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Eurasieralmanackan 2013
12 härliga sidor full med fina bilder av eurasier

– ett måste för den eurasierfrälste!
Vi behöver fina eurasierbilder!
i december kommer almanackan att finnas till försäljning men vi behöver bilder på eurasier. foton i 
liggande format i alla årstider. endast digitala bilder. tänk på att fotot måste ha bra skärpa och ha hög 
upplösning (för att upplösningen ska räcka till en bild i kalendern så måste kameran vara på minst 5 
megapixel). inga personer med på bilden, dock går det bra med barn och eurasier. sänd in dina bilder 
senast 15 november och glöm inte att skriva ägare och hundens namn.

skicka bilderna till ordforande@eurasierklubben.se

En toppenjulklapp att ge bort!
almanackan kommer att finnas för köp från december och kostar 110 kr/st + porto.

du kan redan nu beställa din almanacka på samma mailadress som ovan.  
du får sedan vidare information ang. betalning.
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Ordförande har ordet 
Hej alla medlemmar!

Äntligen är hösten här med mörka kvällar, kyligare luft, svamp-
plockning, att äntligen få tända ljus igen. 

Hundarna blir mycket piggare och nu kan man sätta igång att 
motionera för att få upp konditionen inför vintern. Hoppas på 
mycket snö så vi kan ta fram släden och provköra eurasierna 
tillsammans med samojederna. Provade förra året och det gick 
fantastiskt bra.

Eurasiern är en allroundhund, det är bara att prova på och testa 
olika aktiviteter.

Det har skett en del förändringar på klubbens hemsida. Ny 
design och en förhoppning att det ska vara lätt att hitta det 
man söker. Vi hälsar vår nya webbmaster Sebastian Liljegren 
välkommen. 

Angående rasens hälsa så går det bra att fortsätta rapportera in 
sjukdomar till avelskommittén. 

Viktigt att vi får en överblick över antalet sjuka hundar först 
innan vi beslutar vad som ska göras. Har vi ett problem eller inte 
med t.ex. EPI, sköldkörtelrubbning och magomvridning?

Det är du som hundägare 
och uppfödare som har facit 
i handen. Se artikeln om 
EPI av Mia Olsson under 
avelskommittén informerar i 
tidningen.

Eva Ohlsson 
ordförande

redaktörens rader
Så var sommaren över om man nu kan kalla det 
sommar, regn och åter regn. Vi får hoppas vi får en 
lång och fin höst i stället.

Jag hoppas ni alla oavsett väder har haft en trevlig sommar 
med era fyrbenta vänner och kanske har ni gjort något speciellt 
tillsammans som ni vill dela med er av till andra eurasierälskare. 
Skicka gärna in era berättelser, långa som korta, vi är glada för 
allt vi får in.

I och med hösten så kommer ju också vintern närmare och för 
oss i redaktionen är det dags att börja fundera på årets sista 
nummer av tidningen.

Julannonsera, en trevlig hälsning till andra eurasierälskare, till 
era valpköpare, vänner osv. Passa på att sätta in en annons i 
nästa nummer av Eurasierbladet, julnumret. Vi hjälper er gärna 
med er annons, föredrar ni att göra den själv så måste alltid 
bilder bifogas separat och inte läggas in direkt i annonsen 
men fråga oss gärna hur vi vill ha det innan du sätter ihop din 
annons. Priser finns på annan plats i tidningen. Manusstopp är 
1 november!

I detta nummer av Eurasierbladet har vi en hel del intressanta 
artiklar och tips om allt från lite udda träningsmetod för hund, 
behandlingsmetoder och sjukdomstillstånd m.m. Jag hoppas ni 
alla ska finna något läsvärt i tidningen. Är det något ni saknar så 
kom gärna med förslag.

Ha nu en riktigt trevlig höst!

Marita Carlstedt

Välkomna till Eurasierklubben  
alla fina Teddywood’s valpar i Solskenskullen!

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

...och ny webbmaster
Sebastian Liljegren heter jag och är 28 år fyllda. Jag bor i 
Valbo, strax utanför Gävle, tillsammans med min fästmö Elin och 
vårt energiknippe Lejonbols Pommes Mandolin. Till vardags 
studerar jag programmet Ledarskap - Kvalitet - Förbättring 
på distans vid Högskolan på Gotland och tidigare har jag läst 
företagsekonomi och data på distans. Min yrkesbakgrund 
består främst av sju år inom försäljning, marknadsföring och 
kundservice via telefon. Jag har också erfarenhet av egenfö-
retagande samt företagsledning inkluderande personal- och 
produktionsansvar. Min fritid ägnar jag åt diverse hundrelate-
rade aktiviteter såsom utställning, viltspår, vardagslydnad samt 
promenader i skog och mark.

Ny hemsida för eurasierklubben...
Ny hemsida håller på att utformas för Eurasier-
klubben. Vi jobbar löpande med sidan för att få 
den klar så snart som möjligt. 

Dock kommer det bli en del förändringar, bl. a. gallerierna där vi 
har alldeles för många bilder i dag och det tar en enorm plats. 
Gallerierna kommer finnas kvar men med endast EN bild per 
hund i vartdera galleri. Däremot kommer månadens bild att tas 
bort, det utrymmet på första sidan kommer istället fyllas av det 
som är aktuellt just då, t ex vår rasspecial eller andra aktiviteter. 

Har ni synpunkter på något gällande hemsidan så ta kontakt 
med styrelsen eller webmaster. 

Med hopp om en välbesökt hemsida samt att det ska bli lätt att 
hitta det man söker!

styrelsen

 Tintin Tigra Tingeling 

 Triton Texas Timon Troja 
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avelskOmmittén infOrmerar
vi har varit i kontakt med mia Olsson på slu som har skrivit ner några rader om hur det går med forskningen om ePi. 

Har du något att inrapportera om EPI, sköldkörtelrubbning eller magsäcksomvridning så kontakta avelskommittén.

ingegerd Eriksson och Eva Ohlsson

EurasiErbladet söker redigerare
som ni säkert har märkt har de senaste numren av eurasierbladet kommit lite sent. det har berott på flera orsaker, men en bidragande 
faktor har varit tidsbrist hos redigeraren. därför söker vi nu dig som med färdigheter i adobe indesign som kan tänka dig att bistå 
ordinarie redigerare. anmäl ditt intresse till redaktor@eurasierklubben.se

Går det att testa eurasier för EPi?
Exokrin Pankreasinsufficiens (EPI) 
definieras av att bukspottskör-
teln inte klarar av att utsöndra 
matsmältningsenzymer och detta 
kan ha flera orsaker. 

Det som vi forskar på är egentligen 
PAA (från engelskans Pancreatic Acinar 
Atrophy) där anledningen till EPI (körtelns 
oförmåga) är en förtvining, en så kallad 
atrofi, av de celler i bukspottskörteln som 
normalt hanterar enzymerna. De karaktä-
ristiska tecken på EPI är kraftig avmagring, 
diarré som de inte återhämtar sig från 
förrän de enzymer som saknas tillsätts 
till maten. Denna sjukdom är ärftlig och 
drabbar framför allt schäfrar och eurasier 
i unga år (oftast när de är yngre än 5 år) 
med även collie och chow-chow berörs. 
Kort sagt: resultatet av PAA är EPI, men EPI 
behöver inte orsakas av PAA. Sporadiskt 
drabbas alla raser av EPI (som kan vara 
PAA – det vet vi inte) även om som sagt 
ovan nämnda drabbas mycket mer 
frekvent och det är alltid ett starkt tecken 
på att en sjukdom är genetisk, att en 

särskild ras drabbas särskilt. I vår forskning 
har vi ännu inte funnit den genetiska 
förändringen som orsakar PAA (eller an-
nan orsak bakom EPI), och eftersom vi inte 
vet det så kan man inte testa om hunden 
bär på anlaget eller inte.

Med det så kallade TLI-testet mäter man 
koncentrationen av de matsmältnings-
enzymer som saknas när hunden har EPI. 
Med den informationen fås en diagnos, 
och ibland kan man upptäcka pre-kliniska 
fall som ännu inte fått symptom men 
där antalet acinärceller har börjat minska 
och matsmältningsenzymer utsöndras 
i lägre koncentration. TL-testet är inget 
genetiskt test som kan bedöma risken 
för hunden att bli sjuk i framtiden. Det 
kan dock vara en god idé att försöka ha 
koll på sin hund med ett årligt TLI-test 
för att kunna påbörja behandling innan 
hunden blivit akut sjuk om så skulle vara 
fallet. När information om den genetiska 
orsaken bakom en sjukdom saknas och 
arvsgången är oklar, kan det vara svårt 
att ge goda avelsråd. Många sjukdomar 
är komplexa men flera bakomliggande 

genetiska förändringar som dessutom 
påverkas av miljöfaktorer. Detta gör att 
arvsgången också blir komplicerad och 
omöjlig att förutspå. Självklart ska aldrig 
en sjuk hund få valpar men även när det 
”ligger i släkten” borde man vara mer 
försiktig. En senare avelsdebut är till 
exempel en god idé då den PAA varianten 
av EPI oftast drabbar den unga hunden.

I vår hundgenetikgrupp på SLU/Uppsala 
universitet försöker vi finna den genetiska 
orsaken av EPI men än så länge har vi 
inte nått ända fram. Fokus har varit på 
Schäfer då vi inte fått in prover från 
mer än en handfull prover från svenska 
eurasier. De som lämnat in prover hjälper 
till i forskningen om EPI hos eurasier men 
inget individuellt svar kommer i retur. Alla 
är fortfarande varmt välkomna att lämna 
prov från sin hund, kontakta då Susanne.
Gustafsson@slu.se

Mia Olsson,  
hundgenetikgruppen på slu/uu

Windis EPi
För drygt ett och ett halvt år 
sedan fick min hund Windi EPI. 
Tyvärr var hon så sjuk att vi fick ta 
bort henne. Efter detta har jag in-
tresserat mig för EPI och kartlagt 
det jag kan. Har till dags dato en 
lista över totalt 17 eurasier som är 
konstaterat sjuka i EPI. 

Procentuellt är detta ingen stor siffra men 
ändå en liten fingervisning på att det är 
en sjukdom som finns i vår ras och vi bör 
vara observanta. Jag har heller säkert inte 
vetskap om alla eurasier som har drabbats 
av EPI utan mörkertalet är säkert stort.

Statens lantbruksuniversitet SLU har 
forskat på EPI på schäfer (en ras som har 
betydligt större problem med EPI) och 

även eurasier. Mia Olsson har hållit i detta 
men tyvärr ligger denna forskning på is 
idag då det har varit väldigt svårt att få in 
prover från eurasierägare. 

Har varit i kontakt med SLU och det kan 
tänkas att de tar upp forskningen igen om 
eurasierägare/uppfödare sätter igång att 
skicka in prover. Blodprover på till synes 
friska äldre hundar samt på de som är 
konstaterat sjuka . Om man har en eurasier 
som är sjuk i EPI och som kanske inte skall 
leva längre är de även intresserade av 
hunden då den avlivats, för forskningen. 
Det kan låta makabert men för forskarna 
är detta en väldigt viktig del av forsk-
ningen . 

Jag kommer att hålla kontakt med 
SLU och se hur det går om de tar upp 

forskningen igen . Förhoppningsvis gör 
dom det och att du sedan kan ställa upp 
med material. Det är inget svårt att eller 
kostsamt då SLU står för provtagnings-
kostnaderna. Men man måste först ha en 
remiss från SLU som man får tillskickat 
efter kontakt. Hunden skall vara fastande 
innan provtillfället och din veterinär 
skickar iväg proverna till SLU.

Mer information kommer så fort jag vet 
mer.

anette Essman

Divas EPi
Hei, tenkte jeg skulle skrive litt 
om min vakre hund Diva, (Ori-
onstjernans June Carter) som fikk 
diagnosen EPI i mai 2011. 

Hun var dårlig i magen, med mye og 
spesiell avføring i lengre tid, men jeg 
trodde hun bare hadde sensitiv mage, og 
prøvde endel forskjellig for. Hun ble ikke 
bedre, og etter og ha gått ned mye i vekt, 
og mistet mye pels tok vi en helsjekk hos 
vet. Skulle selvfølgelig gått tidligere, men 

trodde ikke det var så alvorlig. Fikk svaret, 
og ble selvfølgelig veldig redd, men har 
en flott vet, som var optimist heldigvis. 
Hun ble satt på antibiotika, de trodde 
hun hadde bet i tarmen i tillegg. Har ikke 
hatt problemer siden, heldigvis. Hun fikk 
Hills for, tror det var Z/D, men de har flere 
forskjellige som passer. Og hun får Provit 
kosttilskudd (tørket bukspyttkjertel) i 
maten. Har prøvd forskjellige for, men hun 
får nå Royal Canin, Gastro Intestinal, Low 
Fat. Det viktigste er bare at det er lite fett 
i maten. Maten får hun oppbløtt i vann, 

det virker best på henne, man må nok 
bare prøve seg frem. Litt begrenset hva 
de kan få av godbiter og annen mat, men 
viktig å være streng på det. Hun fikk også 
1 b12 sprøyte i uken i seks uker, da hunder 
med EPI ofte har lite av det. Har nå tatt en 
blodprøve etter et år, og hun var litt under 
grensen, så da får hun seks nye sprøyter. 
Hun er i fin form idag, og har gått opp i 
vekt nesten det hun gikk ned. 

Cathrine Winters m. diva og Embla 

Chikos klåda
Vil bare fortelle litt om min kjære 
vakre hund Chiko (Orionstjärnans 
Johnny Cash af Nobel.)

