönt här hemma, men 
jag blev rädd när det smällde där ute.

Jag kan inte förstå er 2-benta vuxna, som köper ut smällare och 
raketer till era valpar. För här i Märsta börjar dom smälla raketer 
redan i början av December........skitäckligt!!!!!!!

Jag är så skraj redan när folk hänger upp adventsstjärnor eller 
blinkande lampor. Jag vet ju att det kommer att smälla då. Vill 
nästan inte gå ut.

Som vanligt skulle vi hundar vara hos Eva Olsson på pensionat, 
men denna gången fick jag vara på SPA i Grillby. Pingis och 
Mogge hämtade mig redan dagen innan julafton, sen fick jag 
vara med dom hela helgen. Kom faktiskt inte hem förrän efter 
13:on dagen. Skönt, för då fick jag lite vila från Nike.

Nike och Schatzie var i alla fall på pensionat över Nyår. Inte 
för att dom är rädda för smällare, näääää, utan för att matte 
skulle ha besök, och hon ville inte känna sig stressad med mat, 
hundar osv. Det gick ingen nöd på dom, utan dom har det bra 
på pensionatet. 

Eva fick träffa sitt (barnbarn) Nike, och pappa Anouk fick oxså 
träffa henne.

På tal om smällare och raketer.....kunde ni inte lägga pengarna 
till behövande, och köpa några ” Thailand-ballonger” i stäl-
let????? Minst lika vackert, skrämmer inte gamla och djur, ingen 
skaderisk på publiken. Bara positiva saker vad jag kan tycka.

Matte höll tydligen på att få en raket på sig, det var ungdomar 
som höll i raketen när den skulle tändas, sen orkade dom 
inte hålla upp den, 

utan den flög horisontalt, runt husknuten där min matte kom. 
Hade hon inte tittat framåt just då, och hoppat åt sidan, hade 
raketen träffat henne i magen.???????  Så korkat, sen ville ingen 
erkänna, men vi fick reda på hur det hade gått till dagen efter.

En glad nyhet är, att Emma världshunden har tackat ja till mitt 
frieri. Jag gjorde ett förlovningssmycke till henne som hon kan 
hänga på kopplet, rätt gulligt sådant tyckte min matte. Det var 
ett Hjärta i Morenoglas, en liten ängel och mitt namn.

Själv fick jag ett vackert foto på henne, en ring ( hundmat) och 
en reflex, så jag syns i mörkret. Tack så hjärtligt min Emma! Jag 
ser fram emot att få träffa dig på riktigt nån gång.

Du får ge din matmor en stor blöt puss från mig, och en kram 
från min matte, för det är inte lätt när en i flocken bara försvin-
ner. Vi tänker på er, Kramiz!

Ebony har återigen löpt, och då fick hon vara här. Det ska inte 
bli valpar denna gång, så Ylva ville att Ebony skulle få lugn och 
ro från Heike. 

Själv vet jag ju inte riktigt varför en del tikar luktar så intressant, 
men min pappa Nalle visste. Emma du kan vara lugn, jag är 
trogen, skulle aldrig vilja såra dig.

Nike har varit på sin 1:a utställning och fick jättefin kritik. Hon 
ska tydligen ställas ut i Sollentuna också, matte har fått blodad 
tand. (vaddå....tappar hon sina tänder???? annars blöder dom 
väl ändå inte?)

Är det många av er som ska till Degernäs i år????? Då får ni se 
vårt nya stjärnskott live. Hon kommer nog att göra en Nalle. 
Man busar med min matte i kopplet då, biter henne i benet eller 
kryper ur kopplet...... Ja, vi får väl se vad som händer.

Den 13/2 är det 1 år sen min pappa fick somna in, och nu har 
även min syster Nova kommit till hundhimlen. 

Vad jag vet är det bara Aquila, Peja och jag kvar av 6 syskon. 
Ja, vi börjar bli gamla, så matte säger att varje dag med mig 
är en bonusdag......vad 17:on menar hon med det???? 

Jag tänker bli gammal, för jag ska träffa Emma live nån 
gång.

Tänker sluta för denna gång. 
kram, tass och klem till er alla från   

”Leo” Nallesonen

leo fick somna in en tid efter att detta skrevs. 
Vi tackar Monika för den tid hon lagt ner 
på nalles spalt och leos funderingar och 
därmed avslutar vi denna artikelserie. /red

den första öppnade rätta lösningen var inskickad av ann-katrin eeg-Olofsson i göteborg som får  
ett presentkort på 100 kr hemskickat med posten. Presentkortet gäller i en djuraffärskedja. Grattis!

lösningen till julkrysset
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Patellaluxation
När det gäller patellaluxation på eurasier 
finns det säkert ett visst mörkertal då det 
oftast förekommer i tidig ålder och innan 
hunden har blivit 1 år (vilket är den nedre 
ålder för officiell registrering) och kommer 
därför ej med i statistiken.

Avelsstruktur – barnbarn
Vi har tagit med 20 hundar (hanar och 
tikar) som har svenskfödda barnbarn antal 
mellan 69-200. 

I tabellen och diagrammet kan du läsa 
vilka hundar som ligger i topp. Något att 
ta i beaktning vid val av avelshanar.

Avelskommittén planerar att under 2012 
ta upp vårt RAS- kompendiet i tidningen. 
Vilka rekommendationer vi bör känna till 
och vilka mål vi har satt upp och hur vi når 
målen. 

ingegerd Eriksson & Eva ohlsson  
avelskommittén

Statistik höftledsdysplasi – HD
Diagnos                                (födelseår) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HD grad A 40 (67,8 %) 37 (58,7 %) 35 (44,3 %) 40 (47,1 %) 65 (69,1 %) 61 (62,2 %) 50 (64,9 %) 38 (74,5 %) 

HD grad B 11 (18,6 %) 19 (30,2 %) 32 (40,5 %) 28 (32,9 %) 12 (12,8 %) 20 (20,4 %) 14 (18,2 %) 7 (13,7 %) 

HD grad C 3 (5,1 %) 4 (6,3 %) 7 (8,9 %) 9 (10,6 %) 9 (9,6 %) 10 (10,2 %) 7 (9,1 %) 4 (7,8 %) 

HD grad D 4 (6,8 %) 3 (4,8 %) 4 (5,1 %) 7 (8,2 %) 7 (7,4 %) 6 (6,1 %) 5 (6,5 %) 2 (3,9 %) 

HD grad E 1 (1,7 %) 1 (1,3 %) 1 (1,2 %) 1 (1,1 %) 1 (1,0 %) 1 (1,3 %) 

Totalt antal undersökta 59 63 79 85 94 98 77 51 

Snittålder för undersökning (månader) 20 20 22 24 22 21 19 16 

Antal födda 108 128 171 193 178 187 199 220 

Statistik armbågsledsartros – ED
Diagnos                                (födelseår) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ED ua (0) 41 (77,4 %) 50 (84,7 %) 63 (84,0 %) 68 (86,1 %) 78 (85,7 %) 76 (82,6 %) 64 (90,1 %) 49 (100,0 %) 

ED grad 1 6 (11,3 %) 5 (8,5 %) 9 (12,0 %) 7 (8,9 %) 10 (11,0 %) 12 (13,0 %) 5 (7,0 %) 

ED grad 2 5 (9,4 %) 3 (5,1 %) 2 (2,7 %) 3 (3,8 %) 3 (3,3 %) 4 (4,3 %) 2 (2,8 %) 

ED grad 3 1 (1,9 %) 1 (1,7 %) 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 

Totalt antal undersökta 53 59 75 79 91 92 71 49 

Snittålder för undersökning (månader) 18 21 20 23 21 21 19 16 

Antal födda 108 128 171 193 178 187 199 220 

Statistik patellaluxation
Diagnos                                (födelseår) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

patella, ua 15 (100,0 %) 17 (100,0 %) 31 (96,9 %) 35 (100,0 %) 64 (95,5 %) 50 (94,3 %) 49 (98,0 %) 42 (93,3 %) 

patella, lateralt grad 1 

patella, lateralt grad 2 

patella, lateralt grad 3 

patella, medialt grad 1 2 (3,0 %) 3 (5,7 %) 1 (2,0 %) 3 (6,7 %) 

patella, medialt grad 2 1 (3,1 %) 1 (1,5 %) 

patella, medialt grad 3 

Totalt antal undersökta 15 17 32 35 67 53 50 45 

Snittålder för undersökning (månader) 23 29 22 23 21 21 19 15 

Antal födda 108 128 171 193 178 187 199 220 

avelskommittén informerar
Inrapportering till 
sjukdomsregistret

Ja, så är det då dags att sammanställa 
rapporterna till sjukdomsregistret. Vi har 
haft annons inne i 3 nr av Eurasierbladet 
under 2011. Fortfarande är det väldigt lite 
hundar inrapporterade. Varför är det så? 
Vill man inte rapportera in? Eller har man 
bara glömt bort det. Struntar man i det 
för att man tycker att det inte angår mig? 
Sjukdomarna finns där men de rapporte-
ras inte in.

Vi kan inte göra ett register på egen hand 
eller via hörsägen. För att få till ett register 
så måste varje enskild hundägare med 
sjuk hund eller uppfödaren rapportera in. 
Din hund måste ha en säkerställt diagnos 
från veterinär.

Vi har fått in rapporter på 5 st hundar med 
magsäcksomvridning, 8 st med Hypothy-
reos (nedsatt sköldkörtelfunktion) och 6 st 
med EPI (bukspottkörtelrubbning.) 

Är detta allt som finns? Gör vi en höna 
av en fjäder? Ni är jätteviktiga alla ägare 
av eurasier, glöm inte detta. Ni har alla 
stor del till att vi kan förbättra rasen. Vår 
förhoppning är att alla som har eller har 
haft en sjuk hund rapporterar in det till 
avelsrådet. Den här uppmaningen riktas 
även till alla uppfödarna.

Sjukdomarna som vi i första hand vill att 
ni rapporterar in är Magsäcksomvridning, 
Hypothyreos och EPI.

Vi har även tillskrivit några försäkringsbo-
lag angående skadestatistiken på dessa 
3 sjukdomar och fått svar ifrån 2 av dem, 
Agria och If.

Agrias svar:
Eurasier är en relativt liten ras varför 
skadestatistiken blir osäker. Jag har tittat 
på den samlade statistiken för åren 2006 
tom 2011 och tagit ut den relativa risken. 

Veterinärvård Relativ risk
Hypotyreos 3,0 
Magsäcksomvridning 9,7 
Exokrin pankreasinsufficiens 4,6 
Liversättning Relativ risk 
Magsäcksomvridning 5,5

Detta skall tolkas så att din ras har 3 
gånger så hög risk att drabbas av hypoty-
reos (sköldkörtelstörning) och nästan tio 
gånger så hög risk för magomvridning än 
alla andra raser.

If’s svar:
Eurasiern är en frisk ras. Vilket If har koll på. 
Rasen ligger i en ”billig” rasriskgrupp. 

Veterinärvårdsskador 2006–2011
Magsäcksomvridning 5 st 
Symptom på neurologisk sjukdom 3 st 
Endokrina organ 1 st 

Diabetes 1 st 
Hypotyreos 1 st  
Livvårdsskador 2006–2011 
Magsäcksomvridning 1 st 
Symptom på hormonell sjukdom 1 st

Vi väntar även svar från Folksam men det 
skulle dröja till sommaren p.g.a. byte av 
datasystem.

