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Ordförande har ordet 
Året är snart till ända och just nu är det väldigt 
mörkt ute, i alla fall när man bor på landet utan 
upplysta gator. 

Det är då man behöver tända ljus och stjärnor i fönstren för att 
orka med en regnig och mörk höst. Välkommen advent med 
glögg och pepparkakor. Nygräddad saffransbulle, knäck som 
kokar på järnspisen och skinkan som griljeras i ugnen. Njut av 
alla dofter och glöm inte julklappen till din bästa vän. En fyrfota 
vän som alltid finns till för oss.

Jag vill till slut belysa några aktiviteter under 2013:

Årsmötet är den 9 mars 2013. Se kallelse i tidningen och på 
hemsidan.

Avelskommittén kommer att bjuda in till ett uppfödarmöte 
lördagen den 18 maj 2013. Inbjudan kommer i nästa nummer.

Vår officiella utställning blir den 19 maj 2013 i Degernäs som 
vanligt. Finns det någon i vårt avlånga land som vill hjälpa till så 
hör av Er. Att jobba i utställningskommittén är roligt, intressant 
och lärorikt.

Jag vill tacka alla i styrelsen och kommittéer för gott samarbete 
under 2012 och önska alla medlemmar en riktigt 

God jul och gott nytt år!
Eva ohlsson 
ordförande

redaktörens rader
Hej Så är det snart jul igen och nytt år, tänk vad tiden går fort. I 
skrivande stund så faller snöflingorna tätt här i Mora vilket jag 
tycker är skönt, jag är trött på allt regnande och torkande av 
tassar. När snön och kylan kommer blir det så rent och fint och 
det är lite mer tacksamt när man har städat och för att inte tala 
om hur mycket ljusare det blir ute. Sen är ju inte snöskottning 
det roligaste men det ger lite träning i kroppen och är rätt skönt 
att stå där ute på kvällen när det är tyst och lugnt och man kan 
gå där och fundera för sig själv medans man skottar vidare.

Jag har beslutat mig för att detta blir mitt sista Eurasierbladet 
för den här gången. Känner ingen glädje och inspiration längre 
att jobba med detta, i alla fall just nu. Om man ska göra ett 
bra jobb så är det viktigt att det också är skoj. Nu får andra ta 
över och i redaktionen har vi varit ett bra gäng som har jobbat 
bra ihop och de kommer säkert att fortsätta i den andan men 
givetvis behövs nya friska idéer, så känner du dig manad att 
hjälpa till så hör av dig till redaktionen. Dock behöver redak-
tionens redigerare avlastning snarast. Fick inte mycket respons 
på annonsen i förra numret, endast en person hörde av sig, 
dock inte med den kunskapen vi sökte. Vi är en stor klubb med 
nästan 500 medlemmar men inte många som vill göra något, 
vilket är synd.

Jag hoppas i alla fall att ni alla kommer att finna något läsvärt 
i detta års sista nummer och glöm inte att skicka in bidrag till 
nästa nummer som beräknas komma ut någon gång i mars.

Jag vill tacka mina medarbetare i redaktionen för trevligt 
samarbete och önskar er alla lycka till med det fortsatta arbetet 
med tidningen.

En God Jul & Gott Nytt År 
till er alla från oss i redaktionen!

Marita Carlstedt

avelskommittén 
informerar
Så är det då snart slut på det här året, inrappor
teringen om sjuka hundar har varit väldigt trögt. 
Vi kommer under nästa år åter igen kontakta 
försäkrings bolagen för att kunna få en statistik på 
hur det ser ut med dessa sjukdomar. Har du något 
att inrapportera kontakta avelskommittén.

Ett uppfödarmöte planeras i samband med Eurasierspecialen 
2013. Mer information kommer i nästa nummer av Eurasierbla-
det 2013.

Hanhundsregistret som finns på klubbens hemsida ska 
revideras, ni som vill ha med era hundar i registret uppmanas 
att skicka in uppgifterna om era hundar på nytt så att registret 
blir aktuellt.

Kravet är att hunden är röntgad UA, A eller B på höfterna, röntgad 
UA på armbågarna, inte har patellaluxation, är utställd efter 15 
månaders ålder med lägst ett 3:e pris i kvalité samt att han inte har 
fler än 5 kullar eller fler än 24 valpar. 

Skicka ett foto till avelskommittén och tala om att du vill ha 
honom med i hanhundsgalleriet. Avelskommittén kontrollerar 
att uppgifterna är korrekta och lägger sedan in honom i listan. 
Vi rekommenderar att du låter ditt namn och adress visas på 
SKKs hunddata, det är dit eventuella intressenter hänvisas för 
kontaktuppgifter.

Avelskommittén önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

ingegerd Eriksson och Eva ohlsson

Kallelse till årsmöte
för svenska eurasierklubben
Lördag 9 mars 2013 i Örebro
Plats:   örebro brukshundklubb, karlslund 104, örebro 

för vägbeskrivning se www.orebrobk.nu

tid: 13:00

motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till 
styrelsen senast 14 dagar innan årsmöte. skickas till klubbens sekreterare, laila Johnson, se sid 4.
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Hudcancer – hos hund?
Att hudcancer (malignt melanom) 
kan drabba alla dessa människor 
som i likhet med Björn Ranelid 
tycks tro att solen är något som 
bör brukas flitigt, det kommer 
väl knappast som någon över
raskning.  Men att det även kan 
drabba dem som aldrig i hela 
sitt liv exponerat sin hud för den 
skadliga UVstrålningen, jag syf
tar då på våra lurviga hundar, det 
var i alla fall för mig en oväntad 
nyhet.

Malignt melanom är en elakartad form av 
hudcancer som utgår från en pigment-
fläck. Pigmentfläcken är oregelbunden till 
sin form och större än 6 mm i diameter. I 
de flesta fall får man hudcancer på grund 
av för mycket solande, men i ungefär 10 
procent av fallen är det oklart varför man 
har drabbats. Ärftlighet tros dock vara en 
stor faktor. Och när det kommer till våra 
hundar så kan man knappast anklaga dem 
för att ligga och steka sig på stranden i för 
stor utsträckning.

Melanom står för ungefär fyra procent av 
en hunds tumörer. De flesta melanomen 
som sitter i huden hos en hund är 
godartade, men får en hund ett malignt 
(elakartat) melanom i huden är det precis 
som för oss människor en mycket allvarlig 
sjukdom med en dålig prognos. Melanom 
är den vanligaste tumören i munhålan på 
hund, och tyvärr är melanom i munnen 
i princip alltid elakartade. Nu är inte 
eurasier någon ras som oftare brukar 
drabbas av melanom än andra raser, det 
är däremot: schnauzer, dobermann, skotsk 
terrier, airedaleterrier, golden retriever och 
cocker spaniel.

Maligna melanom är mycket spridnings-
benägna och sprider sig i första hand 
till lokala lymfknutor och lungor. Endast 
kirurgi är inte tillräckligt om det finns 
tecken på att tumören spridit sig. De 
vanligaste kompletterande behandling-
arna som cytostatika eller strålning har 
visat sig vara mindre effektiva, eftersom 
melanomen inte är speciellt känsliga mot 
dessa terapier.

På SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) 
håller man för tillfället på att forska om 

en ny behandling av melanom där man 
använder sig av ett immunostimulerande 
vaccin. Detta görs i samarbete med en 
forskargrupp på Akademiska sjukhuset. 
Resultaten av dessa vaccinationer 
verkar lovande och finns publicerade i en 
veterinärmedicinsk tidskrift.

Som jag skrev i inledningen, jag hade 
ingen aning om att hundar kunde drabbas 
av pigmentförändringar eller hudcancer. 
Därför blev jag så konfunderad när jag 
tidigt i somras under min dagliga jakt 
efter fästingar på Fonzo, snubblade 
över ett födelse märke jag aldrig tidigare 
lagt märke till. Fläcken satt bakom ena 
frambenet, på sidan av kroppen och var 
ungefär lika stort som våra gamla 10 
öringar. Formen var väldigt oregelbunden 
och färgen skiftade från svart till olika 
nyanser av brunt. 

Tänkte att det nog var lika bra att låta 
veterinären få titta på det och även hon 
tyckte att födelsemärket var lite för stort 
och konstigt för att man bara skulle bortse 
ifrån det. Däremot hade inte heller hon 
hört talas om att hundar kunde få sådana 
hudförändringar men som hon sa: hundar 
kan i princip drabbas av alla sjukdomar 
som vi människor kan få.

Så det blev till att operera bort märket och 
skicka iväg det för analys. Själva ingreppet 
gick snabbt, det var ju ingen stor bit som 
skulle tas bort, och Fonzo fick komma 

hem igen redan samma eftermiddag. Lite 
lätt yr var han väl och den där konstiga 
tratten som han hade fått på sig var ingen 
höjdare till en början. Helt plötsligt stötte 
man omkull saker som man lätt kunnat 
slinka förbi tidigare (t ex lilla 1,5 åriga 
Theo). Men efter någon dag med tratt så 
lärde han sig snart att den var ett utmärkt 
verktyg för att skyffla upp sin älskade boll 
så det löste sig fint. Även Theo tyckte att 
det var jättekul att Fonzo hade smyckats 
med en sådan attiralj, inte nog med att 
man fick knuffas ännu lite mer, man kunde 
även stå och kasta in hundgodis i tratten 
som Fonzo på något vis lyckades smaska 
i sig.

Det blev en nervös väntan innan veteri-
nären efter ca en vecka ringde upp och sa 
att det inte rörde sig om någon elakartad 
form. Däremot tyckte hon att vi skulle 
hålla lite utkik så att han inte fick några 
fler, otrevliga, födelsemärken. Så nu är 
det inte bara fästingar vi letar efter med 
luskammen, nu jagar vi även fula fläckar. 
Har inte sett några fler och tror nog att det 
bara var en engångsföreteelse, men visst 
fick man sig en tankeställare. Funderar 
om man skulle ta och köpa en sån där 
UV-dräkt åt inte bara ungen utan kanske 
en åt hunden också...för det blir nog lite 
kladdigt om man ska smörja med solkräm!