Han fikk en kraftig og intens kløe senhøs-
tes 2009. Det var i perioder så ille at han 
klødde seg til blods. Var hos veterinær 3–4 
ganger før de besluttet å ta blodprøver 
for å teste om det var noe han var allergisk 
mot. Svaret på prøvene påviste at han 
var allergisk mot husmiddstøv (noe som 
finnes i alle hjem). Måtte da begynne å 
vaksinere han hjemme en gang pr. mnd 
pluss at vi måtte gi kortisontabletter når 
han klødde som verst.

Syns ikke medisinene hadde den 
virkningen vi håpet på men fikk beskjed 
av veterinæren om å fortsette. Bestemte 
oss etterhvert for å halvere dosen uten å 
kontakte vet., og Chiko ble ikke verre av 
den grunn.

I august i fjor fikk vi tips om en hudvask 
og hudspray som heter Optim-ph som 
blant annet inneholder eddik og som 
dreper bakterier i hud og pels, og det ble 
redningen for oss.

Vi stoppet medisineringen helt og 
begynte å bade Chiko med Optima. Badet 
han 2 ganger i uken i begynnelsen og al-

lerede etter 2 uker var kløen nesten borte. 
Han har nå vært helt uten kløe i 11 mnd og 
medisinene er kastet., ser ingen grunn til 
å gi han så mye gift når han ikke trenger 
det. Så alt tyder på at det rett og slett var 
bakterier og ikke allergi. Byttet veterinær 
og han stilte seg litt undrende til at det 
var allergi i og med at han kan leve uten 
medisiner. Han syns heller ikke at det var 
nødvendig å ta nye blodprøver siden han 
ikke har symptomer på allergi.

Nå er hundens og vårt liv helt topp uten 
kløe og medisiner:)

Hilsen Chiko, torhild og Vidar
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Diskvalificerande fel
mentalitet

I detta nummer av Eurasierbladet 
går vi närmare in på vad det står 
under diskvalificerande fel vad 
det gäller eurasierns mentalitet.

Aggressivitet, rädsla, skygghet, överdriven 
misstänksamhet är beteenden 
hos eurasiern som räknas som 
diskvalificerande fel enligt 
rasstandarden. Vidare står under 
Uppförande/karaktär:  
Eurasier skall vara självmedveten, lugn 
och balanserad med hög retningströskel, 
vaksam och uppmärksam utan att vara 
skällig. Den har stark bindning till sin familj 
och är reserverad mot främmande personer 
utan att vara aggressiv. Rasen är i avsaknad 
av jaktlust.

För att helt och fullt kunna utveckla dessa 
karaktärsdrag behöver eurasier en ständig, 
nära kontakt med sin familj i hemmet 
och en förstående men ändå konsekvent 
uppfostran.

Under Nota bene i standarden finns även 
texten: Hund får ej prisbelönas om den är 
aggressiv eller har anatomiska defekter som 
menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

I SKKs Utställnings- och championatregler 
står att Disqualified (diskvalificerad) ska 
tilldelas hund som:

a) är exteriört otypisk för rasen eller har fel 
som anges som diskvalificerande i rasens 
standard.

b) har sådana anatomiska defekter att de 
väsentligt påverkar hundens hälsa och 
sundhet, med särskilt beaktande av rasens 
ursprung/funktion/användningsområde.

c) hanhund som inte har normalt utvecklade 
och normalt belägna testiklar.

d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt 
flykt-beteende, dvs då hund kastar sig 
paniskt iväg från domaren och det inte finns 
någon möjlighet att närma sig hunden på 
naturlig väg.

Domaren ska särskilt signera Disqualified 
i resultatlistan om detta utdelats med 
anledning av punkt d) ovan.

När det gäller ”Disqualified på grund av 
mentalitet” enligt punkten d) ovan finns 
en struktur för det, som vid resultatregist-
reringen i SKK anges som rapporterings-
kod A och som innebär avstängning efter 
tre ”A:n”. Efter två ”A:n” får ägaren ett brev 
hem från SKK där man uppmärksammas 
på att hunden fått två mentalnollor, och 
där SKK beskriver konsekvenserna om 
hunden skulle få en tredje nolla på grund 
av mentaliteten.  

Reglerna är så att en hund som vid tre 
(3) tillfällen tilldelats Disqualified, dvs 0 
pris med hänvisning till mentaliteten, 
inte får delta i officiella utställningar, prov 
och tävlingar mer. Hunden får inte heller 
användas i avel. 

Eurasierns avvaktande inställning mot 
okända människor och oviljan att låta sig 
bli hanterad av främlingar kan verkligen 
ställa till det när ägaren bestämt sig för 
att delta på hundutställning med sin 
unga eurasier. Det krävs ofta en hel del 
socialiserings- och ringträning för att det 
ska fungera bra. För en del krävs mer trä-
ning än för andra. Ett bra sätt att träna är 
att delta i arrangerade ringträningar och 
att prova på några inofficiella utställningar 
först, så att både ägaren och hunden är väl 
förberedda.

Det är viktigt att vara medveten om hur 
reglerna fungerar innan man anmäler sig 
till en officiell utställning för första gången 
så att man inte drar på sig en mentalnolla 
på grund av bristande träning. 

Vad står i RAS?
I Svenska Eurasierklubbens egen rasspeci-
fika avelsstrategi (RAS) från 2005 står

”Nu: 0:or från officiella utställningar på 
grund av mentaliteten mellan 1994-2003 
är 14 av 1135 utställda hundar (1,2%). 
Hälsoenkäten -04 tar upp frågan men ger 
en svårtolkad bild av rasens mentalitet. 

Mål om 5 år: Alla valpköpare skall vara väl 
informerade om rasens typiska mentalitet 
och få råd om miljöträning via uppföda-
rens och klubbens försorg. Styrelsen skall 
skaffa information om rasen mentalitet 
under en 5-årsperiod. Styrelsen skall öka 
exteriördomarnas kunskap om eurasierns 
mentalitet. 

Strategi: Styrelsen utformar en broschyr 
”Välkommen eurasier” med råd och 
information till valpköpare. Uppfödarna 
beställer broschyren gratis från klubben. 
På rasspecialerna skall domaren särskilt 
notera hundens mentalitet på kritiklap-
pen. Domaren har en tabell med fem olika 
beteendebeskrivningar där domaren 
väljer den mest passande. Styrelsen sam-
manställer och redovisar resultaten årsvis. 
Styrelsen inbjuder till ett medlemsmöte 
och ett uppfödar-/handhundsägarmöte 
som i huvudsak skall handla om eura-
sierns mentalitet. Styrelsen skall sprida 
information om mentalbeskrivningar och 
uppmuntra till att fler eurasier beskrivs. 
Styrelsen får i uppdrag att anordna en 
domarkonferens.”

I klubbens uppdaterade RAS som gjordes 
2011 (som ännu inte är godkänd av SSUK 
och SKK, så läs detta som en preliminär 
text) står: ”Eftersom rasens huvudsakliga 
uppgift är att vara en sällskapshund har 
stor vikt lagts vid temperamentet, dessa 
hundar skall fungera i de miljöer där vi 
själva vistas och ha ett starkt band till 
sin familj. På grund av att rasen är ung är 
den fortfarande något ohomogen och 
hundarna kan brås mer eller mindre på 
någon av ursprungsraserna. Idealet är en 
lagom blandning av de tre.”

Vidare står det i RAS 2011 under Mentalitet: 
”Nu: Rasen är reserverad mot främlingar. 
Det innebär att hundarna är ointresserade 
men accepterar okända människor. Under 
bedömning på utställning kan eurasier 
känna sig obekväma, det är inget fel med 
hängande svans och viss olust under 
närgången bedömning. I rörelse skall 
eurasier ha svansen upp över ryggen. Det 
är inte alls önskvärt att hundar visar ag-
gressivitet någon gång under bedömning, 

vare sig mot människor eller mot andra 
hundar. Ett klart aggressivt beteende är 
ett diskvalificerande fel.

Mål om 5 år: Alla valpköpare skall vara väl 
informerade om rasens typiska mentalitet 
och få råd om miljöträning via uppföda-
rens och klubbens försorg. Styrelsen skall 
skaffa information om rasens mentalitet 
under en 5-årsperiod. Styrelsen skall öka 
exteriördomarnas kunskap om eurasierns 
mentalitet.

Strategi: Styrelsen utformar en broschyr 
”Välkommen eurasier” med råd och 
information till valpköpare. Uppfödarna 
beställer broschyrer gratis från klubben. I 
god tid innan bedömning skall domaren 
vid rasspecialerna få RAS skickat till sig. 
På rasspecialerna skall domaren särskilt 
notera hundens mentalitet på kritiklap-
pen. Domaren har en tabell med fem olika 
beteendebeskrivningar där domaren 
väljer den mest passande. Styrelsen sam-
manställer och redovisar resultaten årsvis. 
Styrelsen inbjuder till ett medlemsmöte 
och ett uppfödarmöte som i huvudsak 
skall handla om eurasierns mentalitet. 
Styrelsen skall sprida information om 
mentalbeskrivningar och uppmuntra till 
att fler eurasier beskrivs.”

I skrivande stund finns ingen information 
om dessa årsvisa sammanställningar 

och redovisningar på klubbens hemsida, 
förhoppningsvis kan medlemmarna få ta 
del av dem så småningom. Inom klubben 
finns en MH-kommitté som arbetar för 
att få fler eurasierägare att delta med sina 
hundar i mentalbeskrivningar.  

Avel och mentalitet
Vad säger då SKK om hundars tempera-
ment och hundavel? I SKKs grundregler 
står det under 2. Avelsetik:

2:3 att till avel endast använda hundar 
som inte har allvarlig sjukdom/funktions-
hinder och som har ett gott och för rasen 
typiskt temperament. Hund som uppvisar 
beteendestörning i form av överdrivna 
rädslereaktioner eller aggressivt beteende 
i oprovocerade eller för hunden vardagliga 
situationer ska inte användas i avel.

SKK har nyligen utarbetat ett dokument 
kallat ”Vägledning vid uttolkning av 
grundreglernas avelsparagraf, 2. Avelsetik” 
där det bland annat står: Att generellt 
uttolka överdrivna rädslereaktioner och 
aggressivt beteende är i dagsläget inte 
möjligt. Förutom uppfödarnas egna iakt-
tagelser kan till exempel Mentalbeskriv-
ning Hund (MH) och/eller Beteende- och 
Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 
användas som vägledning, exempelvis i 
de fall svårighet till avreaktion och social 
oförmåga kan utläsas. Information om 

alice spanar på spöket. MH i uddevalla i april 2009 där tio eurasier deltog. 
FOtO: Marita CarlstEdt

blossom provar på lite dragkamp under  MH:t. 
FOtO: Marita CarlstEdt
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rasens mentalitet och typiska särdrag 
bör kunna återfinnas i den rasspecifika 
avelsstrategin (RAS). För att avgöra om 
någon handlat i strid mot grundregel 
2:3 kan en bedömning komma att 
göras om uppfödaren, utifrån tillgänglig 
information, borde ha förstått att hunden 
i avseende på mentalitet inte var lämplig 
att använda i avel.

Vad står det då om avel och mentalitet 
i Svenska Eurasierklubbens RAS? I det 
nya, under 2011 utarbetade dokumentet 
(dock ännu ej officiellt godkänt av SSUK 
och SKK) finns under rubriken Avelspolicy: 
”Eftersom rasens utveckling grundas 
nästan uteslutande på uppfödarnas val av 
avelsdjur är det viktigt med en gemensam 
policy som tar tillvara rasens möjligheter 
att fortleva. Därför ska aveln vara 
målinriktad, långsiktig och hållbar. Med 
hållbar menas att den ej leder till brister 
avseende hälsa, mentalitet och funktion 
eller tömmer rasen på den genetiska varia-
tionen.” Vidare står under de rasspecifika 
råd som ges som komplement till SKKs 
avelspolicy och de uppfödaretiska regler 
som SKK föreskriver: ”Avla för att bibehålla 
den rastypiska mentaliteten – där den väl-
balanserade, trygga och vänliga hunden 
med låg jaktinstinkt ligger till grund.”

Arv och miljö
I en artikel i Hundport Special om forsk-
ning kring rädslor och aggressioner hos 
hundar kan man läsa att det gjorts studier 
av resultat från MH-beskrivningen, där 
forskarna sett att rädslor och aggressiva 
beteenden är överrepresenterade inom 
vissa raser, vilket enligt forskarna innebär 
att benägenheten att bli rädd eller arg 
är nedärvningsbar. Kenth Svartberg 
framhåller att hundens erfarenheter 
liksom olika miljöfaktorer också har stor 
betydelse. ”Det handlar troligen om 
många olika saker, från hur tiken mått 
under dräktigheten till vad valpen är med 
om hos uppfödaren. Man vet till exempel 
att hundar som under sina första månader 
i livet har liten social kontakt med män-
niskor löper ökad risk att bli reserverade, 
rädda eller aggressiva. Även hundägaren 
och det liv han eller hon erbjuder påverkar 
förstås hundens personlighet.”

