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Ordförande har ordet

AVELSKOMITTÈN INFORMERAR

Ordförandes sista ord

Hej!

Jag vill tacka för mig som ordförande och önska den nya
styrelsen LYCKA TILL. Finner inga ord förutom några av mina
favoritordspråk.

Ja då har man hamnat här igen som ordförande, inte riktigt vad
jag hade planerat. När klubben stod inför årsmötet fanns ingen
tilltänkt ordförande. När jag fick förfrågan tog jag mig några
dagars betänketid och bestämde mig för att jag kunde ställa
upp. Nu ser jag fram emot ett trevligt år med gott samarbete
med klubbens kommittéer, medarbetarna i styrelsen och sist
men inte minst klubbens medlemmar. Men vi behöver fler av er
medlemmar i de olika kommittéer vi har för att tillsammans föra
klubben framåt i en positiv anda. Så tveka inte att höra av er om
ni kan hjälpa till, för ju fler vi blir ju mindre arbete blir det för var
och en. Har ni idéer angående klubbens framtid eller har något
som ni tycker vi ska göra annorlunda så tar vi tacksamt emot era
synpunkter.

Kanske skulle världen vara bättre om människorna
fick munkorgarna och hundarna lagarna.
George Bernard Shaw (1856-1950)
Hundvänner är en farlig ras. När hunden träder in
verkar förnuftet lämna hemmet.
(1894-1967) Poul Henningsen

Marita Carlstedt

Det har tillsatts en kommitté som jobbar med
Domarkonferensen 2015 där vår underbara ras
kommer att få presenteras för domarkåren!
Under helgen den 1-2 Februari 2014 bjöds det in till ett möte
för uppfödare och ägare till hanhundar i avel runt om på olika
platser i Sverige.
Det hade tagits fram olika frågor kring mentaliteten och
exteriören som diskussionsunderlag. Tanken var att se åt vilket
håll är vi på väg, vart vill vi och hur ser vi på vår ras i dag. Detta
material ska sedan sammanställas och läggas ut offentligt vilket
det arbetas med just nu. Det vi kom fram till ska också användas
i materialet som ska presenteras under domarkonferensen.
Dessa möten uppskattades väldigt och det kommer fortsättningsvis att bli sådana möten runt om i landet. Det var hela 38
personer som anslöt sig varav 18 kennlar representerade!

Avelskommittén har också börjat att se över ett sjukdomsregister, det är många bitar som ska till men vi har nu varit i kontakt
med SKK´s juridiska avdelning för att få lite vägledning.
Ni som har ett djur som avlidit pga en sjukdom eller har ett
djur som är sjukt, det är av största vikt att ni eller er uppfödare
rapporterar in detta till avelskommittén för att främja en fortsatt
sund avel för oss uppfödare! Om ingen rapporterar in detta, hur
ska vi då kunna få kännedom om sjukdomar som dyker upp i
vår ras och försöka stoppa detta i tid så att det inte blir till ett
framtida problem för vår underbara ras.

Tack för ordet!
Eva O, Madeleine, Lotta, Camilla

Eva Ohlsson - Ordförande

Redaktörens rader
Nytt år, ny energi och nya möjligheter!
Ett nytt år brukar för många betyda en ny start. Och ja, kanske
2014 blir en ny start för Eurasierbladet då det till detta nummer
fullkomligt rasat in bidrag till tidningen! Det har väl aldrig hänt
förr att vi haft svårt att få med allt i sidplaneringen och till och
med fått skjuta fram vissa artiklar och bilder till kommande
nummer. Härligt och tusen tack till alla er som bidragit!
Ny energi kommer vi förhoppningsvis se med en del nya
ansikten i styrelsen och i våra kommittéer inom klubben. Mer
om årsmötet som hölls i februari kommer i nästa nummer.

Tyvärr har vi varit tvungna att skjuta upp vår nya artikelserie
som denna gång skulle handla om eurasiern kontra samojeden.
Förhoppningsvis får ni läsa vidare om detta i nästa nummer.
Vi i redaktionen har valt att framhäva 2013 års framgångsrikaste
eurasier i utställningsringen och hoppas kunna göra det som en
tradition framöver och detta kan ni läsa om på sidan 30. Tyvärr
har vi inte kunnat göra någon resultatlista över årets arbetande
eurasier men vi hoppas kunna framhäva även dessa eurasier
framöver.
Hoppas ni alla hittar något läsvärt i detta nummer!

Nya möjligheter till att ta det där sista eller första certet eller
kanske den där åtråvärda pallplatsen i agility, lydnad eller annan
hundsport? Kanske du väntar din första valp eller eurasier nummer två? Nya möjligheter till att göra precis det du drömmer om
med din hund.
Det här numret är fullspäckat av läsvärda bidrag och vackra
bilder. På sidan 10 hittar ni en artikel om eurasierns anatomi
och varför det är så viktigt att ha kunskaper om anatomi för
att få en sund hund - oavsett om det är en ren sällskapshund,
utställningshund eller agilityhund.
Dessutom kan ni läsa om vikten av att röntga våra hundar, om
en eurasier med en tuff start på livet och vad nu tjusningen
med dessa hundutställningar är! Tidningen innehåller även en
del inbjudningar, bland annat från vår egen rasspecial som går
av stapeln i början av juni.
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Leiionspitz incredible iouri 		
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Rapport från Loke:

på Borgholms slott, hundar får vara med där, det fanns många
stora salar och mysiga vrår att utforska för en nyfiken hund.

gången matte gått i skogen med mig i röda sammetsbyxor och
glittertopp med hjärta på!