Jenny byström Holm

källor: www.slu.se, www.svt.se

att bli försedd med tratt var väl inte så skoj till en början. 
Foto: JEnny byströM HolM
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svenska Kennelklubbens 
policy för digitala medier 
Svenska Kennelklubben och dess 
anslutna klubbar har en positiv 
inställning till att medlemmar 
uttrycker sina åsikter i de digitala 
medier som finns i dag. SKKs 
medlemmar är organisationens 
främsta ambassadörer och de har 
en central roll när det kommer till 
att sprida information och kun
skap om Svenska Kennelklubben 
och SKKanslutna klubbar. Det 
finns dock vissa begränsningar 
beträffande vilken information 
medlemmar får sprida vidare i ex
empelvis bloggar, på Facebook, 
Youtube, Twitter och liknande. 

Inom ramen för medlemskapet i en 
SKK-ansluten klubb har medlemmar vissa 
skyldigheter gentemot Svenska Ken-
nelklubben. Den som är förtroendevald 
får exempelvis inte röja, utnyttja eller 
förmedla information som vederbörande 
har tillgång till på grund av sin ställning. 
Det handlar om: 

•	enskilda medlemmars personliga eller 
ekonomiska förhållanden, 

•	 sekretessbelagda uppgifter, 

•	SKKs/klubbens upphovsrättsskyddade 
material eller annat skrivet material som 
är SKKs/klubbens egendom. 

Svenska Kennelklubben eftersträvar en 
god medlemskultur där förtal, förolämp-
ningar eller mobbning av medlemmar 
eller andra inom SKK inte förekommer – 
inte heller i sociala medier. Detta framgår 
tydligt sedan det infördes i SKKs grund-
regler. Grundregel 1:3 stadgar att det 
åligger varje medlem i SKK-organisationen 
att handla och uppträda på sådant sätt 
att det inte skadar eller motverkar SKK 
eller dess medlemsorganisationer, och 
att inte uttala sig nedsättande om enskild 
medlem. 

Medlemmar som deltar i konversationer 
i sociala medier bör följa vissa regler. 
Inom SKK ser vi följande punkter som 
viktiga ledstjärnor i den digitala 
kommunikationen: 

•	att vara öppen och tydlig 

•	att bidra med kompetens 

•	att vara ärlig och ansvarstagande 

•	att vara artig och visa gott omdöme 

•	att visa respekt för andra 

•	att respektera upphovsrätten 

•	att i företroendevald post inte agera 
utifrån privata preferenser 

Var öppen och tydlig 
Uttalar du dig i egenskap av medlem i 
Svenska Kennelklubben ska du vara noga 
med att alltid berätta vem du är och i 
vilken klubb du är aktiv, och vara tydlig 
med dina egna intressen i sammanhanget. 
Det är särskilt viktigt att du berättar var 
du är aktiv när du framför dina privata/
personliga åsikter i frågor som rör Svenska 
Kennelklubben eller din klubb. Komplette-
ra gärna ditt inlägg med ett förtydligande 
av typen: ”De åsikter och synpunkter som 
redovisas här är mina egna och delas inte 
nödvändigtvis av min klubb eller SKK”. 

Bidra med din kompetens 
Skriv inlägg och bidra gärna till dialogen 
inom dina specialområden. Tänk på 
att kunskapsnivån kan variera avsevärt 
mellan olika diskussionsforum. Tycker du 
att ett inlägg bör besvaras men känner 
dig tveksam till forumet eller är osäker på 
om din kompetens är tillräcklig just i det 
fallet, överväg att i stället tipsa någon på 
Svenska Kennelklubbens kansli och låta 
dem svara. 

Var ärlig och ansvarstagande 
Har du gjort ett misstag och lämnat 
felaktig information – erkänn det och 
rätta det omedelbart. Sociala medier ger 

dig närmast oändliga möjligheter att 
uttrycka dina åsikter, men med detta följer 
ett ansvar. Av Svenska Kennelklubbens 
stadgar, § 1 mål, framgår bland annat att 
SKK ska informera och sprida kunskap 
om hundens beteenden, dess fostran, 
utbildning och vård. SKK ska vidare 
skapa och bevara goda relationer mellan 
omvärlden och hundägaren. Att du som 
medlem i SKK är ärlig och visar att du 
tar ansvar för dina inlägg, även om du 
skulle göra ett misstag, skapar förtroende 
både för dig som person och för Svenska 
Kennelklubben. 

Var artig och visa gott omdöme 
Var alltid vänlig och artig. Kortfattade 
meddelanden, som det ofta handlar 
om i sociala medier, kan av mottagaren 
uppfattas som mycket hårdare än vad 
sändaren avsåg, i synnerhet i diskussioner 
där parterna har skilda uppfattningar. 
Även om du uppfattar ett påstående om 
Svenska Kennelklubben, om din klubb 
eller om en enskild medlem som mycket 
negativt eller felaktigt, undvik att trappa 
upp konflikten. Håll dig lugn, tydliggör 
din ståndpunkt så sakligt som möjligt och 
undvik pajkastning. Använd ett vårdat 
språk och undvik svordomar och annan 
jargong som kan väcka anstöt. Var aldrig 
nedlåtande i tonen när du talar om andra 
personer och tala inte illa om konkur-
renter. Tänk på att även en kommentar 
som du riktar till en viss person ofta läses 
av många fler, exempelvis konkurrenter, 
medlemmar och icke medlemmar. Tänk till 
en gång innan du postar dina inlägg och 
använd ditt sunda förnuft, då ger du ett 
sansat och seriöst intryck. 

Respektera andras rätt att uttrycka sig 
Yttrandefriheten är en grundläggande 
rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det 
innebär att var och en är i sin fulla rätt att 
ge uttryck för både positiva och negativa 
åsikter om Svenska Kennelklubben. Att 
människor utanför organisationen talar 
om Svenska Kennelklubben och vår 
verksamhet – och kanske inte alltid i 
positiva ordalag – är en realitet som varje 
enskild medlem och även SKK i stort 
måste acceptera och kunna hantera. 

Respektera upphovsrätten 
SKKs officiella logotyper och varumärken, 
och även klubbarnas, får endast användas 
för godkända ändamål. Det är inte 
tillåtet att använda en logotyp som privat 
profilbild eller på en blogg som är din 
privata. Använd aldrig andras material 
utan tillåtelse och var noga med att ange 
källor och följa de upphovsrättsliga regler 
som gäller för olika publikationer. När du i 
exempelvis ett inlägg på facebook länkar 
till någon annans webbplats/sida, var 
noga med att kontrollera vem du länkar till 
och visa tydligt att det är en extern länk. 
Var medveten om att det kan uppfattas 
som om Svenska Kennelklubben/klubben 
rekommenderar ett visst företag eller står 
bakom en viss åsikt. Det finns också en 
risk att innehållet i den sida eller på den 

webbplats du länkar till ändras till något 
som Svenska Kennelklubben/klubben inte 
vill förknippas med. Var därför källkritisk 
och länka bara till platser som drivs av 
seriösa ägare. 

Agera inte utifrån privata intressen 
som förtroendevald 
Det ställs stora krav på förtroendevaldas 
integritet, och det ska stå helt klart att du 
som är förtroendevald representerar SKK, 
står bakom organisationens ställnings-
taganden och inte agerar utifrån privata 
preferenser. Detta bör särskilt beaktas vid 
användandet av sociala medier. Generellt 
gäller att din uppgift som förtroendevald 
är att agera vägledande och att dela med 
dig av den kunskap och information du 
har. Det är samtidigt viktigt att komma 

ihåg att du har tystnadsplikt; du får inte 
föra vidare alla typer av uppgifter, exem-
pelvis om medlemmar, som du tagit del 
av i din tjänst eller genom ditt uppdrag. 
Tystnadsplikten omfattar även dig som 
är adjungerad till en styrelse, revisor eller 
ingår i valberedning – och det även efter 
att du lämnat ditt uppdrag. 

Kontakta kansliet 
Om du i ett digitalt forum upptäcker vad 
du anser vara otillbörliga kommentarer, 
bilder eller liknande om Svenska Kennel-
klubben eller någon SKK-ansluten klubb, 
eller om någon enskild medlem/förtroen-
devald, kontakta Svenska Kennelklubbens 
kansli. 

skk

© macloo (CC by-nC-nd 2.0)

uPPrOP frÅn valberedningen
svenska eurasierklubben (sveuk) har ca 500 medlemmar, 
och arbetar för att bevara eurasiern som en sund och 
vacker hundras. klubben anordnar interna aktiviteter för 
medlemmarna som träffar, föreläsningar och utställningar, 
samt ger ut en klubbtidning, eurasierbladet, fyra gånger 
om året. sveuk är den största rasklubben inom ssuk, 
specialklubben för spetsar och urhundar.

för att klubben ska kunna fortsätta med verksamheten 
söker vi nu personer som vill engagera sig. Ju fler som 
jobbar ju mindre tid behöver varje person lägga ner. 

styrelsens medlemmar behöver ha en god integritet och 
de ska själva vara villiga att följa, och sprida, sveuk:s och 
skks riktlinjer och regler angående  avel, uppfödning, 
hundhållning och rasens specifika egenskaper (mer om 
föreningens mål och verksamhet finns i stadgarna, se 
klubbens hemsida www.eurasierklubben.se under ”Om 
klubben” och ”styrelsen”).

sveuk strävar efter en god stämning och hög kamratanda 
– alla eurasierägare ska vara välkomna till oss och våra 
aktiviteter, både helt nya och mer erfarna hundägare! 

På grund av att flera eldsjälar nu vill trappa ner sitt arbete 
och lämna över till nya förmågor söker klubben nu personer 
till olika poster inom styrelsen. 

du som vill engagera dig i styrelsearbetet, hör av dig till 
valberedningen genom att kontakta anna frisk, e-post 
valberedning.sk@eurasierklubben.se eller tel 031-703 47 17 
(kvällstid) alt. 0723-29 47 17, eller susanna söderberg, e-post 
valberedning@eurasierklubben.se eller tel 0156-357087 alt. 
076-2730621 eller Ylva malmbom, e-post valberedning1@
eurasierklubben.se eller tel 0763-480 313.

styrelsen söker även personer som är intresserade av 
att ingå i de olika kommittéerna. ett speciellt område 
som klubben behöver många fler som hjälper till med är 
utställningskommittén, som planerar och genomför den 
årliga eurasierspecialen, där mer än 130 eurasier med sina 
ägare och familjer träffas i maj (Pingsthelgen) för en officiell 
utställning och andra aktiviteter. 

valberedningen kan förmedla kontakten. Hör av dig till 
någon av oss!

http://www.eurasierklubben.se
mailto:valberedning.sk@eurasierklubben.se
mailto:valberedning@eurasierklubben.se
mailto:valberedning1@eurasierklubben.se
mailto:valberedning1@eurasierklubben.se
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Varför tycker utställnings
domare inte om eurasier? 
några reflektioner över artikeln i nr 3 av eurasierbladet

Som uppfödare, utställare (dock 
av annan ras) och exteriördomare 
av bl a rasen eurasier tänkte jag 
ge min syn av saken. 