I en annan artikel i Hundsport Special 
skriver Ingrid Tapper bland annat om 
rädsla för människor: ”Precis som andra 
rädslor kan denna skygghet ha en både 
ärftlig och förvärvad orsak. Man vet bland 
annat genom erfarenheter på den gamla 
Hundskolan i Sollefteå att skygga tikar 
föder skygga valpar. Men man vet också 

att tidig träning får valpar att lättare 
acceptera människor av olika slag. De 
behöver inte träffa så många på en gång 
och inte heller under så lång tid, men 
valpar som funnits mitt ibland sin familj 
och träffat barn, gamla, män och kvinnor 
under perioden tre-åtta veckor har i 
allmänhet lättare att komma överens ned 
de flesta i vuxen ålder. Det innebär inte 
att de kommer att hälsa på vem som helst 
då de är vuxna vid 2-3 års ålder, bara att 
de blir ganska oberoende av människor 
och hälsar på dem som det finns anled-
ning att hälsa på.” Efter att ha analyserat 
många rasers mentalbeskrivningar menar 
hon att undvikande och aggression mot 
främmande människor antagligen inte är 
särskilt rasbundet även om beteendet är 
något mer uttalat i vissa raser än andra, 
och att ”den slutsats vi kan dra av detta 
är att det till skillnad mot rädslan för skott 
inte är särskilt rasbundet att morrande 
dra sig undan kontakt från människa. 
Rädslan, eller ovilligheten att umgås med 
folk visar ett annat mönster, där kan man 
se rasskillnader, men just den här rädslein-
ducerade morrningen vid kontakttagande 
verkar mer var på det individuella eller 
inlärda planet.” 

Resultat av MH för eurasier
I nuläget (september 2012) finns det 
i SKKs Avelsdata 142 st eurasier med 
mental status, alltså som har genomgått 
MH. Ungefär lika många hanar som tikar. 
Av dem har ägaren avstått skott för 9 
st, vilket innebär att deras värde per 
automatik blir en 5:a på skott. Utöver de 
142 hundarna har ytterligare sju hundar 
mentalbeskrivits, men för två hundar har 
ägaren avbrutit, och för fem hundar har 

beskrivaren avbrutit. Av de beskrivna 
hundarna har endast en eurasier visat 
avsteg från avreaktion, och ingen eurasier 
har bedömts ha oacceptabelt beteende.

Ett spindeldiagram har här tagits fram ur 
Avelsdata baserat på de 142 eurasierna där 
man ser medelvärdet (mellan 1 och 5) för 
de fem kategorierna Nyfikenhet/Orädsla, 
Aggressivitet, Socialitet, Jaktintresse och 
Lekfullhet. 

Beskrivning Medel

Nyfikenhet/Orädsla 2,9

Aggressivitet 1,8

Socialitet 3,0

Jaktintresse 2,0

Lekfullhet 1,7

När man ser på diagrammet är det ett 
lågt medelvärde på lek. Det stämmer 
bra överens med eurasierns avvaktande 
hållning gentemot främlingar. Alla de 
momenten innebär lek med en okänd 
människa. Aggressiviteten har också ett 
lågt medelvärde, lägre än jaktintresset. De 
högsta medelvärdena har socialitet och 
nyfikenhet/orädsla.

Det går även att få fram ett annat, mer 
detaljerat, spindeldiagram, där man kan 
jämföra eurasierns värde moment för 
moment (sammanlagt 31 moment som 
poängsätts) med medelvärdet för alla 
brukshundar, men jag har valt att inte 
ta med det här. Eurasiern är ju ingen 
brukshund utan värdena ska bedömas 
utifrån vad som är typiskt för rasen. Det 

finns ännu inte någon utarbetad ideal-
profil för vår ras, vilket nu skulle kunna 
göras, med så pass många eurasier som 
genomfört mentalbeskrivning. I en sådan 
idealprofil skulle man kunna ange vad som 
är typiskt för rasen och vad man genom 
genomtänkt avel bör sträva emot. 

Det finns numera även Beteende- och 
Personlighetsbeskrivning Hund (BPH), 
som tagits fram för hundar av icke-
brukshundras vilket är ett beteende och 
personlighetstest för avelsändamål och 
i framtiden ska det bli spännande att 
jämföra vår ras med andra icke- bruks-
hundraser avseende mentaliteten. 

anna Frisk

Källor:   
Standard för eurasier.  Svenska 
Kennelklubben.

Svenska Eurasierklubbens rasspecifika 
avelsstrategi (RAS), daterad 2005-06-21.

Svenska Eurasierklubbens rasspecifika 
avelsstrategi (RAS), daterad 2011 (ännu ej 
officiellt godkänd av SSUK och SKK)

Grundregler för medlemmar i Svenska 
Kennelklubben. Gäller från 2009-01-01.

Vägledning vid uttolkning av grundreg-
lernas avelsparagraf, 2. Avelsetik. Svenska 
Kennelklubben 2012-07-11.

Regler och anvisningar för exteriördomare 
samt domaretiska regler. Svenska Kennel-
klubben 2011-01-10.

Koneliza Kajanus: Så påverkas hunden av 
aggression och rädsla. Hundsport Special nr 
4 2009 (sid 14-18).

Ingrid Tapper: Rädda hundar. Hundsport 
Special nr 2 2006 (sid 17-20).

Justerat protokoll fört vid sammanträde med 
Svenska Kennelklubbens Utställningskom-
mitté 30 mars 2012.

Utställnings- och championatregler. 
Allmänna regler för utställningar, prov och 
tävlingar anordnade av SKK och till SKK 
anslutna läns- och specialklubbar samt 
avtalsanslutna rasklubbar. Dessa regler 
är fastställda att gälla från 2012-01-01 till 
2016-12-31.
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Lekfullhet 

Jaktintresse Socialitet 

Aggressivitet 

Ny�kenhet/Orädsla

12 år av oförglömlig 
kärlek och glädje

tack för allt du har gett oss, du kommer alltid att 
finnas i våra hjärtan.

Söskärs Cera
2000-08-07 – 2012-09-27

matte & Husse

Till minne av  
vår Donna

tack donna för dom drygt 8 år av så mycket glädje.
du finns alltid i våra hjärtan.

Zeldas Heart Of 
An Angel

2003-02-14 – 2011-10-28
Yvonne & stefan göransson
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Behandlingsmetoder på hund
Många hundägare lägger ner 
mycket tid på att aktivera sina 
hundar. Det kan handla om 
lydnadsträning, weightpull, spår, 
skydd, jakt och agility. En del 
cyklar eller löptränar med sina 
hundar, andra åker på utställning, 
tävlar i freestyle och vissa hundar 
används även professionellt inom 
t.ex. polis-och väktaryrkena. För-
delen med alla dessa aktiviteter 
är att vi får tillbringa mycket tid 
med våra hundar samtidigt som 
vi håller dem i en fysisk god form 
och ger dem mental stimulering. 

Men precis som oss människor kan även 
hundar bli stela av aktivitet, få förkortad 
muskulatur och muskelspänningar. Många 
av tävlingsgrenarna inom hundsporten 
ställer allt högre krav på hundens fysik 
och de kan få överbelastningsskador p.g.a. 
för hård eller felaktig träning, för snabb 
ökning av träning, för dålig grundträning 
samt andra skador p.g.a. olyckor eller 
sjukdomar.

En väl fungerande hund har en naturlig 
elasticitet och smidighet i kroppen. En 
hund med förkortad muskulatur och 
muskelspänningar får ett ökat tryck och en 
nedsatt rörlighet runt lederna i området. 

Blodkärlen stryps åt kring dessa leder 
vilket gör att blodcirkulationen hämmas. 
Muskler, leder, senor och senfästen får 
otillräckligt med näring och syre som i sin 
tur leder till att mjölksyran som byggts 
upp i muskulaturen under aktivitet inte 
transporteras bort på ett effektivt sätt. 
Denna ansamling av mjölksyra och andra 
slaggprodukter irriterar smärtrecepto-
rerna i musklerna. Hunden upplever då 
smärta som i sin tur leder till ytterligare 
ökad spänning och ännu sämre blodcirku-
lation. En ond cirkel har nu uppstått som 
kan bli långvarig om man inte upptäcker 
och bryter den i tid.

Andra orsaker till försämrad rörlighet 
och muskelspänningar kan vara olika 
sjukdomstillstånd såsom artros. Detta 
innebär en obalans mellan nedbrytning 
och uppbyggnad av ledbrosket som 
leder till att ledernas rörelseförmåga, 
och helt enkelt dess förmåga att arbeta 
på ett korrekt sätt, försämras. Ibland kan 
det samtidigt uppstå en inflammation i 
leden. Faktorer som ökar risken för artros 
kan vara långvarig och tung belastning, 
övervikt, inaktivitet eller extremt hård 
träning, arv eller någon form av skada i 
leden. Höftledsdysplasi, armbågsdysplasi 
och olika former av osteokondros är andra 
exempel som kan leda till artros. 

Lederna kan aldrig bli återställda från en 
artros men vi kan lindra och förebygga 
med hjälp av olika behandlingsmetoder. 
Inte olikt de behandlingar som ges till oss 
människor mot ovan nämnda besvär finns 
också effektiva behandlingsmetoder för 
våra hundar.

Massage 
Studier på hundar har visat att regel-
bunden massage och stretching under 
en längre tidsperiod kan förebygga och 
lindra bland annat artros och åldersre-
laterad stelhet. Med hjälp av massage 
och stretching minskar skaderisken samt 
ger hunden bättre förutsättningar till att 
prestera optimalt. Massage ökar även 
rörligheten runt leden så att hunden kan 
behålla sitt naturliga rörelsemönster, få en 
snabbare återhämtning och bibehålla sin 
elasticitet i muskulaturen.

Massagens effekter:

•	Ökar blodcirkulationen

•	Syre och näring transporteras effektivare 
till muskler, bindväv, benväv och inre 
organ

•	Påskyndar lymfcirkulationen

•	Slaggprodukter transporteras fortare ut 
ur kroppen

•	Stärker immunförsvaret (genom ökning 
av NK-celler s.k. mördarceller)

•	Sänker blodtryck och puls

•	Blodkärlen vidgas och låter blodet rinna 
friare, kroppen kan gå ned i varv

•	Hundens utsöndringsorgan (njure och 
tarm) stimuleras

•	Muskler och senor hålls elastiska, 
ledtrycket minskas och rörligheten ökas

•	Ökar utsöndringen av oxytocin-hormo-
ner vilket bl.a. leder till avslappning och 
välbehag

•	Stresshormoner sänks (minskad 
kortisol-halt)

Stretching
Djur stretchar (sträcker på sig) ofta 
instinktivt och spontant. De mjukar upp 
sina muskler och leder utan att ta i för 
mycket. På så vis hålls de redo för aktivitet.  
En hund som blir stel eller har ont slutar 
att stretcha när det känns obehagligt. 
Muskeln blir då stelare och tillslut påverkas 
rörelsemönstret. En spänd och förkortad 
muskel är en svag muskel som lättare 
ådrar sig skador vid belastning. 

Det finns ett normalt rörelseomfång i 
leden och dess struktur. Det är viktigt 
att ha ett så normalt rörelseomfång 
som möjligt då begränsningar i leden 
ger en sämre belastning. För att uppnå 
max kraftutveckling är hundar, precis 
som oss människor, beroende av en full 
rörelsebana. 

Stretching leder till:

•	Ökad muskelflexibilitet och rörelseom-
fång i lederna

•	Minskade spänningar i muskler, sena, 
ledband och ledkapsel

•	Slätar ut sammanväxter i bindväven

•	Förbättrar koordinationen

•	Ökad blodcirkulation

•	Minskar smärta och muskel ömhet samt 
verkar skadeförebyggande

Men det finns också tillfällen då det rent 
av kan vara skadligt att stretcha. Exempel 
på sådana tillfällen är akuta inflammatio-
ner, frakturer, aktiva ledsjukdomar, vissa 
sjukdomstillstånd, muskel- och skelett-
sjukdomar, nyligen avslitna muskelsenor 
eller ledband  och vid akuta skador och 
muskelbristningar.

Akupunktur
Akupunktur är en behandlingsmetod som 
går ut på att sticka nålar genom huden på 
bestämda punkter på kroppen. Metoden 
är 4000-6000 år gammal och härstammar 
från Kina. 

Akupunktur har framförallt tre effekter; att 
lindra smärta, stärka immunförsvaret och 
att reglera olika fysiologiska funktioner. 
Smärtlindringen sker dels på spinal nivå 
i ryggraden och dels på central nivå i 
hjärnan genom att man aktiverar det 
nedåtgående centrala nervsystemet från 
hjärna till ryggmärgsnivå. Endogena 
opioider och serotonin frigörs vilket 
medför blockering av smärtfibrer. Dessa 
endogena opioider (bl.a. endorfiner) är 
morfinliknande ämnen som kroppen själv 
producerar och har likt morfin smärt-
lindrande egenskaper, lugnande effekt 
och ger ett välbefinnande men saknar 
morfinets biverkningar. Akupunkturen 
ger även en ökad blodcirkulation och 
genomblödning lokalt i området. 

Akupressur
Akupressur grundas på samma metoder 
som akupunktur. Men istället för att 
använda en nål på punkterna så använder 
man ett tryck av fingret eller en palperstav.

Akupressuren kan hjälpa hunden med 
många olika symtom och skador som t ex 
smärta, öroninflammation, ögonskador 
och magproblem. Fördelen med akupres-
suren är att hundägaren själv kan lära sig 
vissa punkter och tillfälligt själv hjälpa 
hunden när den uppvisar ett symtom.

stretching av muskler som för bakbenet framåt.
 FOtO: EndrE andErsEn

Massage av hundens trampdynor. 
FOtO: EndrE andErsEn
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Biolight
Biolight är en svensk metod som stimule-
rar kroppens läkning av inflammatoriska 
tillstånd med hjälp av pulserande ljus av 
specifika våglängder. Behandlingen är 
smärtfri och har inga biverkningar, den 
ökar lymf- och blodcirkulationen och 
dränerar bort mjölksyra från musklerna 
efter träning. 