Värme och bad i all ära, men är man eurasier så är det vinter,
snö och kyla som räknas! I år var det ganska segt för mig att
fixa vinter, jag trodde att jag lyckades i början av december
men den försvann tyvärr lika fort som den kom. Vi fick en grön
jul och ett grönt nyår, nåja, grus och gegga är väl inte så grönt,
men det var vad vi hade, både ute och inne. Julen hade vi på ett
nytt sätt i år, vi är så många nu att matte kände långt innan att
hon inte skulle klara av allt. När hon talade om det blev barnen
jätteglada, ”det fixar vi, inga problem”! De har försökt få ut
matte ur köket i många år men det har inte gått förrän nu!

Nyår gick också bra, jag tillbringar numera mina nyår på ett
hundhotell. När jag var liten, strax innan jag skulle fylla ett år
blev jag skrämd av en jätteraket mitt framför mig, sen dess har
jag varit rädd för raketer, de första åren inte så farligt inomhus,
men det blev lite värre för varje år som gick. Det är kö till hundhotellet vid nyår, man måste boka minst ett år i förväg men det
gör vi. Jag trivs jättebra där, de som sköter om oss är duktiga
och jag känner mig trygg med dem. Vid nyår får vi lyssna på
musik och vid 12-slaget har vi godisfest, det är jättemysigt!

För mig blev det rena rama paradiset, massor med människor
som tog fram god och doftande mat! Det var bestämt att husse,
matte och jag skulle gå på skogspromenad den kritiska timmen
innan maten var färdig, annars kanske matte hade fastnat i
köket igen. När de skulle gå hittade de inte mig, tacka sjutton
för det, jag hade trasslat in mig i en köksgardin när jag låg och
väntade på att det skulle falla smulor på golvet!
Det var ganska varmt på julafton hos oss, 8 – 9 plusgrader och
det blåste ljumma vårvindar! Jag fick springa lös i skogen, det
var härligt! Matte tyckte inte alls att det var härligt, hon blev
alldeles för varm hon hade tagit termobyxor och tjockjacka
över julaftonskläderna och var tvungen att ta av sig. Första

Då var det bara vintern att vänta på, och så min födelsedag
förstås! Jag brukar nämligen få paket då, ofta likadana som
på julafton, långsmala paket som doftar himmelskt! Den 12:e
januari fyllde jag 9 år. När jag vaknade den morgonen var hela
världen vit, matte tog på sig dubbarna när vi skulle gå ut, jag
tänkte, det är inte sant, men det var det! Snön yrde och blåste,
det var kallt och härligt! När vi kom hem fick jag tre paket, jag är
mästare på att öppna paket så det kalaset var fort avklarat!
Den allra bästa presenten har jag sparat, hoppas att både ni och
jag får njuta riktigt länge av den …… VINTERN!!!
VOFF från Loke!
Text och bild: Laila Andersson

Nu var det ett bra tag sen vi hördes, lite har det väl hänt hos oss
också även om livet mest går sin gilla gång! När jag sist skrev
var jag sjuk i anaplasma, det blev jag snart bra ifrån, även om
bakterien alltid finns kvar vilande i kroppen. Tyvärr hade jag ont
i mina ben i alla fall, veterinären tyckte att det var dags för mig
att börja äta glucosamin, det har jag gjort i några månader och
jag är en helt ny hund idag!

När vi kom till Sörgårdskliniken så undersökte Ritva min hals,
hon sa att det såg ut som halsfluss, rött och knottrigt, det
konstiga var att jag inte hade feber! Jag fick antibiotika och det
gick över rätt så fort. Det sorgliga var att jag fick sluta dricka
kaffe också, matte vågade inte säga till Ritva att jag nyligen
börjat dricka kaffe med grädde i. Min matte vill framstå som en
ordentlig och seriös hundägare inför Ritva, så det är därför hon
inget sa. Men här tycker hon att jag kan skriva lite, det kan vara
andra hundar som drabbas av samma saker, man vet aldrig!

I höstas var jag lite sjuk igen, jag är verkligen inte någon
dregelhund men det bara rann ur mun på mig! Matte trodde
att jag blivit förgiftad av något så hon ringde till veterinären på
en gång! Hon hade inga tider förrän efter ett par dagar, det var
ingen fara sa hon, när han äter, dricker och inte har feber! Hon
visste inte att jag är en hund som aldrig säger nej till en matbit
oavsett vad det är eller hur jag mår. Det hängde långa trådar av
segt dregel från munnen och det blev pölar på golvet, matte
tyckte det var hemskt!