Vad mina domarkollegor har sagt och 
gjort tänker jag inte kommentera. Utan 
det här är enbart min syn av rasen och 
utställarna/handlers. 

Som ras är eurasiern en mycket ung ras, 
som har tagits fram genom att korsa 
chow-chow, keeshond och samojed. Tre 
relativt typlika hundar, både exteriört och 
mentalt. Men man kan fortfarande ibland 
se att någon av raserna slår igenom mer 
än den andra. Chow-chow är en lugn, 
stabil ras. Till temperamentet självständig, 
trofast men aningen reserverad. Den 
tycker inte om att stå i centrum, utan 
är lite mer tillbrakadragen till sin natur. 
Keeshonden, lättlärd, livlig, nyfiken men 
kan samtidigt vara något avvaktande 
mot främlingar. En larmande vakthund. 
Samojeden. Positiv, envis, självständig, 
trygg, vänlig och älskar att arbeta med 
sin förare. Av dessa tre raserna har vi fått 
eurasiern. Självsäker, lugn hund med hög 
retningströskel. Vaksam och uppmärksam. 
Den kan vara reserverad mot främlingar. 
Står det i standaren. 

Så ställer jag frågan. Vilken typ av eurasier 
strävar uppfödarna efter? Vilka egenska-
per vill man bevara? Är det den självsäkra, 
lugna hunden med hög retningströskel. 
Eller den vaksamma, uppmärksamma och 
något reserverade hunden. För mig är det 
två helt olika individer. Den förstnämnda 
är den som står stadigt på jorden, och inte 
hetsar upp sig i onödan. Den andra lite 
mera osäker på sig själv och sin omgiv-
ning. Den sistnämnda kräver en ”stark” 
ägare som själv står stadigt på jorden. 
Eurasiern är inget unikum när det gäller 
mentalitet. Det finns ett flertal raser, där 
det i standarden står att rasen skall vara 
reserverad mot främlingar. Och det av 
olika anledningar. De hundarna har i de 

flesta fall en arbetsuppgift som vakt/vall/
bevakning, eller larmhund. 

Eurasiern är kanske i första hand inte 
en stadshund, eller en hund som man 
springer på en massa kurser med, och 
utsätter för både det ena och det andra, 
utan en hund som skall fungera i den egna 
familjen/flocken. Och trivs med det. Man 
ser många gånger hundar – och – ägare, 
som är näst in till otränade för uppgiften 
när de kommer till en utställning. Det är 
kanske till och med första gången. Och 
så kräver man att hunden skall uppföra 
sig. Och det är inte så sjyst mot hunden. 
Och vad händer då i många fall? För en 
del hundar blir det en chock. Hunden 
har ingen aning om vad som förväntas 
av den. Den kommer till en plats med en 
massa andra hundar, som utsöndrar stress, 
nervositet, oro, löptikar, hormonstinna 
hanar osv osv. Tänk efter! Har ni gett er 
hund en chans att tränas för uppgiften? 
Man kanske skall vänta med utställnings-
debuten, tills hunden har kommit över 
sina trots- och mognadsåldrar. Ge hunden 
– och framförallt – sig själv en rättvis chans. 
Åk på en utställning, utan hund och titta 
hur det går till. Iaktta och lyssna på hur 
många utställare gör. Och se vad du inte 
skall göra. Alla hundar måste tränas inför 
en utställning. Oavsett ras. De ställs stora 
krav på en utställningshund, att låta sig 
hanteras av en främmande människa. 
En del hundar kräver mer träning, andra 
mindre. Jag har själv en ras av ”teaterras”, 
som älskar att stå i centrum, men jag har 
också haft individer, som trots träning inte 
uppskattar den här formen av tillställning. 
Och det är bara acceptera. Det är likadant 
med oss människor. Alla älskar inte att stå 
i centrum. 

Många gånger så för också ägaren/
uppvisaren över sin oro och nervositet 
till hunden. Och för att släta över sin 
osäkerhet och nervositet, så klappar man 
hunden lite extra, med orden – såja det 
kommer att gå jättebra. Kliar lite till. Och 
när hunden börjar konstra och backa, 
så får den lite godis också. M a o får den 

belöning för ett oönskat beteende. Stå rak 
i ryggen, visa din hund att du är den starka 
ledaren. Att hunden kan lita på dig. Att det 
kommer en främmande människa för att 
ta i din hund är helt i sin ordning. Du har 
betalat för det. 

Vad vill jag säga med det här? Jo, eurasiern 
som ras är inte mera annorlunda än någon 
annan ras. Men tiden i ringen är så begrän-
sad för alla parter, så det gäller att komma 
förberedd och försöka göra det bästa för 
alla inblandade. Så ge rasen, din hund och 
framförallt dig själv en bättre förutsätt-
ning nästa gång du tänker ställa ut din 
hund. Träna och förbered er. Uppsök 
platser med andra hundar och människor, 
en mindre utställning, en brukshundklubb 
eller dylikt. Gå bara runt. Ställ inga krav. 
Vänd dig till hundkunnigt folk. Det är som 
när man skall lära sig cykla. En del får ha 
stödhjul, eller en hjälpande hand i början, 
men när man väl har fått in tekniken, så 
går det som på räls. 

Eurasiern är en trevlig ras men som i 
många fall kräver en viss förståelse. 

Lycka till i framtiden!

Gunsan

Vi önskar alla en skön julhelg  
och ett härligt 2013

Essmania’s
Anette Essman

essmanias.zoomin.se
0523-611118

Leiionspitz
Marita & Göran Carlstedt

www.eurasier.se
0250-663064



Kennel Orionstjärnan 
önskar ALLA 

En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Valpar planeras till våren!
Vid intresse...hör av er!

www.orionstjarnan.se Ellinor Andersson, Ängelholm | Tel: 042-68431, 070-66 80 431 | www.coryanas.se | ellinor_andersson@telia.com 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar Coryanas Kennel

 Ägare:  
Ami och Conny Gustavsson, Tranås

ami@calypso.se

Svensk utställningschampion

Coryana’s Kalvin 
”Teddy”
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En makalös eurasierhelg
Hejsan! Jag vill berätta om en helt 
makalös helg i Högbo bruk, Sand
viken i början av september.

Makalös på fler sätt...uruselt väder och en 
aldrig sinande lervälling att klafsa runt i 
och fantastiska framgångar för mina två 
grabbar Risan Gårdens Dizel och Risan 
Gårdens Hulken. Har endast varit på 
JHKKs utställning i Svenstavik och denna i 
Sandviken i år.

Bokade stuga i Medskogssjöns camping 
direkt efter Stora Stockholm förra året när 
jag hörde att det var en tredagarsutställ-
ning. Åkte med min kusin Gunilla (Gullan) 
Hallgren som har Lejonvindes’s kennel för 
leonberger. Två eurasier och två leonber-
ger så var bilen nästan full...och då tryckte 
vi in utställningstält, burar, hundmat, 
sängkläder, mat och dryck, extra kläder 
osv ja ni kan säkert tänka er...sen fanns 
det inte på kartan att det skulle kunna 
bli dåligt väder efter den här sommarens 
regnväder så vi hade inte så vattentåliga 
kläder och skor kan jag säga.

Det var intressanta startider denna helgen: 
fre 10.00 lör 09.00 sön 08.00... ju bättre det 
gick desto mer firande...hu!

Dizel blev BIR tre dagar i rad för olika 
domare, helt sanslöst! En kompis till mig 
och Gullan, Nettan Söderkvist var där med 
sin dotter Isa (13 år) som tävlar i junior-
handling. När det gick så bra för Dizel att 
han skulle vara med i gruppfinal så bad jag 
Isa att visa honom. Hon är jätteduktig och 
hon lyckades se elegant ut i gummistövlar 
till och med i regnrusket viket inte jag 
gjorde kan jag säga (hade inte ens gum-
mistövlar med utan bara gympadojjor 
och hur dom luktade efter tre dagar i regn 
vill ni inte ens veta!!). Nu åkte de ut men 
när det är en sån stor utställning med så 
många åskådare så vill man självklart att 
ens hund skall visas på bästa sätt! Det är 
fantastisk kul att stå på sidan och se sin 
hund visas så fint! Hon fick även visa Dizel 
på lördagen i gruppfinalen och även i 
championklassen på söndagen då jag helt 
plötsligt hade två hundar med...

För Morris (Hulken) gick det även fantas-
tiskt bra! På fredagen tog han sitt andra 
cert (Svenstavik det första...) blev andra 
bästa hanhund efter Dizel! Stort tack till 

Marita Carlstedt (kennel Leiionspitz) som 
visade honom! Hans båda föräldrar är 
förresten Leiionspitz hundar och även 
Dizels pappa...

På lördagen blev han även då andra bästa 
hanhund efter Dizel och tog sitt tredje 
cert...man trodde ju inte att det var sant!! 
Då visade Gullan honom! Ja ni förstår ju 
att det går ju inte utan goda kamrater som 
hjälper en när det går så bra! Jag träffade 
även Ingegerd (kennel Just Pix) Dizels 
förre ägare och Jocke, jättekul!

Skickade SMS varje dag till min uppfödare 
Karin Hallgren, Risan Gårdens kennel 
och jag tänkte i mitt stilla sinne undrar om 
hon tror att jag fått rena snurren! Så fina 
resultat varje dag! Så tack Karin för dessa 
fantastiska hundar från dig! 

Har även hunnit med ett öppen klass 
viltspår och ett varsitt första pris med 
grabbarna i sommar men sen har den 
tidiga snön satt P för vidare spår...men 
vi kommer igen för såklart vill jag ha två 
dubbelchampions nu ! Utställning och 
viltspår!! Det vore nåt!

Har även tävlat lydnad klass 1 med Morris 
men där får vi nog dessvärre träna mer...

men då har vi nåt att jobba med för det är 
ju det som är kul, att träffa kompisar och 
träna tillsammans vad det nu än är man 
håller på med.

Tråkigt nog har Dizel patella och Morris D 
höfter MEN vad jag vill visa är att du har 
så kul med din hund/hundar ändå! Du kan 
ju fortfarande ställa ut din hund såklart, 
ha trevliga helger som jag och Gullan nu 
hade med våra hundar, gå viltspår mm. 