Med hjälp av biolight kan skade- och 
rehabiliteringstiden förkortas, fysiskbelast-
ning av olika muskelgrupper underlättas 
och riskerna för komplikationer minska 
avsevärt. 

Denna metod läker också sår och andra 
inflammatoriska tillstånd snabbare samt 

ökar blodcirkulationen och syrehalten i 
behandlingsområdet.

Kiropraktik
Med kiropraktik försöker man hitta och 
justera nedsatt och förändrad rörelse i 
hundens leder, framförallt i ryggraden och 
bäckenet. Nedsatt rörelse i kotornas leder 
kan leda till att spinalnerverna som går ut 
mellan nack- och ryggkotorna påverkas 
och i tillägg kan det uppstå ödem och 
inflammationsreaktioner lokalt. Detta 
kan i sin tur leda till både stelhet och 
smärtor samt påverka organsystemen 
och djurets hälsa i helhet. Om hunden 
har låsningar kommer den att få ett 
förändrat rörelsemönster både p.g.a. att 
rörelseomfånget är inskränkt och för att 

den vill avlasta p.g.a. smärta, stelhet och 
obehag. Muskulaturen blir snabbare sliten 
och det kan uppstå överbelastningar på 
leder, senor, ligament och muskulatur. 
Vid en kiropraktisk undersökning känner 
behandlaren med sina händer på specifika 
rörelser och undersöker ledrörelsen. Lås-
ningar behandlas med en snabb justering 
som görs på ett bestämt sätt beroende 
på den aktuella ledens utformning. Dessa 
justeringar utförs inom ledens normala 
rörelseomfång så att nervsystemet triggas 
till en normal eller mer optimal rörelse och 
funktion.

Tecken på låsningar kan vara:

•	Smärtor i rygg, nacke eller bäcken

•	Nedsatt funktion

•	Motvillighet till vissa rörelser t ex hoppa 
eller att gå i trappor

•	Tecken till smärta när den blir lyft eller 
utför vissa rörelser

•	Överkänslighet mot beröring

•	Slicksår

•	Återkommande öron- eller analsäcks-
inflammationer som inte kan skyllas på 
andra orsaker

•	  Problem att sitta rakt

•	Hunden lägger sig bara på en sida

•	Hunden går inte med framåtdriv, den 
saknar ”motor”

•	Ospecifika eller diffusa hältor

Stötvågsbehandling (shockwave)
Stötvågsbehandling har använts inom 
sjukvården sedan 1980 talet då den första 
njurstenen sprängdes med hjälp av stöt-
våg. Under 1990-talet har metoden visat 
sig mycket effektiv på muskuloskeletala 
besvär och skador. Framförallt besvär med 
muskelsenor och tendinopatier (sjuk-
domstillstånd i muskelsenorna) har visat 
sig svara bra stötvågsbehandling. Hos oss 
människor används shockwave effektivt 
mot bl.a. tennisarmbåge, hälsenebesvär 
och löparknän. En applikator avger 
stötvågor som uppstår genom lufttrycks-
genererade mekaniska slag.

Behandlingen ökar den metaboliska 
aktiviteten i vävnaden, ökar blodcirkula-
tion och näringstillförsel samt skapar en 
ny inflammation i problemområdet vilket 
är kroppens naturliga reaktion vid läkning 
och reparation (aktivering av kroppens 
eget läkningssystem).

Laser
Laser hör till ljusterapi och är ett ljus med 
en enda våglängd. Ljusstrålen tillför energi 
till vävnaden och påskyndar läkningen 

genom att stimulera cellfunktionen. Det 
gör att skadan kan läka och rehabilite-
ringen förkortas.

Laser används mest på mjukdelsskador, 
nervsmärtor, ledproblem och sårläkning. 
Den kan även användas på akupunktur- 
och triggerpunkterna(muskelknutor
na). Men lasern kan även användas i 
förebyggande syfte. En laserbehandling 
gör inte ont utan brukar vara väldigt 
avslappnande.

Simträning
Hydroterapi eller vattenträning är en 
avlastande och skonsam träningsform 
som har många goda effekter på hunden. 
I vattnet tränas hundens muskulatur, koor-
dination, kondition, rörlighet och balans. 
Hunden får därigenom skonsam motion 
och träning eftersom lederna inte belastas 
i vatten. Hunden kan då röra sig relativ 
fritt, ledvätskeproduktionen stimuleras 
och lederna tränas i ett rörelseomfång 
som normalt är större än på land.

Motståndet i vattnet är konstant och 
kontrollerad i varje del av hundens rörel-
sebana och på så vis tränas muskulaturen 

vid simträning. Vattenträning gör muskler, 
senor och ligament starka och smidiga 
samtidigt som koordinationen förbättras. 
Detta är av stor betydelse för hundar som 
lider av ledproblem eller har neurologiska 
besvär.

Andra effekter av simträningen är att det 
har en avslappnande effekt på muskulatu-
ren och ökar cirkulationen. Även den mest 
vattenrädda hunden brukar efter ett par 
gånger lära sig simma och tycker att det 
är kul!

Vibrationsträning
Vibrationsträning/behandling av hundar 
på vibrationsplatta har använts en tid av 
både veterinärer och rehabiliteringsper-
sonal på flera svenska djursjukhus och 
kliniker. Träning på vibrationsplattan 
ger effekter som ökad muskelstyrka, 
balans och koordination. Det ger en ökad 
cirkulation vilket stärker olika strukturer 
samt underlättar återhämtning.

Den faktor som påverkar träning/behand-
ling är hastigheten eller svängningarna 
på vibrationsbrädan. Rörelserna sker i 
vertikala plan (upp och ned) vilket ger 

leder och muskler en normal rörelserikt-
ning och belastning. 

sara ljusterfors

Källor:

Hundmassage & streching; låt tassarna vila, 
anna Holmgren, Marie söderström lundberg

Fysträning för hund, anna Holmgren, Marie 
söderström lundberg och stefan rosén

smärta och inflammation; fysiologi och terapi 
vid smärttillstånd i rörelseorganen, ralph nisell, 
thomas lundeberg

renate nydal, veterinär samt iVCa- och  
iaVC-sertifisert i veterinær kiropraktikk.

www.biolight.se

www.friskhund.se –laser, vibrationsträning, 
stötvåg, akupressur och delar av akupunktur

www.hundsport.se/redaktionellt/artik-
lar_mapp/hundmassage.html JÖrn OlEbY

reumatikerforbundet.org/reumatism/
diagnoser/artros/

det kan vara bra att ha med sig en hejarklack när det börjar ta emot i bassängen.
 FOtO: CaMilla sVEnssOn

Massage av huvudets muskler. 
FOtO: EndrE andErsEn
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Tankar om avel
Att bli hundägare är oftast ett 
genomtänkt beslut, ett långsiktig 
förpliktelse som de flesta män-
niskor tänker igenom länge och 
väl. Likaså att välja en hundras 
som passar ens livstil och miljö. 
Helt plötsligt öppnar sig en ny 
värld för dig - hundvärlden. Du 
kommer att lära känna många 
nya människor och miljöer med 
din fyrbente vän. Kanske, du och 
hunden introduceras inom show-
ens värld, utställning och tävling.

Har du tur vinner ni massa fina priser och 
din hund får fina rosetter, utmärkelser och 
ni får förfrågan om ni kan tänka er avla på 
hunden. Ni har nu kommit i ett nytt läge 
och inser att ni kan tjäna lite pengar på 
din hund. Ingen tackar väl nej till lite extra 
slantar - lättförtjänta dessutom! 

Att starta en kennel och bedriva avel är 
att axla ett stort ansvar. Inte bara för sina 
egna hundar, utan för hela rasens tillväxt 
och utveckling. Även att se över sina 
värdegrunder och eget avelsarbete, ofta. 

Vad avel verkligen handlar om, kan läsas 
i en artikel som publicerades i Hundsport 
dec-11 (För rasen eller för oss? - uppfödarens 
dilemma, sid 104).

Det är svårt att inte bli berörd av 
berättelsen och samtidigt känna en stor 
beundran. 

Varför skriver jag om detta ämne? Då jag 
själv står inför att arbeta med avel, har jag 
också fördjupat mig i ämnet. Eurasier är en 
ung och växande ras där all avel påverkar 
rasens framtid. Jag pratade med en 
veterinär som hade varit på en föreläsning 
ang. bukspottsjukdomar och det sades att 
eurasiern är alarmerande i riskgruppen. 
Eurasiern har ovanligt hög belastning på 
höftledsdysplasi, trots att det inte är en 
tung eller stor ras. Jag har också märkt en 
mental skillnad inom rasen, att vissa stam-
mar är mer lugna och stabila i psyket. Hur 
kommer det sig? Hur vill vi att eurasiern 
ska utvecklas och kontra det till vad som 
står i rasbeskrivningen 

Jag är bara en novis i sammanhanget, 
men i tanken har jag startat för fem år sen 

och förkovrat mig så mycket jag kan. Jag 
vet inte om jag gör rätt eller fel, men jag 
ska försöka mitt bästa. Jag lovar mig själv 
dessutom att verka för en öppen dialog 
och respektera alla som jobbar med avel - 
oavsett personligt tycke och smak.

Jag önskar mig själv, samt alla uppfödare 
lycka till och till eftertanke. 

Maja Ärleborg

det är mysigt med valpar, men väljer du att avla på din hund följer även ett stort ansvar. 
FOtO: sanna EK

Champion 

Risan Gårdens Ikaros
SE UCH

Ägare: 
Helena Bohman, Stockholm 

helena_bohman@hotmail.com
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Livet med hund
Tidigt på morgonen, när du är 
som tröttast ringer den fördömda 
klockan sitt ilskna skrik. Du vill 
inget hellre än att ligga kvar 
under det varma täcket och skulle 
kunna döda för att få ett par mi-
nuter till i sängen. En kall, fuktig 
nos i ditt ansikte och en sliskig 
tunga med en ”härlig” morgonan-
dedräkt väcker dig ur slummern 
och du tittar in i två stora, pigga 
och vänliga ögon.  

Vem annars än en hund kan väcka dig på 
detta sätt och ändå få dig att starta dagen 
på ett strålande humör?

Med trötta, släpande steg stiger du upp, 
klär på dig och gör de sista förberedel-
serna framför spegeln, noga iakttagandes 
av ett par stora, förväntansfulla ögon.  Lite 
otåligt tassande fram och tillbaka och så 
de där ögonen igen som spänt möter din 
blick i spegeln… Suck!

”Ja, ja vi tar väl och går ut först då” suckar 
du tungt fast du mer än gärna hade velat 
sitta och dricka ett glas juice, en kopp 
kaffe och läsa tidningen först. Ett par 
glädje skutt, överförtjusta ögon och en 
leende mun med tungan slängandes på 
ena sidan väntar dig vid ytterdörren då du 
plockar fram kopplet. Tålmodigt försöker 
du få på halsbandet på det yrväder som 
snurrar runt dina ben i en glädjedans och 
taktar som den värsta häst.

Vem annars än en hund kan känna sådan 
lycka och tacksamhet över att få gå en 
promenad tillsammans med dig?

Ute på promenaden ska det gärna nosas 
mycket ingående på varje millimeter av 
gångvägen. Varje kissfläck verkar säga mer 
än den tjockaste historiebok. Noga ska 
de granskas som att all information från 
fläcken handlar om liv och död. Långsam-
mare än en snigel rör ni er framåt. ”Kom 
nu då”, säger du otåligt, längtandes efter 
den där koppen kaffe du aldrig fick och 
blänger surt på din turkamrat. Djuret sva-
rar ” jag ska bara…” fortfarande upptagen 
med en intressant fläck och slänger iväg 
en skvätt för hundrade gången denna 
promenad.

Vem annars än en hund kan reta sådan 
gallfeber på dig med att vara upptagen 
med obetydliga ting men ändå vara en 
fantastisk vän och turkamrat?

Väl hemma igen öppnar du kylskåpet 
för att plocka fram frukost och inom 
bråkdelen av en sekund hörs ljudet av ett 
par raska tassar springandes över golvet. 
För nog var det någon som hört ljudet av 
kylskåpsdörren?!

Lika svårt är det att varje morgon bre sin 
smörgås och skära en skiva ost eftersom 
en välplacerad pälsboll satt sig mitt 
framför dina fötter, dreglandes i väntar 
på att en liten ostbit ska falla över kanten 
och möta sitt öde.  Kärleksfullt petar du till 

en bit som ”råkar” falla just över den där 
kanten och som ljudligt och belåtet slukas 
av pälsbollen.

Vem annars än en hund kan smaska 
så högljutt och njutningsfullt på en 
godbit som inte är större än en centi-
meter och få det att låta som den värsta 
gourmémiddagen?

Efter frukosten är det dags att bege sig till 
jobbet. På med ytterjacka, skor och väska. 
De stora ögonen tittar förväntansfullt på. 
”Ut igen? Jag är med, jag är med!”

Men nej, inte denna gång. ”Kommer snart” 
säger du och kliver ut genom ytterdörren. 
Det sista du ser innan du stänger igen 

dörren är ett par stora frågande ögon, ett 
huvud på sned och munnen stängd i ett 
MYCKET allvarligt streck. ”Ska du gå? Utan 
mig?! Och aldrig mer komma tillbaka??!” 
tycks djuret med en övergivenhet  
förmedla med sina ögon.

Vem annars än en hund kan med en enda 
blick säga mer än tusen ord och få ditt 
hjärta att blöda?

Men på väg till jobbet får du punktering 
på bilen och måste vända hem igen. Du 
sticker nyckeln i låset exakt 15 min senare.

