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Ordförande har ordet
Hej och Hå nu är specialen avklarad. Vilken fantastiskt tur med
vädret vi hade och vilka fina eurasier vi kan stoltsera med. Ett
stort tack till utställningskommittén och alla andra som hjälpte
till på något sätt. Vill också tacka alla sponsorer för skänkta
priser och annat.
Vi hann också med ett uppfödarmöte (läs under avelskommittén informerar) och ett medlemsmöte. Trevligt att se många
medlemmar som kom. Lite information om klubbens aktiviteter
samt presentation av styrelsen som fanns på plats.
Jag vill slå ett slag för kommande aktivitet. Helgen 7-8 september inbjuder vi till en aktivitetsdag och möjlighet att ställa på
SKK´s utställning i Böda. Se separat inbjudan på hemsida och
tidning.

Avelskommittén rapporterar
Uppfödarmöte lördag 18/5 2013 i Degernäs

Till slut vill jag önska alla en TREVLIG
SOMMAR. Träffas och ha roligt med
era hundar på utställningar och kom
ihåg att vi alla har en sak gemensamt
som vi ska värna om och det är våra
EURASIER. Ett ordspråk säger mer
än tusen ord.

Ett välbesökt och trevligt möte med både uppfödare och
hanhundsägare. Vi var 19 st.

-Hundvänner är en farlig ras. När
hunden träder in verkar förnuftet lämna
hemmet.(1894-1967)Poul Henningsen

På programmet stod först en föreläsning av Mia Antegård.
Temat var mentalkunskap och självklart pratade vi om
Eurasierns mentalitet. Det handlade om socialitet, dominans,
hundens grundkänslor och signalkänslighet. Vi tackar Mia för en
intressant föreläsning.

Det tycker jag vi ska ändra på, så VAR SNÄLLA MOT VARANDRA,
bemöt andra som du själv vill bli bemött.

En fikapaus med kaffe och smörgås och vi fortsatte raskt över
till nästa ämne.

Kram!

Anette Essman informerade från SLU´s forskning.

Eftersom sommaren nu äntligen har kommit så håll koll på
ormar och fästingar. Lämna aldrig en hund i bilen, det blir en
dödsfälla nu i värmen. Har man gott om paddor i trädgården
så kan hunden efter ett försök att leka med de få en reaktion
oftast i munnen. Paddan har giftkörtlar i huden, som avsöndrar
ett slemhinneretande och muskelförlamande gift. Oftast så
klingar reaktionen av självmant och hunden har lärt sig att
undvika paddor.

Eva Ohlsson
ordförande

Vi diskuterade om inrapportering av sjukdomar. Än så länge
väldigt få som skickat in. Kerstin Cesar har utformat ett
sjukdomsregister. Mötet beslutade att lägga ut sjukdomsregistret på klubbens hemsida där EPI, sköldkörtelrubbning och
magomvridning ska finnas med. Registret skall vara tillgängligt
för uppfödare. Ett lösenord behövs för att kunna komma in där.

Redaktörens rader
Hej alla medlemmar!
Då var det jag som tar över rodret som redaktör för Eurasierbladet från och med detta nummer. En spännande och utmannande uppgift som är helt ny för mig. Jag skulle inte vilja påstå
att det är ett lätt jobb att planera och få ihop en tidning från
början till slut men vi i redaktionen är ett bra team som jobbar
bra tillsammans och det är A och O framförallt för en redaktör.
Vi lägger ner mycket tid och arbete och vill att slutresultatet ska
bli så bra som möjligt.

Det är 32 inlämnade blodprover hittills. Ägaren får inget
provsvar ifrån SLU utan de samlar enbart för att forska vidare
om sjukdomen. Provtagningen bekostas av SLU. Blanketter och
info finns på hemsidan att läsa och ladda hem.

Information om reviderade RAS:
• Nytt är: - Både hanen och tiken skall vara minst 2 år vid
parningstillfället och uppvisa en vuxen individs fysiska
mognad och beteende.
• Alla kullar inavelsberäknas innan parning. Undvika kombinationer med högre inavelsgrad än 2 %, dock accepteras upp till
6,25 % som är maxgränsen.
• Att använda hundar i avel som är HD-röntgade med A eller B.
ED-röntgade med UA samt patella undersökta med grad 0.
• Självklart ska vi också avla för att behålla den rastypiska
mentaliteten samt rasens goda exteriör.
RAS-dokumentet finns på hemsidan under fliken ”Avel och
valpar”.
Information om att vi kommer att delta i SSUK´s domarkonferens 2015. Där vill vi då betona mer om rasens rastypiska
mentalitet.
Därefter avslutade vi med några ord om uppfödaretik. Att vi ska
vara vänliga mot varandra och bemöta varandra med respekt.
Ännu en gång så tackar vi för ett mycket trevligt möte med bra
diskussioner.
Trevlig sommar.

Avelskommittén ska kunna lämna ut uppgifter från registret.
Mer info kommer senare.

Eva och Lotta

Skriv och berätta vad ni haft för er i sommar med era fyrbenta
familjemedlemmar. Kanske är det någon som provat på utställning eller annan tävlingsform för första gången? Kanske ni har
fått en ny familjemedlem att berätta om eller har något annat ni
vill dela med er till övriga medlemmar?
Ha nu en riktigt skön sommar!
Sara Ljusterfors

Jag skulle vilja på redaktionens vägnar passa på att avtacka
Marita för hennes fantastiska arbete och engagemang som
redaktör sedan början av 2011.
Detta nummer är fullspäckat av härliga bilder från vår alltid så
trevliga eurasierhelg och specialutställning i Degernäs men
också annat smått och gott.
Är det något ni vill läsa mer om eller har egna idéer och artiklar
att bidra med så tveka inte att kontakta oss. Vi tar tacksamt
emot era åsikter och synpunkter, tidningen är till för er medlemmar. Glöm inte att skicka bidrag till ”min eurasier” som vi har
med i varje nummer.
Nu när sommaren och semestertiderna börjar närma sig glöm
heller inte att ta med kameran och fotografera mycket!
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Min eurasier: Ulay

Styrelsen informerar

Personlighet: Självständig, tittar ofta på
matte och husse och verkar tycka ”det
där kan ni göra själv!” Ligger bara i soffan
när han är sur. Visar då tydligt att han är
det. Är överhuvudtaget väldigt tydlig
med att visa vad han vill. Otroligt snäll.
Mysig när han vill något! Lite fin i kanten
och undviker alltid vattenpölar och leriga
ställen. Vill helst inte gå ut när det regnar.
Men älskar att bada!
Favoritmat: allt som ramlar ner när någon
lagar mat. Speciellt när ”morfar” lagar
mat. Då är det extra gott. Äter i huvudsak
färskfoder men en och annan leksak går
också ner.
Favoritgodis: torkade kycklinghjärtan
som husse lagar. Är alltid skeptisk när han
provar ett nytt godis, det måste spottas ut
ett par gånger innan det går att äta.
Favoritleksak: gosedjur som kan slitas
sönder i molekyler! Roligast är dock katten
Margit, och hundarna Krajna och Cubben.
Aktiviteter: är hemma med studerande
matte. Har precis börjat en nybörjarkurs
i rallylydnad och brukar även en gång i
veckan gå långpromenad med eurasierkompisen Enya. Ibland jobbar han extra
som personlig assistent med ”mormor”
och han är jättepopulär på jobbet!

Tänk på att varje ord som du skriver tolkas
olika av andra. Hela världen kan läsa vad
du skriver och det försvinner aldrig. Det
kan aldrig suddas bort. Tänk först och
skriv sen.

Ibland glömmer vi kanske att vi är
medlemmar i en organisation och att
vi har vissa skyldigheter gentemot
Svenska Kennelklubben.

Självklart får alla uttala sina åsikter men
var aldrig nedlåtande i tonen när du talar
om andra personer och tala inte illa om
konkurrenter. Tänk på att även en kommentar som du riktar till en viss person
ofta läses av många fler. Tänk till en gång
innan du postar dina inlägg och använd
ditt SUNDA FÖRNUFT. Då ger du ett sansat
och seriöst intryck.

Fakta: Ulay
Kennelnamn: Leiionspitz Unforgettable Ulay
Kön: Hane
Ålder: fyllde 1 år 4 april
Färg: Röd fawn
Vikt: ca 26 kg
Bor: lägenhet i Umeå
Familj: Matte Emma, husse Stefan och katten Margit (siames) som sover över här nu och då.

Nu äntligen blir det av! En eurasierträff i den norra delen av vårt avlånga land.
Den 1:a september träffas vi i Byske som ligger mitt
emellan Skellefteå och Piteå.
Klockan 11 ses vi på campingen för att sen göra en
promenad med våra hundar längs med Byskeälven.
Gemensamt åker vi sen vidare en bit utanför Byske där
vi kan grilla och hitta på något kul t.ex. viltspår.
Om ni funderar över något eller bara vill tala om att ni
kommer så kan ni ringa:
Anita 070-308 55 12, anitaopeter@yahoo.se
Adina 070-366 26 16
Ha en riktigt skön sommar så ses vi till hösten!
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Uppfödare ombedes se till att gästböcker och bloggar hålles rena från
nedsättande omdömen och olämpliga yttranden om andra uppfödare,
medlemmar eller andra personer eller
rasklubben.
Detta gäller självklart alla medlemmar i
rasklubben.

Vi har också insett att vi måste agera om
det fortsätter. Så snälla, VAR ÖDMJUKA
OCH RESPEKTERA VARANDRA.

Eurasierträff i Byske
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Styrelsen har kontaktats av
medlemmar som känt obehag
och blivit sårade av nedsättande
och förlöjligande kommentarer
av andra medlemmar. Framför
allt förekommer det i de digitala
medierna.

För att stå med i klubbens
uppfödarregister vill styrelsen att:

Att använda sig av de sociala me
dierna och speciellt facebook blir
allt vanligare. Men hur gör man
egentligen för att inte uppfattas
som en tråkig alternativt otrev
lig ”facebookare”? Nedan följer
några tips som kan göra dig till
en trevligare interaktör på den
virituella mötesplatsen.

• Lägg inte upp pinsamma bilder på dina
vänner.
Foto: Anita Nyberg

Svenska Kennelklubben eftersträvar en
god medlemskultur där förtal, förolämpningar eller mobbning av medlemmar
eller andra inom SKK inte förekommer
– inte heller i sociala medier. Detta
framgår tydligt sedan det infördes i SKK´s
Grundregel 1:3 stadgar:

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 förtroendevald post inte agera
utifrån privat preferenser
Du kan läsa mer om Svenska Kennelklubbens policy för digitala medier
på klubbens hemsida under fliken ”om
klubben”.
Styrelsen, Svenska Eurasierklubben,
2013-05-20

Netikett

• Ändra inte din relationsstatus utan att
berätta det för din partner.