Annars är det trevliga saker som hänt, vi var på semester på
Öland som vanligt, matte och husse kunde inte fatta hur jag
kunde veta vilken stuga vi skulle ha. Väldigt enkelt, vill jag påstå,
har man inte samma stuga varje år? När vi packade ur bilen låste
husse in bilnycklarna inuti bilen, det var över 25 grader varmt,
tänk om de inte hade packat ur mig först! De fick vänta en
timme på assistanshjälp, hade jag varit i bilen hade jag väl dött!
Ja, just det var kanske inte så trevligt, men det blev bättre sen,
vi badade allihop vid hundbadet det var härligt! En dag var vi

Hej alla vovvar!
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Anatomi
En sund exteriör anatomi är något väldigt viktigt i
hundavel men hur är det med kunskapen hos våra
eurasieruppfödare? Genom åren så har jag stött på
flertalet uppfödare som har sagt att ”jag föder inte
upp hundar för utställning utan mina är till sällskap
och då är inte anatomin så viktig”.
Jodå, en sund anatomi är viktig oavsett om man ska ställa ut sin
hund eller om man ska ha den som sällskap. Kunskapen är också
viktig om man ska kunna se sin hunds förtjänster och brister,
och kunna finna en partner som kanske inte har de exteriöra
brister som min tik har.

Framstället
Vi ska här titta på vad de olika delarna heter och vi börjar med
framstället, dvs skuldra, överarm, armbåge, underarm, mellanhand och tass sett från sidan. Skuldra och överarm ska hos
eurasier ha ungefär samma längd, och så ska det vara hos de
flesta raser. Dock finns det raser som har klart angivet i rasstandarden att de ska ha en kort överarm för att uppnå ett kortare
steg, detta gäller dock inte eurasier.
Av stor vikt är att de ”tre punkterna”, skulderbladsspetsen,
armbågsleden och tassen är i lod, då upprätthålls maximal
balans i framstället. Dock är inte det hela sanningen för är både
skuldervinkeln och överarmsvinkeln knappa så blir steget kort
oavsett om dessa tre punkter ligger i lod, se bild.

Att ha en osund anatomi gör bara att hunden slösar en massa
extra energi på att bara ta sig fram och den blir lätt uttröttad.
Tänk er en jakthund som i fler timmar ska vara ute på jakt i svår
terräng, då är det viktigt att inte slösa energi på att ta sig fram
och jag lovar att en hund som har en bra anatomi orkar betydligt längre än en med en dålig anatomi. I slutändan är det också
så att hundar med bra och sund anatomi har en kropp som rör
sig med minimal ansträngning och håller betydligt högre upp i
åldern och vi vill väl alla ha en hund som kan vara aktiv så länge
som möjligt. En osund anatomi gör att hunden lättare drar på
sig förslitningsskador i ligament, muskler och leder, därför är en
sund anatomi viktig.
Anatomi är inte enkelt men otroligt roligt att lära sig och det är
inget man gör på en kvart eller ett kurstillfälle, utan det handlar
om att lära sig teoretiskt, sedan klämma, känna och titta och
ibland kan det ta lite tid innan poletten trillar ner.
Jag ska här försöka förklara lite i korthet vad som menas med
en sund anatomi och vad som händer när kanske inte alla delar
sitter där de ska göra. Det jag kommer att ta upp är framstället,
bakstället, bröstkorgen och hundens proportioner.
När en hund ska förflytta sig framåt så ska ju rörelsemönstret
vara så effektivt som möjligt så att det går åt så lite energi
som möjligt. Eurasier är en travare och ska kunna trava relativt
snabbt utan att behöva gå över i galopp. Att se en sund eurasier
i rörelse är en fröjd för ögat.

Schematisk bild visande korrekta vinklar
Vinkeln mellan skuldran och en tänkt vågrät linje är 45°–60° och
vinkeln mellan skuldra och överarm 100°–120°. Vinkeln mellan
överarm och underarm blir då ca 130°. Dessa vinkelförhållanden
anses vara bra för de flesta hundar, steglängden blir maximal
och rörelserna energisnåla.
En hel del eurasier ser ut såhär

Att se att en hund som rör sig inte är i riktig sund anatomi är inte
så svårt, men att sätta fingret på varför är kanske inte lika lätt.
Här nedan kan ni se hur steglängden vid olika vinkelförhållanden ändras dramatiskt vid fel vinkelförhållanden. I många
standardbeskrivningar står att skuldran ska vara väl tillbakalagd,
dvs skulderbladet ska ha en sådan placering att den vilar mot
bröstkorgen. Om en hund har skuldran framskjuten, dvs ej
tillbakalagd, så visar de ofta tecken på korta frambensrörelser
och otillräcklig styrka i fronten.

armbågsleden och tassen bildar en nästan lodrät linje framifrån
sett. Detta är de förhållanden som är korrekt för eurasier.

I rasstandarden för framstället på eurasier står så här:

Rasstandarden om bröstkorgen:
Bröstkorgen skall nå till armbågen och ha ovalt välvda revben.
Förbröstet skall vara välutvecklat, dock utan att framträda för
mycket. Bröstbenet skall nå långt bak.

Framställ:
Sett framifrån skall framstället vara rakt med parallella ben, från
sidan skall det vara normalt vinklat. Överarmarna och underarmarna skall vara nästan lika långa.
Skulderblad:
Skulderpartiet skall vara välmusklat med något tillbakalagda
skuldror.

Bröstkorgen bildar ett naturligt skydd för hundens inälvor och
ska ge gott om utrymme för lungor och andra organ. Bröstkorgen på en eurasier ska nå till minst hälften av kroppen mellan
armbåge och låret. Tyvärr ser man många eurasier med mycket
korta bröstkorgar och det är inte optimalt med tanke på skyddet
den ska ge för kroppens organ.