Det som slår emot dig då du öppnar 
dörren är ren och skär glädje, lycka och 
eufori! En fyrbent vän hoppandes på två 
ben, som absolut ska överösa ditt ansikte 
med våta tungkyssar och gärna högljutt 
tala om för dig att du varit borta på tok för 
länge, ja nästan ett helt år! 

Vem annars än en hund kan visa sådan 
total glädje över att få återse dig igen 
oavsett vilken tid som förflutit? 

Det är fikadags och du plockar fram den 
där goda, gräddiga bakelsen du suktat 
över sedan lunch, dukar fram ute i den 
soliga trädgården och går in för att hämta 
kaffet. Väl tillbaka vid fikabordet med 
kaffekannan i högsta hugg ser du till din 
förskräckelse att halva bakelsen är borta! 
Ett stort avtryck mitt i bakelsen, misstänkt 
likt en stor bred tunga avslöjar med all 
säkerhet syndaren. Bredvid bordet sitter 
din kära vän lydigt och fint med något 
sänkta öron och en blick som säger ”det 
var i alla fall INTE jag!” Men den vita gräd-

den i skägget under hakan talar tydligt om 
en annan sida av historien.

Med handen på hjärtat, vem annars än en 
hund kan komma undan så lätt med sådan 
fräckhet och tjuveri?

Ett par promenader och aktiviteter senare 
är det så äntligen dags att sjunka ner i 
soffan framför tv:n, ditt favoritprogram 
har just börjat. Men visst blir det lite svårt 
att se eftersom en hårig sak ställt sig mitt 
framför bilden, stirrandes på dig med 
finurlig min. 

”Bort från tv:n” säger du irriterat och viftar 
med armen. Den håriga saken kastar sig 
ner på golvet i hopp om att det var en 
lekinvit. Men när nästa steg uteblir från 
din sida svalnar hårbollens intresse och 
han försvinner iväg. Plötsligt har det varit 
tyst lite för länge, ja oroväckande länge. 

Men så från ingenstans dyker han upp 
igen, stolt som en tupp med högt buret 
huvud och med en toarulle i munnen! 
Efter den stolta tuppen kan man skönja en 
lång vit svans av papper som leder hela 
vägen in i badrummet...

Hårbollen förvandlas plötsligt till det 
rovdjur han egentligen är! Som ett lejon 
på Afrikas slätter som just fångat dagens 
måltid kastas bytet upp i luften och at-
tackeras gång på gång när den landar på 
golvet. Den sparkas till med framtassen, 
rullar iväg längs golvet och måste fångas 
igen! Han tar ett stadigt tag om bytet med 
tänderna, spottar ut den och sparkar till 
den igen.

”Nä, nu är den nog död” ser hårbollen ut 
att tänka och börjar dissekera sin fångst. 
Mikroskopiska små bitar ska rivas av från 
rullen tills ingenting finns kvar förutom ett 
golv fullt av små pusselbitar… 

Vem annars än en hund kan få oss att 
skratta så gott över deras otroliga fantasi 
och lekfullhet?

Läggdags. ”Åh nu ska det bli skönt att få 
lägga sig i sängen” tänker du och nästan 
snubblar över dina egna ben av trötthet. 
Men sängen har nu belägrats av en hårig 
padda, sidliggande med de längsta 
utsträckta ben du någonsin sett. Mycket 
långsamt öppnar paddan ena ögat för att 
registrera din ankomst, drar en djup, tung 
och belåten suck och stänger sedan ögat 
igen. Inte en rörelse, inte en min om att 
ge dig din plats tillbaka. Om hundkorgen 
duger för paddan så duger den väl för dig 
med skulle paddan sagt om han kunde 
prata. Men trots den håriga paddans 
nonchalanta beteende över att ha tagit 
din plats i sängen kryper du med varmt 
hjärta ner i den lilla del av sängen som 
fortfarande är ledig. 

Vem annars än en hund kan få ta så 
mycket plats och ändå få dig att känna 
sådan glädje och fridfullhet av att få 
somna med huvudet inborrat i hans 
mjuka, pälsiga nacke?

Livet med hund är underbart och ger en 
vänskap för livet!

sara ljusterfors

”det var inte jag”, säger bittebits Fiona med oskyldig min. 
FOtO: MariannE stOrsVEEn

En trött och belåten ”padda” breder ut sig i sängen.
 FOtO: sara lJustErFOrs
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Här kommer en berättelse från 
Sanna Fagerlund som tränar 
weightpull med sin eurasier 
Lejon bols Submarine ”Kino”:

”Jag och Kino tränar weightpull i Swb Gäv-
leborgs klubb och har träningar torsdagar 
och söndagar. Vi försöker gå så ofta vi 
hinner annars brukar vi träna hemma. Vi 
använder oss av kätting som hundarna får 
dra och ibland tränar vi med vagn. Är man 
nybörjare börjar man med att träna med 
kätting, 10% av hundens egen vikt. Med 
Kinos 30 kilo så började vi alltså med 3 kilo 
sedan har vi försiktigt ökat på. 

Nu brukar han dra ca 8 kilo längre sträckor 
och vid kortare sträckor som när han 
drar vagn har han dragit ca 200 kilo. Med 
kätting kan vikten ligga på upp till 30 kilo 
(sin egen vikt). 

Det blir också lite lydnadsträning med 
start- och stoppövningar då hunden ska 
sitta kvar och föraren ställer sig en bit bort 
och hunden väntar på kommando som 
t.ex “framåt” eller “jobba”. Hunden ska då 
dra vikterna fram till föraren och sätta sig 
ner och ta kontakt. 

Efter varje träningspass är det väldigt 
viktigt att stretcha hundarna. 

Vi är fortfarande nybörjare så någon 
tävling har vi inte gett oss in på än men i 
framtiden kanske det blir tävling då både 
han och jag tycker det är roligt. Men än 
så länge är det bara för “skojs skull” och 

för att träna upp musklerna då jag vill att 
han ska dra mig på skidor. Där har vi inte 
kommit lika långt, det är ju svårt när matte 
är bakom!”

Weightpull
Weightpull är en tävlings- och 
tränings form för hundar. Det 
är en modern variant av gamla 
tiders ”freighting”, vilket var 
benämningen på det arbete som 
draghundar utförde i Nordameri-
ka under guldruscherna i terräng 
som var omöjlig för hästtran-
sporter, samt i Alaska och Kanada 
innan flygplanets tillkomst. 

Sporten etablerades officiellt på 1970-talet 
i USA och Sveriges första WP-klubb Swe-
dish Working Bulldog Association (SWBA) 
grundades 2002. Den svenska Weightpull-
klubben har ca 200 medlemmar och alla 
raser och blandraser är välkomna. 

Vid Weightpull-träning och -tävling 
används en för ändamålet specialkon-
struerad sele, vilken består av breda och 
kraftigt vadderade remmar för att fördela 
trycket så jämt som möjligt över en så stor 
yta som möjligt.

Tävlingsmomentet utgörs av att hunden, 
på givet startkommando från föraren, skall 
dra en lastad vagn eller en släde 4,8 meter 
från start till mål. Underlaget är antingen 
jord, matta, gräs eller snö och vagnen har 
antingen luftfyllda däck eller går på räls. 
För att draget skall bli godkänt måste det 
påbörjas inom en utsatt tidsrymd och 
avslutas inom en fastslagen tidsgräns. 
Hundarna delas in i olika viktklasser och 
den hund som dragit mest vikt koras till 

segrare i sin grupp. Hundarna får inte 
tävla officiellt innan 18 månaders ålder. 
Tävlingsmomentet i sig är simpelt men 
träningen är desto mer komplicerad och 
tidskrävande. Weightpull är ett styrkeprov 
både vad gäller muskulär samt mental-
styrka och för att få fram en framgångsrik 
weightpullhund måste man ingjuta ett 
självförtroende av stål i den. 

På en tävling kan man få se allt ifrån 
Kinesisk Nakenhund till Grand Danois.

sara ljusterfors

Källa: swedish working bulldog lund,  
www.swbl.se

Nimbus historia
Hej! Det är jag som är Nimbus, ett namn som för-
pliktigar. Jag försöker att leva upp till buset, men 
ibland sätter matte ner foten och då skärper jag till 
mig!

Jag är ju drygt 2,5 år nu och har lugnat ner mig lite. Men 
egentligen får hon skylla sig själv som valde just mig som var 
först ur ”valplådan”. Hon borde förstått att jag är framåt och har 
mycket vilja.

Vi har gått en ledarskapskurs på försommaren som matte tyckte 
var mycket bra, nu har hon äntligen förstått vem som är den 
”riktiga” ledaren, så jag kan få koppla av lite!

Ibland hör jag när husse, matte och ”lillmatte” (ja så liten är hon 
väl inte) pratar om mig som söt, stilig, vacker, charmig och jag 
vet inte allt och då slickar jag i mej ordentligt.

Äntligen har husse slutat prata om att jag skulle ha varit en 
golden istället (har visst bott 2 sådana här tidigare). Så nu 
känner jag mig accepterad, men jag har fått jobba hårt på det!

tankar av lejonbols sergent Peppeŕ s 
Vid pennan Gun

uPPrOP frÅn valberedningen!
inför 2013 behöver klubben fler personer som vill engagera sig. Om du är intresserad av arbeta tillsammans med ett glatt gäng för att 
utveckla klubben välkomnar vi dig med öppna armar! 

styrelsen söker även personer som är intresserade av att ingå i de olika kommittéerna.  
du som vill engagera dig i styrelsearbetet och/eller i någon av kommittéerna, hör av dig till valberedningen:

anna frisk (sammankallande), e-post: valberedning.sk@eurasierklubben.se eller tel 072-329 47 17

susanna söderberg, e-post: valberedning@eurasierklubben.se eller tel 076-273 06 21

Ylva malmbom, e-post: valberedning1@eurasierklubben.se eller tel 076-348 03 13

FOtO: Malin WalEntOWsKi

FOtO: EriK FOrslund

mailto:valberedning.sk@eurasierklubben.se
mailto:valberedning@eurasierklubben.se
mailto:valberedning1@eurasierklubben.se
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Eurasierull
Nu när hösten obevekligen kom-
mer närmare, när dagarna blir 
kortare och temperaturen sakta 
kryper ner mot nollstrecket på 
nätterna. Vad kan då vara skönare 
än att krypa in i en varm sjal eller 
lura in sig i en skön filt på kvälls-
kvisten. Och varför inte sticka 
denna filt av ett mycket tjockt 
och varmt garn som kan tacka din 
kära hund för?

Att eurasiern kan tappa stora mängder 
ull, det vet nog de flesta eurasierägare. 
Men, istället för att bara slänga bort dessa 

hårbollar, samla ihop alla tussar och låt 
någon spinna det till garn.

I Blekinge Läns Tidning den 1/8-12 kan 
man läsa om Agneta Hertbris Bollemark 
som spinner garn av hår både från hundar 
och katter som folk har skickat till henne. 
Hon berättar att garn från hund och katt 
ger sju gånger så varma kläder jämfört 
med vanlig ull från får. För att få till ett bra 
garn av hund- och katthåren så kardas 
först håren i en kardmaskin. Det som 
kommer ut kallas kardflor och det spinns 
sedan till garn i spinnrocken. Tekniken i 
sig är gammal och i princip skulle det gå 
att spinna garn av vilket hår som helst, 

men bäst blir det om stråna är minst fem 
cm långa. Allt hår sorteras och eventuella 
tovor och smuts plockas bort. Sedan 
blandas håret upp med 20–50 procent 
fårull för att garnets slitstyrka skall ökas. 
Kardfloret handspinnes först till ett tunt 
entrådigt garn som därefter tvinnas ihop 
till ett två- eller tretrådigt garn. Sedan 
tvättas garnet noga ett par gånger innan 
det skickas åter till beställaren.

Jenny byström Holm

Nederländska eurasier i 
Värmland
Ni har kanske stött på Baukje 
Visser och hennes eurasiertikar 
Bernou och Bahana på utställ-
ningar de senaste åren. Hon del-
tog i Eurasierspecialen i Degernäs 
förra året, och nu i sommar har 
hon varit med i Ransäter och på 
den norska specialen. 

Baukje kommer från Nederländerna men 
har tillsammans med sin man Menno köpt 
ett hus i Lakene, Värmland. Där trivs de 
som fisken i vattnet. De har en stor tomt 
där deras fyra hundar kan busa runt, och 
där Baukje odlar grönsaker, har växthus 
och hönsgård. Till fastigheten hör även en 
stuga som de hyr ut veckovis till turistande 
hundägare, de har satt upp ett stängsel 
runt trädgården som hör till stugan. Vi 
hade tillfälle i somras att bo där i några 
nätter när vi hälsade på dem i samband 
med Ransätersutställningen, och det var 

verkligen hundvänligt med fina prome-
nadvägar runt om.

Baukje och Menno är stora älskare av 
eurasier, och de har varit väldigt aktiva i 
den Nederländska eurasierklubben. Båda 
har suttit i styrelsen, och Menno har även 
varit ansvarig för deras klubbtidning.

Deras kennelnamn är ”Van disse kaante 
Kuunder” som betyder ungefär ”från den 
här sidan Kuunder”, där Kuunder är en 
flod som rinner genom det område där 
de har sitt hus i Friesland, Nederländerna. 
Det huset är de förresten på väg att sälja, 
för att bosätta sig i Värmland på heltid. 
Då kommer de även att flytta över sitt 
kennelnamn till Sverige. De har hittills 
haft fyra valpkullar, och de planerar en till 
under nästa år för Bahana, deras yngsta 
tik. De är numera även medlemmar i den 
Svenska Eurasierklubben. 