Jalmar (Essmania’s Jalisco)

En förtroendevald får inte röja eller
utnyttja eller förmedla information som
vederbörande har tillgång till på grund
av sin ställning. En förtroendevald är att
agera vägledande och att dela med sig av
den kunskap och information du har. Du
representerar SKK, står bakom organisationens ställningstagande och inte agerar
utifrån privata preferenser. Detta gäller
alla som är invalda i styrelsen, kommittéer och personer som får uppdrag av
styrelsen att utföra vissa göromål.

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 inte uttala
sig nedsättande om enskild medlem.

• Stjäl inte andras Facebookvänner.

• Skippa gulliga smeknamn på din
partners logg. Det kan faktiskt bli för
sockersött.
• Starta inte hatgrupper. Håll dina privata
intriger utanför nätet.
• Bjud inte människor på dina evenemang
om de bor utomlands eller i en avlägsen
stad.
• Skicka inte en vänförfrågan till någon
som du inte känner. Om du måste göra
det, bifoga ett meddelande, typ ”Hej!
Jag är din kusins konfirmationskompis
granne”.
• Skippa mystiska statusmeddelanden
om din mentala process, typ ”önskar
saker vore annorlunda” och ”jag startar

om mitt liv”. Du låter inte mystisk, utan
ensam, intrigskapande och patetisk.
• Rotera dina bilder rätt. Det kan vara
irriterande att behöva vända datorn upp
och ner.
• Skriv inte för privata meddelande i din
logg. Håll lite av ditt privatliv just privat!
• Det är aldrig ok att skriva något elakt om
andra så att alla dina vänner kan läsa det.
Har du problem med någon skriver illa om
dig eller liknande så använd funktionen
för att ignorera eller blockera personen.
Du kan också vända dig till sidans
ansvariga och berätta om dina problem
Källa: netikett.se
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Diskvalificerande fel
Kroksvans
I Eurasierstandarden står det
under diskvalificerande fel:
• Svansknyck (på engelska Kinky tail)
I standarden beskrivs eurasierns svans så
här:
Svansen skall vara rak vid ansättningen,
rund, stadig och tjock. Den skall vara
avsmalnande och ha buskig päls. Svansen
skall bäras framåt över ryggen eller något
åt sidan, böjd eller rullad. Hängande skall
den nå till hasspetsen.

Var den uppgiften kommer från beläggs
inte. Nedan kan ni läsa agronomie doktor
i husdjursgenetik Per-Erik Sundgrens
utlåtande om arvsgång och åtgärder när
det gäller avel och kroksvans:

Vad menas då med svansknyck? Det är
när det finns en mer eller mindre böj på
skelettet i svansen, en vanligare benämning är kroksvans.

”Kroksvans nedärvs, såvitt man vet, med
en enda vikande (recessiv) gen. Båda
föräldrarna måste således bära anlaget för
att avkomman skall visa defekten.

I SKKs Anomalex fanns denna text om
kroksvans:
”Kroksvans (sammanväxta kotkroppar,
”svansknick”)
Kroksvans är en missbildning mellan två
svanskotor som leder till att dem, på de
ställen där de normalt ledar mot varandra,
är hopväxta i förskjutet läge. En eller flera
av lederna i svansen kan vara defekta.

Eftersom man normalt inte avlar på
hundar som är kroksvansade så har
föräldrar till kullar som får kroksvans
var sitt kroksvansanlag. Det är bara de
valpar som får defektanlaget från både
far och mor som blir kroksvansade, dvs.
i genomsnitt var fjärde valp i sådana
avelskombinationer. Bland kullsyskonen är
sedan 2/4-delar anlagsbärare och 1/4-del
helt fria från anlaget.

Som kroksvans betecknas även i svensk
kynologi (om än oegentligt) hopväxta
kotor utan vinkel eller förskjutning. Denna
förändring ses speciellt inom taxraserna.
Arvsgången ansågs vara autosomalt
recessiv.

Detta är förstås medelvärden för många
kullar och kan variera kraftigt från kull till
kull. Kroksvansanlag är ju inte önskvärt
i någon normal hundras (det finns
dock några exempel på att defekten är
eftersträvad som raskaraktär i någon ras).

Vid hög frekvens av grava svansfel bör
man överväga att ta föräldradjuren ur avel
och även avla sparsamt på defekta valpars
kullsyskon. Inom flera raser avstår man
också från avel på hundar med minsta
tecken på kroksvans även om defekten
bara kan upptäckas vid skicklig palpation
av kotorna. I ett antal raser betraktas
skruvsvans, den mest extrema formen av
kroksvans, som normal och önskvärd.

I ett väl avvägt avelsarbete använder man
inte hundar som själva har kroksvans,
inte heller föräldrar eller helsyskon
till sådana hundar. Man brukar dra en
gräns vid 50% risk att vara anlagsbärare.
Föräldrar och defekt avkomma i en kull
är bevisligen anlagsbärare. Kullsyskon
till en kroksvansad hund har 66% risk att
vara anlagsbärare, dvs. bara 1 av 3 bland
icke drabbade kullsyskon är helt fri från
anlaget. Eftersom vi, i vart fall än så länge,
inte kan avgöra vilka det är så bör vi avstå
från avel på samtliga kullsyskon.”

Skador på svansen kan ge förändringar
som påminner om kroksvans. Detta är
dock mycket ovanligt. Vid röntgenundersökning kan man oftast avgöra om en
kroksvans är medfödd eller förvärvad.”
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I en artikel på Internet sammanställd
av Camilla Stridsberg, uppfödare av
pincher, står att läsa följande: ”Kroksvans
bedöms strängt, p.g.a. att svansen är en
del av ryggraden och om de får utvecklas
okontrollerat, kan de i kommande släktled
eventuellt utvecklas till fel i andra delar av
ryggraden.”
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diskvalificerande fel. Så vitt vi vet så är det
endast drabbade individer inom eurasier
som har tagits ur avel, inte föräldrar eller
kullsyskon.
Anna Frisk & Marita Carlstedt
Källor:
Camilla Stridsberg: Kroksvans. Artikel på sidan
”Hälsa hos Dvärgpincher”:
www.dobguns.se/health%20DP.html
Per-Erik Sundgren (1936–2010) Agronomie
doktor i husdjursgenetik: Om kroksvans (E-post
till Camilla Stridsberg)
SKKs Anomalex. Anomalex är ett sjukdomsregister sammanställt av SKK över sjukdomar hos
hund, men som inte finns tillgänglig just nu på
SKKs webb.

body

correct,
well set tail

TAIL: Straight set on,
round and firm, of
good thickness,
tapering towards
the tip. Bushy hair.
Carried lying
forward over back
or bent slightly
sideways or rolled
up. When hanging
down, reaching the
hocks.

Photos Vorbeck

short tail

sickle tail

low set tail

Överst en eurasier med en korrekt väl ansatt svans – idealet. Under den tre exempel på svansar som avviker från standarden: Till vänster en eurasier med
väldigt kort svans. I mitten en eurasier med kroksvans, och till höger en svans som är för lågt ansatt. Bilden är hämtad (med tillstånd) från en presentation av KZG om eurasierns standard vid rasens 50-årsjubileum i Tyskland.

”Ursäkta mig, men varför i hela friden
har du tuperat svansen på hunden din?”
– Kommentar i en glasskioskskö.

Inom vår ras eurasier är inte kroksvans
vanligt, även om det förekommer
och det enligt vår rasstandard är ett
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”Skäll inte på hunden”
– Hundägardagen
Lördagen den 13 april
arrangerades för första gången
Hundägardagen på flera håll i
landet däribland i Stockholm
(Kungsträdgården).

Blodöra – vad är det?
Vår eurasier Laika drabbades av
blodöra i februari, en rätt oskyl
dig åkomma men besvärlig att bli
av med.
Jag hade bara hört talas om blodöra men
visste inte riktigt vad det var när jag kände
en svullnad på ett av Laikas öron. Det var
själva öronlappen som kändes tjockare på
mitten, ungefär av en vindruvas storlek.
Hon verkade inte ha ont så jag avvaktade
en tid, trodde att det skulle gå över av sig
självt. Ringde för säkerhets skull till djurkliniken och de tyckte vi skulle avvakta och
boka in en tid om svullnaden blev större.
När svullnaden var stor som ungefär ett
plommon så åkte vi till veterinären, som
konstaterade ett litet blodöra.

Hundägardagen ingår i Svenska Kennelklubbens (SKK) kampanj ”Skäll inte
på hunden” som också fick sitt officiella
avstamp denna dag. Syftet med kampanjen är att öka hundägaransvaret och
minimera inskränkningar och förbud i att
äga hund.
Syfte:

Där fanns även info om rasen och självklart
glada, klappvänliga hundar med sina
ägare.

Behandlingen bestod i att veterinären
sög ut vätskan med en kanyl, behandlade
örat med laser, och slutligen satte på ett
bandage bestående av en rulle (kompress)
som placerades mot insidan av öronlappen, och som tejpades fast ordentligt
runt om hela örat. Tillräckligt hårt så att
den inte skulle kunna lossna, men ändå så
löst att cirkulationen skulle fungera utan
problem i örat. Laserbehandlingen skulle
göra att läkningen skulle påskyndas. Innan
veterinären stack kanylen i öronlappen så
gned han på smärtstillande salva, så Laika
reagerade inte mycket vid själva sticket,
och hon var väldigt tålmodig och duktig
när vätskan sögs ut.

Många var det som kom och ville ha
information och gosa med våra hundar.

Jag frågade om orsaken och han berättade att det för det allra mesta uppstår för

• Att hundägare ska ta ett större
hundägaransvar.
• Visa på att SKK är en ansvarstagande
organisation, är aktiv och agerande som
verkar för alla hund och hundägare.
Övergripande mål:
• Minimera inskränkningar i hundägandet
Konferencier för dagen i Kungsträdgården
var Fredrik Steen, känd från tv.
Där fanns en tipspromenad och du
kunde få en erfaren hundmänniska att gå
igenom din hund och ge dig råd och tips
samt få ett skrivet omdöme med dig.

Även djurambulansen var på plats för att
informera om sitt arbete.
Hundstallet visade sin verksamhet och
SBK höll en Rallylydnadsuppvisning.
24 olika hundraser var representerade på
plats.

Vi var ett antal eurasierägare som hade
hand om Eurasiermontern och som mest
fanns sju eurasier av olika färg och storlek
på plats i montern.

På rasparaden som presenterades av
Kenneth Edh, allrounddomare i Svenska
Kennelklubben, representerades Eurasierna av Love, Heikki och Rambo med
husse och mattar. Svansföringen var hög
och elegant hos dem alla!
Tack för trevligt sällskap i montern under
dagen Ylva med Heike ,Pia med Lovisa,
Jennifer med Rambo, Yvonne med Zeka,
Helen och Roger med Agnes och Exa samt
Helene och Sanna.
En trevlig första gång med
Eurasierklubben!
Irja och Tomas med Love och Ärling
Foto: Helen Nordström
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Foto: Erik Sikkema

Laika får laserbehandling vid
Vettris i Mölndal. Jag håller för hennes ögon så
att de inte ska skadas av laserstrålen.
Tuffa solglasögon har jag fått låna!