Det är ju endast en mindre del av oss 
hundägare som är uppfödare utan vi 
allra flesta är ju «vanliga» hundägare och 
man får inte glömma bort att man har ju 
fortfarande samma fina hund i kopplet! 
Och man har «sin» uppfödare som man 
kan få råd och tips ifrån! Mitt tips är att 
hålla hunden i god kondition för det 
stärker upp och stabiliserar muskulaturen 
på din hund. Att jag skriver så beror på att 
min veterinär Karin Landin kollat upp båda 
mina hundar noggrant eftersom jag vill 
veta om jag motionerar dem rätt, dvs för 
lite eller för mycket! Fick svaret att de är i 
perfekt kondition, starka och fina muskler, 
kul att höra! Det sämsta man kan göra 
är ändå att «ställa» av sin hund för att du 
tror att du inte kan göra någonting med 
den för då håller den längre. Må så vara, 

En stolt Carina med sina ”grabbar”. 
Foto: CHanEttE södErkvist

men en hund är ju ändå lyckligast om 
den får vara hund! Allt måste naturligtvis 
vara med måtta, jag håller inte på och 
hopptränar Morris till exempel eller cyklar 
mil efter mil, men jag har dem ofta lösa 
i skogen och en timmes rask promenad 
varje morgon i ur och skur blir det alltid. 

Carina larsson, sveg

isa med dizel vid söndagens bir-final i Högbo. till höger Wolfmoor China (biM). 
Foto: CHanEttE södErkvist

resultat under 2012
120902 skk int. Högbo bruk sandviken, 
domare Walter schicker tyskland,  
risan gårdens dizel 
excellent 1chkl ck 1 bhkl cacib bir

120902 skk int. Högbo bruk sandviken, 
domare Walter schicker tyskland,  
risan gårdens Hulken 
excellent 4 chkl 

120901 skk int. Högbo bruk sandviken, 
domare espen engh norge,  
risan gårdens dizel 
excellent 1chkl ck 1 bhkl cacib bir

120901 skk int. Högbo bruk sandviken, 
domare espen engh norge,  
risan gårdens Hulken 
excellent 1ökl ck 2 bhkl cert r-cacib 
svensk utställningschampion 

120831 skk int. Högbo bruk sandviken, 
domare Per svarstad,  
risan gårdens dizel 
excellent 1chkl ck 1 bhkl cacib bir

120831 skk int. Högbo bruk sandviken, 
domare Per svarstad,  
risan gårdens Hulken 
excellent 1ökl ck 2 bhkl cert r-cacib

120804 skk int. utställning svenstavik, 
domare marianne Holmli norge,  
risangårdens Hulken 
excellent, 1ökl, ck, cert, r-cacib, 2 bhkl 

120804 skk int. utställning svenstavik, 
domare marianne Holmli norge,  
risangårdens dizel 
excellent, 1chkl, 3 bhkl
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Diskvalificerande fel
stora pigmentförluster

I Eurasierstandarden står det 
under diskvalificerande fel:  
”Stora pigmentförluster” 
När är det stora pigmentförluster 
och när är det inte? Detta är alltid 
en bedömningsfråga som säkerli
gen kan uppfattas på olika sätt.

Det står i rasstandarden ”nostryffeln skall 
vara medelstor och svartpigmenterad”, så 
pigmentförlust på nosen är ej önskvärt. 
När det är pigmentförlust på nostryffeln är 
den mer åt brun-lila hållet, kan även vara 
mer som rosa om den är väldigt mycket 
pigmentförlust. Ibland är den bara ljusare 
mitt fram på nostryffeln, men om det är 
mycket pigmentförlust är det även ljust 
på sidorna. Det verkar vara mer vanligt att 
väldigt ljusa eurasier har pigmentförlust 
på nostryffeln, men det förekommer även 
på eurasier med mörkare färg (se bild 1). 
Äkta pigmentförlust ska inte förväxlas 
med s k ”vinternos”, som  är när en hund 
får ljusare nos på vintern då vi har färre 
soltimmar men som blir svartpigmenterad 
på sommaren. 

I Svenska Eurasierklubbens raskompen-
dium som togs fram i samband med en 
domarkonferens 2008 står ”Enligt de tyska 
rasklubbarna är eurasier med pigment-

förlust på nosen ej önskvärt, men blir 
diskvalificerande först när även läpparna 
saknar svart pigment”. Uppgiften har inte 
gått att verifiera. 

Om läpparna står det i standarden: ”Läp-
parna skall ha strama, svart pigmenterade 
kanter”. Det är inte speciellt vanligt med 

pigmentförlust på läpparna, här finns dock 
en bild på en eurasier med rosa underläpp 
(se bild 2).

Om ögonlockskanterna står det: ”Ögon-
lockskanterna skall vara väl åtliggande och 
ha svart pigment”.

Andra delar på eurasiern som ska vara 
svart enligt standarden är klor och 
trampdynor: ” Klorna skall vara kraftiga 
och mörkpigmenterade. Trampdynorna 
skall vara hårda, tjocka och ha svart 
pigment.”

Eurasiervalpar kan födas med rosa 
nos och klor utan att det är något fel, 
pigmenteringen kommer oftast inom 
några veckor. När man bedömer en 
eurasiers pigmentering på nos, klor och 
trampdynor med tanke på avel så ska det 
göras i vuxen ålder.

Pigmentförluster har stor ärftlighet, det 
kan man se i avelsarbetet, och man bör 

med försiktighet använda individer med 
pigmentförlust, och anlagen bör absolut 
inte dubbleras. Se mer om riskerna med 
pigmentförluster nedan.

Felfärgade eurasier
I rasstandarden står ”Alla färger och 
färgkombinationer är tillåtna utom helvit, 
vitfläckig och leverfärg”. En felfärgad 
eurasier anges alltså som ej tillåten i 
standarden, men det anges inte som ett 
diskvalificerande fel, vilket skulle kunna ge 
upphov till feltolkningar och tveksamhe-
ter angående om det verkligen är tillåtet 
att avla på dessa individer. Självklart är det 
ej tillåtet att avla på individer som konsta-
terats vara felfärgade, det är en genetisk 
avvikelse som inte alls hör hemma i rasen. 
Vi har därför även valt att ta upp kategorin 
felfärgade eurasier i den här artikeln.

Helvita eurasier
För att reda ut det här med helvitt i 
eurasier har vi tagit hjälp av genetikern 
och biologen Susanne Lindsteding, 

1. En eurasier med stor pigmentförlust 
på nostryffeln.

2. En eurasier med pigmentförlust på underläppen, man ser tydligt att läppen är rosa. Eurasier
almanacka 

2013
Årets 

JulklaPPstiPs
finns nu att beställa via mail på adress 

ordforande@eurasierklubben.se

almanackan kostar 110 kr/st + porto och 
leverans från mitten av december.

ViLL Du jObba mED  
EurasiErbladet?
redaktör
vi söker en redaktör som vill ta ansvar för att leda och planera arbetet i redaktionen, hålla kontakten 
med annonsörer och i samarbete med klubbens ordförande arbeta för att styrelsens och de olika 
kommittéernas resultat/arbete speglas i klubbtidningen. Om du är intresserad, och helst har en del 
erfarenhet av redaktionellt arbete, hör av dig till anna frisk via e-post: loeki@telia.com

redigerare
vi söker även dig som kan jobba med adobe indesign och Photoshop och som kan tänka dig att bistå 
ordinarie redigerare med layout och enklare bildhantering m.m. Är du intresserad eller har frågor om 
uppdraget, hör av dig till Hugo krantz: hugin@mac.com
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Tyskland. Hon har själv eurasier och har 
ett stort intresse i rasen och dess färger 
och har förklarat för oss skillnaden mellan 
en vit eurasier (felfärgad) och en korrekt 
färgad ljus eurasier.

Det ”helvit” som nämns i standarden är i 
själva verket vad som annars är känt som 
”créme” i andra raser, alltså det som kallas 
”recessiv gul” i genetiska termer. Dessa 
hundar föds alltid vita eller crémefärgade, 
och utan den svarta dorsala randen (ål) 
på ryggen som är normalt för nyfödda 
eurasiervalpar och där svart mask är en 
del av den randen. Den här randen kan 
vara så liten som bara lite svart på nosen 
och en svart svanstipp, men den ska alltid 
finnas där på en eurasiervalp. Om det 
inte finns där, kommer valpen att vara 
”helvit”, oavsett den faktiska pälsfärg den 
får som vuxen, vilket kan vara ganska 
rödaktig.  Att det därför förekommer att 
ägare och uppfödare till helvita eurasier 
ändå kallar dem för crémefärgade (eller 
”ljust creméfärgade”) är nog för att den 
crémefärgade skiftningen runt öronen 
är typiskt för recessivt gula hundar, alltså 
de genetiskt sett helvita, och det gula 

kan öka med hundens ålder, spridas över 
ansiktet och på ryggen på hunden ända 
till änden av svansen. Som ordet ”recessiv 
gul” indikerar, ärvs färgen som en enkel 
autosomal, monogen recessiv egenskap. 
Det är identiskt med gult i labrador retrie-
ver eller i rasen hovawart, och med det 
röda i den irländska röda settern eller vitt 
i akita eller samojed, det är hos alla dessa 
hundar orsakat av samma allel i genen. Så 
när samojeden korsades in vid eurasierns 
tillkomst så tillförde den inte bara de 
positiva egenskaperna bättre fertilitet och 
ökad rörlighet, utan också den för rasen 
icke önskvärda genen för helvit. 

Man kan alltså dra slutsatsen att det finns 
eurasier som många skulle kalla ”vita”, 
men som har en perfekt acceptabel 
pälsfärg, medan andra eurasier, som kan 
se ut att vara fawn eller ljusröda faktiskt 
är ”vita”.  Det som är avgörande är att en 
helvit (felfärgad) eurasier har vita morrhår! 
Har eurasiern svarta morrhår (eller, på 
gamla hundar, att de har varit svarta) så 
är det en ”normalfärgad” eurasier och är 
korrekt enligt standarden. Har den vita 
morrhår (som samojederna har) så är den 

helvit och bär på den recessivt gula allelen 
i genen och ska således registreras som 
vit, och ska därmed absolut inte användas 
i avel så att det förs vidare. Avkommor 
av två helvita eurasier blir alltid helvita. 
Genom att uppfödare konsekvent inte för 
vidare det ”helvita” i eurasier så gör det 
också att det är extremt sällsynt (bild 3). 