Baukje är en flitig användare av Facebook, 
och ni som är där har säkert sett hennes 
grupp ”Eurasiers liefhebbers” som på 

Nederländska betyder Eurasierälskare. 
Den har just nu över 360 medlemmar. En 
annan hobby hon har är att spinna garn av 
eurasierull och sticka och virka av det. En 
riktigt tjock vinterjacka har hon gjort, och 
flera sjalar.

Har ni vägarna förbi Lakene, tveka inte att 
hälsa på hemma hos Baukje och Menno, 
ni kommer att bli hjärtligt mottagna av 
dessa gästvänliga eurasierentusiaster. 
Och vill ni ta med en present, ta en påse 
eurasierull, det uppskattar Baukje, för 
hon gör snabbt slut på det hennes egna 
hundar producerar!

anna Frisk

baukje i sin egenhändigt  
FOtO: anna FrisK

 
tillverkade jacka av eurasierull.  
den är dubbel, och oerhört varm.

baukje tillsammans med sina eurasiertikar bahana Van disse kaante Kuunder 
FOtO: anna FrisK

  
och bernou vom Pomeranzengarten

Morris (leiionspitz uno) nosade länge och väl på garnet som är spunnet av hans underull.
 FOtO: CECilia EKbErG

En eurasierägare som tagit fasta 
på detta är Cecilia Ekberg:

Jag började samla Morris hår när han var 
något år gammal. Att sticka roar mig, 
även om jag inte är så duktig, och med 
en hund med så fin ull vore det synd att 
bara slänga bort den. Planen var att någon 
skulle spinna garn av ullen, men när jag 
började samla hade jag ännu ingen som 
kunde hjälpa mig med det.

Jag tog underullen som han fällde när vi 
borstade honom och lade i papperspåsar. 
Högen med hår växte och växte och efter 
ett par år tyckte jag att det var dags att 
göra garn av det. Genom en bekant fick 
jag kontakt med en kvinna som kunde 
spinna åt mig. Jag packade ner ullen som 
den var, och fick tillbaka massor av härvor 
med garn!

Garnet är ganska tjockt, och stickigare än 
man kan tro. Färgen är melerad, och man 

ser tydligt i nystanet där det kommer gråa 
sjok med ull från Morris bröst. Än så länge 
har jag inte avslutat något projekt med 
ullen, men har börjat sticka en poncho, 
som jag är övertygad kommer bli varm.

Cecilia Ekberg
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Varför tycker utställningsdomare 
inte om eurasier?
Får en domare uttrycka sig hur 
som helst vid en utställning om 
han/hon inte tycker om rasen? 
Efter ett antal år med eurasier 
har man ju hört en del om olika 
domares syn på vår ras, och här är 
en sammanställning med en del 
kommentarer som eurasierägare 
har sänt in. 

Jag har förstås tagit bort domarens 
namn och fakta om de sammanhang det 
sades, allt för att man inte ska kunna se 
vem som sagt vad. SKKs Föreningskom-
mitté har nämligen uttalat sig att ras- och 
specialklubbar inte bör ha officiella listor 
över vilka domare som anses lämpliga 
att döma den egna rasen. Föreningskom-
mitténs mening är att alla domare som är 
auktoriserade på en ras också är lämpliga 
för uppdraget att döma rasen.

Domarreglerna
I reglerna står: ”En domare måste vara 
väl insatt i SKKs gällande utställnings-
bestämmelser samt rasstandard och 
aktuella rekommendationer från till 
exempel domarkonferenser för den eller 
de raser som han/hon ska döma vid en 
utställning.”

Under Ansvar och förhållningssätt 
står: ”Domaren ska betrakta sig som en 
representant för Svenska Kennelklubben 
och bemöda sig om ett i alla avseenden 
korrekt uppträdande. Domaren ska gran-
ska och värdera de deltagande hundarna 
på ett vedertaget, förtroendegivande 
och övertygande sätt och verka för att en 
positiv stämning råder vid bedömningen.”

”Domaren ska inte före eller under 
bedömningen diskutera hundarna med 
någon med undantag för domarelev och/
eller -aspirant. Det är givetvis adekvat att 
domaren hälsar på och byter någon fras 
med utställaren, men domaren bör avhålla 
sig från att skaffa uppgifter om hunden 
eller kommentera hunden till utställaren 
på detta stadium.”

Under Tillgänglighet står: ”Synnerlig vikt 
ska vid bedömningen tillmätas hundens 
tillgänglighet, och denna bör därför 

noggrant prövas. Den kan alltså vara 
oacceptabel till följd av skygghet eller 
aggressivitet. Prövningen får inte ske med 
alltför avancerade medel. Hunden ska i 
ringen inte utsättas för andra retningar 
än sådana som den i sitt dagliga liv kan 
tänkas bli utsatt för.

I vissa raser anges att hundarna ska 
vara ”reserverade mot främlingar eller 
liknande”, men även här måste tillgänglig-
heten vara sådan att bedömningen går att 
genomföra rent tekniskt; i praktiken inte 
sällan då med ägarens/förarens benägna 
och lämpliga bistånd. En hund kan givet-
vis ha ett för rasen otypiskt temperament 
(som alltså då är ett fel bland andra) 
men likväl en fullgod tillgänglighet (till 
exempel en flegmatisk och trög foxterrier).

Hundar som har så dålig tillgänglighet att 
bedömningen omöjliggörs eller i hög grad 
försvåras ska tilldelas Disqualified oavsett 
exteriöra förtjänster. Vid tilldelning av 
Disqualified på grund av detta ska orsak 
anges och signeras av domaren i prislistan 
utöver att förhållandet ska klargöras i 
hundens skrivna kritik.

Om en hund i ett senare skede under kon-
kurrensbedömningen av rasen uppvisar 
dålig mentalitet, till exempel bitskhet, ska 
domaren annullera alla i tidigare klasser 
erövrade meriter vid aktuell utställning 
och tilldela hunden Disqualified. Åtgärden 
ska motiveras och signeras i domarkritiken 
och i prislistan.

Om en hund uppvisar en tydlig tillgäng-
lighetsstörning först i finaltävlingarna, 
grupp- eller BIS-tävlingen, ska den av 
domaren avvisas från det tävlingsmomen-
tet, men inte berövas de priser den fått 
under rasbedömningen.”

Tycker inte domare om vår ras?
Det finns rätt många exempel på att 
domare helt enkelt inte tycker om vår ras, 
och att de inte uppträder enligt de regler 
som finns ovan. Man kan ju undra vad det 
beror på? Några har uttryck missnöje över 
att det är flera raser som blandats till en 
ny ras, t ex uttalade sig en svensk domare 
till en eurasierägare: ”Om man nu blandar 
tre olika raser så kan det ju inte bli något 
bra”. Och en annan utländsk domare som 
dömde i Sverige sa när hunden inte ac-
cepterade att han lyfte hunden i svansen 
och tog hårt i kulorna: ”Ja, så där blir det 

En unghund protesterar gärna mot att bli hanterad av domaren och behöver  
FOtO: EriK siKKEMa

  
mycket positiv träning. Här är det min egen eurasier laika som protesterar, 13 månader vid tillfället. 
den finska domaren Paula Heikkinen-lehkonen ger ett förstapris. torsåker 2002.
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Är det någon lottning typ ”att dra kortaste 
strået” att döma eurasier bland domarna 
månntro?

Sen verkar det också ibland vara svårt att 
skilja på hundras och person för dessa 
avogt inställda domare, så hundägarna 
själva kan också få en skopa av sleven, t 
ex skriver en eurasierägare så här (samma 
domare som hade åsikten att eurasier 
var den värsta ras han visste):  ”Xxxx var 
endast 7,5 månader och väldigt glad i 
ringen. Jag gjorde mitt bästa att få henne 
att följa mig fint men det var inte så lätt. 
Första inomhusutställning och allt.... När vi 
kom fram till domaren efter första rundan 

i ringen så stirrar han på mig och utbrister 
surt: Att du inte skäms!!! Se så glad ut när 
du inte har full kontroll på din hund!!! Tror 
du jag tappade hakan eller? Trodde först 
han skojade men inte då, det var allt allvar. 
Sen sa han att han ville se oss runt i ringen 
igen och då sa han: Skärp dig nu annars får 
du inte BIR. Det gick inte mkt bättre andra 
gången heller så en annan hund fick BIR 
men jag brydde mig faktiskt inte om det. 
Var bara så chockad över hans beteende 
och kommer aldrig någonsin ställa för 
honom igen”.

Har de något gemensamt dessa ”eurasier-
hatare”? Kanhända det att de är män? 

Kanhända det att de har den gammaldags 
uppfattningen att hundar ska bemästras 
med tvång, istället för att kontakten ska 
ske genom frivillighet. Kanhända det att 
de är domare för att det ger en härlig 
känsla av makt? Ja, vem vet hur det ligger 
till.

Tilläggas bör att det lyckligtvis även finns 
ett antal alldeles förträffligt trevliga och på 
rasen kunniga domare, ingen skugga ska 
falla över dem.

anna Frisk

när man korsar de där tre raserna. Då får 
man så här instabila hundar som inte har 
ett bra psyke alls... Man ska inte hålla på 
att korsa hundraser som har så dåligt 
psyke som alla de där raserna...”. 

Hur tänkte de domarna kan man undra? 
Nästan alla raser har ju kommit till på 
det sättet, men längre tillbaka i tiden. 
Den först nämnda av de två domarna är 
en av utställare ofta benämnd som s k 
”jakthundsdomare”. Men om några är 
ju jakthundsraser ofta ”skapade” eller 
”återskapade”, t ex Dunkerstövare och 
Alpenländische dachsbracke, båda för 
mindre än 100 år sedan. Den senare blev 
godkänd 1975 och kom till Sverige så sent 
som i slutet av 1990-talet, alltså en yngre 
ras än vår. Nu är det ju faktiskt över 50 
år sedan som vår ras skapades, kan man 
inte acceptera nu att det är en ras bland 
andra raser? Det kan ju verkligen inte vara 
kontroversiellt på något sätt, inte med 
tanke på till exempel Saarloos Wolfhond, 
som skapades av Leendert Saarloos, 
Nederländerna. Han experimenterade 
under 1930-talet med att korsa schäfer 
med varg. Hans mål var att förbättra 
schäferrasen och han höll sig därför med 
ett stort hägn av avelsdjur. Hans ras, 
”europeisk varghund”, bestod av 75% 
schäfer och 25% varg. Han försökte under 
30 år att få hybriderna erkända som ras, 
men lyckades inte under sin livstid. 1975 
lyckades hans efterträdare att få rasen 
erkänd av Holländska Kennelklubben till 
hans ära. Internationellt blev rasen erkänd 
1981. 

Mentaliteten var det viktigaste
Här kan man ju tänka sig att domarna vill 
kolla mentaliteten ordentligt, kanske hur 
mycket varg de kan provocera fram, men 
en eurasier? Till saker hör ju att den egen-
skap som var den viktigaste vid skapandet 
av ”vår” ras var mentaliteten, att få fram 
en lugn och stabil familjehund. Hur tror 
dessa domare att våra hundar fungerar 
hemma, tror de verkligen att våra eurasier 
hugger omkring sig och kastar sig paniskt 
runt, vem skulle kunna ha en sådan hund? 
Hur skulle då rasen kunna vara så populär 
bland barnfamiljer som den är? Här är ett 
exempel då en domare sa till en utställare: 
”Jaha nu vill jag bara tala om för dej att 
90% av dom här hundarna hugger folk , 
bara så du vet det”.  Ägaren sa då: ”Den 
här hugger inte folk i alla fall”, och fick till 
svar: ”Om det nu är så att han inte hugger 
då har du ju tur som är en av dom andra 
10% då”. 

Här ett annat citat från en eurasierägare: 
”Vi hade en domare som talade om för 
mig att eurasier var den värsta ras han 
visste....”.

Kan de inte tänka sig att det är själva 
utställningssituationen och deras eget 
beteende som framkallar en misstänk-
samhet hos hundarna? Eurasiern läser 
av människor ypperligt, om en domare 
smyger omkring och beter sig mystiskt blir 
ju hunden förstås helt annorlunda än om 
det är en frejdig person som ler och skojar 
lite med ägare och hund.

Tål inte att det är en reserverad ras?
Det verkar verkligen finnas domare 
som försöker provocera fram något hos 
eurasier för att bevisa att det är något 
fel med rasen, trots att det står i reglerna 
att: ”Hunden ska i ringen inte utsättas för 
andra retningar än sådana som den i sitt 
dagliga liv kan tänkas bli utsatt för”. En 
utställare skriver: ”Så var det en domare 
på en utställning som betedde sig skumt. 
Det var som att han ville att hunden skulle 
backa vid hanteringen och när den inte 
gjorde det så försökte han nästan få till 
det. Xxx brydde sig inte vid hanteringen 
så då satte han sig på huk nästan tryckt 
emot sidan på Xxx och klämde och kände 
väldigt noggrant, höll i huvudet med båda 
händerna och kollade i ögonen m.m. Han 
var väldigt närgången vid hanteringen. 
Han var trevlig i övrigt men han ville få 
fram en reaktion, det märktes.  
Han gjorde inte likadant på rasen som var 
före eurasierna…”. 