Bandage på örat. En trött Laika (Edeängs Mikra) efter första behandlingen
hos veterinären.

Foto: Anna Frisk

att örat utsätts för någon skada så att det
blir en blodutgjutning inuti själva öronlappen. För Laikas del kunde det endera
varit så att hon busat med sin kompis
Loeki och att han kommit åt hennes öra
med en hård stöt av sina tänder (men
det syntes ingen bitskada eller någon
annan åverkan på örat) eller att hon ruskat
kraftigt på huvudet och att öronlappen
då slagit i metallspännet på kopplet. Vissa
raser får det oftare än andra, och hos t ex
Golden Retriever verkar det vara ärftligt sa
veterinären.

Vid tredje besöket såg veterinären lite
bekymrad ut och sa att om det inte blev
bättre snart kunde han ”sy ihop” örat, dvs.
sätta många små stygn igenom öronlappen för att hålla ihop den. Men då skulle
Laika behöva sövas. Vi skulle avvakta
med det och istället behandla örat med
en sammandragande salva som normalt
används på människor med till exempel
åderbråck. Oavsett om örat skulle läka
ihop så skulle örat skrumpna ihop lite, och
yttersta änden av örat alltid hänga ner,
som på en collie.

Bandaget skulle sitta kvar i fem dagar så
att öronlappen skulle ”växa ihop’” igen,
men redan efter ett par dagar så lossnade
bandaget genom att det själv ”kröp ut”
ur rullen. Speciellt när Laika ruskade på
huvudet blev rullen som en strut som
stack rakt ut som en liten antenn, och
när vi tog bort det så fylldes öronlappen
snabbt med ny vätska, tillbaka till veterinären, och hela proceduren på nytt med
tappning, laser och bandage. Nu visste lilla
fröken vad som skulle hända, och gav till
ett galltjut vid sticket, trots lika mycket bedövningssalva som förra gången. Vi såg till
att den lilla rullen blev ihoptejpad i båda
ändarna för att förhindra att den kröp ut
igen till en liten strut, och bandaget sattes
på av en sköterska som gjort detta många
gånger. Nu satt det på bättre, men tyvärr
blev örat blodfyllt igen efter fem dagar.

Nu inträffade det oerhörda, Laika drabbades av ett kraftigt diskbråck några dagar
efteråt, som så småningom gjorde henne
förlamad i bakbenen. Hon somnade in
den 1 mars. Så vi får aldrig reda på hur
det skulle ha gått med hennes öra. Jag
kan bara rekommendera er att hålla koll
på öronen och påbörja en behandling
så snart som möjligt om ni märker att
er eurasier drabbats, ju snabbare desto
bättre.
Anna Frisk
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Eurasierträff i Kalv
1997

SVENSKA EURASIERKLUBBEN INBJUDER TILL

AKTIVITETSHELG
7–8 SEPT 2013

Eriksöre Camping, Öland
Fredag 6 september

Eventuell ankomst. Gemensam hundpromenad

Lördag 7 september

Den 20 april hade vi återigen
eurasierträff här hos oss i Kalv.
Denna gång deltog 13 eurasier
med familjer. Dagen bjöd på
ett strålande vårväder och sjön
inbjöd till ett och annat bad, av
de fyrbenta då alltså, men visst
såg sjön lockande ut även för oss
människor?
Vi började träffen med en tipspromenad
och avslutade med fika vid grillkåtan.
Och vad vore en eurasierträff utan fri lek
och bad?
Stort tack till alla deltagare som kom från
när & fjärran och gjorde denna dag så
lyckad. Hoppas vi syns igen till nästa träff
här till hösten.
Jeanette & Hasse Dyberg
Foto: Jeanette Dyberg

Programmet består bl.a. av Prova på Agility, Rallylydnad och aktiverings- och
kontaktövningar. På kvällen blir det gemensam grillning.

Söndag 8 september

Det finns möjlighet att ställa ut på Småland-Ölands nat. utställning
(domare för eurasier är Nils-Arne Törnlöv)
eller
umgås på Eriksöre

Sista anmälningsdag 2013-08-01
Anmälan sker till Emma Östberg
sekreterare@eurasierklubben.se
100 kr/familj till bg 5101-5030

För bokning av stuga/husvagnsplats:
Ring 0485-394 50 eller maila eriksore@firstcamp.se
Campingen har reserverat alla hundtillåtna stugor åt Eurasierklubben fram till den 1 aug.
Meddela vid bokning att du tillhör Eurasierklubben. Därefter får man boka i mån av plats.
Vi har 25% rabatt på boende och 10% rabatt på husvagn/husbilsplatser.
www.firstcamp.se/vara-campingar/eriksore/

Hjärtligt välkomna!
önskar styrelsen
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Besök på Spånga
Gymnasiums Djurexpo
Jag heter Rambo och tänkte
berätta lite om en dag där jag fick
följa med min lillmatte Jennifer
till skolan. Hon läser naturbruks
programmet, inriktning djursjuk
vård i årskurs 2.
Varje år har de en helg där allmänheten
får komma på besök och de visar upp sin
skola och vad de gör där. Det är en rätt
rolig skola då det finns 1000 djur fördelade
på ca 100 arter. Tyvärr fick jag inte springa
och hälsa på de andra djuren, nä jag fick
vara med på deras klinik som de har. Det
hade varit lite roligt att få springa bland
grisarna eller jaga duvorna. Rockorna fick
man bara se på genom ett akvariefönster.
De har så otroligt mycket fina och
spännande djur där, man kan inte förstå
att det faktiskt är en skola. Men det är en
av få skolor som har en godkänd djurpark.
Jennifer ska i framtiden jobba på veterinärklinik säger hon och tycker om att öva
på mig hemma. Hon lägger tassbandage,

Rambo ställde villigt upp som försökskanin.
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Det finns många spännande djur på Spånga gymnasium.

klipper klor, skrapar tandsten, rensar
öron, känner och klämmer på det yttre, ja
allt möjligt konstigt gör hon! Denna dag
skulle även hennes klasskamrater göra

Foto: Jennifer Andersson

undersökning på mig medans folk tittade
på. Ja de skulle utföra en besiktning
och fylla i ett formulär tillsammans med
besökarna. Besökarna fick också möjlighet
att lyssna på hjärtat, titta på tänderna,
titta i öronen osv. Det var riktigt mysigt
att ligga där på bordet och bli klappad på,
alla tyckte att jag var så fin! Det var många
som undrade vad jag var för ras, men det
var ingen som kunde lista ut det. Så nu har
många fler fått information om vår ras. Det
var några besökare som, om de ville, fick
göra besiktningen på mig. En herre skulle
lyssna på mitt hjärta men fann det inte!
Men hallå liksom… jag lever ju, klart att
jag har ett hjärta! Men med en elevs hjälp
att sätta stetoskopet på rätt ställe så fick
han också höra mitt hjärtljud, med andra
ord jag lever, det kändes bra det! Fick UA
(utan anmärkning) på mina besiktningar
som dem gjorde så det kändes ju bra och
veta att jag är i bra skick. Med andra ord
så sköter lillmatte om mig bra. Eftersom
det är mycket folk och det blir varmt fort
så fick jag sluta efter ca 2 timmar, då var
jag rätt trött. En rolig dag hade jag med
mycket uppmärksamhet på mig, inte helt
fel!

Foto: Madeleine Andersson
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Eurasierspecialen 2013

Specialen 2013 i bilder

F

Då var en av årets absoluta höjd
punkter till ända, eurasierspeci
alen i Degernäs. Pingsthelgen var
som vanligt varm och solig och
vissa långväga resenärer anlände
till campingen redan på torsda
gen för att ta det lugnt och ha det
skönt.
I år verkade det vara många som blev utan
boende på campingen och som fick söka
sovplats på andra ställen i närheten. Några
bodde även i tält och det verkade gå bra
det med!

fyrbenta. Ett par droppar regn föll men
skurarna lyste med sin frånvaro som tur
var. Lite drygt 100 eurasier var anmälda
och den största klassen var juniorklass
tikar med hela 16 anmälda hundar!
Utställningen flöt på mycket smidigt
och bra. Domarna för dagen var Eivind
Mjaerum och Birgitta Svartstad, ett
mycket trevligt domarpar. Årets vinnare
av eurasierspecialen tillföll återigen en
norskfödd hund: Ingeborg av Geehrbacch

och BIM blev Essente Ofedor Ostar som
ägs av kennel Ex Amino’s. Hoppas alla haft
en riktigt trevlig helg tillsammans och lärt
känna nytt trevligt hundfolk!
Sara Ljusterfors
Foto: Helen Nordström

h

Som vanligt hölls det på lördagen ett
uppfödarmöte och föreläsning av Mia
Antegård om mentalitet och senare
även ett medlemsmöte. Ringträningen
i år hölls av Jennifer Andersson och jag
tror hon fick jobba tills svetten rann,
många deltagande var det som ville
träna inför morgondagens utställning!
Kvällen avslutades (som vanligt) med en
gemensam grillkväll och uppslutningen
var väl sisådär men stämning var god och
humören på topp.
Söndagen bjöd på något växlande väder
vilket var skönt för både oss två- och
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F: BIR & BIM Senior
G: Lovley Megan’s Brad Pitt
H: Lovley Megan’s Grace Kelly
I: BIS valp Ipixunas Artax
j

J: Bonus Pop Up’s Apple
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o
k

p

q
l
m

K: BIR Ingeborg av Geehrbacch & BIM Essente Ofedor Ostar
L: JKV-13 Leiionspitz Unforgettable Ullis
M: VKV-13 Sund Stamm’s Zenora Zemona
N: Essmania’s Kobrin
O: Juniorklass tikar
P: BIM Senior Foxfire Celda
Q: Zeldas Speed King
R: BTKL-3 Leiionspitz Marvellous Miyaka
n
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S: Bästa Uppfödargrupp: Kennel Geehrbacch

r
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Resultat SvEuk’s officiella
utställning Degernäs 19/5 2013
Placerade hundar
Bästa hanhundsklass
BHKL-1 BIM Essente Ofedor Ostar
Ägare: Madeleine Andersson, Tungelsta
BHKL-2 Foxfire Brilliant Benji
Ägare: Rose-Marie Forsberg, Vimmerby
BHKL-3 Ludvig av Geehrbacch
Ägare: Kent R Husom & Håkon Hjørnstad, Norge
BHKL-4 CERT Daqela’s Piri Piri
Ägare: Pernilla Åhlin, Flen

t

Bästa tikklass
BTKL-1 BIR/BIS Ingeborg av Geehrbacch
Ägare: Kent R Husom & Håkon Hjørnstad, Norge
BTKL-2 Zafira A Princess Named Nemi
Ägare: Kristin Lundin Lauritzen, Norge
BTKL-3 CERT Leiionspitz Marvellous Miyaka
Ägare: Yvonne Nordén, Västerhaninge
BTKL-4: Sund Stamm’s Zenora Zemona
Ägare: Suzanne Bengtsdotter, Katrineholm