Eurasierstatistik för 2011
uppgifter från sKK avelsdata 120215

•  Under år 2011 registrerades 95 tikar 
(varav 6 importer) och 96 hanar.

•  Antalet födda Kullar var 31 st.  
25 hanar användes till 31 tikar. 

•  Antalet födda valpar är 177 st under året. 

•  Kullsnitt var 5,7 

•  Beräknad inavelsgrad på födda kullar 
är 1,1 % i genomsnitt beräknad över 5 
generationer. 

•  MH-beskrivna eurasier totalt 22 st,  
varav 5 st avbrutna.

Höftledsdysplasi – HD 
Tittar man på tidigare år så ligger vi 
ganska oförändrat i fördelningen av 
graderna.

Snittålder för 2011 går inte att få fram 
ännu men tittar man några år tillbaka finns 
en tendens att snittålder för undersök-
ningen blir lägre och lägre för varje år. År 
2010 låg snittåldern på 16 månader.

Avelsstruktur – barnbarn
Hanar Hundnamn Föd.

år
Sv.födda 

avk.
Övr. avk Sv. barnbarn Övr. barn-

barn

S17325/2001 Fedor Von Tamardan 2000 89 2 192 5

S35433/2001 Foxfire Barney 2001 34 6 160 5

S14093/2001 Rhone Des Chevaloupsgreg 2000 28 5 151 7

S49771/2000 Söskärs Cerano 2000 20 6 119 19

S19032/95 Dino Von Der Eichenlohe 1990 30 1 108 11

S41723/99 Sund Stamm's San Sebastian 1999 34 0 105 0

S51602/95 Zeldas Pop Up 1995 19 3 101 15

FIN36537/99 Kieristinga Weijari 1999 42 3 99 10

S58555/96 Söskärs Ajax 1996 35 0 79 2

FIN29403/98 Northernpride John Travolta 1998 7 2 69 12

Tikar

S58557/96 Söskärs Aska 1996 33 0 146 14

S49774/2000 Söskärs Cera 2000 34 0 145 13

S31576/97 Sund Stamm's Pom-Pom's Pina 1997 22 0 145 1

S46866/94 Jonna 1992 26 0 121 5

S15331/98 Zeldas Vega 1998 20 0 120 5

S35665/2003 Harahill’s Gayla 2002 22 0 84 6

S40290/2001 Lejonbols Indra 2001 33 0 80 5

S53899/95 Leoniitan Natalie 1991 23 1 78 9

S40562/2002 Mabuh's Junna To Foxfire 2001 5 2 74 2

S16876/98 Noisette De Chow's De Mong Ha 1997 22 0 74 0

att ta sig en powernap emellanåt vet väl alla är bra för hälsan.
 Foto: linda HagElViK
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stockholm Hundmässa 2011
eurasierklubbens monter

Inför årets Hund 2011 i Stockholm 
arbetade PR- kommittén med 
montern som skulle representera 
vår ras. Förutom våra roll-ups 
hade vi även inköpt en digitalt 
fotoram. Där visades det upp 
olika bilder på hur våra hundar 
kan se ut och att de kan delta i 
olika aktiviteter. Den var mycket 
uppskattad av besökarna. 

Vi startade med att bygga montern på 
fredag eftermiddag. Det gick ganska 
snabbt att få sakerna på plats tack vare 
att vi klädde väggarna med tyg. Vi hade 
också bytt till ett nytt staket till montern 
som kan användas till olika storlekar på 
montrar. I år fanns det dessutom tillgång 
till kaffe och fikabröd för de som satt i 
montern, vilket uppskattades så det kan vi 
kanske fortsätta med nästa år. 

Det var full rulle under hela helgen med 
en strid ström av besökare som uppskat-
tade vår ras. I år hade SSUK dessutom 
arrangerat det hela på så sätt att de 
raser som tillhör SSUK fick en egen gata. 
Detta gjorde att det blev betydligt lättare 
att hitta till vår monter. (Som också var 
betydligt större i år vilket medförde mer 
utrymme till att ha plats för fler hundar.) 

Så nu sökte sig besökarna mer aktivt till 
vår monter, vilket var jätteroligt!

Söndag kväll var det dags att åter riva 
montern och som vanligt gick det lite 
fortare än att bygga. 

Ett stort TACK till alla som deltog i monter 
och som ville ställa upp med sina hundar. 
Ni är guld värda!

Pr kommittén  
ylva Malmbom och  
susanna söderberg  

med Heike och Celia

deltagare  
i mOntern:
monika jacobsson

sofie lönn med davida och gaston

maja ärleborg med bonus

annelie och roger Porsaeus med isa

ellinor sylle med itra

Helena bohman med ikaros

joacim sandström med idar

ingegerd eriksson med lizz

eva Ohlsson med hundar

Champion 

Essente Ofedor Ostar
SEUCH FIUCH FIV-11

Madeleine & Peter Andersson 
Ex Aminó s Kennel 
www.examinos.se

både små och stora besökare var intresserade av vår ras. 
Foto: ylVa MalMboM

Vår stiliga monter! 
Foto: ylVa MalMboM
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inte stämmer. Det har som väl är bara hänt 
någon enstaka gång. Det kan också vara 
svårt när det är utländska hundar och jag 
ska kolla inavelsgraden. Vi har ju seriösa 
uppfödare i klubben så när det blir tokigt 
beror det nog på något misstag. 

Hur många är det som hör av sig som 
letar valp? 
Svårt att svara på, det varierar. Tidigare 
för en del år sedan kunde jag få flera 
samtal och mail i veckan. Nu för tiden är 
det mer sällan. Anledningen är den goda 
tillgången på information som man kan 
få via nätet skulle jag tro. De flesta har ju 
tillgång till datorer. På våren brukar det 
vara fler förfrågningar, det är oftast perso-
ner som tänker skaffa valp i samband med 
semester.

Det finns också personer som är intres-
serade av rasen men inte vet om de på 
grund av allergi kan skaffa en valp. Bor 
de nära mig bjuder jag hem dem för att 
träffa mina hundar. Det har fungerat varje 
gång, efter det har de skaffat en valp som 
de stolt visar upp för mig! Jag har glädjen 
av att få träffa dem igen, då brukar jag 
informera mera om rasen, rekommendera 
böcker och kurser. Om de  bor  långt ifrån 
mig brukar jag hänvisa till en kennel eller 
annan eurasierägare i deras närhet som de 
kan fråga om de kan få besöka för att se 
om de tål hundarna.

Finns det någon speciell policy man ska 
följa som valpförmedlare?
Jag följer de regler vi har i klubben, dvs 
avelsstrategierna. Jag är helt neutral och 
säger aldrig något negativt om någon 
uppfödare eller om hundarna. Däremot 
svarar jag på frågor och rekommenderar 
de kommande valpköparna att läsa på 
själva på klubbens hemsida och gå in på 
SKK och titta, allt för att uppfattningen 
inte ska komma ifrån mig. Självklart är 
det svårt ibland när jag själv har kän-
nedom om en kull som inte verkar vara en 
så bra kombination eller om jag tycker att 
uppfödaren inte verkar vara så kunnig. Det 
gäller att vara väldigt försiktig. Jag får ofta 
frågan om jag kan rekommendera någon 
särskild uppfödare. Då brukar jag svara att 
den eventuelle valpköparen ska kontakta 
uppfödarna, själv ställa frågor och prata 
med dem om rasen. Jag säger också att de 
ska gå på magkänslan att den uppfödare 
de pratar med och de känner att de får 
bra kontakt och förtroende för, och 
som verkar att verkligen bry sig om sina 
hundar, där kan de köpa valp ifrån, för 
det är viktigt att man kan vända sig till sin 

uppfödare om man sedan vill ställa frågor 
eller har något problem. 

Hur många vill omplacera sin hund?
Förra året var det åtta stycken hundar på 
hemsidan för omplacering och jag tror att 
de flesta får ett nytt hem. På hemsidan 
ska den som är intresserad ta kontakt med 
ägaren eller uppfödaren så det är inte 
ofta som jag är involverad, visst händer 
det att en del personer ringer till mig 
och frågar om hundarna. Tyvärr har jag 
oftast bara den informationen som står på 
hemsidan och får be att personen ringer 
det uppgivna telefonnumret och fråga. 
Känner jag till hunden och har träffat den 
kan jag ge den informationen.

Vad händer annars, låter de avliva sina 
hundar?
Jag vet inte om det har hänt någon gång 
att någon har blivit avlivad, jag tror inte 
det.

Är det andra som hör av sig också,  
t ex sådana som har problem med sina 
eurasier? 
Det händer att folk ringer och frågar om 
sina hundar vad de ska göra när de har 
problem. Jag försöker att ge råd utifrån 
min egen erfarenhet och även rekommen-
dera böcker eller kurser.

När det gäller omplaceringshundar brukar 
jag säga att de aldrig ska släppa dem lösa i 
början utan vänta tills de känner att de har 
fått en bra kontakt med hunden.

Och nu lite om dina egna eurasier! 
Varför fastnade du för rasen?
Jag såg mina första eurasier när jag bodde 
på Fridhemsgatan, på Kungsholmen i 
Stockholm.

Det var Anna-Karin Lundbergs hundar 
Pom-Pom’s Pina och Balder-Balder. Affären 
där hon arbetade låg nära där jag bodde. 
Det blev kärlek vid första ögonkastet. Jag 
som hade haft Keeshound, och den var fin, 
nu såg jag ännu vackrare hundar! Direkt 
visste jag att det här var nästa hundras 
som jag skulle skaffa.

År 2000 köpte jag min första eurasier 
Lundvangs Cassius-Clay. Han kallades av 
folk där vi bodde för ”Kungsholmens lilla 
älskling”, ”bedårande söt”, ”charmig, snäll 
och busig”. Det finns så mycket fantastiskt 
att säga om den här hunden så det skulle 
kunna bli en hel bok. Det finns nog ingen 
som inte blir berörd av hans fina milda 
blick och trevliga sätt. Han är min trogne 
vän och följeslagare och han har fullstän-

dig koll. Han är ständigt vid min sida. Det 
kommer att vara fruktansvärt den dagen 
han inte orkar längre.

När hundarna har kommit upp i åren 
kan man ju inte räkna med att det varar 
för evigt tyvärr, utan man får njuta och 
ta tillvara varje dag i deras sällskap. 
Glädjande nog är han frisk, jag har gjort en 
stor hälsoundersökning och allt var bara 
bra. Han kan vara lite stel när han har legat 
men i övrigt pigg och glad.

År 2002 skaffade jag en till eurasier, 
Foxfire Dixie. En underbar liten tjej. Hon 
har kommit till mig för att slumpen förde 
oss samman vid två tillfällen. Första 
gången jag såg henne var hon sex veckor, 
då kände jag att henne skulle jag vilja 
ha. Tyvärr var hon redan tingad. Nästa 
gång jag träffade henne var hon ca fyra 
månader och skulle omplaceras. Vilken 
tur att jag träffade henne då! Hon blev 
min, ödet ville att hon och jag skulle få ett 
liv tillsammans, det är jag övertygad om. 
Det är min lilla toppenfina tjej. Hon ligger 
gärna i sängen hos mig och vill vara nära, 
Cassius tycker att det är för varmt så där är 
det ingen konkurrens.