Bakstället
Bakstället består av korset, låret, knä, underben, has, mellanfot
och tass.

Överarm:
Överarmarna skall vara av medellånga och väl musklade.

Rasstandarden om bakstället:
Sett bakifrån skall bakstället vara rakt med parallella ben; från
sidan skall det vara normalt vinklat. Lårbenen och underbenen
skall vara nästan lika långa. Bäckenet skall ha en lätt lutning.

Armbåge:
Armbågarna skall ligga an mot bröstkorgen.

Lår:
Lårbenen skall vara medellånga och ha stark muskulatur.

Underarm:
Underarmarna skall vara medellånga och väl musklade.

Knäled:
Knäna skall vara stabila med inte alltför öppna vinklar.

Handlov:
Handlovarna skall vara kraftiga.

Underben:
Underbenen skall vara medellånga och väl musklade.

Mellanhand:
Mellanhänderna skall vara medellånga. Sedda framifrån skall de
vara alldeles raka, sedda från sidan skall de vara svagt vinklade.

Has:
Hasorna skall ej vara för lågt ansatta. De skall vara stabila och
varken inåt- eller utåtvridna.

Framtassar:
Tassarna skall vara ovala, slutna och måttligt välvda. Klorna skall
vara kraftiga och mörk-pigmenterade. Trampdynorna skall vara
hårda, tjocka och ha svart pigment. Tassarna skall ha tjock päls
mellan trampdynorna.

Mellanfot:
Mellanfötterna skall ha god längd och bredd. Sedda från sidan
skall de vara lodräta.

Fronten och bröstkorgen
Hur väl lagd skuldra och bra vinkelförhållanden en hund än har
så kan den aldrig fungera optimalt om den inte också har en
funktionsduglig bröstkorg. De flesta hundraser ska vara raka i
fronten sett framifrån. Det betyder att skulderbladsspet

Baktassar:
Baktassar, se framtassar.
Rasstandarden om korset:
Korset skall vara plant, brett och kraftigt.
För eurasier innebär det att vinkeln ska understiga 30°. Ett svagt
sluttande kors ligger på ca 30° och kors som överstiger 30° är ett
brant, eller rent av ett stupande, kors. Ett kors på 30° ger möjlighet till bra steglängd medan ett brant kors ger kortare steg.
När man bedömer vinkeln i knäleden är det viktigt att hunden
är korrekt uppställd, dvs att hunden står med baktassarna rakt
under höftleden. Hos de flesta hundar finns en överensstämmelse mellan knävinkeln och vinkeln i hasen. En dålig knävinkel
ger alltså ofta en rak hasvinkel. En för hög has försvagar oftast
bakbensrörelserna medan en korrekt ansatt has ger stabilitet
och balans i bakstället.

Framben och bakben ska ju röra sig i pendelrörelser fram och
tillbaks och för att det ska harmoniera mellan fram- och bakben
så krävs en bra vinkling både fram och bak om harmonin ska
vara optimal.
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Hjulbent (tåar in)

Normal

Fransysk

Sett bakifrån stående, ska ett korrekt byggt bakställ vara
parallellt uppifrån och ned. En del raser behåller parallelliteten
även i rörelse, medan andra sätter ner sina tassar allt närmare
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en tänkt mittlinje i takt med att travet ökar. Ett korrekt bakställ
orsakar inte förslitningar på lederna och anstränger därför inte
heller muskulaturen i onödan.
Nedan kan ni se olika vinkelförhållanden i korset och hur det
påverkar hundens rörelse.
Brant kors innebär också att hunden gärna underställer sig och
flyttar gärna bakbenen under sig för att de ska vara bekvämt.
Schematisk bild som visar korrekta vinklar bak.

Man får dock inte glömma att det inte spelar någon roll hur
bra hunden är i sitt fram- eller bakställ om de inte harmonierar
med varandra. Resultatet av detta är att ingen hund är bättre
i sin konstruktion än sin svagaste länk. Visst finns det hundar
som kan kompensera en viss svaghet någonstans genom bra
kondition och visst finns det handlers som kan ”bära upp” sin
hund i kopplet, men skulle dessa hundar få röra sig fritt skulle
det snart visa sig tydligt.

Skissen visar en hund med korrekta vinklar fram och bak samt
proportioner i höjd och längd som har förhållandet 10 lång och 9 hög,
dvs en något rektangulär hund. Denna hund har ett maximalt och
effektivt steg.

Skissen visar en hund med korrekta vinklar fram och bak samt med
proportioner i höjd och längd 9 lång och 9 hög, dvs en kvadratisk hund.
Denna hund har alltså inte plats under sig för ett maximalt steg och
”trampar förbi sig”.

Man kan ibland se hundar som gör cirkelrörelser med frambenen och det kan tyda på ett bra vinklat bakställ men dåligt
vinklat framställ. Steget blir då kort fram pga av vinkeln, och
hunden kompenserar då med att göra en cirkelrörelse för att
det ska harmoniera med bakställets steglängd så att tassarna
ska hamna samtidigt i marken.
Om man springer med sin hund i snö eller sand och hunden har
ett optimalt förhållande mellan de olika delarna ska den lämna
ett stort tassavtryck för alla fyra tassarna.
Men något som också är viktigt är hundens proportioner,
förhållandet mellan kroppslängd och mankhöjd. För att hunden
ska kunna utnyttja sina vinklar optimalt så är en rektangulär
hund med måtten 9 hög och 10 lång det mest optimala. Dessa
mått är också vad som passar in bra på standarden för eurasier.
En hund med för kort kropp men med korrekta vinklar har inte
plats under sig för ett maximalt seg och ”trampar förbi sig”.