Bästa valp
BIR/BIS valp Ipixunas Artax
BIM valp Olga av Geehrbacch
u

Klubbvinnare
JKV-13 Norbert av Geehrbacch

T: Bästa Avelsklass: Essente Ofedor Ostar

JKV-13 Leiionspitz Unforgettable Ullis

U: Zafira A Princess Named Nemi

VKV-13 Adam av Geehrbacch

V: BHKL-2 Foxfire Brilliant Benji

VKV-13 Sund Stamm’s Zenora Zemona

W: Bästa valp 6–9 mån Amaretto

SKV-13 Leiionspitz Chirac

X: Balder-Balder Trygve Sveakung

SKV-13 Foxfire Celda

v

Bästa avelsklass
SE UCH Essente Ofedor Ostar

Bästa Uppfödargrupp
Kennel Geehrbacch

Bästa Huvud och uttryck
Hane: Essente Ofedor Ostar
Tik: Ingeborg av Geehrbacch

Barn och Hund
Vinnare: Kevin Sjöberg och Ipixunas Artax

Ring 1 – hanar
Domare Birgitta Svartstad

Valpklass 4–6 mån
Ipixunas Artax SE11822/2013
Ägare: Ann-Sofie Sjöberg, Trångsund
Valpkl: 1, HP Bästa valp 4-6 mnd, BIS-valp
Ipixunas Azlan SE11824/2013
Ägare: Carina Ågren, Torslanda
Valpkl: 3
Kvarnsjölidens Rocky SE11025/2013
Ägare: Maria Mellström, Örebro
Valpkl: 2, HP

Valpklass 6–9 mån
Amaretto SE12106/2013
Ägare: Sarah Henrysson, Karlskoga
Valpkl: 1, HP Bästa valp 6-9 mnd
Just Pix Bonzo SE58587
Ägare: Maria Pettersson, Smedjebacken
Valpkl: 2

Juniorklass 9–18 mån
Balder-Balder Love Björnfot SE50428/2012
Ägare: Tomas Tegner, Enhörna
Junkl: Very good
Balder-Balder Mimer Björnfot SE50430/2012
Ägare: Marie Claus-Nordlund, Österhaninge
Junkl: Very good
Essmania’s Kobrin SE35898/2012
Ägare: Unni Rödven, Strömstad
Junkl: Excellent, Junkk: 3
Ex Amino’s Born To Be A Fighter SE17855/2012
Ägare: Anders Törnqvist, Saltsjö-Boo
Junkl: Excellent Junkk: 4
Ex Amino’s Created By Joy Of Life SE31489/2012
Ägare: Madeleine Andersson, Tungelsta
Junkl: Very good
Ex Amino’s Created By True Love SE31491/2012
Ägare: Marjut Carsbrandt, Skogås
Junkl: Excellent Junkk: oplacerad
Just Pix Adrian SE33180/2012
Ägare: Tarja Räsänen, Gävle
Junkl: Excellent Junkk: oplacerad
Just Pix Alex SE33179/2012
Ägare: Elisabet Smedshammar, Sigtuna
Junkl: Excellent Junkk: 2
Norbert av Geehrbacch NO41310/12
Ägare: Håkon Hjørnstad & Kent R Husom, Norge
Junkl: Excellent Junkk: 1, JKV-13

Unghundsklass 15–24 mån
Bonus Pop up’s Abdon SE15756/2012
Ägare: Maja Ärleborg, Ärla
Ukl: Disqualified
SE JV-12 Bonus Pop up’s Adin SE15757/2012
Ägare: Emelie Johansson, Eskilstuna
Ukl: Excellent Ukk: 1 CK, Bhkl: oplac. R-Cert,
Kitunés Jermaine Jackson SE46420/2011
Ägare: Pia Larsson, Norrköping
Ukl: Excellent Ukk: 4
KitunésFerrari SE57720/2011
Ägare: Christina Haggren, Upphärad
Ukl: Excellent Ukk: 3
Kvarnsjölidens Scrappy SE43938/2011
Ägare: Linda Trauelsen, Trelleborg
Ukl: Very good
Morten av Geehrbacch SE10536/2012
Ägare: Margareta Nygren-Persson, Gunnarskog
Ukl: Excellent Ukk: 2 CK, Bhkl: oplac.

Öppenklass 15 mån–
Balder-Balder Arttu Makalös SE60153/2010
Ägare: Ylva Malmbom, Nacka
Ökl: Very good
Balder-Balder Trygve Sveakung SE57786/2010
Ägare: Christin Hanstad-Simonsson, Grödinge
Ökl: Excellent Ökk: 3
Daqelas Piri Piri S11175/2008
Ägare: Pernilla Åhlin, Flen
Ökl: Excellent Ökk: 1 CK, Bhkl: 4 CERT
Edeängs Ärling S62676/2008
Ägare: Tomas Tegner, Enhörna
Ökl: Good
Ex Amino’s Angel Of Fire SE23799/2011
Ägare: Cecilia Järnkvist, Guldsmedshyttan
Ökl: Very good
Leiionspitz Quality Qevin SE11121/2011
Ägare: Lisbeth Åberg, Degerfors
Ökl: Very good
Lovely Megan’s Brad Pitt S68174/2007
Ägare: Nina Enlund, Ekerö
Ökl: Excellent Ökk: 2 CK, Bhkl: oplac.
Lovely Megan’s Danny Dayton S55653/2009
Ägare: Hanna Thörnberg, Katrineholm
Ökl: Excellent Ökk: 4
Lovely Megan’s Edward Norton SE25936/2010
Ägare: Maria Mellström, Örebro
Ökl: Good
Lovely Megan’s Frank Oz SE62660/2010
Ägare: Peter Hansen, Stockaryd
Ökl: Disqualified

Teddywood’s Triton by Sunshine SE37133/2012
Ägare: Ing-Marie Hägg Nilsson, Linköping
Junkl: Very good

w
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Championklass
C.I.B FI UCH NO VCH NORD UCH RLD N SE VCH
Balule Cactus S41782/2007
Ägare: Camilla och Madeleine Svensson, Karlstad
Chkl: Excellent Chkk: oplac. CK BHKL: oplac.

SE UCH FI UCH
Coryanas Calvin SE40944/2010
Ägare: Conny Gustafsson, Tranås
Chkl: Excellent Chkk: oplac.
C.I.B EE CH FI UCH FI-V11 SE UCH
Essente Ofedor Ostar SE20944/2010
Ägare: Madeleine Andersson, Tungelsta
Chkl: Excellent Chkk: 1 CK, Bhkl: 1 BIM
SE UCH
Filurias Bastian S53846/2007
Ägare: Annika Håkansson, Frändefors
Chkl: Excellent Chkk: oplac. CK, Bhkl: oplac.
JWW-10 FINCH DKUCH NORD-11 SEV-11
NORDUCH KPHV-12 C.I.B
Foxfire Brilliant Benji S56915/2009
Ägare: Rose-Marie Forsberg, Vimmerby
Chkl: Excellent Chkk: 2 CK, Bhkl: 2
SE UCH DK UCH NO UCH
Leiionspitz Lovely Lyvan S56578/2009
Ägare: Lisbeth Åberg, Degerfors
Chkl: Very good
SE UCH
Lovely Megan’s Arnold Schwarzenegger
S54009/2006
Ägare: Pernilla Åhlin, Flen
Chkl: Excellent Chkk: 4 CK, Bhkl: oplac.
N DK SE LV UCH NJV-11 LATV-12 DKV-12 SV-12
Ludvig av Geehrbacch NO47666/10
Ägare: Kent R Husom & Håkon Hjørnstad, Norge
Chkl: Excellent Chkk: 3 CK, Bhkl: 3
C.I.B SUCH DKUCH NUCH FINCH NORDUCH
Mabuh’s Reimondo S14764/2006
Ägare: Marina Nilsson, Vimmerby
Chkl: Excellent Chkk: oplac. CK, Bhkl: oplac.
INT NORD DK LT UCH
Sund Stamms Handmade Hazard S11660/2008
Ägare: Kristin Lundin Lauritzen, Norge
Chkl: Excellent Chkk: oplac.

Veteranklass 8 år–
INT NORD UCH FINV-07 KBHV-08 NVV-11
NVV-12
Adam av Geehrbacch N20275/03
Ägare: Turid F Sommerstad, Norge
Vetkl: Excellent Vetkk: 1 CK Bhkl: oplac., VKV-13
Ronevikens Ambers Flinta S17938/2004
Ägare: Susanna Söderberg, Trosa
Vetkl: Very good Vetkk: 3
SE UCH FIN UCH
Zeldas Speed King S20244/2001
Ägare: Tarja Räsänen, Gävle
Vetkl: Very good Vetkk: 2

Seniorklass 10 år–
SE UCH FIN UCH
Zeldas Speed King S20244/2001
Ägare: Tarja Räsänen, Gävle
INT UCH NORD UCH NV-04
Leiionspitz Chirac S55841/2001
Ägare: Anette Essman, Lysekil
BIR-senior, SKV-13
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Ring 2 – tikar
Domare Eivind Mjaerum

Valpklass 4–6 mån
Ipixunas Azka SE11821/2013
Ägare: Carina Johansson, Handen
Valpkl: 1 HP BIM valp 4-6 mnd
Kvarnsjölidens Ramina SE11026/2013
Ägare: Annika Gustavsson Fröberg, Upplands
Väsby
Valpkl: 3
Kvarnsjölidens Robina SE11024/2013
Ägare: Yvonne Nilsson, Kolmården
Valpkl: 2 HP

Teddywood’s Troja By Sunshine SE37136/2012
Ägare: Louise Liljeroos, Vikingstad
Junkl: Excellent
Zicata’s Kessi Of Benji NO37537/12
Ägare: Kine Elisabeth Aunan, Norge
Junkl: Excellent Junkk: 2 CK Btkl: oplac.

Unghundsklass 15–24 mån
SE JV/12 Bonus Pop Up’s Apple SE15759/2012
Ägare: Maja Ärleborg, Ärla
Ukl: Excellent Ukk: 4
Kvarnsjölidens Sakita SE43939/2011
Ägare: Eva Agetoft, Vendelsö
Ukl: Excellent

Valpklass 6–9 mån

Lejonbols Lady Stardust SE20805/2012
Ägare: Paulina Ljungberg, Örebro
Ukl: Excellent Ukk: 2 CK Btkl: oplac.