Det har alltid fungerat bra med hundarna. 
Kanske lite jobbigt ibland vid löp, det 
måste jag erkänna, men det har inte blivit 
någon tjuvparning. Cassius och Dixie är 
kusiner så några valpar skulle det inte bli 
med den kombinationen. Jag är lycklig 
att jag har fått så fina hundar med ett 
toppenbra temperament.

Jag har aldrig ångrat en sekund att jag 
skaffade eurasier, den rasen passar mig 
perfekt. De skänker mig glädje och 
sällskap och ger mig en bra livskvalité.

anna Frisk

Valpförmedling, hur går det till?
En viktig funktion inom vår 
rasklubb är valpförmedlaren, och 
redaktionen ställde några frågor 
till Kerstin Olofsson, klubbens 
valpförmedlare sedan ca 12 år, 
om hur det går till att förmedla 
valpar och att omplacera de hun-
dar som behöver en ny familj.

Vad är valpförmedling?
Det är en gratis service till alla medlem-
marna i klubben, oavsett om man har ken-
nelnamn. På hemsidan finns en blankett 
som uppfödaren ska fylla i uppgifterna på. 
Det är adressuppgifter och uppgifter på 
föräldrahundarna, både på far och mor. Är 
det svenska hundar så behöver man inte 
skicka med veterinäruppgifter, däremot 
behövs det när det gäller utländska 
hundar som inte går att kontrollera i SKKs 
veterinärdata. 

I SKKs avelsdata kontrollerar jag uppgif-
terna: inavelsgrad (gör en provparning) 

utställning, ledstatus, MH-beskrivning 
med mera. Det är sedan uppfödarens 
ansvar att själv meddela när valparna 
är födda, antalet hanar och tikar och att 
sedan uppdatera uppgifterna till valpför-
medlingen. Det är viktigt att göra det, för 
efter åtta veckor tas förmedlingen bort. Är 
man intresserad av en förlängning efter 
åtta veckor ska man meddela det, och 
ange hur många valpar man har kvar till 
försäljning.

Får även kullar som inte följer RAS 
förmedling?
Tidigare angavs det om kullen följde eller 
inte följde RAS och av vilken anledning, 
det kunde vara för hög inavelsgrad eller 
annat. Styrelsen har senare beslutat att 
det inte ska anges. Det är upp till den 
eventuella valpköparen att kontrollera det 
själv.

Hur går det till med omplacering?
Information om de hundarna läggs också 
ut på klubbens hemsida för den som 

behöver den tjänsten. Det är även en del 
uppfödare som själva väljer att ordna ett 
nytt hem åt hunden.

Det finns många olyckliga omständigheter 
som kan göra att hundar behöver ett nytt 
hem.

Hunden kanske inte passar in i flocken, 
någon i familjen kan ha blivit allergisk, 
eller att man av annan anledning inte kan 
behålla hunden. Glädjande nog är det inte 
så ofta det här sker. Det är riktigt jobbigt 
att skiljas från sin vän, det man kan trösta 
sig med, det är att hundar har en ena-
stående förmåga att anpassa sig och tar 
man det lugnt och försiktigt, ger mycket 
kärlek och bygger upp ett förtroende till 
hunden då brukar det gå bra hos den nya 
ägaren, och man får en trogen vän som 
ger villkorslös kärlek.

Hur är det att vara valpförmedlare? 
Jag gillar det, därför jag har fortsatt. Det 
som kan vara jobbigt är när uppgifterna 

Eurasierklubbens valpförmedlare Kerstin olofsson med sina hundar.
 Foto: saraH EriKsson
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Diskvalificerande fel
del 1: övertippade öron, hängöron

Här börjar en artikelserie om 
diskvalificerande fel inom vår 
ras. Första artikeln handlar om 
övertippade öron och hängöron. 
Kommande artiklar kommer att 
handla om mentalitet, kryptor-
chism, tandförluster, Distichiasis, 
kroksvans samt pigmentförluster.

Då och då föds det hundar med diskvalifi-
cerande fel. Vad är då ett sådant fel? Enligt 
rasstandarden är det: 

•  Aggressivitet, rädsla, skygghet, överdri-
ven misstänksamhet

•  Övertippade öron, hängöron

•  Distichiasis (ögonhår i dubbla rader), 
ektropion, entropion, för djupt liggande 
ögon, för små ögon

•  Avsaknad av en framtand eller hörntand, 
avsaknad av en P3 eller P4 liksom av en 
M1 eller M2, bettfel

•  Svansknyck

•  Stora pigmentförluster

•  Avsaknad av könsprägel

Diskvalificerande fel är allvarligare fel än 
de som tas upp i standarden i övrigt. Så 
här står det i standarden;  
Fel: Varje avvikelse från standarden är fel 
och skall bedömas i förhållande till graden 
av avvikelse.

Detta gäller dock inte de diskvalificerande 
felen då hundar med dessa fel inte ska 
användas i avel och de ska ej heller 
meriteras på utställning.

Övertippade öron och hängöron är båda 
en exteriör defekt inom eurasier. Vad är då 
skillnaden? Övertippade öron (tippöron) 
är när yttersta spetsen av örat inte har rest 
sig på en vuxen eurasier eller att öronen är 
så mjuka att de viker in sig, och hängöron 
är följaktligen när hela örat hänger ner.

När en valp föds har den mjuka öron, som 
hänger. Normal så börjar öronen resa sig 
vid cirka 6-8 veckors ålder - till en början 
reser sig nedre delen av örat, och själva 
tippen på örat hänger ner lite längre. Båda 
öronen ska normalt vara helt resta på 
valpen när den är ca 12 veckor gammal. 
I sällsynta fall tar det längre tid innan 

öronen reser sig. Om den yttersta tippen 
på örat eller hela örat inte rest sig före 6 
månaders ålder kan man nog konstatera 
att den inte kommer att göra det senare 
heller. 

Det är inte speciellt vanligt med tipp/
hängöron i Sverige i vår ras, men man 
ser då och då öron som inte rest sig, helt 
eller delvis, eller väldigt mjuka öron. Tipp/
häng öron är ärftligt och kvaliteten på 
öronen påverkar om de har lättare att 
resa på sig eller inte, se fotot om mjuka 
öronkanter på nästa sida.

En hund som har skadat sitt öra så att 
det bildas ett broskveck och till följd får 
hängöra kan med ett veterinärintyg gå i 
avel.  Har man ett veterinärintyg kan man 
även försöka få hunden meriterad på 

utställning, men det är inte så troligt att 
man får så bra resultat eftersom en sådan 
skada väsentligt drar ner helhetsintrycket.

Att gå på hundutställning med en eurasier 
med ”riktiga” tipp/hängöron och tro att 
man ska få något vidare resultat är inte 
någon idé då domarna ska ge en nolla till 
en hund med diskvalificerande fel.

Vad kan man då göra om man som 
valpköpare råkar köpa en valp som senare 
visar sig med tipp/hängöron? Det är bara 
att konstatera att man har (medvetet eller 
ej) köpt en valp med en exteriör defekt. 
Man kan se olika tips på Internetforum 
om hur man kan få öronen att resa sig, en 
del brukar rekommendera att man ska ge 
valpen extra tillskott av glukosamin för 
att försöka stärka brosket i öronen, en del 

rekommenderar tejpning. Men man ska 
dock ha detta i beaktande om hunden 
senare blir tilltänkt för avel. 

En valpköpare får inte tillbaka 15% av 
köpesumman (som vid kryptorchism) om 
inte öronen rest sig efter 16 veckors ålder. 
Enligt SKK ersätts inte exteriöra defekter 
på en sällskapshund, se punkten 1 på 
baksidan av SKKs köpeavtal. Om inget 
annat har angetts i köpeavtalet så gäller 
följande: 
”1. Kvalitet och egenskaper 
Köpet avser en renrasig hund i angiven ras, 
registrerad i SKK. Hunden säljs för huvud-
sakligen användas för sällskapsändamål. 
Säljaren ansvarar inte, om inte annat 
avtalats, för hundens exteriöra utveckling 
eller för exteriöra avvikelser hos hunden i 
den mån utvecklingen eller avvikelsen inte 
påverkar hundens hälsa eller funktion som 
sällskapshund.”

Avel på exteriöra defekter
Vad gör man då som uppfödare för att 
undvika att få tipp/hängöron på sina val-
par? Först och främst måste man utesluta 
de hundar som själva har tipp/hängöron, 
då det är ett diskvalificerande fel enligt 
standarden. Man ska även beakta hundar 
med väldigt mjuka öron, för stora öron 

eller där det i linjerna har varit hundar som 
har varit väldigt sena med att resa öronen 
då risken ökar för tipp/hängöron.

Genom att avla på en hund med tipp/hän-
göron så bryter man mot SKKs grundreg-
ler. I reglerna står under punkten Avelsetik 
bland annat: Varje medlem som upplåter 

sin hund till avel ska vara väl förtrogen med 
SKKs avelspolicy samt med rasens standard, 
provbestämmelser, registreringsbestäm-
melser och rasspecifika avelsstrategi. Det 
betyder att även ”vanliga” hanhundsägare 
(utan kennelnamn), som blir tillfrågade om 
att upplåta sin hane för en parning har lika 
stort ansvar för att hanhunden ska följa 
rasens standard och de rasspecifika avels-
strategierna (RAS), likväl som att man har 
ett ansvar för att kontrollera att tiken som 
ska paras gör det, och att kombinationen 
av de båda hundarna följer RAS (RAS är en 
rekommendation).

Vidare står det under punkten Uppfödar-
etik: Uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta 
god uppfödaretik samt god kynologisk 
sed: Det åligger varje uppfödare i SKK-
organisationen att hantera sin uppfödnings-
verksamhet kvalitetsmedvetet, seriöst och 
med stort ansvar.

Eurasierklubben vill försöka kartlägga 
hur många eurasier det finns med tipp/
hängöron, så om du har en sådan hund, 
meddela Avelskommittén. Du hittar 
kontaktuppgifter på sidan 5.

Nästa artikel i serien kommer att handla 
om vad det står under diskvalificerande fel 
om tänder och bettfel i vår ras.

En unghund där öronen ligger ner. 
Foto: PriVat

 

den här eurasiern är lite äldre, ca 7 månader. 
Foto: PriVat

 

till vänster en eurasier med raka kanter på öronen – idealet. till höger ett exempel på 
Foto: VorbECK 

en avvikelse från standarden, en eurasier med väldigt mjuka öron, där sidorna nästan har rullat in 
sig. bilden är hämtad (med tillstånd) från en presentation av KZg/EKW/Zg om eurasierns standard 
vid rasens 50-årsjubileum i tyskland. 
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Champion
Lejonbols Lady Madonna

NORDUCH

Ägare:  
Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström, Tobo 

070-564 14 99, 0295-340 17 
JustPix kennel

schäfern fortsätter att tappa
två nya raser i sverige och en ny etta på topplistan

Schäfern, eller tysk schäferhund 
som den numera heter officiellt, 
har halkat ner på tredje plats i 
registreringsstatistiken efter att 
ha petats från förstaplatsen förra 
året, efter trettio år som herre på 
täppan. Liksom förra året toppas 
listan av labrador retriever och 
på andra plats finns nu golden 
retriever.

Bland de hundraser som ökar mest på 
20-i-topplistan finns border collien som 
avancerat från 21:a till 14:e plats. Det är 
en utpräglad brukshund som används 
för fårvallning men som på senare år har 
blivit allt populärare för hundsporter 
som lydnad och agility. En annan ras som 
klättrat in på listan i år är fransk bulldog 
som nu finns på plats 16. Lagotto romag-
nolo har efter flera års uppgång nu fallit 
tillbaka från plats 16 till 20. Slår man ihop 
de två hårlagen av chihuahua hamnar 
rasen på andra plats och lägger man ihop 
de nio varianterna av tax kommer den på 
femte plats.