I standarden står:
Viktiga måttförhållanden:
Kroppslängden skall vara något större än mankhöjden. Skallen
och nospartiet skall vara ungefär lika långa.
Rörelser:
Rörelserna skall vara vägvinnande, med god steglängd fram
och bra påskjut.
Tyvärr finns det en hel del i det exteriöra att ta tag i när det
gäller våra eurasier, men då måste också viljan att lära sig finnas.
Marita Carlstedt
Del av text och bilder är lånade ut SKKs ”Lättfattlig anatomi”

Hjulbent

Normal		

Kohasig

				

Mankhöjd
Markavstånd

Bröstdjup

Kroppslängd

En eurasiertik med korrekta vinklar fram och bak och med korrekta proportioner längd/höjd.
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Trosapromenaden 5 januari

Fotograf: Helene Nordström

Det är en härlig syn när över 20 eurasier i alla färgnyanser träffas i Trosa.

Nytt år och som vanligt startade vi året med en Eurasierträff och promenad runt Trosa stad. Det är alltid lika
spännande när det börjar närma sig då vädrets makter verkligen kan variera. I år var det dimma, snöfritt och
lite kallt men det märktes inte under promenaden. I år firade vi 10 års jubileum med promenaden och
nervositeten hos mig var nog ganska hög för det är lite svårt att planera för hur många det är som kommer
och hur många hundar det blir. Övriga år har det varit ca 20-talet hundar med hussar och mattar.

Vi samlades som vanligt på stora plan nere vid hamnen och där
började det strömma in bilar med eurasier. I år slog vi verkligen
rekord, det kom nämligen 54 eurasier och 8 st andra hundar!
Vad det var härligt att se så många hundar och ägare samlade
på ett enda ställe. Det kom till och med en familj ända ifrån
Lomma som ville delta i vår promenad, det var Leiionspitz
Yippee Yola ”Stitch” med matte Cecilia och husse Aniko från
Lomma i skåne. De valde att stanna en extra dag i Stockholm
bara för att kunna vara med på Trosapromenaden. Vad roligt
att det kommer eurasierägare så långt ifrån, det visar att det
finns ett intresse även utanför Stockholm som vill delta med
oss på vår promenad. Vi avslutade dagen med vår traditionella
fika-och korvgrillning nere i hamnen. Dessutom hade Hedeby
Zoo dagen till ära söndagsöppet för alla eurasierägare med 10%
på tillbehör och alla eurasier fick en liten present. Ett stort TACK
till Kerstin på Hedeby zoo som ville ha öppet för oss. Nästa år är
det dags igen för vår härliga promenad så jag säger bara: Vi ses
nästa år, samma plats, samma dag och samma tid.
Vid tangenterna Susanna Söderberg, Akidus Kennel.

Orionstjärnans Sendo of Norway

Fotograf: Sara Ljusterfors
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SVENSKA EURASIERKLUBBEN INBJUDER

EURASIERSPECIALEN

Lördagen den 7 juni

1997

Kl. 09:30-10:30
- Uppfödarmöte

SVEUK INBJUDER TILL EURASIERHELG MED OFFICIELL UTSTÄLLNING
1997

Pingsthelgen Söndagen den 8 juni 2014
Degernäs Camping, Degerfors

Alla uppfödare och ägare av avelshanar

Domare:

Kl. 10:30-11:30
- Medlemsmöte

Ring 1: Hanar (valpar/vuxna)
Domare: Paul Stanton

Degernäs gård, Degernäs Camping

11:30-12:30
- Uthämtning av nummerlapp
Lokalen nere vid kiosken

Kl. 14:00-16:00
- Föreläsning anatomi, föreläsare Kurt Nilsson

För alla intresserade medlemmar
Degernäs gård, Degernäs Camping
OBS! Anmälan görs till avelskommittén senast den 23/5
på avelskommitte@eurasierklubben.se

ca Kl.18:00
Gemensam grillning vid sjön

Ta med något gott att grilla, tillbehör och dryck

Utställningsträning:

egen träning, ta hjälp av varandra eller någon uppfödare,
ringar finns på plats från kl 17:00 på fredagen.

Under lördagen arrangeras även tipspromenad och lotterier!

Hjärtligt Välkomna!

Ring 2: Tikar (valpar/vuxna)
Domare: Kurt Nilsson

Avgift
Valpklass ( inoff) 4-6 mån. och 6-9 mån.
175:-/hund
Junior, unghund, öppen och championklass
300:-/hund
Veteranklass
200:-/hund
Seniorklass (inoff) från 10 år
ingen avgift
Från tredje hund halva priset på den billigaste avgiften. Gäller officiella klasser.
OBS! Samtliga ägare till hunden måste vara medlem i Svenska Eurasierklubben.
För utländsk utställare gäller medlemskap i sitt lands kennelklubb eller associerad klubb.

Senaste anmälnings och betalningsdag fredagen den 16 maj.