Amarone SE12104/2013
Ägare: Sarah Henrysson, Karlskoga
Valpkl: 3

Lovely Megan’s Geena Davis SE62218/2011
Ägare: Christel Fredsriksson, Katrineholm
Ukl: Excellent

Lejonbols Signe Tillisch SE62284/2012
Ägare: Anne Gurine Faaberg Bodin, Vattholma
Valpkl: 2 HP

Lovely Megan’s Grace Kelly SE62219/2011
Ägare: Matilda Kindstrand, Söderköping
Ukl: Excellent Ukk: 3

Olga av Geehrbacch NO55715/12
Ägare: Kent R Husom & Håkon Hjørnstad, Norge
Valpkl: 1 HP, BIM-valp 6-9 mnd, BIS 2

Minna Margaretha av Geehrbacch NO51323/11
Ägare: Kent R Husom & Håkon Hjørnstad, Norge
Ukl: Excellent Ukk: 1 CK Btkl: oplac.

Juniorklass 9–18 mån

Wilma av Nixenspitze NO54078/11
Ägare: Ina Kløver, Norge
Ukl: Very good

Armi SE45358/2012
Ägare: Maja Ärleborg, Ärla
Junkl: Excellent

Öppenklass 15 mån–

Essmanias Kenya SE35893/2012
Ägare: Maria Eriksson, Norrköping
Junkl: Very good

Lovely Megan’s faith Hill SE62661/2010
Ägare: Jenny Kindstrand, Söderköping
Ökl: Excellent

Ex Amino’s Born To Be AStar SE17856/2012
Ägare: Maria Grunte, Huddinge
Junkl: Very good

Balder-Balder Enja Stormfare S69187/2008
Ägare: Linda Hagelvik, Lammhult
Ökl: Excellent

Foxfire Faithful Fanny SE45847/2012
Ägare: Ann-Charlotte Lagergren, Lenhovda
Junkl: Excellent

Balder-Balder Solfrid Skallagrim S12810/2009
Ägare: Gunilla Svensson, Tullinge
Ökl: Excellent Ökk: 4

Just Pix Alwa SE33184/2012
Ägare: Joacim Sandström, Tobo
Junkl: Excellent

Catalejma’s Celia SE49896/2010
Ägare: Susanna Svensson, Trosa
Ökl: Excellent

Järpéns Puppies Artemis Of Ex SE34906/2012
Ägare: Kristina Järpén, Gullringen
Junkl: Very good

Essmanias Gandia SE40023/2010
Ägare: Morten Bensen, Norge
Ökl: Excellent

Leiionspitz Unforgettable Ullis SE33020/2012
Ägare: Sofi Karlsson, Sturefors
Junkl: Excellent Junkk: 1 CK, Btkl: oplac. R-CERT,
JKV-13

Ex Amino’s Angel Of Heaven SE23803/2011
Ägare: Madeleine Andersson, Tungelsta
Ökl: Excellent

Leiionspitz Wildstar Wilja SE44211/2012
Ägare: Sara Ljusterfors, Hägersten
Junkl: Excellent Junkk: 3 CK, Btkl: oplac.
Lejonbols Twinkle Little Star SE20806/2012
Ägare: Margareta Teilus, Knivsta
Junkl: Very good
Lovely Megan’s Holly Hunter SE44777/2012
Ägare: Sussane Svensson, Hallstahammar
Junkl: Very good
Teddywood’s Tigra By Sunshine SE37135/2012
Ägare: Linda Hagelvik, Lammhult
Junkl: Excellent Junkk: 4
Teddywood’s Tingeling By Sunshine
SE37130/2012
Ägare: Therese Andersson, Lammhult
Junkl: Very good

Ex Amino’s Angel Of Love SE23801/2011
Ägare: Gunilla Åkerman Gustafsson, Vänge
Ökl: Very good
Foxfire Queen Of Black Gold S17802/2006
Ägare: Madeleine Andersson, Tungelsta
Ökl: Excellent
Leiionspitz Marvellous Miyaka S56571/2009
Ägare: Yvonne Nordén, Västerhaninge
Ökl: Excellent Ökk: 1 CK, Btkl: 3, CERT
Lejonbols Luna Mons Agnes S21540/2008
Ägare: Helena Nordström, Rönninge
Ökl: Excellent Ökk: 2 Ck, Btkl: oplac.
Lejonbols Pommes Dauphine SE30064/2011
Ägare: Ulla Moberg, Falköping
Ökl: Very good

Sund stamm’s Heartbraker Harmony
S11664/2008
Ägare: Margaretha Fjällberg, Huddinge
Ökl: Excellent Ökk: 3 CK Btkl: oplac.

Championklass
INT N SE FI LV UCH LATV-12 NV-10-11
Ingeborg av Geehrbacch NO34319/2009
Ägare: Kent R Husom & Håkon Hjørnstad, Norge
Chkl: Excellent Chkk: 1 CK, Btkl: 1, BIR
NORD JV-10 SE UCH
Lejonbols Lady Madonna SE12991/2010
Ägare: Joacim Sandström, Tobo
Chkl: Excellent Chkk: 3 CK Btkl: oplac.
SE UCH
Sund Stamm’s Chica Champagne S52884/2005
Ägare: Suzanne Bengtsdotter, Katrineholm
Chkl: Excellent Chkk: 4 CK Btkl: oplac.
SV-11 NORD LT UCH
Zafira A Princess Named Nemi NO58416/10
Ägare: Kristin Lundin Lauritzen, Norge
Chkl: Excellent Chkk: 2 CK, Btkl: 2

Veteranklass 8 år–

Uppfödargrupp
Lovely Megan’s
Suzanne Bengtsdotter
4
Teddywood’s
Linda Hagelvik
Oplacerad
Balder-Balder
Anna-Karin Lundgren
Oplacerad
Ex Amino’s
Madeleine Andersson
2 HP
Foxfire
Ulla-Carin Totney
Oplacerad
Geehrbacch
Kent R Husom och Håkon Hjørnstad
1 HP, Bästa uppfödargrupp
Leiionspitz
Marita och Göran Carlstedt
3 HP

INTUCH NORDUCH KBHV06
Bergliot av Geehrbacch N23789/2004
Ägare: Anita Steen, Norge
Vetkl: Excellent Vetkk: 4
SE UCH
Foxfire Celda S37156/2002
Ägare: Linda Hagelvik, Lammhult
Vetkl: Excellent Vetkk: 3 CK, Btkl: oplac.
C.I.B NORDUCH KBHV-09 NO V-06
Leiionspitz Onza S42814/2005
Ägare: Anette Essman, Lysekil
Vetkl: Excellent Vetkk: 2 CK, Btkl: oplac.
SE UCH NORD VV-11
Sund Stamm’s Zenora Zemona S13053/2004
Ägare: Suzanne Bengtsdotter, Katrineholm
Vetkl: Excellent Vetkk: 1 CK, Btkl: 4, VKV-13

Seniorklass 10 år–

Fotografer
bildspecial:
Sid 2:

A: Roger Persson

SE UCH
Foxfire Celda S37156/2002
Ägare: Linfa Hagelvik, Lammhult
BIM-Senior, SKV-13

B–E: Sara Ljusterfors

Avelsklass

G–H: Sara Ljusterfors

SE UCH
Essente Ofedor Ostar
Tävlade med avkommor:
10,11,12,59
1 HP
Albionspitz Helmer
4

Sid 19:

F: Ebba Essman Kalek
I: Ebba Essman Kalek
J: Sara Ljusterfors
Sid 20:

K: Sara Ljusterfors
L: Linda Karlsson
M: Sara Ljusterfors

Balder –Balder Lova Bifrost
3

N: Ebba Essman Kalek

Balder-Balder Enja Stormfare
oplacerad

O: Endre Andersen

INT NORD UCH FINV-07 KBHV-08 NVV-11-12
Adam av Geehrbacch
Tävlade med avkommor:
15, 24, 78, 92
2 HP

Sid 21:

P–R: Sara Ljusterfors
S: Helen Nordström
Sid 22:

T–X: Sara Ljusterfors
Sid 39:

Y: Magnus Wirsén
Z–Ö: Sara Ljusterfors

Eurasierbladet #2 2013

25

Anaplasma….igen!
Hej alla vovvar!
Mitt namn är Loke (Foxfire Loke Barneyson) och jag är en eurasier i mina allra
bästa år! Förut har jag varit utställningshund och är pappa till tre valpkullar, men
nu är jag bara pensionär! Därför har jag
tid att skriva och berätta lite om hur jag
har det i min lilla värld i gränstrakterna av
Småland och Östergötland.
Vi har haft det lite kämpigt här ett tag för
Anaplasmahäxan har varit och hälsat på
mig igen!
Den enda som kan rädda mig ur hennes
klor är Ritva på Sörgårdskliniken, så tror
jag i alla fall men det finns antagligen fler
veterinärer som kan det.
Det blir lite längre att åka för oss men
eftersom hon är den närmaste som matte
litar helt och fullt på så åker vi dit när det
är luriga saker, för hon är specialist.
Anaplasma (den hette Erlichia förr,
betesfeber på svenska) är verkligen en
lurig sak, det är fästingar som ger oss den
sjukdomen från början, då var jag nästan
tre år och då blev jag verkligen sjuk! Jag
hade hög feber, slutade äta (då ÄR jag
sjuk) och jag bara låg under ett bord.

gången såg det ut som det vore blåmärken i tandköttet.
Symtomen är så lömskt smygande, matte
trodde först att jag höll på att bli gammal
och stel (JAG!!!), sedan trodde hon att jag
hade sträckt mig i höger bakben (det var
värst där) men så mindes hon sin egen
osäkerhet från det första återfallet, ena
dagen verkade jag helt frisk och andra
dagen var jag dålig igen!

Matte och husse fick baxa in mig, de blev
nog lite skakade för de ringde Sörgårds
kliniken på måndagen och vi fick komma
dit på tisdagen.
Nu har jag fått antibiotika, Ronaxin 3½
tablett om dagen i 56 dagar. Precis samma
som för två år sedan, hoppas att det går
vägen den här gången också! Mina leder
ska bli bättre på en vecka, tröttheten kan
ta längre tid.

Det som fick henne att inse att det var
allvar var en ytterst pinsam incident som
hände på hundklubben:

Nu är fästingarna hungriga, be era hussar
och mattar att de provar ut och ger er
ordentligt fästingmedel, det är så väldigt
olika vad som passar till olika hundar! Det

Det var öppet hus och lördagsträning, då
kommer det ganska många som ska träna,
fika lite eller få hjälp av någon instruktör.

bästa för mig är Prac-tic (receptbelagt). Vi
har provat ALLA sorter och om det hade
funnits något fästingmedel baserat på
naturliga och ofarliga ingredienser som
fungerat hade det varit förnämligt, men
tyvärr, de är totalt verkningslösa på mig.