Generellt minskade antalet nyregiste-
rade hundar i Svenska Kennelklkubbens 
register med cirka sju procent. Största 
minskningen finns i gruppen med dri-
vande hundar, där bland annat de svenska 
stövarraserna och drever återfinns. Drever 
har minskat med nästan 50 procent sedan 
förra året och är nere på omkring 350 
nyregistreringar jämfört med över 1 000 
år 2000. Hamiltonstövare har minskat från 
omkring 750 registreringar år 2000 till 250 
registreringar förra året.

Statistiken som redovisas ovan baseras på 
nyregistreringar av hundar i Svenska Ken-
nelklubbens stambok. Denna statistik har 
redovisats officiellt sedan 1950 och är en 
säker källa för den som vill studera trender 
för hur olika raser utvecklas numerärt. 
Statistik från Svenska Kennelklubbens 
ägarregister är, i likhet med Jordbruks-
verkets register, svårare att tolka då det 
omfattar såväl döda som levande hundar. 
Det finns ingen skyldighet att rapportera 
in när hunden dött och eftersom det inte 
är några kostnader förknippade med att 
stå kvar finns det risk att dessa register 

ökar med tiden. När Svenska Kennelklub-
ben redovisar ur ägarregistret brukar 
en genomsnittligt livslängd på tio år 
användas för att få fram ungefärliga siffror.

Att jämföra numerären för enstaka raser 
med samtliga hundar av blandras och dra 
slutsatsen att blandrashunden är popu-
lärast ger inte en rättvisande bild av det 
svenska hundbeståndet. Blandrashundar 
har bara gemensamt att de har föräldrar 
som inte är registrerade som samma ras 
och två blandrashundar kan vara mer olika 
varandra än två rashundar av olika ras. 
Rashunden är fortfarande den vanligaste 
hunden i svenska hushåll. Enligt SCBs 
senaste beräkning från 2006 finns det 
omkring 730 000 hundar i landet, vilket 
innebär att mer än 550 000 hushåll har 
hund.

Hvratski ovcar och tenterfield terrier är 
nya hundraser i Sverige
Hvratski ovcar är en vallande och 
vaktande herdehund från Kroatien. Det 
är en medelstor hund med svart, tufsigt 

lockig och vågig päls. Rasen påminner 
mycket om den ungerska rasen mudi. 
Hunden som nu finns registrerad i SKK bor 
i Norrhammar.

Tenterfield terrier är en relativt liten hund 
med en mankhöjd på knappt 30 centime-
ter och en vikt på cirka fem kilo. Det ska 
ska vara en aktiv, stark och smidig arbe-
tande terrier med gott självförtroende och 
stort mod. Det är en hane och en tik, båda 
födda 2009, samt en kull med fyra valpar 
födda i mars 2011 som nu registrerats. 
Samtliga hundar finns i Norrtäljetrakten.

Tysk schäferhund har inte bara bytt namn 
sedan årsskiftet utan också delats upp i 
två raser; normalhårig och långhårig som 
på utställning kommer tävla var för sig.

Sammanlagt finns nu 332 raser och 
rasvarianter registrerade i Svenska Ken-
nelklubbens stambok sedan 1889.

Pressmeddelande från sKK

den kroatiska herdehunden, hrvatski ovcar, har nu hittat till sverige. 
Foto: Åsa lindHolM

 



EurasiErbladEt #1 2012 2120 EurasiErbladEt #1 2012

Lär känna din ras
En förutsättning för att en uppfödare ska lyckas 
väl är att hon/han känner sin ras. Uppfödare som 
under lång tid studerat en hundras innan de tar 
den första valpkullen har i regel en stabil grund att 
stå på och ett rimligt avelsmål klart för sig.

Det är till stor del uppfödarna inom en hundras som styr i vilken 
riktning utvecklingen inom just den rasen ska gå. Kunniga och 
erfarna uppfödare med ett brinnande intresse och engage-
mang är den bästa förutsättningen för att avelsarbetet ska 
bli framgångsrikt, både för den enskilda uppfödaren och för 
hundrasen i sin helhet.

En förutsättning för att en uppfödare ska lyckas väl är att hon/
han känner sin ras. Uppfödaren vet vad den har för starka 
respektive svaga sidor och vad som är viktigt att prioritera i 
avelsarbetet. Det här är kunskap som tar tid att skaffa sig, ibland 
flera år. Många uppfödare har startat sin karriär med en hund 
avsedd enbart för sällskap. De har så småningom upptäckt 
glädjen i att träna och kanske tävla, och hundköpet har vuxit till 

ett allt större intresse för hundar i allmänhet och för den egna 
rasen i synnerhet. Det har lett till ideellt arbete i rasklubben, 
funktionärs- och instruktörsutbildning, kurser och utlandsresor 
till utställningar m m – sammantaget en gedigen och mångsi-
dig utbildning i den egna rasen ur alla aspekter.

Uppfödare som under lång tid studerat en hundras innan de 
tar den första valpkullen har i regel en stabil grund att stå på 
och ett rimligt avelsmål klart för sig. Det är därför klokt att lära 
känna en hundras väl innan man ger sig i kast med avelsarbete. 

Texten är ett utdrag från SKKs sida om hunduppfödarutbildning:

www.skk.se/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/

SKKs uppfödarutbildning är konstadsfri och genomförs i form av 
studiecirkelverksamhet. Kontakta din länsklubb om du är intres-
serad av att delta.

uppfödarna och avel, 
klubbens anda
Uppfödare ska tryggt kunna rapportera om sjuk-
domar eller defekter. Alla ska känna sig välkomna i 
rasklubben och känna sig delaktiga i avelsarbetet.

Klubben skall verka för att uppfödarna genomgår SKK:s 
hunduppfödarutbildning, ett förbättrat samarbete uppfödare 
emellan, uppmuntra avelsplanering och uppföljning av valpkul-
lar. Verka för att ha kontinuerliga uppfödarmöten och att hjälpa 
nya uppfödare och nybörjare med t.ex. mentorssystem. Lyfta 
fram det positiva i rasen och inte bara leta fel. Avelskommittén 
ska samla in material, upprätta statistik och informera klubbens 
medlemmar om det som rör rasens hälsa och avelsutveckling.

Uppfödare bör tänka på att: Utvärdera avkommorna extra noga 
efter utländska importer och parningar utomlands. Lyssna på 
erfarna uppfödare. Utbilda och informera. Var väl förtrogen 
med SKK: s grundregler och klubbens policy. Du som uppfödare 
ansvarar för det egna avelsarbetet och skall vara väl förtrogen 
med rasen, dess standard och egenskaper. Rasklubben ska 
ansvara för uppföljning av rasens utveckling och följande 
strategier samt ansvara för kunskapsförmedling till rasens 
uppfödare. 

(ur Svenska Eurasierklubbens RAS)

soffpotatis - tjänstehund?
Är din hund en riktig soffpotatis? 
Föredrar han eller hon att ligga 
framför brasan och mysa istället 
för att ge sig ut på den leriga agi-
litybanan? Är hunden din dessut-
om lugn och gillar att bli klappad 
och kliad -  då har den kanske alla 
förutsättningar för att arbeta som 
en tjänstehund!

När jag hör ordet ”tjänstehund” så riktar 
sig tankarna genast till hårt arbetande 
schäfrar som sliter som polishundar, 
alternativt till dessa underbara ledarhun-
dar som hjälper sina synskadade ägare 
till en enklare vardag. Och med handen 
på hjärtat kan jag säga att inget av dessa 
yrken skulle passa in på min lurviga eura-
sierkille. Jag riktigt ser framför mig hur han 
skulle leda mig rakt in i en lyktstolpe om 
han skulle få visa vägen. 

Men nu är det ju så att ordet ”tjänstehund” 
inte bara innebär en bombletande 
polishund eller livräddande labrador. Det 
händer allt oftare att ”vanliga” sällskaps-
hundar används i ett terapeutiskt syfte. En 

typ av terapihund kunde vi läsa om i förra 
numret av tidningen, Zeka, som sprider 
glädje och lugn omkring sig hos de äldre 
som hon arbetar för.  Och nog tror jag att 
många med mig kan skriva under på det 
sköna lugn som sprider sig inom en när 
man får sitta med sitt husdjur tätt intill 
sig och sakta stryka den mjuka pälsen. 
Det som händer rent kemiskt i kroppen 
när man klappar på sin hund är att ämnet 
oxytocin (även kallad må-bra-homonet) 
frigörs och bidrar till att man helt enkelt 
blir mer lugn och mår bättre. 

I vårt grannland Finland och i deras 
huvudstad Helsingfors, har man hittat 
ytterligare ett användningsområde för 
terapihundar. De används som läshjälp! Nu 
är det inte riktigt så att hundarna i Finland 
är så utvecklade att de kan lära små barn 
att läsa. Men det man tagit fasta på där 
är just det lugn som många känner i 
samvaron med en hund. Många barn som 
känner sig osäkra på sin läsförmåga kan 
bli stressade och känna en väldig press när 
de tvingas att läsa högt för andra barn och 
vuxna. Att då istället få läsa för en hund 
som lyssnar noga och inte kommer med 

kritik ifall man skulle staka sig ibland, det 
blir en enorm lättnad. Så på vissa bibliotek 
i Helsingfors kan man nu boka tid för att få 
läsa för en hund, en halvtimma åt gången.  
Idén är mycket enkel: hunden kommer 
in till en liten läshörna med sin ägare 
(som dessutom stannar kvar under hela 
lässtunden), sedan kommer barnet in och 
sätter sig i en soffa och börjar att läsa för 
hunden. Oftast dröjer det inte länge förrän 
barnet också sitter på golvet och kliar 
hunden samtidigt som hon eller han läser, 
något som båda parter njuter av. Man 
har helt klart märkt att när barnet har en 
sådan avslappnad åhörare som en hund, 
då slappnar barnet också av och läsandet 
börjar gå mycket lättare.

Så misströsta inte om din hund är en 
bekväm liten rackare som bara ligger och 
drar sig hela dagarna. Ta fram en bok - du 
kanske har en underbar lyssnare vid dina 
fötter! 

Jenny byström 
källa: www.hbl.fi

blivande tjänstehund?
 Foto: JEnny byströM

Essmania’s gandia. 
Foto: MortEn bEntsEn

http://www.skk.se/uppfodning/utbildning-for-uppfodare/
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referat från årsmötet
Svenska Eurasierklubbens årsmöte hölls i Örebro 
Brukshundklubb söndagen den 11 mars 2012. Mö-
tesordförande var för fjärde året Kjell Andersson 
och mötessekreterare var Elisabeth Wahlström. 

Endast 10 medlemmar var närvarande för att rösta fram en 
styrelse för 2012.  Några nya personer valdes in. Ylva Malmbom 
avtackades med en present. Vi tackar också Linda Hagelin och 
Yvonne Evstigen för Ert engagemang i styrelsen.  Inga motioner 
hade lämnats in. 

Vi har idag 488 medlemmar i klubben och vi är den största 
rasklubben i vår specialklubb SSUK.