Vitfläckiga eurasier
En annan kategori felfärgade eurasier är 
de vitfläckiga eurasierna. Det kan vara 
stora vita fält som på s.k. ”pintos” på 
engelska eller vitskäck på svenska (bild 4 
och 5). Eller det kan röra sig om mindre 
oregelbundna (dvs inte liksidiga) vita fält. 

Anlaget för vitfläck kom även det in när 
samojeden infördes i eurasierns genpool, 
men  inte för att, utan trots att, samojeder 
är vita. ”Helvit” och ”vitfläck” har genetiskt 
ingenting med varandra att göra. De vita 
fläckarna uppstår på grund av avsaknad av 
pigment, och till skillnad från den helvita 
allelen i genen, som inte på något sätt 
påverkar eurasierns hälsa, så finns det 
risker med nedsatt pigmentering vilket är 
fallet vid vita fläckar/pintos. Forskning har 

påvisat att det kan påverka både hälsa och 
funktionalitet hos hundar (se faktaruta).

På grund av detta är det viktigt att avla 
på ett ansvarsfullt sätt, och hålla eurasiers 
pigmentering under uppsikt. Ljusa läppar, 
nos, ögonlockskanter och klor är de första 
tecken på nedsatt pigmentering och bör 
inte underskattas.

Under de åren vi har haft eurasier i Sverige 
har det fötts en del eurasier med mer eller 
mindre vita oregelbundna fläckar, så som 
ett vitt ben, vita hakfläckar, vit bröstfläck 
m.m. Det man bör tänka på är att oavsett 
storlek på de vita fläckarna så finns alltid 
anlaget där och bör alltså användas 
med försiktighet och inte dubblas på. 
Det är lätt att se de vita fläckarna på en 
nyfödd valp, men de är redan vid några 
veckors ålder mycket svårare att upptäcka, 
framförallt på en ljus hund (bild 6).

Här är det viktigt att uppfödarna tar sitt 
ansvar och informerar om eventuella vita 
fläckar till sina valpköpare.  I Tyskland 
parar man aldrig två individer där det 
har funnits vitt eller där det förekommit 
att andra individer i kullen har haft vitt i 
pälsen som valp, dock anser man att rasen 
idag har större problem att ta hänsyn till 
än att helt plocka bort dem från avel.

För att mer eller mindre ljusa partier 
på hunden ska vara godkända enligt 
rasstandarden ska de vara liksidiga, d.v.s. 
den ena sidan av hunden ska vara en 
spegelbild av den andra, som hos en black 
and tan-färgad hund. Dessa markeringar 

3. Enligt rasstandarden är detta en helvit eurasier då den har vita morrhår. notera även pigmentförlusten på nosen, vilket är vanligt på ljusa eurasier. 

4. En vuxen eurasier med stora pigmentförluster, en sk ”pinto”. 

5. två eurasiervalpar med stora pigmentförluster. observera den delvis rosa trampdynan. 

6. valp med en vit tass. när hunden är vuxen är 
det troligen helt omöjligt att se det vita.
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är identiska med dem i shiba eller akita, el-
ler tantecken i dobermann och rottweiler. 
En fawn- eller creméfärgad eurasier kan ha 
dessa lätta markeringar och de kan vara 
mycket ”vita”, utan att faktiskt vara vitt i 
strikt mening enligt standarden. 

Leverfärg
I början av samojedaveln fanns brun i 
genpoolen i rasen och gav inte sällan 
hundar med leverfärgade ”punkter” 
(ögonlockskanter, nos, läppar), och det 
förekom även helt bruna samojedhundar. 
Brunt är i de nordiska hundraserna en 
mycket vanlig färg och förekommer 
t.ex. i siberian husky, alaskan malamute, 
grönlandshund, finsk lapphund och 
svensk lapphund. Eftersom det är mycket 
svårt att förskjuta en recessiv allel helt, är 
det mycket möjligt att de fortfarande finns 
brunt  - förmodligen mycket sällsynt - i 
genpoolen av samojeden. Då förstår man 
att det även i mycket sällsynta fall kan 
förekomma i eurasiern.

Det finns just nu en leverfärgad eurasier i 
Tyskland, vilket alltså är mycket ovanligt. De 
hade inte haft en sådan på många, många 
år i Tyskland, då det för ett par år sedan 
föddes en. Vi har fått låna några bilder på 
just den eurasiern, och man ser tydligt att 
den har leverfärgad nos, läppar, ögonlocks-
kanter och trampdynor (se bild 7–9).

Det gäller här samma som för de helvita 
hundarna, genom att uppfödarna kon-
sekvent inte för vidare den recessiva allel 
som ger leverfärgen (brun) i eurasier så gör 
det att är det också är extremt sällsynt.

Tungan på en eurasier är ofta helt blå eller 
har blåa fläckar. Den kan även vara helt 
rosa, även om det inte är speciellt vanligt. 
Det nämns inget i standarden om tungans 
färg. En eurasiervalp föds alltid med rosa 
tunga, de blåa fläckarna ses först vid 1½–2 
veckors ålder och utvecklas sedan ända 
fram till hunden är närmare sex månader. 
Man kan dock säga att saknar valpen blåa 
fläckar vid åtta veckors ålder så kommer 
tungan att förbli rosa, men har den vid 
åtta veckors ålder övervägande blåfläckig 
tunga blir den blå och har den endast 
några ensataka blå fläckar förblir den 
oftast fläckig.

I Tyskland besiktigar man alla valpar bara 
några dagar efter födseln där man går 
igenom och antecknar vita fläckar i päls, 
pigmentering m.m. Detta läggs sedan in 
i bedömningen när man avelsgodkänner 
hundarna vid ca 18–24 månaders ålder. 
Inom de tre officiella klubbarna i Tyskland, 

KZG, EKW och ZG måste en eurasier ha 
genomgått ett avelsgodkännande för att 
få gå i avel. Då går man igenom allt, så 
som mentalitet, storlek, pigmentering, 
tänder m.m.

Marita Carlstedt & anna Frisk

alla bilder publicerade med tillstånd av 
fotograferna.

källor: 
EurasiEr. raskompendium. sammanställt 
inför ssuk:s domarkonferens 18–19/10 2008.

lindsteding, susanne: Farbvererbung beim 
Eurasier (www.eurasieronline.de/farben.htm)

lindsteding, susanne: Fakta via e-post till anna 
Frisk. 

standard för eurasier. svenska kennelklubben.

Örtmedicin
Är du en av de lyckligt lottade 
som har både hund och träd-
gård? Visste du då att du har ditt 
alldeles egna naturapotek rätt 
utanför dörren som både du och 
din hund kan dra nytta av?

Innan du rensar upp i trädgården, anläg-
ger plats för nya blommor och örtbäddar, 
ta först en titt och se vad trädgården har 
att bjuda på helt på egen hand i form av 
växter vi ofta betraktar som ogräs. För det 
kan vara just ogräset som är trädgårdens 
största medicinska resurs!

”Örtmedicin är vår äldsta medicinska 
behandlingsform och vi har sedan urmin-
nes tider behandlat oss själva såväl som 
våra husdjur med örter. I loppet av de sista 
10 åren har vi sett ett ökat intresse för ört-
medicin och andra så kallade alternativa 
behandlingsmetoder både till människor 
och djur” berättar Astri Hagenlund som är 
certifierad veterinär och akupunktör med 
västerländsk utbildning inom örtmedicin. 

Hon berättar att hon per dags dato 
troligen är en av få veterinärer i Norge 
med speciell utbildning inom västerländsk 
örtmedicin till hund. 

”Jag använder huvudsakligen örter jag 
blandar själv; individuellt anpassat till 
varje enskild individ och tillstånd. Örter 
i form av kosttillskott/hälsoprodukter är 
dock tillgängligt hos en del veterinärklini-
ker i Norge”. 

Rekommenderar du ibland örter som ett 
första steg i behandlingen mot olika besvär/
tillstånd hos hund? 

”Vid t ex okomplicerade besvär i 
luftvägarna (hosta, snuva), matsmältnings-
systemet (diarré, kräkningar, förstoppning) 
samt vissa hudbesvär (utslag, mindre sår, 
hot-spots) kan örter vara ett bra första-
handsalternativ.  För övrigt är det viktigt 
att komma ihåg att örter är lite beprövat 
på samma sätt som annan medicin - och 
örter ska naturligtvis inte ersätta nödvän-
dig veterinärbehandling”. 

Hon beskriver örtmedicinen som ett 
omfattande och komplext ämnesområde 
där olika hänsyn måste tas utifrån vilken 
art man behandlar. Astri behandlar i stort 

sett bara hundar på sin praktik och några 
få katter. ”Det är mycket man kan hjälpa 
sitt djur med bara man har viss kunskap 
om många vanliga och lättillgängliga 
örter”, säger Astri.

Finns det eventuella biverkningar vid 
användning av Örtmedicin?

”Ja, oftast i form av övergående art. 
Men att något är naturligt betyder 
inte automatiskt att det är ofarligt. 
Örter har generellt en ganska mild 
verkning något som kan vara värdefullt 
för att kunna hjälpa hunden att bli frisk. 
Medan skolmedicinen oftast har ett känt 
potent kemiskt verkningsämne har örter 
bokstavligt talat hundratals av kemiska 
förbindelser.  Och det är denna kombina-
tion av plantkemikalier som faktiskt är 
grunden till att örtmedicin har en sådan 
mild inverkan: de verkar bäst tillsammans 
för vissa av verkningsämnena är kraftiga 
och effektiva samtidigt som andra bidrar 
till att reducera eller ta bort möjlig 
oönskad effekt eller toxisk verkan. Men 
det är viktigt att komma ihåg att några 
örter kan vara mycket giftiga, några till 
och med dödliga i små doser. Andra örter 
kan förorsaka allergiska reaktioner och 
biverkningar i form av diarré, kräkningar 
och leverskada.  Det är därför viktigt att ha 
god kunskap om örterna och hur de ska 
användas.  

Å andra sidan finns det många örter med 
både medicinska och näringsmässiga 
egenskaper vi räknar som trygga, säkra 
och nyttiga. Dessa kan de flesta med 
intresse för örter lära sig att använda 
till egen hund under kortare perioder. 
Örtmedicinsk behandling av hund över tid 
och till mer allvarliga åkommor bör man 
inte experimentera med på egen hand, 
ta kontakt med örtkunnig veterinär eller 
örtmedicinerare.”