Den gången blev jag botad blixtsnabbt,
efter två dagar med antibiotika var jag
helt som vanligt igen! Matte och husse var
jätteglada, var det inte värre!?
Det var värre, matte, som måste veta
hur allting är och fungerar, tog reda på
att anaplasmabakterien stannar kvar i
kroppen i ett vilande stadium och kan bli
aktiva när som helst igen!
För två år sedan blev de aktiva igen, sakta,
sakta tog de över min kropp, de ger sig
på blodplättarna så att man får dålig
syreupptagning och att blodet får svårt
att levra sig bland annat.
Det finns massor av andra diffusa symtom,
det kan vara väldigt olika på olika hundar!
På mig märks det att jag haltar av och till,
gärna på lite olika ben och så blir jag så
fruktansvärt trött!
För två år sedan var mitt tandkött alldeles
gråvitt av blodbristen, men den här
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Jag var så trött så jag tittade mest på de
andra, det gillar jag så matte och husse
envisades inte med någon träning.
Nu kommer det pinsamma, när vi skulle
åka hem och jag skulle hoppa in i min
älskade bil fick jag bara upp framtassarna!
Det var många hundar som såg mig, jag
vill ju vara kung och så händer detta!

Ha det bra alla vovvar, njut av våren och
sommaren, har ni fått fästingmedlet är det
bara ormar att vara rädd för!
VOFF från Loke!
Foto: Laila Andersson
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Lite om fästingmedel
nader och finns i två storlekar. Halsbandet
sätts på hunden som ett vanligt halsband.
Efter de första fem dygnens behandling
kan hunden simma och sköljas med
vatten utan att den fästingskyddande
effekten avtar. Den aktiva substansen är
inte vattenlöslig. Ta av halsbandet före
simning, om du bedömer att hunden kan
tappa halsbandet i vattnet. Om hunden
schamponeras reduceras den fettfilm
på hundens hud där halsbandets aktiva
substans skall verka. Den fästingskyddande effekten kan i sådana fall utebli.
Undvik därför schamponering veckan
innan behandlingen påbörjas och under
hela behandlingstiden. Halsbandet skall
sitta på hunden under hela behandlingstiden. Det kan avlägsnas under del av dag
vid t.ex. jakt eller simning. Hundar som är
ovana vid halsband kan klia sig de första
behandlingsdagarna. Detta är i normala
fall övergående. Om biverkningar såsom
klåda, rodnad, stark oro eller håravfall
skulle uppstå, bör halsbandet tas av och
hunden schamponeras.
Om vi sedan övergår till att titta lite
närmre på de så kallade ”naturliga”
medlen som finns för att förebygga och
behandla våra djur mot fästingar så tätnar
djungeln ytterligare. Jag tar därför bara
upp de produkter som jag har testat.
Det finns många olika typer av fästingmedel i dagsläget.

När det kommer till medel mot
fästingar så finns det i dag en
uppsjö av olika varianter på mark
naden. Lägg där till alla ”husmo
ders-knep” och du har snart en
hel djungel. Nedan följer en kort
presentation av de vanligaste
märkena på fästingmedel och
min egna personliga uppfattning
av hur dessa har fungerat för oss.
För en sak är säker, de där små
urtidsdjuren som fästingarna är,
de kommer inte att lägga sig ner
och dö utan en fight.
I stora drag kan man dela upp fästingmedlen i två kategorier, de som innehåller
någon form av nervgift som dels dödar
och dels verkar repellerande mot fästingen, och de medel som bara innehåller
naturliga örter och påstås vara helt giftfria

28

Eurasierbladet #2 2013

och ofarliga för hunden. Men tänk på att
även örter och liknande kan vara skadligt
för hunden så iaktta en viss försiktighet
även vid användandet av dessa produkter.
De vanligaste receptfria medlen som du
kan köpa på apoteken är: Exspot, Frontline
och Scalibor.
Exspot är ett läkemedel i droppform,
även kallad ”spot-on” som appliceras på
hundens hud i nacken och på svansroten.
Detta läkemedel sägs skydda din hund
mot både fästingar, löss, loppor och mjällkvalster. Full effekt inträder efter ett par
dygn och kvarstår i ca fyra veckor. Därefter
upprepas behandlingen vid behov med
fyra veckors intervaller. Exspot verkar på
så sätt att fästingen inte vill krypa upp i
pälsen på hunden. Om den ändå skulle
bita sig fast på hunden så dör den mycket
snabbt. Det verksamma ämnet i Exspot är
permethin.

Foto: Jenny Byström Holm

Frontline finns både som spot-on eller
spray och används för behandling mot
fästingar, loppor och löss på både hund
och katt. Frontline dödar fästingar inom
48 timmar och verkar i upp till fyra veckor.
Medlet sitter kvar även om katten/hunden
blir våt, men för att medlet skall fördelas
optimalt över huden och för att undvika
onödig spridning i vattendrag så bör inte
djuret bada under de första 48 timmarna
efter behandlingen. Frontline verkar
på så sätt att fästingen dör redan när
den kommer i kontakt med den aktiva
substansen på hundens päls. Man kan
även använda medlet på dräktiga och
digivande djur. Fipronil är det verksamma
ämnet i Frontline.
Scalibor är ett receptfritt läkemedel i form
av ett halsband som finns för användning
till hund och vars verksamma ämne är
deltametrin. Halsbandet sägs skydda både
mot fästingar och myggor under 5-6 må-

Shoo!Tag är ett litet kort som fästs på
hundens halsband. Detta kort har en liten
magnetremsa som innehåller ett unikt,
tredimensionellt, elektromagnetiskt
och statiskt fält som tillsammans med
användarens naturliga, elektriska fält
skyddar mot insekter. Kortet förstärker
alltså bara användarens eget elektriska fält
(som användaren själv sänder ut naturligt)
genom att lägga till några frekvenser, som
insekterna i studier har visat sig undvika.
Kortet tar inte energi från användaren,
utan förstärker endast den energi som
redan finns. Eftersom kortet endast
använder sig av jordens egna energier, har
det inga negativa följder för användaren.
Produkten skall helst användas oavbrutet.
På så sätt uppnås den bästa effekten,
samtidigt som skyddet mot insekter blir
kontinuerligt. Magnetremsan skall vara
vänd mot användaren, den får inte täckas
med något och den får inte repas.
Den här produkten ramlade jag över av
en slump när jag skulle köpa hundmat

till Fonzo förra sommaren i vår lokala
djuraffär. Tänkte att det är väl värt ett
försök i alla fall och fler blev det inte.
Helt verkningslöst i mina ögon. Fästingarna frodades som aldrig förr i pälsen på
honom trots att jag följt instruktionerna
till punkt och pricka.

Men av de schampon som jag testat på
min hund kan jag knappast se någon
”anti-fästing-effekt”.
Sedan finns det ytterligare ett antal pulver,
sprayer, bärnstenshalsband och liknande
på marknaden som jag inte testat och
som jag därför inte kan uttala mig om.
Men min slutsats är ändå att det som har
fungerat bäst för oss är när man behandlar
hunden med något av de medel som
finns att köpa på apoteket. Exspot är det
som jag själv tycker har haft störst verkan.
Men hur du än väljer att göra och med
vilket medel du än behandlar din hund så
kommer man inte ifrån att det viktigaste
i slutändan är att vara noggrann som
hundägare och alltid kamma igenom
pälsen på vovven din. För vi vill ju inte att
det ska gömma sig några otäcka urtidsdjur
i ullen på våra älskade husdjur.
Text och bild: Jenny Byström Holm
Källor:
www.exspot.se
www.frontline.se
www.scalibor.se

Visserligen doftar väl såpa alltid gott, men....

www.fastinghalsband.se/shoo-tag-manniskormot-fasting.html

Vanlig hederlig såpa. Nu rör vi oss verkligen i periferin vad det gäller huskurer mot
fästingar. Detta hade jag läst någonstans
på det stora nätet och tänkte på ungefär
samma sätt som med ovanstående
produkt att det skadar väl aldrig att testa.
Så sagt och gjort. Jag gick in med hunden
i duschen och tvålade in honom noggrant
från nos till svansspets med gammal
hederlig gulsåpa. Luktade gott gjorde
det också. Men, och nu kommer vi till det
stora «Men:et». När en eurasier bestämmer
sig för att fälla all underull, och detta
sker i kombination med en ordentlig
«genom-såpning», vad tror ni händer då?
Jo, ullen tovar ihop sig i överhåren på
pälsen och summan av kardemumman
blev en 26,5 kilos eurasiertova som tog
dagar att reda ut. Inte helt genomtänkt.
(Fästingarna tyckte också om den nya
doften på hunden).
Schampo innehållandes diverse örter som
sägs verka repellerande mot fästingar och
mygg. Här finns det också en hel uppsjö
av olika märken och verksamma ämnen.
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Så här blev vi med eurasier
Jag, Helen Nordström, hade en
kompis som ägde en underbar
liten varelse som de kallade för
Laicy (Lejonbols Emser). När jag
fick syn på Laicy första gången
blev jag helt såld, vilken nalle
björn.

Agnes egna ord
Resan hem i bilen gick jättebra, jag sprang
fram och tillbaka mellan matte ”Helen”
och lill-husse ”Stefan” i baksätet, sedan
somnade jag. När jag kom fram till mitt
nya hem gick jag glatt runt och tittade
på mitt nya ställe. Dom rackarna hade
spärrat av vid trappen så att jag inte
skulle trilla ner till undervåningen. Jag
får nog utforska där nere en annan gång.
Ni förstår säkert att jag blev väldigt trött
efter detta så jag la mig till rätta under
köksbordet och tog en liten tupplur

Hundälskare som man är ville jag ju krama
om denna goa Laicy, men icke sa nicke.
Laicy ville gärna men vågade inte riktigt
komma fram, utan sprang runt och fram
och tillbaka mellan köket och vardagsrummet. Tillslut kom hon fram och luktade på
mig. Jag ville så gärna klappa henne men
inte då.
Varje gång jag kom hem till Laicy var det
samma visa, hon ville men vågade inte
riktigt, så jag började ta med mutor och
satte mig alltid på golvet och hälsade på
henne först. På den femte gången accepterade hon mig och kom och la sitt huvud
i min famn. YES, nu var vi äntligen vänner.
Jag och Roger (min man) fick möjlighet
att låna Laicy när hennes familj skulle
resa bort. I fem dagar fick vi rå om henne.
Roger blev också helt betagen i denna
gosiga nallebjörn, jag hade talat om att
han skulle vara lite försiktig då Laicy var
lite reserverad mot främmande karlar. Men
till min förvåning sprang Laicy fram till
Roger direkt och tryckte till honom med
nosen. Hon accepterade honom direkt.
Gissa om jag blev glad när de kom och
hämtade henne, LAICY VILLE INTE ÅKA
HEM. Inte så kul för hennes matte, men
jag kände mig verkligen hedrad. Skulle
vi någon gång ha hund så skulle vi ha en
efter Laicy sa Roger.
Strax efter fick jag informationen att
familjen hade lämnat tillbaka henne till
Lejonbols kennel. Vilken sorglig nyhet,
jag som precis hade lärt känna Laicy. Jag
började istället ta reda på mer om rasen
och kände att det här verkligen skulle
passa oss. Speciellt när barnen börjat
bli stora och vi inte längre behövde bo i
idrottshallar på helgerna.
Jag var ofta inne på Lejonbols hemsida
och tittade på Laicy. Hon hade verkligen
gått rakt in i mitt hjärta, vad jag saknade
henne trots att jag inte känt henne så
länge. Hon fanns ju i alla fall på bild och en
dag stod det att de skulle para henne. Jag
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i skogen och bara har kottar i öronen
ibland. Hon som älskar alla stora som
små hundar, men tycker att människor är
jobbiga. Inte en sekund ångrar vi att vi har
köpt denna lilla gosiga nallebjörn.