Som ordförande blev jag vald ännu en mandatperiod, övriga 
styrelsemedlemmar ser ni under styrelsen på annan plats i 
tidningen. Nu ska vi jobba med att sätta ihop de kommittéer 
som klubben ska ha och finns det någon där ute som känner sig 
manad att hjälpa till med klubbarbetet hör gärna av er till mig.

Ett stort tack till Kjell och Elisabeth och alla ni som var där.

Alla bjöds på kaffe och smörgås efter mötet

Eva ohlsson

mH i karlskOga Pingsten 2012
vill du låta din hund mH-beskrivas så har du chansen i karlskoga lördag 26 maj i samband med årets rasspecial.

Ny MH-ansvarig: Carina Larsson (se sid 5)

för att anmäla dig skicka ett mail eller vanlig post till ovanstående med dessa uppgifter.

•  Ange datum för arrangemanget (26 maj)

•  Lämna kompletta uppgifter om hunden; id-nummer, registreringsnummer,  
namn enligt registreringsbevis, födelsedatum, ras, kön. 

•  Uppgifter om ägare; namn, adress, telefonnummer och mailadress.

•  Betala in 600 kr till Karlskoga BK  till plusgiro 37 27 68-2 så snart du har fått bekräftelse att du har kommit med. 
dock måste betalningen vara karlskoga bk tillhanda senast 3 veckor innan mH.

Pm och deltagarlista kommer att skickas till de som ska vara med.

Har du frågor är du givetvis välkommen att ringa eller ställa din fråga via mail.

avmaskningskrav till Finland
Eftersom Sverige numera inte är fritt från rävens dvärgbandmask måste svenska hundar avmaskas innan de 
förs in till Finland, Storbritannien, Irland eller Malta. 

Avmaskning ska ske 1–5 dygn innan inresa och det är således inte längre möjligt att avmaska direkt innan gränspassage.

Den förändrade statusen för Sverige vad gäller rävens dvärgbandmask får nu konsekvenser för många svenska och finska hundägare 
då Finland sedan årsskiftet kräver avmaskning för svenska hundar som kommer till Finland och för finska hundar som varit i Sverige. 
Avmaskningen ska ske 1–5 dygn innan införsel med prazikvantel eller likvärdigt preparat. Behandlingen ska utföras av veterinär och 
skrivas in i hundens pass. Den tidigare regeln om att finska hundar som vistats utomlands under högst 24 timmar inte behöver behand-
las stryks helt. Pendlande hundar kan avmaskas regelbundet var 28 dag.

avmaskning av hundar som ska föras till Norge
Observera att den norska myndigheten Mattilsynet har bestämt att hundar äldre än tre månader som har varit i Sverige och ska föras in 
i Norge måste behandlas mot rävens dvärgbandmask. Läs mer på Mattilsynets webbplats.

utställnings-
kommittén 
behöver dig
Arbetet inför årets specialutställning i Degernäs 
pågår för fullt.

På lördagen kommer det att vara massor av aktiviteter, och på 
söndagen är det utställning. Se PM på sid 7.

Vi behöver mera folk i utställningskommittén!
Ni som kan tänka er att lägga lite tid på klubben (antingen med 
förarbete eller arbete på plats på utställningen) hör av er!

Ha en underbar vår med era fyrbenta vänner! 
Vi träffas, trivs och har trevligt i Degernäs!

För utställningskommittén 
leena Korpi

ssuKs 
utställningar 
2012

15 april – Sundsvall

1 juli – Borås

21 juli – Köping

8 september – Helsingborg
För mer information se SSUKs hemsida: www.ssuk.se

Kvarnsjölidens safira. 
Foto: lorEna PEttErsson

  
Foto: ylVa MalMboM

http://www.ssuk.se
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Targetträning – vad är det?
Jag åkte ut till Darbu och be-
sökte hundinstruktör och bete-
endekonsult Nina Haaland, som 
driver hundskolan Hund i fokus, 
för att få svar på några vanliga 
frågor om Targetträning. Hon 
har lång och god erfarenhet av 
Targetträning och använder det 
en del på sina kurser. 

nina, förklara vad Targetträning 
egentligen är?
Det är ett sätt att visa vägen för hunden, 
att leda den in i en övning. Hunden går 
mot ett objekt t.ex. en Target sticka, 
musmatta eller en hand och använder t.ex. 
nosen eller tassen för att beröra Targeten. 
Targetträningen är ofta ett hjälpmedel för 
hunden under inlärningen av den slutliga 
övningen.

Hur kan man använda Target?
Du kan använda det om du t.ex. vill flytta 
hunden utan kommando eller som en 
del i inlärningen i vardagen dvs. att lära 

på plats, ligg och sitt. Du kan få hunden 
till att tända och släcka lampor. Att jobba 
med Targets funkar också bra på hundar 
som har problem med något t.ex. att gå 
bort till en främmande människa eller 
att passera grupper med människor eller 
hundar.

Går det att lära in utan klicker?
Ja, det går att lära in utan men klickern 
är väldigt fin att använda för att markera 
riktigt beteende. Du ska vara bra duktig till 
att använda rösten för att lyckas lika bra. 
Klickern har ett eget och speciellt ljud som 
gör att den blir en bra markör. Din röst 
hör ju hunden för det mesta ändå. Många 
hundar blir väldigt positivt inställda när 
klickern tas fram. Det leder till en positiv 
förväntan vilket kan vara särskilt bra för 
ängsliga hundar.

Kan man belöna med annat än godis?
Självklart, det är lite upp till varje hund 
vad de föredrar. Vissa föredrar lek framför 
godbit, andra sätter stort pris på att bli 
omklappad. Men fördelen med godis som 
belöning är att du kan belöna fort och få 
många repetitioner i övningen. De allra 
flesta hundar jobbar gärna för en godbit.

Varför kan man inte använda en godis 
som lockbete? 
Då är det helt enkelt inte Targetträning 
längre utan en form att locka hunden på. 
Targets går ut på att hunden själv måste 
tänka efter vad den ska utföra för att få 

belöningen. Den gör något aktivt istället 
för att bara följa en godbit. Det verkar 
som att hunden då lär sig fortare och får 
en större förståelse för övningen. Det är 
också lättare att gå direkt till slutövningen 
och kommandot samt att få bort targeten 
än att få bort en godbitslockning. 

För vilka hundar passar denna typ av 
träning?
Den passar för alla hundar! För de som är 
aktiva och älskar att träna är det väldigt 
enkelt. För en mer osäker hund kan det 
vara ett sätt att våga jobba på så den slip-
per förhålla sig direkt till en annan person 
om det är det som är problemet.

Kan en ”vanlig” familjehund ha nytta 
av att kunna detta?
För de som inte är så aktiva med sin hund 
kan det vara ett bra sätt att träna tricks 
på. Alla hundar behöver och mår bra av 
aktivering och då kan de ge aktivering till 
sin hund genom Targetträning. 

Kan alla lära sig Target?
Ja, jag vill påstå att alla hundar kan lära sig 
detta. En del ägare kan tycka det är svårt 
med bl.a. timingen, att belöna när hunden 
går mot Targeten och inte ifrån den. Men 
det går att lära sig med träning.

Hur uppfattar hunden denna typ av 
träning?
De tycker det är kul! Vi jobbar ju här med 
positiv förstärkning vilket är ett måste för 

att det ska fungera. De allra flesta hundar 
tycker om att få använda hjärnan.

Märker du någon skillnad inlärnings-
mässigt på dina kurser hur folk arbetar 
med hundarna?
Jag ser ofta två saker. De som arbetar med 
klicker på t.ex. valpkurserna går fortare 
fram med träningen än de som jobbar 
utan. Och de som jobbar med klicker an-
vänder sig inte heller av godbitslockning 
vilket gör att de får in Targeten mycket 
bättre än de som inte följer de råd de får 
och använder sig av godbitslockning. Det 
är tydlig skillnad hur fort inlärningen sker. 

Leslie McDevitt, hundtränare och 
beteendekonsult samt författare till boken 
”släpp kontrollen lös” skriver så här i sin 
bok om hur Targetträning kan hjälpa 
osäkra hundar: 

”Att använda Target kan få en stressad 
hund att passera grupper av andra hundar 
för att den kan koncentrera sig på något 
välbekant. 

Targets är också bra att använda på hun-
dar som är osäkra på människor. Genom 
att ge en osäker hund en rutin som känns 
trygg hjälper det hunden att ta kontrollen 
över mötet med en främmande person. 
Man kan träna hunden att fokusera på en 

kroppsdel snarare än på en hel person, el-
ler på ett föremål som personen får hålla i 
och som hunden känner igen sen tidigare. 
Istället för en person som går fram till hun-
den, vilket sätter stor press på den, är det 
bättre att hunden får gå fram till personen 
och nudda vid någon kroppsdel eller ett 
föremål och sedan återvända till sin ägare 
för att få sin belöning. På det sättet blir 
mötet med den främmande personen kort 
för hunden och medför något positivt. 
Hundar som är osäkra kring barn kan lära 
sig att slappna av kring barnen om de lär 
sig att se barn som Targets t.ex. att de ska 
sitta framför dem eller sätta nosen mot 
deras sko.”

Min Targetträning med Keelo
Handtarget
Att sätta nosen mot min hand fick jag lära 
Keelo första gången på passeringskursen 
som ett av verktygen då vi skulle pas-
sera andra hanhundar. Det som ofta är 
problemet med hanhundar är att de stirrar 
ut varandra och bygger upp en spänning 
samtidigt som ägaren oftast stramar 
kopplet. Tanken med detta är att få bort 
Keelos fokus på hanarna och han får något 
annat att koncentrera sig på. 

För inte så länge sedan kom jag på att 
varför inte använda handtarget i utställ-

ningsringen där det ofta är trångt, stökigt 
och många hanar på samma plats? 

Har man en hund som tycker det är 
obehagligt när domaren är där bak 
och ”pillar” kan det vara utmärkt att 
använda handtarget. Jag tycker att det är 
ett mycket roligare sätt att jobba på än 
att t.ex. tvångshålla hunden och visst ser 
det mycket bättre ut när hunden klarar av 
att stå kvar av egen vilja? Handtarget kan 
användas i många andra distraherande 
situationer som när det kommer en katt, 
ett rådjur, en rullstol osv. En handtarget 
behöver inte vara en stilla hand utan den 
kan vara i rörelse som hunden kan ledas in 
i en övning/rörelse eller följa från distrak-
tionen och få belöning.

Visa tänderna 
Detta är egentligen också en slags Target 
som Keelo fått lära sig. Som junior tyckte 
han att det här med att visa tänder för 
domare bara var onödigt, det var ingen 
främmande tant eller gubbe som fick titta 
i hans mun inte! Jag lärde honom att gå 
fram och sticka in sin nos i min kupade 
hand när jag gav signalen ”visa tänderna”. 
Nu förtiden när jag ger signalen då 
domaren kommer fram vet han vad som 
kommer att ske och tycker då ungefär att 
”ja, ja det är bara det där vi ska göra”.

fakta: Target
en target är något man använder 
som ett hjälpmedel för att lära 
hunden ett beteende. target eller 
targeting är ett engelskt ord och 
betyder mål, måltavla, riktmärke. 
det är lätt att lära ut och har många 
olika användningsområden. targets 
hjälper hunden att fokusera på ett 
speciellt objekt och blockerar andra 
distraktioner. tänk dig själv att du 
måste göra något obehagligt som 
att balansera över ett högt stup på 
en lina. det du troligtvis gör då är 
att fokusera på en punkt på andra 
sidan och håller fast vid den, ditt mål 
(target). du tittar ju för guds skull inte 
ner! det gör att du faktiskt tacklar 
detta obehagliga mycket bättre. 
får du dessutom några tusenlappar 
(belöningen) varje gång du kommit 
dig över till andra sidan börjar det 
hela kännas ganska okej efter ett tag. 
På samma sätt kan targets fungera 
för en hund som ska utföra något 
den inte är helt komfortabel med. 
men targetträning är så mycket 
mer än bara ett träningsredskap för 
”problemhundar”.