Anmälan via post skickas till Sally Månsson, Linnéavägen 31a, 28335 Osby, Om man vill maila:

utstallning2@eurasierklubben.se

Blankett finns på hemsidan. Onlineanmälan via hemsidan www.eurasierklubben.se
För info/frågor ring Ylva Malmbom 076-3480313 eller Sally Månsson, 076-8020574
För boende http://www.vitistvarmland.se Eller http://www.degernascamping.se
Vandringspriser att tävla om

Svenska Eurasierklubbens vandringspris till Bästa seniorhane och Bästa seniortik.
Lord Lansons vandringspris till Bästa valp.
Kennel Leiionspitz vandringspris till Bäst i rasen.
Kennel Sund Stamm´s vandringspris till Bäst i rasen & Bäst i motsatt kön.
Kennel Chiluna Star vandringspris till Bäst i motsatt kön.
Kennel Sund Stamm´s vandringspris till Bästa i rasen & Bäst i motsatt kön valp, 4-6 mån.
Kennel Sund Stamm´s vandringspris till Bäst i rasen & Bäst i motsatt kön valp, 6-9 mån.
Kennel Sund Stamm´s vandringspris till Bästa veteran & Bästa veteran i motsatt kön.
Pom-Pom´s Minne, vandringspris till Bästa veteran.

Klubbvinnarpokaler

BIR och BIM tilldelas titlarna KV-14 - Klubbvinnare.
Bästa Juniorhane och Juniortik JKV-14 - Juniorklubbvinnare.
Bästa Veteranhane och Veterantik VKV-14 - Veteranklubbvinnare.
Bästa Seniorhane och Seniortik SKV-14 - Seniorklubbvinnare.

Minnespris & Heders pris

Foxfire Barney´s minnespris till Bäst i rasen. BIR
Foxfire Jackpot’s minnespris till Bäst i motsatt kön. BIM
Kennel Zeldas hederspris till Bästa huvud o uttryck tik o Bästa huvud o uttryck hane

Hjärtligt Välkomna önskar styrelsen
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En liten berättelse om någon som
satt sina spår

När pappa och jag diskuterade vad hennes tilltalsnamn skulle
bli var det viktigt för oss att det skulle vara ett namn som stod
för kämparglöd och överlevnad. Pappa som är bosatt i min
hemkommun, Haninge, är extra stolt över Haningetjejen och
simmerskan som tog GULD i VM. Enligt honom en bragd och
en himla kämparinsats. Så det blev alltså Sarah efter Sarah
Sjöström.

Den 15 juli 2012: En ny efterlängtad kull, J-kullen,
och glädjen var stor. Jag märkte efter några dagar
att en av tikvalparnas svans inte var som den ska.
Trodde att det eventuellt var ett litet ”knyck” på
svansen (kroksvans) men ändå inte. Hörde mig för
med veterinär som sa att jag skulle vänta ett tag.

Så var det äntligen dags att åka till veterinären och ta bort
stygnen på svanstippen. Glada, pigga och med succé i väntrummet gick vi sen in i undersökningsrummet. Där slutade jag att
le. När de tagit bort stygnen, var det ett öppet sår och man såg
rakt in i svansen. Det var tal om att ta av hela svansen. En liten
infektion var kvar under stygn och skorpa. Fanns det tillräckligt
med hud för att såret skulle kunna läka?

Efter ca två veckor var det något klet på svansen och jag torkade
försiktigt bort det. Dagen efter, en fredag, på morgonen var
pälsen borta på svansen där jag tvättat. Jag tyckte inte heller
hon riktigt gick upp i vikt som hon skulle.

Specialisten kallades in och vi bestämde att det var värt
ett försök. Nu var hon tillräckligt ”gammal” för att kunna ta
penicillin också, vilket behövdes för att få bort infektionen. Men
jag ”tappade” lite där en stund... men med en blick från Sarah
och ett helt gäng med pussar trots smärtan det hela innebar, så
var kraften åter. Inga valpsyskon på ett litet tag, medicin och
en himla massa kärlek – det var receptet som skulle få henne att
läka ihop.

Vi åkte akut till veterinären som konstaterade att det var något
infektionsliknande, men var orolig över att hon var för liten för
ingrepp. I övrigt var hon kärnfrisk, de kollade igenom hela tösen.
Ingenting som är ärftligt eller fel på sådant sätt, utan bara ren
och skär otur. Vi fick vänta tills måndag då även kirurgiexperten
var på plats.
Tidigt på måndag morgon var vi där. Hon sa att blodtillförseln
har blivit strypt på något sätt av något som legat runt, tryckt på
eller slagit till. Och att det troligtvis hänt innan valpen kom ut i
denna värld. Det hade blivit ”uttorkat” på ett ställe längre nedåt
på svansen och det tryckte på bakåt mot slutet av svansen som