Kan det vara så att de helt enkelt inte 
förstår sig på en eurasier? De klarar inte av 
att det står i rasbeskrivningen att det är en 
reserverad ras, nej, då ska de till varje pris 
bevisa att det är något fel på de hundarna 
som backar, istället för att ta sig lite tid. 
Ytterligare en utställare berättar om en 
situation: ”De var hur som helst reserve-
rade och ville inte riktigt gå med på att 
han kände igenom dem utan dansade 
runt lite grann. Han gav dem ingen chans 
att se vem han var utan sa bara ”Jaha, 
ja så här kan ju den här rasen vara, och 
jag AVSKYR det!” med stor betoning på 
avskyr”. Den eurasierägaren är av åsikten 
att ”vissa domare vill ha vår ras social och 
framåt som t ex labradorer och premierar 
de individer som är så. Känns inte riktigt 
OK eftersom det i rasstandarden står att 
de är reserverade men ska tillåta hante-
ring. Alltså bör individer som är på detta 
sätt inte automatiskt få sämre i kvalité för 
det, men tyvärr har jag varit med om det 
vid fler än ett tillfälle”.

En annan utställare skriver: ”En domare 
skickade ut hunden för att den hade så 
svagt temperament: Hunden rullade ned 
svansen under tandvisningen och det 
skulle den inte ha gjort...”. 

Det verkar som att den här avogheten 
mot eurasier har eskalerat under de 
senaste åren, den utställare som skrev om 
domaren som nu ”avskyr” att eurasier är 
reserverade inte alls hade den attityden 
för några år sedan. Man kan ju även fråga 
sig varför de domare som inte alls gillar 
rasen ändå tar på sig att döma eurasier? 

rättelse: 
Årets 
arbetande 
eurasier 
2011
På grund av en feltolkning av 
beräkningsregler så är resultatet 
för ”Årets arbetande eurasier” 
ändrat. Ny vinnare är Kicki Samu-
elsson och Essmania’s Emira på 
80 p. Grattis!

Tävlingarna ”Årets arbetande eurasier” 
och ”Årets vackraste eurasier” är nedlagda 
från och med den 1/1 2012.

styrelsen och Pr-kommittén

Kicki och Emira har fortsatt sina framgångar på 
lydnadsbanan, den 14 april i år i bengtsfors så 
blev Essmanias Emira den 3:e eurasiern att ta 
lP1! Hon fick 182p och det blev klassvinst!

Ett halvår senare, under Mydog 2003. den danska domaren Marianne baden 
FOtO: EriK siKKEMa

  
hade stort tålamod vid tandvisningen, och laika fick ett rött band till slut.
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kanon kan då dels skyllas på hundens brist 
på smaklökar. Sjuk blir han inte heller av 
den unkna laxen då hundarnas magsäck 
har en mycket bättre motståndskraft mot 
magåkommor.

Så man skall nog inte förmänskliga sin 
hund i detta avseende heller. En hund 
är en hund och skall behandlas som en 
sådan även när det gäller maten. Nu finns 
det åtskilliga ”hushållsgrisar” till hundar 
som kan äta allt utan att för den delen ta 
någon skada av det, men jag tror att ett 
bra foder i grunden är att föredra. Sen om 
det slinker ner en köttbulle eller två ibland, 
det tror jag knappast någon lider av.

Jenny byström Holm

Gourmet eller gourmand
Jag har ofta förvånats över att vår 
hund verkar kunna äta samma 
foder, dag ut och dag in, utan att 
klaga på den bristande variatio-
nen. Visst finns det original inom 
det mänskliga släktet också som 
till exempel glatt tuggar på sam-
ma havregrynsgröt varje morgon 
i 90 år, men de skulle knappast 
vilja ha den gröten morgon, mid-
dag och kväll. 

I boken ”Hund Encyklopedin” från Royal 
Canin, kan man läsa om de väsentliga skill-
naderna som finns mellan en människa 
och en hund när det gäller både förmågan 
att bryta ner maten och på vilket sätt vi 
föredrar att få vår mat serverad. Hos oss 
så startar själva matsmältningsprocessen 
redan i munnen där vi tuggar vår mat 
noga och vår saliv innehåller också 
enzymer som hjälper till att bryta ner 
maten. Hos en hund ser det inte riktigt ut 
på samma sätt. Evolutionen har sett till att 
hunden har kvar reflexen att äta upp sin 
mat så fort som möjligt för att förhindra 
att någon stjäl bytet från dem. Dom slukar 
snarare sin mat utan att tugga särskilt 
noggrant. Hos hundarna finns det heller 
inget enzym i saliven utan den som står 
för det mesta av matsmältningsarbetet är 
själva magsäcken. 

Skillnaderna blir väldigt tydliga när man 
ser till rent vetenskapliga fakta: hos 
människan står själva matsmältningsap-
paraten för ca 10 % av kroppsvikten, hos 
hunden upptar den bara 2,7 % av vikten. 
Vår magsäck i sin tur svarar för bara en 
tiondel av matsmältningsprocessen 
medan den hos hunden är hela 2/3 av 
deras matsmältningsapparat. I och med 
att det är sådan stor skillnad i vart själva 
nedbrytningen startar och äger rum så 
har även hunden mycket högre syrahalt 
i magsäcken. Hela 6 gånger högre halt 
av klorvätesyra gör att deras mage inte 
bara har en bättre nedbrytningsförmåga, 
den har även en utomordentligt effektiv 
barriär mot maginfektioner. 

Av detta kan man nu börja förstå att en 
hund mår bäst av att äta samma mat dag 
ut och dag in. Deras kropp är uppbyggd 
på ett sådant sätt och deras matsmält-
ningskanal är mycket mindre än hos en 
människa vilket gör att det till och med 
kan vara skadligt för hunden att få kosten 
ändrat från dag till dag.

Men okej att det är bättre för hundarna 
med samma kulor till frukost och middag, 
varför tröttnar dom inte?

Hundar har inte riktigt samma sätt att 
uppskatta mat som vi människor. Vi vill att 
maten skall se tilltalande ut på tallriken, 
att den skall vara tillagad och lagom salt/
söt och aromatisk. Detta bryr sig inte 
hunden ett dugg om. Till skillnad från oss 
så har hundarna mycket färre smaklökar. 
Människan har ungefär 9000 smaklökar, 
hunden bara dryga 1700. Något som däre-
mot spelar störst roll i valet av mat om du 
frågar Karo är: doften (eller skall man säga 
lukten). En hund har upp till 200 miljoner 
luktsinnesceller på en yta som är 100 
gånger större än hos människan som med 
sina futtiga 5–20 miljoner luktsinnesceller  
knappast kan känna alla doftskiftningar 
som hunden kan. Nu skall vi nog inte gå in 
på vad vi tycker är trevliga dofter för där 
är inte människa och hunden heller riktigt 
överens.

Vad blir då slutsatsen? En hunds matsmält-
ningsapparat är mycket mindre än hos 
människan vilket gör att de behöver en 
betydligt mer lättsmält mat för att de skall 
kunna tillgodogöra sig näringen på bästa 
sätt. Men de bryr sig inte nämnvärt om 
maten är varm/kall eller vackert upplagd, 
här är det hundens luktsinne som styr. 
Och att sedan mattes älskling kan tycka 
att en gammal sur lax som han hittat i sko-
gen luktar utmärkt och dessutom smakar 

Men inget går ju upp  
FOtO: JEnnY bYstrÖM HOlM 

mot en köttbulle.

Mmm, vilken fest... 
FOtO: JEnnY bYstrÖM HOlM rasmOntrar PÅ gÅng

Stockholm Hundmässa

Pr- och informationskommittén söker folk som vill jobba med att bygga/bemanna 
rasmontern vid ”stora stockholm” 15–16 december 2012.

Obs! monterhundarna måste vara äldre än 9 månader för att få vistas i montern.

Är du intresserad? Hör av dig till: 
susanna söderberg: susanna.soderberg@hotmail.com 

Ylva malmbom: malmbom@msn.com

MyDog Göteborg

det skulle vara roligt med en rasmonter även under mydog 3–6 januari 2013,  
men då behövs det många som ställer upp!

med en eventuell anmälan följer ett ansvar att bemanna montern varje dag  
under de fyra dagarna, öppettider kl 9–17 torsdag till söndag. 

klappvänliga monterhundar över 9 månader är välkomna,  
med tillhörande eurasierkunnig husse/matte.

intresserade hör av sig till anna frisk på e-post: loeki@telia.com

JulannOnsering
så var det dags att fundera på julannonser till eurasierbladet nr 4 som kommer i 
december. man kan välja att annonsera i färg eller svart/vitt. vill man ha färgannons 
gäller endast helsida, dock kan du gå ihop med någon annan annonsör och dela på en 
helsida.

för att det ska bli färgannonser så måste vi ha in minst fyra helsidor/annonser och sen 
fyra till osv. för att vi ska få ihop det ekonomiskt. först till kvarn gäller, alltså man får 
plats med sin färgannons i tur och ordning som annonsen/annonsmaterialet kommer 
in eller man bokar plats. för svart/vitt gäller inte det utan då måste man bara se till att 
få in annonsen innan sista manusstopp.

Priser: 
färg helsida 750 kr (vill man ha championannons i färg gäller samma pris som för färg 
helsida) 
svart/vitt helsida 350 kr 
svart/vitt halv sida 200 kr

innan du gör din annons, om du gör den själv, var snäll och kontakta oss i redaktionen 
för instruktioner.

sista manusstopp för nr 4 är 1 november.

vi hoppas på många annonser till nästa nummer!

mailto:malmbom@msn.com
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Perfekt, inkallningen gick som en dans! 
Hundmöten, klick klick! Nu kunde jag ju 
inte låta honom gå och titta på mig hela 
tiden. Han blev nästan som en sån där 
jobbig arbetande hund, en sån som inte 
jag vill ha, men det var en rolig tid och 
intressant att se att man även kan träna in 
nya moment och få superbra kontakt med 
en relativt gammal hund, Loeki är ändå 6 år. 

Hur gick det då på rallytävlingen? Jättebra, 
vi fick 95 poäng av 100. Mycket av det 
beteendet som jag var ute efter med 
klickern sitter kvar, men det behövs ändå 
en stunds klickande i början av varje trä-
ningspass, och då och då under träningen 
för att upprätthålla intresset och glädjen 
hos honom. Nu ska vi börja träna in nya 
moment, med klicker förstås! 

anna Frisk

Man kan visst lära gamla 
hundar att sitta
eller: kan man göra om sin eurasier till en border collie?

Under våren gick jag och Loeki 
en kurs i rallylydnad, vilket visade 
sig vara en träningsform som pas-
sar oss bra. 

Loeki gillar att vara lydig och duktig om 
han får en belöning, och när man tränar 
rallylydnad kan man belöna både med 
rösten och med godis (hans uppfödare 
sa förresten redan när han var 6 veckor 
att han var en ögontjänare!). Det gick så 
bra på kursen att jag anmälde oss till en 
tävling i juni. Nu är det så att på tävling 
får man bara belöna med rösten, inget 
godis, och trots att jag hade en bit stekt 
kött i fickan och hade smörjt in fingrarna 
med god köttlukt så tappade han intresset 
när han upptäckte att han inte fick något 
smaskens efter några skyltar. Han gick 
långsammare och långsammare, började 
sen sniffa på marken, det var ju många 
hundar som hade tävlat på banan innan 
oss. Vi fick många små poängavdrag för 
sträckt koppel, men när han då och då 
fokuserade på mig och lyssnade så gick 
det riktigt bra, vi kunde ha fått 71 poäng 
om inte jag hade klantat mig och tagit 
i hunden vid sista skylten (för godkänt 
resultat ska man ha minst 70 av 100). 

Trots av vi tränade flitigt under sommaren 
så var det den där spontana kontakten 
och fotgåendet som aldrig gick att få till 
utan godis i handen. Hade anmält mig 
till en ny tävling 4 augusti med målet 
att då ha en riktigt bra kontakt så att vi 
skulle komma runt banan utan ett enda 
sniffande på marken.  Hur sjutton gör de? 
Det där med klicker ville jag testa, såg ju 
att många körde det med sina hundar för 
att få in mer exakthet och få bra kontakt. 
Jag tog två privatlektioner för en duktig 
klickertränare, Anna Barnö. Oj, vilken 
skillnad!

Jag provade klickerträning med Laika för 
många år sedan, men jag fick aldrig till 
det ordentligt då, hon var inte så intres-
serad. - Ge hit godiset direkt, verkade hon 
tänka och krafsade mig på benet. Det var 

inget proffs som höll kursen, vi skulle som 
hemuppgift efter första lektionen lära 
våra hundar att spola toaletten, vilket inte 
var så realistiskt för oss, så både jag och 
Laika tröttnade snabbt.

Med Loeki var det en helt annan sak, han 
fattade direkt vid inklickningen vad det 
gick ut på, och tröttnade aldrig. ”Klicka nu 
då, snabba dig!” verkade han vilja säga, 
och han till och med stod och tittade på 

hyllan där jag la klickern efter träningen 
och ville att vi skulle träna mera! Jag 
klickade in honom när jag satt och tittade 
på TV, och efter det kom han fram och 
satte sig framför mig så fort jag slog på 
den. Jag klickade på promenaderna när 
han tittade på mig, och plötsligt hade jag 
en hund som inte drog i bandet längre! 
När han gick lös kom han titt som tätt 
fram till mig för att kolla om det inte skulle 
komma ett klick när han tittade på mig. 

Klickerträning
Att lära hunden att klicken är 
roligt kräver ett riktigt gott mjukt 
godis i små bitar. Att lära in en 
betingad förstärkare (eller ett 
belöningsljud=bra) är grunden 
för att bedriva all klickerträning.

När hunden har förstått att ”klick” betyder 
att belöningen (godiset) är på väg, då kan 
du börja din träning. När du klickar skall 
belöningen alltid komma efteråt, även om 
du har klickat ”fel”, bry dig inte om det 
utan fortsätt bara träningen. Ofta tar det 
en liten stund innan vi får upp godiset ur 
fickan men det gör inte så mycket, våra 
tränarfärdigheter ökar också efterhand. 