Keelo tränar musmattetarget. 
Foto: sara lJustErFors

nina Haaland tränar ”filten” (filttarget) med Keelo.
 Foto: sara lJustErFors
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Filt-/mattarget 
Det här också en övning vi fick lära oss på 
passeringskursen. Det är en variant av en 
Targetövning men istället för att hunden 
enbart använder nosen så använder den 
hela kroppen för att beröra Targeten. 
Filten ska först och främst associera en 
lugn och trygg plats för hunden och så 
småningom bli ett Target föremål. Man 
kan använda filten att massera hunden på, 
prata lugnt och göra saker hunden tycker 
om på den, belöna alla beteenden som 
hör ihop med lugn. När hunden lärt sig 
innebörden av filten tränar man in Target 
på den. Jag lägger ut filten på avstånd 
från Keelo och säger sedan ”filten”. Då 
går han direkt och lägger sig på den och 
får belöning. Där kan han sen få ligga en 
stund medans vi jobbar kontakt eller bara 
håller sig lugn och iakttar allt som sker 
runtomkring. 

Filten kan användas till att generalisera 
eller överföra beteenden. Man kan t.ex. 
använda flera filtar samtidigt att skicka 
hunden till om man ska träna framför- och 
bakombyten i agility, snabba lägganden 
som sen kan överföras till bordet i agility. 
Den kan användas på en otålig hund 
som har svårt att sitta stilla vid startlinjen 
eller en hund som har svårt att finna ro/
koncentration på platser med mycket ljud 
och rörelse. Filten kan tas med överallt; 
till tävling, träning, tågresor, när man är 
bortbjuden hos andra för att hunden ska 
ha ett ställe den känner sig trygg och 
avslappnad på. Har man en hund som är 
osäker när det kommer hem främmande 
eller om det är mycket barn eller liv och rö-
relse kan filten bli ett område där hunden 
vet att ”här får jag vara ifred, det är tryggt 
och här kommer det ingen och stör” och 
det är viktigt att respektera speciellt för 
barnen.

Musmatte-Target 
Musmattan lärde jag Keelo på 3 min. Varje 
gång han sätter sin ena framtass på den 
utlagda musmattan på golvet, klickar 
jag och ger belöning. Ibland hinner jag 
knappt med förrän han sprungit dit och 
satt sin tass igen och står och väntar på 
godis. Musmattan kan vara bra att kunna 
vid inlärningen av t.ex. ”rutan” i lydnad.

Andra exempel på när man kan 
använda Target
Man kan lära hundarna att stänga skåps-
luckor och dörrar med hjälp av Targets och 
då ofta under inlärningen med hjälp av 
post-it lappar som blir föremålet att sätta 
nosen mot på skåpen.

Fälthindrena i agility har gråa fält i början 
och slutet av hindrena. Hunden måste 
ha två tassar inom dessa fält på upp-och 
nedsprång för att hindret ska tas korrekt. 
En del hundar kan hoppa över fälten om 
de inte fått lära sig att ta dessa rätt och 
då kan man med fördel träna de gråfälten 
som Targets med ”två tassar på-två tassar 
av” principen. Inom grenen Freestyle 
används mycket Targets under inlärningen 
av alla tricks och danser.

Targets kan alltså användas till så mycket 
och bara fantasin sätter gränser. Med 
hjälp av klickern i inlärningsfasen går det 
som regel otroligt fort att få fram önskat 
beteende. Att träna hemma (inomhus) är 
i regel enklast, där är det minst störningar 

och kan vara bra i inlärningsfasen. När 
hunden sedan börjar förstå det här med 
Target kan man börja träna på lugnare 
platser ute. Det blir oftast lite svårare då 
hunden kan störas av lukter, ljud eller 
något den ser på håll. För att göra det 
ännu svårare kan man åka till hundklub-
ben, torget, tunnelbanan, bussen etc. där 
färdigheterna verkligen får testas. Det kan 
då hända att man behöver gå tillbaka ett 
eller två steg i inlärningen. Öva vidare, 
sänk kraven i vissa fall och jobba i alla 
möjliga miljöer och situationer. För visst är 
det så att övning ger färdighet!

sara ljusterfors

nina Haaland tränar Handtarget med Keelo. 
Foto: sara lJustErFors

Brun hundfästing 
– nu även i sverige

Den bruna hundfästingen här-
stammar från Nordafrika och har 
tidigare varit tämligen ovanlig 
i vårt nordiska klimat. Men i ja-
nuari i år hittade en familj bosatta 
norr om Sundsvall flera fästingar 
på sin hund, vilket inte är särskilt 
vanligt under vinterhalvåret, 
de skickade fästingarna till SVA 
(Statens Veterinärmedicinska An-
stalt). Där kunde det konstateras 
att det rörde sig om den bruna 
hundfästingen. 

I Sverige finns det sannolikt ett 20-tal olika 
arter av fästingar. Vanligast är dock arten 
Ixodes ricinus, även kallad just det, ”den 
vanliga fästingen”. På Öland, Gotland och 
i Blekinge finns en annan art; den ”röda 
fästingen” (Haemaphysalis punctata).
Till skillnad från våra inhemska fästingar 
trivs den bruna hundfästingen bäst i vårt 
inomhusklimat där de även kan föröka 
sig. Den tillbringar dessutom upp till 97 
procent av sitt liv utanför sitt värddjur 
och kan överleva utan blod i upp till 18 
månader. Den håller sig dock i närheten av 
djuret för att kunna äta sig mätt och på så 
sätt fullgöra sin livscykel. Detta innebär att 
en stor fästingpopulation kan byggas upp 
kring en hunds sovplats på bara några få 
månader. Ytterligare en sak som är speciell 
för denna fästing är att den mellan sina 
utvecklingsstadier (larv, nymf och vuxen) 

kan hålla sig gömd bakom golvlister, i 
sprickor i väggen och liknande. Så när man 
väl upptäcker den bruna hundfästingen 
på hunden så är sannolikheten stor att 
huset har betydligt fler av dessa otrevliga 
invånare. 

Den bruna hundfästingen är smittspridare 
av bland annat: 

Babesia, (Babesia canis är en blodparasit 
som skadar de röda blodkropparna. Några 
veckor efter infektionen kan hunden få 
allvarlig blodbrist, feber, mjältförstoring 
och leverskador.) 

Rickettsia (en typ av bakterie som 
sätter sig i kroppens vita blodceller, vilka 
förstörs under processen. Som resultat av 
infektionen förstoras lymfkörtel, lever och 
mjälte.)

Ehrlichia (blodsjukdom som ger 
viktminskning, feber, matvägran, blöd-
ningar och ibland kramper, blindhet och 
rörelsestörningar.) 

För att bli kvitt denna ohyra krävs regel-
bundna besök av skadedjurssanerare. 
Hunden måste dessutom behandlas konti-
nuerligt, eller omplaceras, och noggranna 
rutiner måste införas för att undvika 
smitta till andra hushåll. I undantagsfall 

kan brun hundfästing bita människa och 
katt, men den föredrar hund.

Hur vet man då om det är den bruna 
hundfästingen som bitit ens kära följe-
slagare? Ja, för ett otränat öga kan det 
vara svårt att se någon direkt skillnad till 
utseendet från de vanliga fästingar vi har 
här hemma. Men har du varit utomlands 
med din hund är risken många gånger 
större att det är den bruna hundfästingen 
som sitter på Buster. Börjar du dessutom 
hitta fästingar som kryper omkring 
inomhus bakom tv-bänken och det 
dessutom är januari och 20 minus ute...då 
bör du verkligen kontakta SVA för att få 
saken utredd.

Jenny byström

Källor:  
www.sva.se 
www.unt.se 

www.hundkartan.se

Foto: sVa
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min eurasier: Mandolin
Personlighet: busig och framåt. Allt är ett 
äventyr och allt och alla går att leka med.

Favoritmat: äter i huvudsak torrfoder men 
är en riktig köttälskare, där köttbullar och 
nötfärs är favoriterna.

Favoritgodis: leversnittar.

Favoritleksak: leksakerna avverkas i rask 
takt men bland favoriterna är ett litet 
gummidäck samt latextuppen. Bollar i alla 
dess storlekar, även trasiga, är alltid roliga 
att leka med.

Sysselsättning: är hemma med husse, som 
studerar på distans, på dagarna. Leker 
gärna med sin bäste vän, terriern Allan. 
Mandolin älskar att följa med på aktivite-
ter av alla dess slag och har bland annat 
provat på hundsim.

Utställningar då?: Vid sin första utställning, 
i Fjällnora 2011, gjorde han avtryck genom 
att ta två otillåtna löprundor på fältet 
vilket gav honom pokalen ”Utställningens 
busigaste eurasier”. Sedan dess har det 
gått desto bättre och han har fått flera fina 
rosetter vid inofficiella utställningar.

Personlighetsdrag: Han är en riktigt påhit-
tig hund och öppnar gärna dörrar för att 
kunna ta sig dit han vill. Han gillar att busa 
och har en förmåga att skapa kaos vartän 
han går. Han älskar att vara utomhus och 
är alltid lika framåt i nya miljöer.

fakta: Mandolin
Kennelnamn: lejonbols Pommes 
mandolin

Kön: Hane

Ålder: 9 månader

Färg: röd fawn

Höjd: 58 cm

Vikt: 23 kg

Bor: i valbo utanför gävle

Familj: matte elin och husse sebastian

svenska Eurasierklubbens avelspolicy 
Vår målsättning är att:
Följa SvEuk’s avelsstrategier. Avel och 
uppfödning skall också ske i överensstäm-
melse med djurskyddslagstiftningen och 
Svenska Kennelklubbens grundregler och 
avelspolicy. Till hjälp finns det rasspecifika 
hälsoprogrammet som utarbetats av 
klubben.

Öka den genetiska variationen och minska 
inavelsgraden, genom att främja genetisk 
mångfald förbättras immunförsvar och 
hälsa.

Premiera den rastypiska mentaliteten 
och beteendet samt bibehålla rasens 
mycket goda reproduktionsförmåga 
(genitala, parning, dräktighet, valpning 
och omhändertagande av valpar).

Med god hälsa lever hunden ett långt 
liv utan hälsostörningar. Verka för att få 
så många som möjligt att Hd-röntga, 
Ad-röntga och patellaluxationsundersöka 
sina hundar, inte bara de som går i avel. 
Fortsätta att utreda specifika problem 

som uppkommer med hjälp av enkäter, 
information och utbildning.

Sträva mot en rastypisk exteriör, funktio-
nell fysik och god överensstämmelse med 
rasens standard.

Främja samarbete mellan uppfödare och 
informera, utbilda samt hålla sig ajour och 
öppen för allt som rör rasen.