 Finns det hundar eller symtom/sjukdomstill-
stånd som inte ska behandlas med örter? 

”Generellt sett ska örter inte ges till 
dräktiga tikar, digivande tikar eller valpar. 
Ge heller inte örter till hund som redan går 
på mediciner, det kan i värsta fall leda till 
allvarliga biverkningar.”

Nedan följer några vanligt förekommande 
örter som kan användas till en rad vanliga 
symtom och tillstånd:

Maskros (Taraxacum)
Maskrosen är först och främst en ört för 
matsmältningen och det vet vi ju alla att 
en god matsmältning är en viktig del för 
god hälsa. Maskros smakar bittert, något 
som stimulerar hela matsmältningssyste-
met. Den verkar milt vätskedrivande och 
har avgiftande och rensande egenskaper. 
Blommorna har en svag smärtstillande 
effekt.

 
Foto:  sara lJustErFors

PintO OcH 
sJukdOmar
Även om det är så att en brist 
på pigment alltid är ett tecken 
på ofullständig utveckling av 
melanocyter och kan vara associerad 
med svåra funktionella defekter, 
t.ex. dödliga fölsyndromet hos 
hästar (Overo lethal White syndrom, 
OlWs, är en genetisk hästsjukdom 
som enbart drabbar skäckfärgade 
hästar), är hälsoriskerna för en eurasier 
med pintotecken enligt susanne 
lindsteding överdriven. den enda 
verkliga faran associerad med 
pintogenen i eurasier är sensorineural 
dövhet, liksom för raserna dalmatiner 
och dogo argentino (det är med 
största sannolikhet samma gen). 
men även denna risk är mycket liten, 
alla pintotecknade eurasier susanne 
lindsteding känner till (i och för sig 
inte så många, skriver hon) är lika 
friska och kan höra som alla andra 
med "normal" färg. 

Pintogenen ärvs i ett co-dominant 
sätt, så att alla tre tänkbara genotyper 
har, åtminstone i teorin, distinkta 
fenotyper: homozygot icke-pinto 
(standard), heterozygota (vita fläckar) 
och homozygot pinto (inte tillåtet 
enligt standarden). Problemet är att 
heterozygota fenotypen kan variera 
mycket i utseendet: vita fläckar på 
bröstet, tassar, haka eller svans är här 
vanligt, men ofta inte synliga mer på 
den vuxna hunden. ibland finns bara 
en enda vitt hår, omöjligt att hitta 
om du inte redan vet att det är där. i 
andra fall kan de vita fläckarna vara så 
omfattande att hunden nästan ser ut 
som en riktig pinto. Och naturligtvis 
beror då vitfläckigheten på andra 
genetiska faktorer än pintogenen.

9. Här är samma leverfärgade eurasier som 
vuxen.

7. En leverfärgad eurasiervalp med brun 
pigmentering istället för svart på nos, läppar 
och ögonlockskanten.

8. Här syns tydligt att valpen har bruna 
trampdynor.

http://www.eurasieronline.de/farben.htm
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Den är aptitstimulerande och kan vara bra 
för hundar som ska byta foder i perioden 
före, under och efter foderbytet. Maskros 
kan också ges vid matintolerans, förstopp-
ning, kolik och gasbildning i tarmarna. 
Själva maskrosroten stimulerar lever 
och gallblåsa och det används oftast en 
blandning av rot och blad vid behandling 
av kroniska hudproblem och reumatiska 
tillstånd.

Maskros kan också ha en viss effekt vid 
inflammation i bukspottskörteln. 

Unga, färska maskrosblad kan du hacka 
och blanda i fodret.

Nässlor (Urtica)
Brännässlor är det närmaste du kan 
komma ett fullvärdigt vitamin- och 
mineraltillskott i naturlig form och i tillägg 
innehåller nässlor närmare 30 procent 
protein. 

Värmebehandling och torkning av 
nässlorna tar bort ”bränningen” från 
bladen och de kan njutas  kokt, stuvad el-
ler smörslungad. Nässla är en delikatess vi 
kan unna både oss själva och de fyrbenta. 

Traditionellt sett är nässlor i ännu större 
grad än maskros använd för sina utren-
sande, avgiftande och vätskedrivande 
egenskaper. Den kan verka lindrande på 
kroniska inflammationer såsom osteoartrit 
och ledinflammationer, dämpa allergiska 
reaktioner såsom klåda, utslag och ir-
riterade luftvägar.

Nässlor är cirkulationsstimulerande och 
stimulerar mjölkproduktionen hos tikar 
efter födsel. Nässel-te är utmärkt för tvätt 
av hud, päls och hår för att minska klåda 
och ta bort mjäll, den ger dessutom fin 
och blank päls. Nässelrot kan användas vid 
BPH dvs. godartad förstorad prostata hos 
hanhundar.

Plocka nya, färska nässlor om våren och 
försommaren. Färska, krossade blad kan 
stoppa mindre blödningar.

Groblad (Plantago major)
Denna ört kan användas på alla typer av 
sår och utslag; bitsår, insektstick, mindre 
finnar, eksem, små brännsår, på solbränna 
och efter kontakt med brännässlor.

Groblad dämpar inflammation och klåda, 
verkar sammandragande och sårläkande 
och har en lindrande effekt på sår och 
hud. 

Krossade färska blad läggs rätt på huden 
och det affekterade området, bladen 
surras sedan på plats med en tunn linda. 
Byt blad flera gånger om dagen.

Andra traditionella ”sår-örter” som trivs 
i trädgårdarna är Våtarv (Stellaria media), 
Ängsyra (Rumex acetosa) och Daggkåpa 
(Alchemilla vulgaris). Dessa används på 
samma sätt som groblad.

Bär
Blåbär, hallon och jordgubbar äts med 
stor entusiasm av en del hundar och det 
med mycket god grund. Bären är näm-
ligen proppfulla med antioxidanter och 
vitaminer som skyddar kroppens celler 
mot angrepp och skador av så kallade fria 
radikaler. 

Blåbär är kraftiga antioxidanter som 
skyddar blodkärl och celler, kan verka 
antiinflammatoriskt och sammandra-
gande. Både färska bär och te bryggt på 
bladen kan användas mot diarré.

Andra sjukdomar blåbär kan användas 
mot är näthinneskador, nattblindhet och 
förebyggande mot katarrakt.

Timjan (Thymus)
Denna ört verkar hoststillande och är 
antiseptisk. Timjan kan vara till god hjälp 
vid luftvägsbesvär som bronkit och 
kennelhosta. Den kan även användas 
som sköljvatten för infektioner i munhåla, 
svalg och tandkött samt för tvätt av hud 
och päls mot parasiter. Tvätt med timjan 
ska också främja hårväxt och förhindra 
håravfall.

Ge timjan-te ofta men i små doser för att 
dämpa hosta och kombinera gärna med 
lite lakritsrot och honung. 

Pepparmynta (Mentha piperita/spp) 
Pepparmynta har en avslappnande 
och krampstillande effekt på slemhin-
norna i mage, tarm och luftvägar. Den är 
antiseptisk, lätt smärtstillande och kan 
ges som en generell styrkedryck. Pröva 
pepparmynts-te vid illamående, kräknin-
gar, kolik och luftvägsinfektioner. En helt 
nödvändig ört för den som har en åksjuk 
hund! För några hundar kan pepparmynta 
ha bättre effekt på åksjuka än ingefära och 
för andra är en kombination av de båda 
bäst.

I tillägg kan örten ha en hämmande effekt 
på mjölkproduktionen som kan vara bra 
vid avvänjning och skendräktighet. 

Lavendel (Lavandula officinalis)
Detta är en ört med lugnande och lokalbe-
dövande egenskaper. Försök på möss har 
visat att användning av lavendelolja hade 
liknande ”antikonflikt effekt” som valium. 
Lavendelolja innehåller beståndsdelar 
med feromonliknande effekt. 

Andra försök har visat att lavendelolja 
främjar känslan av välbehag och verkar 
avslappnande utan att verka sövande. 
Lavendel har även en avskräckande effekt 
på vissa insekter och parasiter. Örten kan 
ges till hundar med rastlöshet, stress, oro, 
sömnlöshet och mot åksjuka. 

Ha torkade lavendelblommor vid hund-
korgen för ro eller bredvid bilburen mot 
åksjuka.

Kamomill (Matricaria recutita)
Verkar lugnande, ger god lindring vid 
en mängd olika matsmältningsbesvär, 
antiallergisk och klådstillande. Mot 
inälvsmask är skolmedicin mest effektiv 
men kamomill kan verka reparerande 
på de slemhinneskador parasiterna kan 
förorsaka. Kamomill är också bra mot 
”nervös” mage, rastlöshet, oro och 
sömnlöshet. Utvärtes bra mot klåda och 
munslemhinnor, prova vid tandfällning 
och irriterat tandkött.

Ringblomma (Calendula officinalis)
Har antiinflammatorisk effekt och läker 
sår på hud och slemhinnor, har häm-
mande effekt på mikroorganismer och är 
speciellt verksam mot svampinfektioner. 
En bra förstahjälpen-ört mot småskador i 
vardagen.

Ingefära (Zingiber officinale) 
Ingefära är en värmande och cirkulations-
stimulerande ört. Den är lugnande och har 
en välgörande effekt på matsmältningen 
vid problem som illamående och diarré. 
Ingefärsrot har använts i tusentals år för 
en mängd sjukdomar och tillstånd såsom 
förkylning, influensa, illamående, ledgikt 
och huvudvärk. Ingefära är första valet för 
åksjuka hundar. 

Skala en bit färsk ingefärsrot och riv den 
fint på ett rivjärn. Ge ca ½ tsk till medel 
och stora hundar (15–20 kg och uppåt) en 
halvtimme före resan. Blanda den t ex i en 
bit leverpastej. Vid längre turer kan man 
ge hunden ingefära även under bilturen 
med några timmars mellanrum.

Kanel (Cinnamomum verum)
Värmande, krampstillande effekt i 
mage och tarm. Kan utnyttjas vid mer 

kronisk diarré, matsmältningsbesvär 
med gasbildning och smärtor i buken. 
Lätt smärtstillande och motverkar elaka 
bakterier, virus och svampinfektioner och 
kan ha en reglerande effekt på blodsocker 
och kolesterol.