behövde inte tänka många gånger innan
jag ringde till Eva Ohlsson och lämnade
mitt intresse. I december 2007 åkte jag till
utställningen i Älvsjö för att träffa Eva som
skulle ställa ut några av sina hundar. Även
Laicy ställdes ut av sin nya familj Hagelin.
Där träffade jag Ebbe för första gången,
vilken eurasierhanne.
I januari 2008 var vi och hälsade på hos
Eva och Björne Ohlsson på deras kennel.
Vi fick träffa flera av deras eurasier. Det
här kändes verkligen rätt. Nu var vi även
intresserade av valpar från Ebbe och
Tutti-Frutti. Jag ville ju så gärna ha en röd
tik. Eva sa till oss att det var väldigt många
som var intresserade av valp från HarryPotter och Laicy. Det gjorde inte så mycket
då vi även var förtjusta i Tutti-Frutti, Laicys
syster, och Ebbe förstås.
Vilken väntan, tyckte att det tog jättelång
tid innan man fick veta att det blivit något,
sedan tog det lika lång tid igen innan de
skulle födas. Har nog aldrig varit med om
en sådan lång väntetid. Men den som
väntar på något gått väntar aldrig för
länge. Den 3:e mars 2008 fick Tutti-Frutti
tre han- och tikvalpar. Dagen efter, den
4:e mars 2008 fick Laicy sina valpar och
även hon belönades med tre hanar och tre
tikar. Vi ville så gärna åka direkt och titta
på dem.

Roger fick en liten krabat som kröp in
med hela huvudet i hans jacka. Den lilla
krabaten föll vi för. Vår son Stefan föll för
en av de andra tikarna så vi valde henne i
första hand, och den krabat Roger och jag
fastnat för i andra hand.
Inte kunde vi hålla oss ifrån kenneln heller
så vi hälsade på flera gånger, valparna
förändrade sig hela tiden. Vi ställde in oss
på den valpen som Stefan fastnat för, men
det kändes inte riktigt rätt. Så när det var
dags att få reda på vilken valp vi skulle
få, så blev jag lite förvånad när Eva efter
mycket om och men tyckte att vi skulle ha
valp nr 2. Eva behövde en sömnlös natt till
att få tänka på saken. Innan hon ringde till
mig hann jag ringa jag upp henne och sa
att valp nr 2 skulle vi ju ha, det kändes rätt.
Stackars Eva hon måste varit dödstrött.

När jag hade sovit en stund och vaknade
fick de bråttom, och så har det varit hela
veckan så fort jag vaknar eller har lekt i
180. HAHAHA då får de bråttom må du
tro. Ja då ska jag ut. Jag har försökt att
göra inne, och jag har faktiskt lyckats
bajsa på två olika mattor och kissat två
gånger. Matte och husse säger att jag är
jätteduktig, jag hör hur de berömmer mig
för grannar och vänner. Fyra olyckor på en
vecka det är ju ingenting.

Vet ni vad? Jag fick en egen katt, han heter
Buster och är en blandis men ser ut som
en norskskogkatt. Eftersom jag var så
duktig redan från början och inte sprang
emot honom så är inte han så rädd för
mig. Dessutom är jag väldigt imponerad,
han använder inte klorna när han ska
smälla till mig (ja okej när jag blir
lite ivrig, då blir han lite rädd och låter).
Jag blir ju jätte rädd iallafall och skrika lite
måste jag ju, det hör ju till.
Det har ju varit så bra väder så vi har varit
utanför huset väldigt mycket, så jag har
fått träffa Kotte också. Kotte är en Briad
och han är JÄTTE STOR tycker jag i allafall.
Kottes husse la ner honom på marken så
att jag skulle få gå fram till honom själv,
men han var ju så stor och svart så jag
började med att hoppa runt honom, jag
var nog lite feg iallafall. Men skam den
som ger sig, inte jag i allafall. Nu har jag
luktat på honom och han är SÅÅÅ snäll.
Vilken tur för lilla mig.
Matte tycker jag är en kul filur för jag
sover i köket på dagarna och i sovrummet
bredvid mattes säng på nätterna. Ibland
sover jag på husses sida också. Så har jag
sovit sedan jag kom hit. Jag har fått en
egen säng, den står bredvid mattes säng.
Där låter jag mina filtar och några leksaker
vara, brukar bara ligga där en stund. Jag
vaknar mellan 24.00–02.00 då får jag gå ut

och kissa sedan somnar jag om tills någon
annan vaknar vid ca 04.00–06.00 ut och
kissa igen. Ni förstår nog att jag aldrig
har tillfälle att kissa inne. Jag leker några
minuter sedan somnar jag om igen till ca
07.30–08.00. Äntligen frukost.
Det är ju inte bara guld och gröna skogar
här. Det är ju en massa NEJ OCH FY också.
Man får inte bitas i fötterna, leka med
stumpor eller andra kläder, äta på mattes
blommor, leka med kattsanden. Jag
brukar låta henne få som hon vill för hon
är sååå envis. Men jag lägger mig ner och
viftar på svansen och tittar på henne och
tänker vänta du bara till nästa gång. Jag
hörde när hon sa till grannen att så här
lite saker har jag aldrig haft på golvet, vad
bra att jag håller snyggt och rent här. Jag
har det bra här fast jag måste gå i koppel
ibland, jobbigt men jag vänjer mig nog.
Nu har det faktiskt gått fem år sedan allt
det här hände så nästa gång ska ni få höra
vad som hänt under dessa år. Kan ju ge lite
försmak! JAG HAR BLIVIT STORASYSTER.

Många lurviga svansviftningar
från Lejonbols Luna Mons
Agnes med familj.
Foto: Helen Nordström

Vår tikvalp fick namnet Lejonbols Luna
Mons Agnes
Vår lilla nallebjörn som vi lärt sitt, ligg,
gå fint och en massa andra saker. Henne
vi fått jaga i området, hon som rymmer

Åh, vad veckorna släpade sig fram, tur att
Eva la ut bilder på de små. Men till slut var
de fem veckor gamla och vi kunde åka och
titta på dem. Jösses vad de var underbara.
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Yakima – lydnadseurasiern
Yakima föddes den 4 april 2004 på
Trollhovds Kennel i Kongsberg. Rita hade
hört att rasen var reserverad och det blev
då naturligt för henne att välja just Yakima
som var den mest tillgängliga valpen
och som var den som först kom fram och
hälsade.
–Yakima har alltid varit tillgänglig mot
folk och djur, hälsar artigt och sedan är
hon färdig med det. Dessutom utstrålar
hon självständighet och har en fantastisk
förmåga till att förmedla sin sinnesstämning med sitt kroppsspråk, berättar Rita.
–Hon kan vara hoppande glad och få
busryck för att i nästa stund hamna i en
total kollaps av besvikelse om hon inte får
vara med. -Hon hade garanterat fått jobb
på teater, fortsätter hon.

Vi har i ett tidigare nummer
berättat om den svenskfödda
eurasiern Carmen (Fridlyckans
Alma) som tävlar lydnad ända
upp i elitklass. Även i vårt kära
grannland fick jag nys om en
eurasier vid namn Yakima som
lyckats med samma bragd.
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Av en tillfällighet kom Rita i kontakt med
några andra hundägare som tränade
lydnad och det visade sig att Yakima hade
ett stort intresse att jobba för en godbit.
Yakima var mycket lättlärd och arbetsvillig men som kanske många andra icke
arbetande hundraser visade hon att det
var svårt att hålla koncentrationen uppe
över lång tid.
Henne ville jag förstås veta mer om och
visst är det väl härligt när vår allsidiga
ras visar framfötterna även bland de
arbetande raserna?
Yakimas matte Rita är en mycket hund
intresserad 48-åring från Trondheim.
Intresset för hund startade redan som
barn och då med grannens hund, intresset

växte och efterhand blev det även egna
hundar. Hennes första hund blev en
engelsk setter som hon använde i jakt. När
hon senare i livet fick egna barn ville hon
hitta en trevlig familjehund med tålamod
som kunde passa bra in i en barnfamilj och
som inte krävde alltför mycket i vardagen.
Valet föll tillslut på eurasiern.

–Det sägs ju att eurasier har liten eller
ingen jaktlust men hund är hund så jag
började skapa motivation för jaktlek
tillsammans med henne. Jaktlusten finns
där men tröskeln är hög för att sätta igång,
menar Rita.

Efter ett tag upptäckte hon att Yakima
visade stort intresse för en Kong med
pipljud och det blev en perfekt belöning
när de skulle träna just koncentration
och motivation över tid. Efterhand blev
träningen också riktad mot Lydnadstävlingar och där fick Rita och Yakima mycket
god hjälp av en duktig instruktör vid namn
Ellinor Antonsen.
–Hon har en otrolig förmåga att hitta
vad just den specifika hunden tycker är
svårt samt hur vi kan göra det enklare för
hunden.

sitt uppflytt till Elitklassen den 1 maj 2011
med 290,5 poäng!
–Det var en otroligt härlig känsla!
Yakima är nu pensionerad från Lydnadstävlingar men fungerar som en utmärkt
demo-hund på Ritas lydnadskurser.
–Hon älskar uppmärksamhet och
godbitar. En riktig charmör! avslutar Rita.
Sara Ljusterfors
Fotograf: Per Sviggum

Med många bra träningstimmar i bagaget
och med goda träningsvänner fick Yakima
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Doping

Inga fler grisar

Nationellt Dopingreglemente är
framtaget gemensamt av SKK,
Svenska Hundkapplöpningsspor
tens Centralförbund och Svenska
Draghundsportförbundet och
syftar till att motverka doping av
hund.

Jag som många andra vill ju
försöka fira min fyrbente kompis
när denne fyller år. Så när min
fin fina Fonzo fyllde fem härom
veckan och med tanke på att han
egentligen inte behöver vare sig
fler grymtande latexgrisar eller
halvtuggade hundben tog vi oss
ut på en liten utflykt istället bara
han och jag.