Svenska Eurasierklubben 2004-11-14
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Foxfire Brilliant Benji

 
 Ägare:  

Rose-Marie Forsberg
Vimmerby

 
Tel: 0492-314 53

 E-post: rmf@spray.se 

Kvarnsjölidens scrappy njuter av första snön i skåne. Foto: linda trauElsEn

Balto, 
När morgonen ljusnar kommer du för att pussa på mig. Ett litet 

godmorgon och en mysig stund är ett måste för en bra st
art på dagen. 

Då fylls jag av glädje
n av två bruna ögon, en viftand

e svans och en mjuk 

och varm päls. Som den icke morgonmänniska jag är vand
rar jag trött in 

i badrummet och du följer mig vart jag än går. T
vå tassar upp i vasken 

och en slurk vatten får du. S
itt fint, säger jag och du sätter dig ner. 

Kontaktövningar har vi tagit med oss från allmänlydnadskursen och du 

sitter så fint och väntar. Jacka, mössa, vantar, snöra
 skorna.. också på 

med halsduken. Ivrig och nyfiken är du för att få se hurdan världen ser 

ut idag. Människor passerar 
på vår promenad och säger ”åh vilken fin 

nallebjörn” jag strä
cker stolt på mig och ler medan jag tänker viss

t är han 

alldeles, alldeles underbar!! Hemma efter morgonpromenaden följer du 

med mig till köket. Ett kn
äckebröd åt mig och ett till dig min bästa vän. Så 

sätter vi oss i soffan, jag på ena sid
an och du tätt intill. Vid hemkomsten 

vid lunchtid sprudlar du av lycka och gör ett anstränga
nde försök till att

 

hoppa upp i min famn. Pussas, pussas, pussa dig vill jag göra
 säger du. Vi 

kramas och pussas, busar och myser. Du är så glad över att träffa mig. 

En lång promenad och du går längst fram i kopplet, då och då tittar du 

upp för att se ”du hänger med va?”. Alltid kommer vi följas åt du och jag 

min vän. Vi är ett tea
m du och jag, jag och min hund. Tänk vilken lyck

a en 

eurasier kan ge. Du är så fin min nyblivna vän.

Var rädd om era fina hundar. Ta hand om dem så som dem tar hand om er. Bemöt dem så som dem bemöter er och ta dem inte förgivet. 
Försök att inte låta vardagens tristess och konflikter komma i vägen för dig och din vän. Din hund vet inte varför och kan inte förstå vad 
som hänt under dagen. Han har ju suttit kvar på samma plats som där du lämnat honom. För att vänta till du kommer hem igen och 
då vill han bara vara med dig. Nära sin bästa vän. Tänk om vi alla gånger kunde försöka tänka och vara som hunden och ge tillbaka det 
bemötande vi får av vår hund. Tänk vilka team vi skulle vara då – du och din eurasier.

Tack Camilla Hartzell på Kvarnsjölidens Kennel för att du gav mig min fina vän Kvarnsjölidens Scrappy (Balto).

Med vänlig hälsning, linda trauelsen
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Xan och Benji på 
appelltävling
I oktober 2011 skedde nåt stort 
inom eurasiervärlden. Två hundar 
av denna underbara ras var näm-
ligen med på samma appelltäv-
ling i spår anordnad av Vimmerby 
BK. Hundarna i fråga var Foxfire 
Xander (Xan) och Foxfire Brilliant 
Benji (Benji). 

Bruks är ju i vanliga fall inte en tävlings-
gren man förknippar med vår ras. Vad vi 
vet om finns det endast en annan eurasier 
i Sverige som har testat på just bruks. Det 
vanligaste som folk ägnar sig åt med sin 
eurasier är ju snarare utställning, något 
som även vi gör med dessa herrar med 
gott resultat. Däremot vill vi visa att man 
kan göra så mycket mer och valde därför 
att göra debut i appellklass spår med våra 

pojkar. Dessutom var det extra kul att vi 
kunde anmäla till samma tävling och kom 
med båda två. Extra roligt blev det på 
tävlingsdagen då vi lyckades dra start-
nummer 1 och 2 så våra pojkar hamnade 
bredvid varandra på platsliggningen och 
därefter följdes av 3 andra hundar av vanli-
gare raser på dessa tävlingar nämligen 
labrador, golden och rottweiler. 

Förberedelserna fram till tävlingsdagen 
har gått både bra och dåligt, men det gäl-
ler ju att inte nedslås av de dåliga dagarna 
och hämta kraft i de bra. Xan och jag 
tränade hemma på Oskarshamns Bruks-
hundsklubb där vi gick appellkurs under 
två terminer för Sven-Gunnar Ågren. Vi 
tränade mycket på lydnadsdelen och att 
bli kommenderade i de olika momenten, 
något som är viktigt inför själva tävlings-

dagen. Några gånger jobbade vi med 
spåret också förstås men det är lättare 
att träna hemma än lydnadsdelen. För 
fram till årsskiftet har du ju själv fått lägga 
spåret. Men med de nya reglerna som kom 
2012-01-01 kommer ni få gå ett helt främ-
mande spår som någon annan lagt ut åt 
er. Xan och jag tränade för det mesta helt 
själva hemma i skogen där vi bor förutom 
just de kvällar när vi gick kurs. Något som 
har varit lite tråkigt då vi saknat någon att 
få hjälp av och som kunnat pusha på oss 
mellan varje kurstillfälle.

Benji och Rose-Marie hade ett lite 
annorlunda upplägg på sin träning. De 
startade med en tävlingslydnadskurs på 
två terminer, på Vimmerby Brukshunds-
klubb, för Yvonne Öhman som därefter 
fortsatte att träna dem privat då hon 

tyckte att det vore kul att följa en så pass 
ny ras till tävling. Utan hennes hjälp hade 
det inte blivit någon tävling för deras del 
enligt Rose-Marie. Hon tycker det har varit 
väldigt skönt att ha den kontakten och 
kunskapen att luta sig emot. De la in en 
spårdag i veckan och hade lydnadsträning 
några gånger i veckan tillsammans med 
Anki Risberg. Då tränade de just på att ha 
en ”domare” på varje sida som bedömde 
dem så det blev så likt en tävling som 
möjligt. Svårigheten med spåret var att få 
Benji riktigt motiverad att spåra. Men med 
Yvonnes hjälp så testade de sig fram till 
rätt träningsmetod för Benji och slutligen 
fann han glädjen i att spåra. Så hennes 
råd är att vara rädd om sina vänner som 
man kan ta hjälp av både på och utanför 
planen. Utan dem skulle det bli svårt.

När själva tävlingsdagen kom märktes det 
en hel del skillnader i våra träningsmeto-
der. Benji och Rose-Marie hade med sig 
Yvonne vilket hon tyckte var till stor hjälp 
och som gjorde henne lugnare. Det var 
nog mycket tack vare det som resultatet 
blev det som det blev.

Jag däremot hade enbart med mig min 
älskade pappa mest för att ha en chaufför 
;-) och kunde sakna att ha någon som varit 
inblandad i vår träning där för att lugna 
mina nervösa nerver. 

Xan som inte är van att ha publik när han 
spårar glömde helt bort vad det var han 
skulle göra och hade fullt sjå att hålla 
koll på dem bakom oss, och sen gick 
han över till att nosa och äta gräs istället 
vilket ledde till att vi fick bryta momentet. 
Medan Benji hade större framgång och 
tog sitt spår fint och fick med sig pinnar in 
och fick fina poäng för sitt arbete i spåret.

Budföringen avstod vi båda två då 
eurasier inte har nått större intresse för 
att springa fram till främlingar. Platsligg-
ningen klarade de dock galant båda två 
och struntade fullständigt i de andra 
hundarna och människorna som var med 
på planen.

Sen följde då lydnadsdelen med blandade 
resultat. Vissa moment gick bättre än an-
dra för oss båda och speciellt Xan visade 
att om en eurasier inte riktigt är på humör 
är det svårt att få den att samarbeta, haha! 
Benji var ett poäng ifrån att bli godkänd 
och Xan några fler poäng ifrån godkänt. 
Trots det var vi båda nöjda och glada när 
dagen var slut och började genast prata 
om när vi skulle kunna göra om det igen.

Förhoppningarna inför 2012 är att försöka 
få dem godkända och även uppflyttade 
och att eventuellt göra debut i lydnadset-
tan, något som fler eurasierägare har 
testat på. Fast det viktigaste är ju att vi 
först och främst har kul med våra grabbar.

Jenny sandvall och rose-Marie Forsberg

Xan tränar spår.
 Foto: EMMEliE Harrysson

yvonne och benji vid första hoppträningen.
 Foto: anKi risbErg

yvonne, rose-Marie och benji  
Foto: anKi risbErg

 
på apporteringsträning.
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Till Minne av  
vår Aramis

Tack Aramis för 10 år av så mycket glädje. 
Du kommer alltid att finnas i våra hjärtan.

Ilifos Aramis
010313–111123 

elisabeth & urban smedshammar

saknad

Leiionspitz 
Alischa
980827–111213 

sofia Hindén 
marita & göran carlstedt 

Enormt saknad

Sund Stamm’s 
Pom-Pom’s 

Pigalle
970414–110213 

matte och husse 

Enormt saknad

Leo The Star  
of Orion

000818–120217 
 matte och husse

Efterlysning
var finns tyson’s syskon idag?

Hej alla eurasierkompisar! Mitt 
namn är Tyson. Jag bor hos min 
familj som består av husse, matte 
och min hundkompis Ludde.

Jag undrar vad mina syskon hittar på nu 
förtiden, hur de ser ut och hur dom har 
det. Själv har jag det jättebra i en flock 
som älskar mig i vått och torrt, fast jag 
ibland gör lite som jag själv vill.

Jag (Tyson) har en hundkompis här 
hemma som heter Ludde. Ibland är han 
rolig och leka med men för det mesta 
vill han bara ligga och vila eller kela med 
husse och matte. Jag leker med mig själv 
mest även om matte och husse är med 

emellanåt. Fast ska jag busa på natten så 
vill inte husse och matte vara med längre. 
Hoppas nu alla mina syskon mår prima. 