En medelstor hund kan få ½ tsk om kanel 
om dagen, blandas direkt i maten eller i en 
tunn rissoppa. 

Kardemumma (Elettaria cardamomum)
Kardemumma är mest känt som använd-
ning till djur inom Ayurvedisk medicin i 
Indien och används då huvudsakligen vid 
kraftigare luftvägsinfektioner för att lindra 
obehag och lösa upp slem.

Kardemumma är också en matsmältnings-
stimulerande och maglugnande ört som 
är trygg och utmärkt att ge i mindre 
mängder vid förätning och gasbildning i 
tarmarna-något som inte är helt ovanligt 
den här tiden på året.

Ge ½ tsk dagligen i 2–3 dagar till en 
medelstor hund.

Kryddnejlika (Syzygium aromaticum)
Nejlika är egentligen torkade blomknop-
par med ett högt innehåll av så kallade 
flyktiga oljor. Den verkar lokalbedövande, 
krampstillande, har en antiinflammatorisk 
effekt och dämpar illamående. 

I tillägg motverkar den även bakterier, 
virus och svampinfektioner.

Kryddnejlik-te kan användas att 
skölja munhålan med vid mindre sår och 
tandvärk. Efter utdragning av en tand/
tänder verkar örten smärtstillande och 
infektionshämmande.

Tag 2–3 nejlikspiggar och låt dra i en kopp 
kokt vatten i 15 min, täck till koppen så att 
oljorna inte förångas. Skölj eller pensla på 
aktuellt område i munhålan flera gånger 
om dagen i en-två dagar.

En (Juniperus communis)
Enbär är rika på bl a flyktiga oljor. De har 
en vätskedrivande effekt, verkar desinfi-
cerande och hämmar tillväxt av bakterier. 
De stimulerar aptiten och har en lugnande 

effekt på slemhinnor i mage och tarm. 
Problem med blåskatarr, kolik, gasbildning 
och reumatiska besvär kan lindras med 
enbär.

Enbärsvatten rekommenderas som 
hårtvätt och ska vara bra mot håravfall, 
mjäll och utslag i hårbotten. Även mot 
utslag, onda leder och svårläkta sår.

Gör ett svag te med 5 g bär per kopp och 
ge en halv kopp per 10 kg hund/dag. Ge 
inte längre än 1 vecka sammanhängande 
och inte till dräktiga djur.

Källor: 
Hundesport nr 5-2010: http://viewer.zmags.
com/publication/42e2abec#/42e2abec/16

Hundesport nr 11/12-2010: http://viewer.
zmags.com/publication/066fe36d#/066fe3
6d/16

Astri Hagenlund: Veterinær, MDNV: Norges 
veterinærhøgskole 1988, Sertifisert veterinær 
akupunktør, CVA: International Veterinary 
Acupuncture Society, IVAS 2002

Urtemedisinsk utdannelse (Vestlig urte-
medisn): Integrate CPD , Oxfordshire, UK 
2004-2007

”Western Herbal Medicine”: College of 
Integrative Veterinary Medicine, Australia, 
2010-2013.

kan halmgrisar vara fullproppade med vitaminer tro? 
Foto:  sara lJustErFors

tumregel för 
anvÄndning av 
örter till Hund:
Per 10 kg hund/dag: 1 tsk torkad ört 
eller en liten näve färska blad, dras i 
kopp kokt vatten ca 1,5 dl i 10–15 min. 
teet silas avkyls och fördelas på 2–3 
doser om dagen. kan blandas in i lite 
mat.

Kom ihåg!

var du plockar örterna med tanke på 
föroreningar

effekten av örter i liten grad är 
utprövat och godkänt som annan 
medicin. sök gärna råd hos örtkunnig 
eller veterinär för att lära mer om hur 
du kan använda örterna på ett tryggt 
sätt.

egen behandling av djur ska självklart 
inte ersätta nödvändig veterinärhjälp.



Kennel Lovely Megan’s
önskar alla Eurasiervänner

GOD JUL  
&  

GOTT NYTT ÅR
och passar på att TACKA alla valpägare för alla sms, bilder, mail, samtal,  

blogginlägg osv med berättelser, frågor & funderingar som förgyller mina dagar.

Nu ser vi fram emot en blivande I-kull under 2013 och därmed öka på vår 
gemenskap!

Suzanne Bengtsdotter 
www.lovelymegan.se
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insänt
Hej!

Läste i det senaste Eurasierbladet om en 
kvinna som använde ullen från sin hund 
att göra garn av.

Även jag har använt ullen även om det är 
i mindre form. Jag hantverkar mycket i ull, 
tyvärr är det svårt att hitta ull som har en 
bra «hud»färg när man gör t ex tomtar och 
änglar.

Då kom jag på att prova att tova ull från 
min hund Foxfire Picasso (allmänt kallad 
Zackeuz). Det gick jättebra!

Kanske ett tips till andra hantverkare.

Madeleine Fungbrant, ingatorp

svenska eurasierklubbens
OfficiELLa rasspEciaL

nu är det återigen dags att boka in pingsten  
i din almanacka för den årliga eurasierspecialen!

18–19 maj 2013
Plats: degernäs / degerfors

domare: vakant

Mer information kommer i nästa nummer av Eurasierbladet!

God jul & gott nytt år

önskar 

Foxfire kennel
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monica & shanti – 
terapihundsekipage
Min eurasierkille Shanti, Balder
Balder Finnvid Makalös, 2 år, 
och jag är nu diplomerat terapi
hundsekipage. Mig veterligen 
och enligt AnnaKarin Lundberg, 
kennel BalderBalder, finns ingen 
annan eurasier som är diplome
rad terapihund. 

För två år sedan skaffade jag en eurasier 
och hade en önskan om att vi skulle kunna 
arbeta tillsammans på något sätt. Jag fick 
reda på utbildningen till terapihund, sökte 
och blev antagen och nu är vi ett färdigt 
terapihundsekipage. Vi gick utbildningen på 
Hundens Hus i Stockholm och den tog ett år.

Som terapihundsekipage kan vi arbeta 
med rehabilitering, aktivering, träning 
eller medverka i inlärningssituationer 
med barn/ungdomar. Rehabiliteringen 
kan antingen vara fysisk träning såsom 
motion, balans, styrka, ökad rörlighet i 
olika delar av kroppen eller uppehållande 
av funktioner, psykisk träning exempelvis 
motverka isolering, depression, ensam-
het, vara tillsammans med andra, social 
träning – delta i en grupp eller i olika 
sammanhang med människor, vara i olika 
miljöer, passa tider, kommunicera etc. eller 
jobba med aktivering som att gå ut och 
gå, borsta, kela eller leka med hunden osv.

Att arbeta med en hund i dessa sam-
manhang kan ge starkare motivation och 
få människor att vilja träna, aktivera sig 
eller bryta en isolering. Hunden kan hjälpa 
till att öka självkänsla, självförtroende, 
självinsikt och livet kan kännas lättare 
att leva. Hunden kan göra stor skillnad 
och det har visat sig i studier att djur kan 
öka livskvaliteten för unga och gamla. Ett 
språk som ligger långt inne hos en dement 
person kan plockas fram för en kortare 
eller längre stund och tillsammans med 
hunden kan personen uppleva stor glädje. 
Tillsammans med barn och ungdomar 
kan hunden vara ett stöd i arbetet mot 
mobbning och tillsammans med hunden 
kan även läskoden knäckas!

Hundar har inga åsikter om personers 
utseende eller dömer någon för dess 

personlighet. Alla får finnas oavsett vem 
du är, hur du ser ut eller vilken personlig-
het du har. Hunden är närvarande och 
lyhörd och kan istället ge tröst, framkalla 
medkänsla och ansvar.

Shanti har, från det han var valp, varit 
med mig då jag arbetar med massage och 
qigong/gymnastik grupper på äldrebo-
enden och är numera mycket van vid det. 
Jag har socialiserat honom sen jag fick 
honom och bar honom i en ryggsäck på 
magen till han blev så tung att jag inte 
orkade längre. Vi åkte T-bana, buss och 
spårvagn och det var många som ville 
klappa honom. Han är mycket social, lugn, 
vänlig, lyhörd och inkännande, glad och 
lekfull och får människor att le och börja 
prata. 

Hur arbetar man då som terapihunds-
ekipage? Kort går det till så att jag 
som terapihundsförare lägger upp 
en behandlingsplan och utvärdering 
tillsammans med klient och personal. Jag 
ser till att material finns att arbeta med 
och förbereder träningen/lektionen. Sen 
stödjer och guidar jag Shanti i arbetet 

med klienten. Det är alltså främst klienten 
och Shanti som arbetar tillsammans med 
mig som stöd och förare. För närvarande 
arbetar vi som terapihundsekipage en 
stund efter qigongträningen vi har på 
ett äldreboende men jag hoppas på mer 
uppdrag till våren, även med ungdomar 
och vuxna. Han är mycket träningsvillig 
och älskar att träna och leka med pensio-
närerna som blir pigga, glada och aktiva 
när de får samverka med honom.

Monica norström

Monica med sin arbetsglada eurasier shanti. 
Foto: karin norströM

mOnica 
nOrström 
är diplomerad danspedagog 1981, 
legitimerad arbetsterapeut 1973, 
diplomerad taktil massör 2000 och 
diplomerad instruktör i medicinsk 
qigong biyunmetoden 2002 och 
arbetar för närvarande med taktil 
massage och medicinsk qigong.



Flammentans ”Basse”
önskar alla hundkompisar

God Jul 
& 

Gott Nytt År

Essmania’s
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God jul  
&  

gott nytt år
önskar  

redaktionen

Jenny Sara

Anna

Hugo

Marita

att träna rallylydnad med 
fonzo – då går det undan
I tidigare nummer av Eurasier
bladet, nr 2 och 3 i år, fick vi lära 
oss lite om vad Rallylydnad är. Vi 
fick också veta att ordet ”rally” i 
tävlingsnamnet inte betyder att 
det skall gå i ett rasande tempo, 
men frågar du min hund Fonzo, 
så är det väl självklart att något 
som har ”rally” i namnet måste 
genomföras i full galopp!

Jag och Fonzo hade anmält oss till en 
nybörjarkurs i just Rallylydnad. Kursen 
hölls i Sala av Monika som driver företaget 
Hundkontakten. Vi var en lagom stor 
grupp på fem ekipage som genomförde 
kursen, som ägde rum vid fyra tillfällen. 
Till vår hjälp så använde vi förutom en 
himla massa köttbullar även en klicker 
(om hur du använder en klicker kunde vi 
läsa i förra numret av bladet), och detta 
hjälpmedel tyckte jag fungerade jättebra 
när man väl hade fått till sin egen fumlig-
het med klicker, koppel och köttbulle.