Regelverket gäller för all hundsport
i Sverige och det är du som deltar i
utställningar, prov och tävlingar inom
organisationerna som är skyldig att känna
till regelverket.
Huvudmotivet till dopingbestämmelserna
är djurskyddet och grundkravet är att en
hund på tävling, utställning eller prov inte
får vara skadad eller sjuk. En hund som
behöver någon form av behandling som
t ex smärtstillande medel, akupunktur
eller kiropraktik är inte frisk och ska därför
inte delta i olika aktiviteter.
Vi människor kan välja vilka mediciner
vi vill ta t ex ett godkänt smärtstillande
medel för att utföra en prestation. Hunden
kan inte välja. Stoppar föraren i hunden
smärtstillande medel kan hunden gå
utöver sin aktuella förmåga därför är antidopingarbetet mer inriktat på djurskydd
än på att leta prestationshöjande medel.
De flesta hundar som fastnar i en
dopingkontroll Sverige har hamnat där av
misstag. Som hundägare finns mycket att
tänka på för att undvika att hamna i den
situationen. Det är lätt hänt att en hund
får i sig dopingklassat medel av misstag.
Till exempel ska man aldrig hämta vatten

Foto: Jenny Byström Holm

till hunden ur en urdrucken colaflaska då
coca-cola är dopingklassat på grund av
att det innehåller koffein. Den lilla mängd
som hunden kan få i sig genom cola
flaskan kan ge utslag vid ett dopingprov.
Man bör också undvika att ge hunden
chokladmuffins eller annat som innehåller choklad då ämnet teobromin (som
dessutom är giftigt för hundar) ger utslag
på dopingprov.
Tänk också på vad hunden sätter i sig av
det som finns på marken som till exempel
uthällt kaffe, choklad etc.

Smörjer man in sig med en smärtstillande
lotion bör man inte låta hunden slicka på
huden. Andra faror kan vara odlad lax, tassalva, liniment och fodertillskott som man
inte är helt säker på vad det innehåller.
Dessutom ska man komma ihåg att visa
mediciner har en karenstid från ett par
dagar till flera veckor och i vissa fall till och
med månader. Du finner mer om detta
på SKK:s ATC-lista: www.skk.se/Global/
Dokument/Utstallning/ATC-lista.pdf
Utställningar
Påföljden vid ett positivt dopingprov kan
vara alltifrån en varning till avstängning
från tävlan i upp till 4 år. Diskvalificeringen
gäller oavsett hur hunden fått i sig medlet,
eftersom den var dopad vid det aktuella
tillfället.

Sagt och gjort, vi packade bilen med filt,
handduk och en välfylld picknickkorg och
sen drog vi iväg till en härlig sjö i närheten
där även hundar är välkomna att blöta ner
sig. Hela vägen till utflyktsmålet hade jag
en hund som satt och pep av förväntan
i bagaget. För är det något som han har
stenkoll på så är det att det nästan alltid
vankas roliga saker när det bara är matte
och hund som ger sig av.

Härligt att få vara i vattnet!

Foto: Jenny Byström Holm

Väl framme vid sjön så ägnade vi hela
förmiddagen åt att simma efter pinnar (ja,
jag kanske behärskade mig lite där när det
gäller själva simmandet efter drivveden,
men Fonzo plumsade glatt i varje gång jag
slängde iväg en pinne), rulla oss i sanden
(även där höll jag mig på mattan) och bara
ha en härlig dag tillsammans.
Jag tror jag talar för oss båda när jag säger
att det här var betydligt mer uppskattat
än ytterligare ett mjukisdjur som blir
lemlästat och uppsprättat på nolltid. Sen
fick han ju självklart massor av köttbullar
också, lite gott måste man ju unna sig när
man fyller hela fem år.

Spännande att se vad man hittar i vassen!

Foto: Jenny Byström Holm

Jenny Byström Holm

Dopingprover är dyra, en kostnad som
betalas av förbundet eller arrangören
beroende på avtal. Det innebär att
man skulle vilja ta fler prov än det finns
ekonomi för men förhoppningsvis har det
en avskräckande effekt att det tas prover
överhuvudtaget.
Sara Ljusterfors
Källor:
www.skk.se7prov-tavling/regler/doping/
Doggy-Rapport nr 2 2012, förf: Kristina Eder
Foto: Sara Ljusterfors
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Ah, det här är livet!

Foto: Jenny Byström Holm

Eurasierbladet #2 2013

35

Kennelregister
Akidus

Reldaz

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

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

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

Bonus Pop Up´s

Just Pix

Ronevikens

Maja Ärleborg
Ärla
Tel: 016-700 26
Mobil: 070-232 29 60

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

Inger Grönberg
Hemse
Mobil: 070-261 73 45

Balder-Balder

Järpéns Puppies

S*Rocknikk’s

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

Chiluna Star

Kristina Järpén
Gullringen
Tel: 0492-224 18
Mobil: 070-577 42 90

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

Kitune’s

Sorschies

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

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

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

Cool Surprice

Kvarnsjölidens

Zeldas

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

Coryana’s

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

Essmania’s

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

Ex Amino’s

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

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

Foxfire

Orionstjärnan

Fridlyckans

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

Polkas Valpar

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

Mariette och Torbjörn Styrenius
Trollhättan
Tel: 0520-42 08 04
Mobil: 070-08 22 428

Goa Gullan’s

Risan Gården

Laila Johnsson
Vagnhärad
Tel: 0156-141 86
Mobil: 070-752 46 76
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Leena Korpi
Karlskoga
Tel: 0586-72 83 62
Mobil: 070-422 42 26

Leiionspitz

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

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

Röntgenresultat

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

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

Reg.nr

Namn

Kön

HD

ED

SE48727/2011

Patella

Balder-Balder Iselin Kjempefin

T

B

1

SE48729/2011

Balder-Balder Sigvard Kjempefin

H

A

2

SE15759/2012

Bonus Pop Up's Apple

T

C

UA

UA

SE27624/2010

Chiluna Star Balthasar

H

A

UA

Grad 1

SE27629/2010

Chiluna Star Betty

T

A

UA

SE58384/2011

Coryana's Labelle

T

B

UA

UA

SE58385/2011

Coryana's Lady

T

A

UA

UA

SE58386/2011

Coryana's Lexie

T

A

UA

UA

SE58388/2011

Coryana's Linux

H

A

UA

UA

SE58387/2011

Coryana's Lion

H

A

UA

UA

SE41006/2011

Daqela's Lou Lou

T

B

UA

UA

SE26303/2011

Essmania's Ikanda

T

A

UA

UA

SE26304/2011

Essmania's Iwo Walérus

H

A

UA

UA

SE49719/2011

Essmania's Jacarta

T

B

UA

SE49725/2011

Essmania's Jalingo

H

A

UA

SE49722/2011

Essmania's Jimo

H

A

UA

SE57474/2011

Foxfire Exclusive Elise

T

A

1

S60332/2008

Fridlyckans Beatrix

T

SE40586/2011

Goa Gullan's Belsize

T

A

UA

SE57720/2011

Kitune's Ferrari

H

B

UA

UA

SE12440/2012

Leiionspitz The One And Only Takiri

T

C

UA

UA

SE30064/2011

Lejonbols Pommes Dauphine

T

A

1

UA

SE30059/2011

Lejonbols Pommes Mandolin

H

A

UA

UA

SE62662/2010

Lovely Megan's Flisefis

T

B

UA

SE55363/2011

Risan Gårdens Karma

T

A

UA

SE55361/2011

Risan Gårdens Kira

T

C

UA

SE34122/2012

Risan Gårdens Lajka

T

SE37243/2011

Rocknikk's Amazing Alma Cogan

T

A

UA

SE37244/2011

Rocknikk's Amazing Ricky Nelson

H

C

2

SE49394/2011

Ronevikens Sols Mori

H

A

UA

SE19719/2012

Sorschies Wi Cita

T

A

UA

UA

SE38166/2011

Three C's Lovely Ariel

T

A

UA

UA

VDHKZG10024

Ulven Vom Traventhal

H

A

SE38872/2012

Vestskogen's Chilla

T

S57624/2007

Vångström's Paws Gilla

T

S66661/2008

Wolfmoor Bianca

T

UA
UA

UA

UA
UA

UA
A
UA

Eurasierbladet #2 2013

37

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

Annonspriser
300 kr
100 kr
300 kr
100 kr

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.

Medlem, icke kommersiellt
Helsida
Halvsida
Championatannons , helsida
Championatannons, 1/4-sida
Kennelregistret, 4 nr inkl. hemsidan
Årsannons helsida 4 nr (betalas i förskott)
Minnesannons, 1/4-sida
Kommersiella annonser
Helsida
Halvsida
Medlemmar 50% rabatt per helsida

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

1000 kr
500 kr

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

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.

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

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

Skicka också ett mail till kassor@eurasierklubben.se

Annonsbokning
För frågor, bokning av annonser och insändande av material,
maila annons@eurasierklubben.se

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

y

z

å

ä

Y: Teddywoods
Z: Balder-Balder Love Björnfot

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:
Sara Ljusterfors, Eskilsvägen 4, 126 50 Hägersten
redaktor@eurasierklubben.se
Om du vill ha tillbaka insänt material så skicka med ett frankerat
och adresserat kuvert. Redaktionen förbehåller sig rätten att
använda och att om nödvändigt redigera insänt material.
De åsikter som framförts av de olika bidragsgivarna är personliga och överensstämmer inte alltid med redaktionen eller
Svenska Eurasierklubbens mening.
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Å: Bonus Pop-Up’s Adin
Ä:Minna Margaretha av Geerhbacch
Ö: Balder-Balder Arttu Makalös (Heike) med husse

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

Degernäs
19 maj 2013
Eurasierbladet #2 2013
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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 tilltalande spets! Eurasiern är en medelstor, harmonisk byggd
hund av spetstyp med kilformat huvud. Den har visat sig
vara en idealisk familjehund p.g.a. sitt lugna sätt och passar
bra in i alla vardagliga situationer. Eurasier är en av våra
yngsta raser. Den tillkom så sent som på 1960-talet genom
initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad
Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel
mellan befintliga raser.
Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund med tilltalande färger och med en speciell mentalitet.
Detta åstadkom man genom att para en wolfspitztik med
en chow-chowhane. Med rasen som senare kom att kallas
wolf-chow, var avsikten att chow-chowen skulle lämna sin
enmanshundskaraktär och wolfspitztiken sin anatomiska
sundhet och avelsduglighet vidare till avkomman.
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Man parade sedan in samojedhund och med detta fick
rasen en större elegans i kroppsbyggnaden och i rörelsemönstret och en större fertilitet. Genom inblandningen av
samojeden blev namnet wolf-chow inte längre rättvisande
och rasen blev då omdöpt till eurasier. Namnet hänvisar till
härkomsten av ursprungsraserna: wolfspitz från Europa och
chow-chow och samojedhund från Asien.
Alla färger och färgkombinationer är tillåtna utom helvit,
vitfläckig och leverfärg.
Vikt och storlek
Mankhöjd: Hanar 52–60 cm, tikar 48–56 cm.
Vikt: Hanar 23–32 kg, tikar 18–26 kg.
Balansen i proportionerna är av avgörande betydelse men
de idealvärden som bör eftersträvas ligger i mitten av
storleks- och viktangivelserna.
Idealmankhöjd: Hanar 56 cm, tikar 52 cm
Idealvikt: Hanar 26 kg, tikar 22 kg