Med vänlig hälsning, 
tyson, ludde, Mattias andersson, sally Månsson, 

osby

bim emfi’s Heimdall av majgård – bir ex amino’s angel Of life

ssuK’s officiella utställning Kung Bore

tyson heter egentligen lejonbols Pommes 
William. Han är en busig grabb på 7 
månader och livet leker. tyson är lite nyfiken 
på var hans syskon tagit vägen och hur de 
ser ut idag och vad hittar de på. så skicka 
gärna in en bild och lite om er själva.
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akidus 
Susanna Söderberg 

Trosa 
Tel: 0156-35 70 87 

Mobil: 076-273 06 21

Bonus Pop up´s 
Maja Ärleborg 

Ärla 
Tel: 016-700 26  

Mobil: 070-232 29 60 

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 
Agneta Janson 

Ramvik 
Tel: 0612-424 35 

Mobil: 070-957 00 45

Coryana’s 
Ellinor Andersson 

Ängelholm 
Tel: 042-684 31 

Mobil: 070-668 04 31

Essmania’s 
Anette Essman 

Lysekil 
Tel: 0523-61 11 18 

Mobil: 076-805 08 44

Ex amino’s 
Madeleine Andersson 

Tungelsta 
Tel: 08-771 37 71 

Mobil: 070-778 65 65

Foxfire 
Ulla-Carin Totney 

Gullringen 
Tel: 0492–229 00 

Mobil: 070–646 45 94 

Fridlyckans 
Helena Jansson & Jörgen Brorsson 

Onsala 
Tel: 0300-263 22 

Mobil: 070-740 26 38

Goa Gullan’s 
Laila Johnsson 

Vagnhärad 
Tel: 0156-141 86 

Mobil: 070-752 46 76

Hanstad 
Christin “Kicki” Simonsson 

Grödinge 
Tel: 08-530 267 07 

Mobil: 073-663 53 94

ipixuna 
Carina Johansson 

Handen 
Tel: 08-777 80 69 

Mobil: 070-684 2226

Just Pix 
Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström 

Tobo 
Tel: 0295-340 17 

Mobil: 070-564 14 99

Kitune’s 
Susanne Lindhal-Hjerpe 

Väröbacka 
Tel: 0340-65 71 06 

Mobil: 073-378 38 69

Kvarnsjölidens 
Camilla Hartzell 

Vendelsö 
Tel: 08-776 39 07 

Mobil: 076-050 84 48

Leiionspitz 
Marita & Göran Carlstedt 

Mora 
Tel: 0250-66 30 64 

Mobil: 073-528 70 93

Lejonbols 
Eva & Björne Ohlsson 

Uppsala 
Tel: 018-36 80 17 

Mobil: 070-536 80 17

Lovely Megan 
Suzanne Bengsdotter 

Katrineholm 
Mobil: 070-492 15 11 

Orionstjärnan 
Monica Jacobsson 

Märsta 
Tel: 08-591 155 97 

Mobil: 070-628 03 97

risan Gården 
Karina Hallgren 

Vemdalen 
Tel: 0684-305 61 

Mobil: 070-201 00 87

reldaz 
Eva Adler 

Tyresö 
Tel: 08-712 60 84 

Mobil: 070 394 75 96

ronevikens 
Inger Grönberg 

Järpen 
Tel: 0647-61 12 14 

Mobil: 070-261 73 45

s*rocknikk’s 
Annika Tranberg & Hasse Nilsson 

Prässebo 
Tel: 0520-66 73 44 

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

skattliljans 
Bente Röe 
Borlänge  

Tel: 070-566 40 63 

sorschies 
Kicki Svalin 
Svenljunga 

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

Teddywood’s 
Linda Hagelvik 

Lammhult 
Tel: 0472-26 90 11 

Zeldas 
Leena Korpi 

Karlskoga 
Tel: 0586-72 83 62 

Mobil: 070-422 42 26

Westerner 
Inger Ivarsson 

Fellingsbro 
Tel: 0581-63 10 97 

 
 
 
 

Utländska  
uppfödare: 

Daqela’s 
Gitte Børgesen 

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

röntgenresultat
Reg.nr namn Kön HD ED Patella
SE57786/2010 Balder-Balder Trygve Sveakung H A UA UA

SE57787/2010 Balder-Balder Eldfrid Sveakung T A UA UA

SE60158/2010 Balder-Balder Freia Makalös T A UA UA

SE60153/2010 Balder-Balder Arttu Makalös H A UA UA

SE60157/2010 Balder-Balder Beila Makalös T A UA UA

SE60154/2010 Balder-Balder Minna Makalös T A UA UA

SE60159/2010 Balder-Balder Tuuli Makalös T A UA UA

SE60160/2010 Balder-Balder Saunamaija Makalös T A UA UA

SE60155/2010 Balder-Balder Finnvid Makalös H A UA UA

SE57788/2010 Balder-Balder Torgrim Sveakung H A UA UA

SE55559/2010 Blomtorpets Saga T A UA

SE49896/2010 Catalejma's Celia T A UA UA

SE27625/2010 Chiluna Star Baloo H A UA

SE27627/2010 Chiluna Star Brutus H A UA

SE40943/2010 Coryana's Kakao H A UA

SE40939/2010 Coryana's Karisma T A UA

SE40937/2010 Coryana's Kimberly T A UA

SE40936/2010 Coryana's Kimmy T C UA UA

S64329/2009 Cristal De Neige Felicia T C

SE59180/2010 Edeängs Lilla Sigismund H B grad 1

SE59182/2010 Edeängs Madam Butterflay T B UA UA

SE12113/2010 Emfi's Freja Av Majgård T B UA

SE12110/2010 Emfi's Saga Av Majgård T A

SE65940/2010 Fridlyckans Danish Delight H A UA UA

SE18221/2010 Essmania's Flammentanz H A UA UA

SE40021/2010 Essmania's Genova T C UA

SE40022/2010 Essmania's Grenada T A UA UA

SE39513/2010 Filurias Donna T A UA UA

SE59762/2010 Filurias Enya T grad 1

S56917/2009 Foxfire Brilliant Bess T A UA UA

S56918/2009 Foxfire Brilliant Bordeaux T A UA UA

S63805/2009 Goa Gullan's Alonissos T A UA UA

SE64476/2010 Järpéns Puppies Hera T B UA UA

SE24975/2010 Killingmyrens Akilina T B UA UA

S59866/2009 Kitune's Belle T C 2

S59865/2009 Kitune's Perdita T C UA UA

SE30022/2010 Leiionspitz Oh-So-Black Otis H A UA UA

SE30027/2010 Leiionspitz Oh-So-Black Olita T C UA UA

SE57784/2010 Leiionspitz Perfect Paprika T A UA

SE11118/2011 Leiionspitz Quality Qalle H A

SE11123/2011 Leiionspitz Quality Q'Apla T A UA grad 1

SE12996/2010 Lejonbols Back In The U S S R H A UA UA

SE12992/2010 Lejonbols Penny Lane T A UA

SE12995/2010 Lejonbols Yellow Submarine H A UA

S55650/2009 Lovely Megan's Drew Barrymore T B UA UA

SE25930/2010 Lovely Megan's Evita Peron T A UA UA

SE62660/2010 Lovely Megan's Frank Oz H A UA UA

SE45860/2010 Risan Gårdens Jolinn T A UA UA

SE40030/2010 Sorschies Ze Bonzo H B UA UA

SE40033/2010 Sorschies Ze Butterfly T D UA UA

SE67303/2010 Zeldas Frou Frou T A UA

SE12002/2010 Zeldas Starchief H B UA

Kennelregister

diplom från svenska eurasierklubben
Om du röntgar din hund får du ett röntgendiplom. OBS! Om vi inte kan hitta ditt namn i registret hos Svenska kennelklubben, måste du 
själv skicka in uppgifterna om du vill ha ditt diplom.

Ansvarig för diplomen är Marita Carlstedt, rontgendiplom@eurasierklubben.se
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Medlemsavgifter & annonspriser
Medlemsavgifter

Huvudmedlem:  300 kr 
Familjemedlem:  100 kr  
Utlandsboende medlem:  300 kr 
Utlandsboende familjemedlem:  100 kr  
Medlemsavgift i SSUK ingår (endast boende i Sverige).

Det är enkelt att bli medlem; Kontakta bara SKK:s kansli på 
tel: 08-795 30 50 eller e-post: medlem@skk.se. Du får sen hem 
en förtryckt avi och ett medlemskort. Avgiften skall ej betalas 
direkt till Svenska Eurasierklubben.

Medlem som redan är medlem i annan klubb inom SSUK betalar 
endast 230 kr i medlemsavgift. Ange alltid vilken annan klubb 
du är medlem i. Denna avgift betalas alltid till SvEuk:. 
Bankgiro: 5101-5030.

Utlandsboende använder sig av följande vid betalning till SvEuk:  
IBAN: SE868 0000 81661 903975 7068  
BIC: SWEDSESS

Vid valpgåvomedlemsanmälan, när uppfödare vill betala för 
sina valpköpare till halva priset (gäller huvudmedlem), betalas 
denna avgift till SvEuks bankgiro.

Skicka också ett mail till kassor@eurasierklubben.se

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

Annonspriser

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

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

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

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

Material till tidningen

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

Materialet skickas till: 
Marita Carlstedt, Siknäs, Vansbrovägen 129, 792 92 Mora 
redaktor@eurasierklubben.se

Om du vill ha tillbaka insänt material så skicka med ett frankerat 
och adresserat kuvert. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
använda och att om nödvändigt redigera insänt material.

De åsikter som framförts av de olika bidragsgivarna är per-
sonliga och överensstämmer inte alltid med redaktionen eller 
Svenska Eurasierklubbens mening.

manusstopp

nr 1 15 februari

nr 2 15 maj

nr 3 15 augusti

nr 4 1 november

Den årliga Trosapromenaden
På eget bevåg och Lailas godkännande bytte vi 
datum denna gång. 

Det brukar vara den 4/1  men i år blev 
det den 14/1. Vi hade hoppats på att fler 
Eurasierägare skulle dyka upp, eftersom 
det inte var ”My dog” i Göteborg då.

Tyvärr var vi färre än året innan. Det var 
endast ungefär 20 hundar med ägare som 
kom. Naturligtvis hade vi lika trevligt som 
vanligt. Solen sken och det var skönt ute, 
lite blåst, men vadå? Det finns inget dåligt 
väder….bara dåliga kläder…eller hur?

Glada hundägare och tokbusiga hundar, 
ja ni kan ju själva se bilder. Vi tog en annan 
väg genom Trosa denna gång, bara för att 
slippa vindarna från havet.

Som vanligt när vi träffade på flanörer, så 
stannade dom oss och frågade om rasen. 
Och som vanligt, var det några som hade 
träffat på oss förr om åren, och visste att 

detta var ett årligt återkommande jippo. Många bilder togs 
under promenaden genom Trosa. 

När vi sen kom ner till hamnen, blev det 
gemensam grillning. Mycket skoj och prat, 
hundar som stal mat osv., osv.

Ett jättetack till er alla som kom och gjorde 
detta möjligt! Vi ses nästa år igen, och då 
hoppas vi på flera hundar och dess ägare.

Grillarna blir fixade som vanligt, och vi 
syns med våra hundar när vi kommer 
gående, jag lovar!

Folk blir så förvånade att så många hundar 
kan gå tillsammans utan att det blir gruff 
och skällande, men det är ju vår underbara 
ras förtjänst det!

tassar och Kramar tills vi ses 
Från susanna och laila!

Foto: Helena nordström
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Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11a 
598 34 Vimmerby

eurasier i korthet

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

Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambi-
tionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spets-
hund med tilltalande färger och med en speciell mentalitet. 
Detta åstadkom man genom att para en wolfspitztik med 
en chow-chowhane. Med rasen som senare kom att kallas 
wolf-chow, var avsikten att chow-chowen skulle lämna sin 
enmanshundskaraktär och wolfspitztiken sin anatomiska 
sundhet och avelsduglighet vidare till avkomman.

Man parade sedan in samojedhund och med detta fick 
rasen en större elegans i kroppsbyggnaden och i rörelse-
mönstret och en större fertilitet. Genom inblandningen av 
samojeden blev namnet wolf-chow inte längre rättvisande 
och rasen blev då omdöpt till eurasier. Namnet hänvisar till 
härkomsten av ursprungs raserna: wolfspitz från Europa och 
chow-chow och samojedhund från Asien.

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

Vikt och storlek
Mankhöjd: Hanar 52–60 cm, tikar 48–56 cm.  
Vikt: Hanar 23–32 kg, tikar 18–26 kg.

Balansen i proportionerna är av avgörande betydelse men 
de idealvärden som bör eftersträvas ligger i mitten av 
storleks- och viktangivelserna.

Idealmankhöjd: Hanar 56 cm, tikar 52 cm  
Idealvikt: Hanar 26 kg, tikar 22 kg
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