Man kan se klicket som en kamera, du 
kan belöna i exakt samma sekund som 
hunden gör rätt, det är det som är så 
finurligt. Hunden lär sig snabbt, tycker det 
är positivt, träningen blir effektiv, och på 
köpet får du en mer arbetsglad hund.

För att lära hunden sambandet mellan 
klick och belöning gör du så här: 
Börja hemma gärna inomhus så störnings-
fritt som möjligt, när hunden tittar på 
dig (ögonkontakt) klickar du och ger en 
godis. Upprepa detta ca:10 ggr. Du kan 
t ex sitta i soffan och hunden är framför 
dig. Egentligen spelar det inte så stor roll 
vad hunden gör, i detta skedet. Det viktiga 
är att du inte lockar på hunden. Vill du så 
ha hunden sittandes framför dig. Här blir 
vi ju lite godismaskiner men ingen blir 
gladare än hunden. När du tror att hunden 
lärt sig sambandet mellan klick-ljudet 

och godisbiten kan du testa att klicka 
när hunden är upptagen med någonting 
annat eller bara tittar åt ett annat håll. 
Om hunden vänder sig mot dig har den 
förstått sambandet. Du kan också testa 
att gå in i ett annat rum och klicka för att 
se om hunden kommer springande. Då 
vet du med säkerhet att hunden har blivit 
”inklickad”. När du tränar detta behöver du 
inte säga någonting, själva klicket betyder 
för hunden att belöningen är på väg.

Nu kan du testa att ta träningen utomhus. 
Har du en störningskänslig hund, kan du 
prova att klicka in hunden sittandes på en 
parkbänk innan du börjar använda klicken 
mer i vardagen. 

Hundar gör massa bra saker varje dag, 
prova att börja klicka och belöna dessa. 
Det kan t ex vara att gå fint på promena-
den eller i möte med andra hundar, när 
hunden lägger sig i korgen, hälsar fint 
på en granne eller för ögonkontakt. Ju 
mer du belönar hunden för att den gör 
någonting bra ju mer kommer den att 

upprepa det beteendet. Och glöm för all 
del inte godiset efter varje klick.

anna barnö, klickerinstruktör,  
driver Canis avdelning Göteborg och 

Kungsbacka

Läs mer om klickerträning på Anna Barnös 
blogg: www.klickersnack.blogspot.se 
(där finns även filmer så man se klicker-
träning i praktiken)

så här uppmärksam är loeki nuförtiden när vi är på tävlingsbanan! 
FOtO: lEna sandstEdt

Klickern till vänster har en mjukt och svagt klick, skönt för både hund- och 
FOtO: anna FrisK

 
människoöron. den till höger har ett högre och skarpare ljud, bra när man ska klicka på avstånd.

anna barnö 
FOtO: susannE Gulin

Efter artikeln skrevs tävlande vi en gång till och 
det gick väldigt bra, loeki hade uppmärksam-
heten på mig hela tiden och resultatet blev 98 
poäng och en andraplats. FOtO: lEna sandstEdt

http://www.klickersnack.blogspot.se/
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Ella, en eurasier med sLO
Jag har världens mysigaste eura-
sier. Fast det säger nog alla om 
sina hundar.

Hon är fem år gammal och en klok och 
förstående hund. Fullt frisk, men hon har 
drabbats av klolossning eller som det så 
vackert heter, symmetrisk lupoid onycho-
dystrofi (SLO). Vad jag vet idag är Ella den 
enda eurasiern med just denna sjukdom.  

Vad är då SLO?
Jag är då inte ett proffs på denna sjukdom 
och mycket finns att läsa på internet om 
den. Men jag ska försöka berätta lite i 
korthet för er så ni förstår lite mer. 

SLO är en autoimmun sjukdom. Det 
innebär att immunförsvaret felreagerar 
och förstör kroppsegen vävnad, i detta 
fall klorna som gör att klorna lossnar från 
pulpan och det orsakar stor smärta för 
hundarna.

Sjukdomen är mer utbredd hos vissa 
raser än andra. De som har varit hårdast 
drabbade är schäfer, bearded collie, 
riesenschnauzer, rhodesian ridgeback, 
greyhound, dobermann, labrador 
retriever, golden retriever, west highland 
white terrier, cavalier king charles spaniel, 
dvärgpudel och dvärgschnauzer med 

flera raser. Men det är mest utomlands. I 
Sverige är det främst gordon setter och 
Irländsk setter, riesen och bearded collie 
som drabbas men rhodesian ridgebacken 
har också kända fall.  

Ofta börjar det med att någon enstaka klo 
lossnar men det slutar oftast i att de flesta 

klorna lossnar eller måste opereras bort 
av veterinär. Infektioner och reaktioner 
på olika typer av läkemedel är tänkbara ut-
lösande faktorer. En annan förklaring som 
föreslagits är att hormonomställningen 
i samband med dräktighet kan trigga 
igång klolossning. Hos människor vet man 
att även psykisk belastning, till exempel 
stress, sorg eller större förändringar i livet 
kan utlösa autoimmuna sjukdomar, liksom 
olika andra sjukdomar. Vilken roll dessa 
faktorer verkligen spelar är ännu inte 
klarlagt enligt forskare.

Vilka varningstecken kan man se?
I vårt fall upptäckte jag att Ella kände stort 
obehag när jag klippte hennes klor och att 
klorna inte var lika fasta som de normalt 
varit, de var lite mjukare i konsistensen. 
Sedan tvättade hon den ena framtassen 
väldigt energiskt. När jag kikade på tassen 
trodde jag först det var ett klobrott, vilket 
kan hända hundar. Så jag bokade tid hos 
veterinären för just ”klobrott”. När jag kom 
in så tittar den unge veterinären på mig 
och kikar igen på Ellas tass och drar upp 
tassen och luktar på den och säger ”detta 
är inte ett klobrott”. Varav jag blir iskall. Vi 
låter söva ner Ella och veterinären tar en 
pincett och i princip petar på den ena klon 
som lossnar från pulpan. 

När han kikar på de andra klorna ser vi 
att det pyser var ur en klo och under klon 
vid trampdynan. Som hundägare vill man 
bara dunka huvudet i bordet och säga 
”VARFÖR har jag inte sett detta tidigare 
och vad har jag gjort som har orsakat 
detta?”. Man lider med sin lilla hund som 
ligger på bordet och inte kunnat säga 
”matte jag har ont”. Vi fick en ny veterinär, 
mer erfaren, men som aldrig kommit i 
kontakt med SLO innan. Hon fick ringa 
till andra som har mer erfarenhet av 
sjukdomen. Efter en månad fick vi låta 
söva Ella igen och operera bort en klo på 
vardera baktass och flera på framtassarna. 
Då skickades även en sporre på analys och 
en biopsi av klofalsen på en annan klo för 
att diagnostisera just denna sjukdom. 

Finns det botemedel?
Nej, man kan inte bota denna livslånga 
sjukdom som går i skov. Men man kan 
stävja den genom ständig behandling 
med kortison, samt att tillföra fettsyror i 
maten. Jag ger Ella Viacutan (fettsyror) i 
maten förutom kortisonet. Har man tur så 
är inte skoven så nära inpå varandra. Det 
finns både mildare och allvarligare former 
av sjukdomen.

Vad kan man göra?
I akutfasen när klorna lossar och pulporna 
blir blottade innebär det stora smärtor 
och obehag. Det blir många veterinärbe-
sök och hunden behöver både smärtlind-
ring och medicinering. Man måste oftast 
operera bort de sjuka klorna så att det får 
växa ut nya klor. För att utreda om hunden 
har denna sjukdom så tas det olika tester. 

De tar biopsi på en infekterad klo och 
vanligtvis så amputeras en klo som är frisk. 
Oftast tar de då en sporre som en hund 
klarar sig utan och som gör minst skada, 
och skickar den på analys. Ella har en 
mildare form enligt analysen. 

Under den smärtsammaste tiden är det 
mest de basala som man kan göra med 
hunden. Väldigt korta koppelpromenader 
med skydd för tassarna, och i början 
bandage och skor så man skyddar den 
blottade pulpan. De klor som växer ut är 
oftast väldigt sköra och trasas lätt sönder 
igen. 

Hur lever vi med SLO?
Nu lever vi ett fullt normalt hundliv med 
långa skogspromenader och mår gott. 
Men vi har alltid ett eller två ögon på 
klorna för att se om någon förändring 
skulle uppstå. De klor som växte ut var 
förvånansvärt starka och ingen har trasats 
sönder.

Ella är full av liv och älskar att vara ute 
och springa med sin sambo Zack. Nyligen 
blossade sjukdomen upp igen och nu kör 
vi en ny kortisonkur vilken nog kommer 
att vara resten av hennes liv. Frågan är 
bara hur stor dos kortison hon kommer 
att behöva framöver. Just nu äter hon en 
ganska stor dos för att förhoppningsvis 
”mota Olle i grind”. Men jag är rädd att jag 
snart måste ringa till min fantastiskt fina 

veterinär Gudrun igen och säga ”Hej, nu 
bråkar två framklor igen…”. 

Det finns fantastiskt fina upplysande sidor 
på Internet om just klolossning:

www.agria.se/hund/artikel/
forskning-kring-sjukdomen-slo

www.skk.se/Global/Dokument/Uppfod-
ning/HSS/HSS-nr-4-2011-artikel-om-
klolossning.pdf

anna blom

två klor som är angripna och man ser att de har expanderat och släppt från pulpan.  
FOtO: anna blOM

 
Men de är torra och det kommer inget var ur dem ännu.

Ellas ena framtass efter operationen förra sommaren. På denna tass amputerades 
FOtO: anna blOM

 
även en sporre för att skickas på analys. Vi fick åka tillbaka till veterinären för att söva henne då 
bandagen behövdes bytas.

Ella, världens mysigaste eurasier (enligt matte). 
FOtO: anna blOM

Ella med sina mockasiner.  
FOtO: anna blOM

 
Hon fick ha skor på sig och fick bara koppel-
promenader flera veckor efter operationen.

http://www.agria.se/hund/artikel/forskning-kring-sjukdomen-slo
http://www.agria.se/hund/artikel/forskning-kring-sjukdomen-slo
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/HSS/HSS-nr-4-2011-artikel-om-klolossning.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/HSS/HSS-nr-4-2011-artikel-om-klolossning.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/HSS/HSS-nr-4-2011-artikel-om-klolossning.pdf
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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

Edeängs 
Carin Yngvesdotter-Krook 

Bjuråker 
Tel: 0653-620 15 

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

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

Järpéns Puppies 
Kristina Järpén 

Gullringen 
Tel: 0492-224 18 

Mobil: 070-577 42 90

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 

Hemse 
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: 

arachun 
Lisbeth och Mike Ravn Bolin 

Bornholm, Danmark 
Tel: +45 289 472 05 

Daqela’s 
Gitte Børgesen 

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

röntgenresultat
Reg.nr Namn Kön HD ED Patella

S64327/2009 Cristal De Neige Fanny T B UA UA

S64329/2009 Cristal De Neige Felicia T A UA

SE63277/2010 Cool Surprise J-Sons Viggo H A UA UA

SE40938/2010 Coryana's Karamell T A UA

SE26060/2011 Essente Qamourette Qia T A UA

SE52712/2010 Essmania's Hidalgo H B UA

SE29055/2010 Risan Gårdens Itra T A UA UA

SE65936/2010 Fridlyckans Dixon H A UA

S67789/2008 Foxfire Yupiter H A UA UA

SE64479/2010 Järpéns Puppies Demeter T A 2 UA

SE24979/2010 Killingmyrens Arina T B UA UA

S59864/2009 Kitune's Bianca T B 1

S59867/2009 Kitune´s Robin Hood H C UA

SE43937/2011 Kvarnsjölidens Sudden H UA

SE18786/2011 Leiionspitz Ravishing Ravelli H A UA UA

SE58994/2010 Lizz Rosa Av Geehrbacch T A UA UA

S55576/2008 Lovely Megan's Cheer T B UA UA

SE25932/2010 Lovely Megan's Erin Brockovich T A UA

SE36324/2010 Lundvangs Ivanhoe H D UA UA 

SE38170/2011 Three C's Lovely Alladin H A UA UA

Kennelregister

ett hjärtligt tack till er alla som kom till 
eurasierträffen i fjällnora den 15–16/9.

reportage och bilder kommer i nästa tidning.
styrelsen
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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

Kennelträff i Lysekil
Söndagen den 5 augusti hade kennel Essmania´s 
och Leiionspitz gemensam eurasierträff i vackra 
Lysekil. 

30-talet eurasier med mattar och hussar kom och de mest 
långväga gästerna kom ända från södra Tyskland med sin 
vackra eurasierhane Ari och svenskfödda Shadow. Men det var 
även fler långväga gäster då det även var holländare och några 
norrmän med. 

Trevligt att det var så många som kom. Vädret hade vi med oss 
och det var perfekt hundväder, inte för varmt även om det nog 
var en och annan med två ben som hade önskat sig mer sol.

Vi träffades vid Stångehuvud, en vacker plats vid havet i Lysekil. 
Stångehuvud är ett naturreservat så här var det koppel som 
gällde för de fyrbenta. Vi promenerade på de vackra klipporna 
i den vackra miljön. Pratade, tipsade, gosade och åt medhavd 
matsäck/fika och det är alltid så trevligt att få träffa sina ”valpar” 
igen. För att kunna utveckla sitt avelsarbete så måste man också 
se vad det blev av de små som vuxna. Att ha sådana här träffar 
är viktigt i det arbetet.

Marita & anette
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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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