Vi fick börja med några enkla kontaktöv-
ningar och fotgående innan det var dags 
att börja prova på de olika momenten 
som en rallybana kan bestå av. Och redan 
nu började jag ana vart åt det barkade när 
jag hade en eurasier som var helt inställd 

på att försöka göra rätt inom loppet av en 
millisekund. Vid momentet ligg så hade 
han så bråttom att lägga sig så det blev 
att han slängde sig ner på sidan i någon 
form av spela-död-position. Vid slalom 
och serpentin momenten så gick han så 
tight in på mig att vi snubblade ihop i 
rörig hög av matte-hund-koppel-klicker 
och köttbullar. Men oj vad vi hade roligt! 
Jag har aldrig tidigare känt att en sådan 
kontakt som vi hade nu när vi tränade 
rally. Fonzo hade 150% fokus på mig hela 
tiden och det faktumet att kursen bara 
bestod av hanhundar var inget som han 
ens höjde på ena läppen över. 

Det enda problemet vi stötte på (ja 
förutom att Fonzo tyckte att vi skulle 
slå banrekord varje gång vi gick en ny 
bana) var att det tyvärr låg och lurade 
några hemska tigergökar på en del av 
planen där vi tränade. (Dessa livsfarliga 
eurasier-ätande bestarna som bara våra 
hundar lyckas upptäcka fick vi ju läsa om 
tidigare i år i Camillas text om spöken i 
Eurasierbladet nr 2.) Så fort vi närmade oss 
en speciell del av planen blev Fonzo helt 
omöjlig. Han tvärnitade och vägrade att 
ta ett enda steg till utan blev tvungen att 
ta ordentliga skutt åt sidan för helt klart 

var det något väldigt lömskt som låg och 
lurade där i gräset...

Men, kontentan av det hela är att jag är 
helt såld på denna träningsform och det 
är även min eurasier. Vi hade hur skoj som 
helst och trots att de olika momenten 
kanske inte sitter som berget än så tyckte 
kursledaren Monika att vi absolut måste 
ställa upp i en tävling. För det vi saknar 
i disciplin tar vi igen genom utstrålning, 
personlighet, samarbete och helt enkelt 
eftersom det klart och tydligt syntes hur 
otroligt kul vi hade. 

Nu har jag inte anmält oss till någon 
tävling riktigt än, men en fortsättnings-
kurs blir det helt klart i vår och vem vet, 
kanske vi möts någon dag där ute på en 
Rallytävling. Du kommer inte att missa oss, 
vi är det där ekipaget som säkerligen inte 
har högst poäng, men vår bantid - den är 
oslagbar! 

Jenny byström Holm

stationen ”sitt framför” var enkelt, tyckte Fonzo. 
Foto: soFiE tHörnbErG

Jättekul med rallylydnad. 
Foto: soFiE tHörnbErG
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Eurasierträffen i  
fjällnora friluftsområde
Ja, nu fick vi ihop aktivitetshelgen 
i Fjällnora. Vi hade otroligt tur 
med vädret, var ju lite oroligt på 
fredagen, men sen sprack himlen 
upp på lördagen.

Lördagens program: 
Kl. 10:00 träff med en gemensam 
eurasierpromenad.

Vi var 33 st tappra hundägare som gick en 
promenad i naturskönt område.

Ett underbart hundbad, där valparna 
visade dom äldre hur man ”blöter” ner sig.

Lite hundsnack blev det där, många 
nya ansikten fanns det också. Efter 
promenaden blev det ett medlemsmöte, 
där medlemmarna fick säga och dryfta det 
som dom tyckte var viktigt.

1.  Våra medlemmar tyckte att det skulle 
finnas fler aktivitetshelger som kunde 
spridas ut i landet.

2.  Tyvärr blev den förra året i Borås inställd 
på grund av bristande intresse.

3.  För att få fler deltagare till årsmötet, 
kanske ha det i samband med en 
aktivitetshelg.

4.  Förra årsmötet var det endast ett fåtal 
deltagare (ung. 10 st).

5.  Försöka få visa våra eurasier i andra 
hundtidningar, kanske ha ett utbyte i 
andra rasers klubbtidning eller andra 
allmänna hundtidningar?

6.  Medlemmarna tycker också att vår 
klubbtidning är mycket proffsig, med 
bra reportage och vackra bilder.

Styrelsen sa då att det är medlemmarnas 
bidrag som gör tidningen, flera bidrag och 
bilder önskas.

Skriv gärna om hundar ni har, vad ni gör 
med dom och vad man kan använda en 
eurasier till. Skicka in bilder till tidningen 
på arbetande hundar, även PR-kommittén 
efterlyser bilder på arbetande hundar.

Vi fick en del anmälningar till hjälp i 
montern på Stora Stockholm...fler namn 
behövs!

Efter lunch, blev det att pröva på aktivi-
tetsbanan som styrelsen lagt ut. Hundarna 
var jätteduktiga, inte allra minst valparna. 

Hundarna var nyfikna och villiga att testa 
stationerna. Det var tunnlar, gå på en 
presenning, gå under en ställning med 
plastband och burkar som skramlar, gå 
över en plastbåt med en madrass i, gå 
fram till en figurant som var klädd i en 
regncape och hade ett uppspänt paraply i 
handen, gå fram till hörullar (vita plastrul-
lar). Slalom om koner och pinnar.

Sen var det fria aktiviteter tills det var dags 
för den gemensamma grillkvällen. Många 
stannade kvar och grillade, mycket prat  
och skratt.

Söndagen var bokad för Johan Andersson 
som skriver i tidningen Härliga Hund! 
Denna dag var vi 36 deltagare.

Kl. 10:00 träffades vi på fotbollsplanen, 
många var förväntansfulla och såg fram 
emot den här dagen. Vi fick många bra 
tips hur vi skulle lyckas med vår hund. 
Mycket bra genomgång och övningar.

Johan blev ombedd att hjälpa en husse 
och matte med sin testosteronstinna 
hanne, och han var tyvärr tvungen att ta i 
med hårdhandskarna.  

Hunden lugnade ner sig efter att han fick 
riktlinjer att följa, och Johan gav hundens 
husse tips om hur han skulle fortsätta 
fostran med en mjukare variant (vatten-
flaska t ex.). Bra tips om man ska bryta en 
hunds fixering.

Hunden var lugn och fin hela eftermidda-
gen, och kunde umgås med andra hundar 
utan att gruffa eller göra utfall.

Lunchen smakade bra, för man blir rätt 
hungrig av att få så mycket information.

Efter lunchen var det föreläsning i 
konferensrummet om hundens språk och 
beteende. Där var vi bara 25 st åhörare 
tyvärr. Det var problem att ha med sina 
hundar (fick inte vara i salen). Hundar i 
varma bilar vill vi ju inte ha eller hur?

Dom som hade hyrt stuga, var tvungna 
att checka ut kl. 11:00. Tyvärr blev detta 
en miss.

Efter mycket bra information, hade vi 
frågestund, där Johan svarade på allt vad 
vi ville ha svar på.

En sak Johan sa, som jag tyckte var bra: 
Det tar lång tid att bromsa en bil om du 
inte har bromsar! Alla förstår eller?

Det är alltså omöjligt att bromsa en hund 
om du inte ser till att du har koll.

Efter föreläsningen och frågestunden blev 
det återigen en övning med ”lösa hundar!” 
Man skulle lära sig att ”bromsa hunden i 
rätt ögonblick!”

Styrelsen fick mycket ros för helgen, men 
en del ris också.

Dom negativa sakerna var att:

•	Det var svårt att förvara hundarna när vi 
var i föreläsningssalen.

•	Skulle funnits flera aktiviteter på lördag 
em. bl a en tipspromenad.

•	Det fanns inget upptryckt program för 
lördag och söndag på anslagstavlan.

•	Saker vi tar åt oss av och försöker 
förbättra till nästa gång.

Men dom positiva ska jag också framföra:

•	Mycket bra helg.

•	Bra upplägg.

•	Mycket nyttigt gicks igenom.

•	Bättre än utställningar.

•	Rolig föreläsare som gjorde föreläs-
ningen intressant.

•	Bra plats att vara på, många fina 
promenadstråk.

Alla var trötta efter denna helg, och var 
och en åkte hem med mycket nya intryck.

Tack ALLA som kom och var med denna 
helg! Det är alltid roligt när det blir sån 
uppslutning.

vid pennan 
Monika Jacobsson 

styrelsemedlem i svenska Eurasierklubben

Foto: Joacim sandström
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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 

balderbalder 
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 

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

SE60156/2010 Balder-Balser Ivan Makalös H A UA 

SE48725/2011 Balder-Balder Turi Kjempefin T B UA UA

SE40024/2010 Essmania's Genovese H B 1 UA 

SE52712/2010 Essmania's Hidalgo H B UA

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

SE59758/2010 Filurias Eros H B UA UA

SE17685/2011 Fluffy Diamonds Marikken T B UA UA

SE56415/2011 Fridlyckans Enero Extraordinario H A 1

SE57718/2011 Kitune's Corvette T grad 1

SE57716/2011 Kitune's Jaguar H UA 

SE46420/2011 Kitune's Jermaine Jackson H UA

SE43935/2011 Kvarnsjölidens Safira T A UA

SE11119/2011 Leiionspitz Quality Qnut H B UA

SE60993/2010 Lejonbols Bonnaires Brut Rosé T A UA UA

SE30058/2011 Lejonbols Pommes William H A UA UA

SE60994/2010 Lejonbols Taittinger Nocturne T A 1 UA

SE62661/2010 Lovely Megan's Faith Hill T B UA UA

SE62659/2010 Lovely Megan's Felix Herngren H A UA UA

SE62662/2010 Lovely Megan's Flisefis T UA

SE62219/2011 Lovely Megan's Grace Kelly T UA UA 

SE36324/2010 Lundvangs Ivanhoe H D

SE37245/2011 Rocknikk's Amazing Chubby Checker H A 1

SE22906/2011 Teddywood's Zenzi By Art H A UA UA

S28069/2008 Zeldas Super Bee H UA

Kennelregister
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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

GOd JuL & GOtt nYtt ÅR  
önskar 

kEnnEL ZELdAs
www.zeldas.eu
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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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