svullnat upp lite av trycket. Jag hade förstås bestämt mig för att
göra allt som går och som är bäst för valpen. Det blev kupering.
Skulle vi inte göra det så skulle infektionen sprida sig upp och
denna lilla kropp skulle inte klara av det.
Att sätta in en kanyl i en tre veckors valp, är inte alltid så lätt.
Varken för valpen, veterinären eller för mig, kan jag lova. Lilla
stumpan. Det är inte heller riskfritt att söva en så liten. När jag
stod där hos veterinären och höll i valpen bestämde jag att
hon skulle få heta (min son Christians ivriga önskan) ”Jennifer
Aniston”, efter sin mamma Aniston. Bestämde även att hon bli
kvar hos oss eller hos någon av mina nära eller kära. Hon är ju
förstås unik. Vi hade ju redan fått ett speciellt band hon och jag,
fröken ”Rosa”.
Fick lämna henne där och på väg hem ringde jag min pappa
Bengt. Jag hade bestämt mig för att inte gråta, så att pappa
inte skulle påverkas av mina känslor, när jag skulle fråga honom
något viktigt. Jag hann bara säga ”hej pappa”, så grät jag för
fullt. Pappa har alltid sagt att när hans hund Kevin (cairnterrier)
inte finns hos honom längre, då var hans önskan en eurasier.
Kevin är 14 år, snart 15 tror jag. Nu var min fundering om pappa
kunde tänka sig en hund lite tidigare än han hade tänkt? Kanske
lilla Lovely Megans Jennifer Aniston kunde bo hos honom när
det var dags för flytt? Jag sa att han skulle tänka igenom det
ordentligt. Ville ju verkligen att pappa skulle känna att det
var rätt och inte för mina tårar skull.... Han tänkte... och sa JA!!
Lyckan var enorm!

En vecka skulle gå, sen skulle vi få vi ”domen” om hur det blir
och jag skulle förstås återigen göra allt i min makt för att det
ska läka så bra det kunde. Jag ville inte att hon skulle behöva
gå igenom en operation till på denna korta livstid. Sarah fick
vara med oss, avskild från sina syskon. Hon sov med oss och var
med oss så att vi hade koll på henne, hela tiden. Hon fick träffa
syskonen lite då och då, väldigt väl övervakat förstås. Valpar har
mycket bus och lek i sig och hur skulle hennes syskon veta att
de inte just fick busa med henne?!
En vecka gick och det var dags för återbesök.....OCH VI KLARADE
DET!!! Allt hade läkt ihop och hon blev friskförklarad! VILKEN
LYCKA!!! Jag grät när att hon råkade ut för detta - men nu grät
jag av så mycket glädje! VILKEN HUND, VILKEN KÄMPE! Och
frågar du min pappa nu...så säger han VILKEN BUSA! Haha!

När vi idag ses, Sarah och jag, så är glädjen så där stor så man
nästan inte kan beskriva. Hon tjuter i högan sky – och jag likaså.
Genom allt detta har denna lilla tjej alltid varit glad och inte
alls givit upp på något sätt. Hon har en sådan livsglädje och
kämparglöd som såg till att hon nu är en underbart växande
valp. Alla mina uppfödda valpar är alltid lite ”mina” valpar. Men
vissa sätter spår. Speciella spår.
Sarah är en av dem. Älskade hund.
Suzanne Bengtsson

Operationen gick bra, men hon var för liten för att få penicillin
och smärtstillande vilket inte kändes så bra. Hon gnydde en del
i början, av smärtan. Det blev mycket gos och mys för att hon
skulle känna sig lugn. Jag fick försöka ”tänka bort” angående
smärtan och göra det bästa jag kunde för att hon skulle ha det
så bra det bara gick. Hon blev bättre och bättre och åt och drack
som hon skulle. Veterinären berättade att innan operationen
hade kroppen inte klarat av tillgodose sig all näring på grund
av infektionen/hennes tillstånd, så hon låg lite lägre i vikt än de
andra.
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Tjusningen med
hundutställningar!

Vissa dagar känner man mer för att dra något gammal över sig.							

Kitune’s Perdita

- Eller?
Många gånger har man ju fått frågan vad det är
som är så kul med hundutställningar? Detta har
fått mig att fundera lite och jag har kommit till
följande slutsatser:
1. Tänk så mycket man får se av Sverige när man helg efter helg
kuskar runt till olika delar av landet. Eller se och se… när man
dödstrött sätter sig i bilen vid fyra – fem-tiden på morgonen är
det inte alltid så lätt att se mer än några meter framför sig. För
att inte tala om hemvägen, man hinner minsann inte många
kilometer innan man sussar sött i passagerarsätet. Men har man
tur så kan den som kör referera utsikten när man vaknat lagom
till att bilen kör in på garageuppfarten.
2. Vill du ha en vältränad kropp så åk på utställning! Det finns
nog inte många mer effektivare sätt att bygga muskler på
än att dra en överfull kärra samtidigt som du har flera väskor
hängandes kring halsen och för att toppa det hela, gärna två
eller flera hundar i koppel för att även ge simultanförmågan och
balansen sitt.

hund och bita ihop. Inga regnkläder här inte även om ett visst
behov uppstår ibland då utställningarna ibland liknar mer en
”wet t-shirt contest”. Säkerligen till stor glädje för vissa…
4. Vinn fina priser! Ja vilken kvinna vill inte ha en högtryckstvätt?
Och vilken man tackar nej till kökshanddukar eller en chokladfontän? Ja, ni förstår väl att dessa prisbord är eftertraktade. Men
det som ändå lockar mest är ju rosetterna och varför inte? De är
ju både snygga och väldigt användbara.
5. Bygg din mentala styrka! Är det något som får träning till max
på en utställning så är det tålamodet. För är det inte väntan
på sin tur i ringen så är det väntan i matkön. Eller den låånga
väntan i toalettkön, ganska påfrestande men där finns det en
positiv sak, varför inte slå två flugor i en smäll och passa på att
träna knipövningar när du ändå står där, för oss tjejer då alltså!
Ja nu vet ni varför jag är så förtjust i hundutställningar och detta
borde väl göra den mest motvillige intresserad och genast kasta
sig över utställningsringarna...
- Eller?

3. En ypperlig anledning till att uppdatera sin garderob! För
visst måste man vara snygg i ringen? Det gäller ju att matcha sin
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Text och bild: Jeanette Dyberg

Juvertumörer hos hund
-sjukdomen och olika behandlingsalternativ
Cancer är idag en av de vanligaste
dödsorsakerna hos hund. Såväl
diagnostik som behandlingsmetoder att behandla cancer hos
hund har utvecklats dramatiskt
de senaste åren.
När en tik har knölar i juvret kan det bero
på inflammationer i juvret, infektioner
eller skendräktighet men oftast är orsaken
cancer. Tumör i bröstvävnad hos hund
kallas för juvertumör. Hos oss människor
är bröstcancer den vanligaste typen av
tumör hos kvinnor men sjukdomen är
faktiskt ungefär 3 gånger vanligare hos
tikar. Juvertumörer är den vanligaste
tumörtypen hos icke-kastrerade tikar och
i sällsynta fall kan de även förekomma hos
hanhundar. Framförallt drabbas medelålders-och äldre tikar.
Man skiljer på godartade (benigna) och
elakartade (maligna) tumörer. Drygt 50
procent av juvertumörerna är godartade
och sprider sig inte vidare till andra delar
av kroppen. Dessa juvertumörer växer
långsamt utom under löpperioderna då
de pga påverkan av könshormonerna
växer snabbare. Elakartade tumörer har en
benägenhet att sprida sig till andra delar
av kroppen där dottersvulster bildas.
Tumören upptäcks oftast genom att
man hittar en svullnad eller knöl på bukens undersida i juvervävnaden. Hundar
har juvervävnad i två rader längs hela
undersidan av buken fram till armbågarna.
Vanligast är att de två bakersta juverdelarna drabbas av tumörer. En hund med

knölar bör alltid undersökas av veterinär.
Tikar får ofta tumörer i flera juverdelar
samtidigt och dessa tumörer kan vara av
olika typ. Detta gör det svårt att på ett
enkelt sätt diagnosticera om tumören är
elakartad innan en eventuell operation.
Diagnos ställs genom att en specialist
(patolog) undersöker ett prov av den
borttagna vävnaden(biopsi) i mikroskåp.
En sådan biopsi ger också viktig information hurvida man lyckats avlägsna all
tumörvävnad eller inte. Provet ger också
upplysning om tumörtyp och vilken
risk för återfall/spridning det finns efter
operationen.
Juvertumörer behandlas oftast genom
ett kirurgiskt ingrepp då hela tumören
samt omkringliggande juvervävnad avlägsnas. Den grundläggande behandlingsprincipen är att så mycket tumörvävnad
som möjligt skall avlägsnas så snart som
möjligt, men det kan finnas omständigheter som gör att man låter den sitta kvar.
Veterinären diskuterar med djurägaren om
juvertumörerna ska opereras bort.
Kirurgiskbehandling av juvertumörer
är en av de vanligaste operationerna
som görs på ett djursjukhus. När man har
bestämt sig för operation gör man i regel
en röntgenundersökning av hundens
lungor för att utesluta synliga spridningar
till lungorna, speciellt om tiken är äldre
än åtta år. Orsaken är att tumörer ibland
sprider (metastaserar) sig i kroppen och då
är lungorna en vanlig plats för spridning.
Har tumören spridit sig är prognosen
dålig och för dessa hundar rekommenderas ofta avlivning. Om tumören inte
verkar ha spridit sig till andra delar av

kroppen rekommenderas operation. Även
godartade tumörer bör tas bort eftersom
de ibland kan omvandlas till elakartade tumörer. Ju tidigare tumören tas bort desto
mindre är risken för spridning.
Vid operationen tar man antingen bara
bort tumören, den juverdel den sitter i,
eller flera juverdelar beroende på var och
om det finns fler tumörer. Hos oss människor behandlas ofta nyopererade kvinnor
med cellgifter men det är en behandling
som mycket sällan används på hund.
Det är inte mycket man kan göra för att
undvika att hunden drabbas av juvertumörer. Den enda åtgärd som visat sig
ha verkligt stor betydelse är att hunden
kastreras tidigt. En tik som kastreras tidigt,
helst före sitt första löp, får en dramatiskt
minskad risk att drabbas av juvertumörer
senare i livet. För att kastrering av tiken
ska skydda mot juvertumörer är det viktigt
att den kastreras tidigt i livet, ju tidigare
desto bättre. Detta beror på att tumören är beroende av könshormoner som
försvinner i och med kastrering. Om tiken
kastreras före sitt första löp är risken i
princip obefintlig. Risken för juvertumörer
ökar om hunden får P-sprutor eller annan
hormonell behandling. Varken dräktighet,
skendräktighet eller kastrering sent i livet
påverkar risken för juvertumörer.
Sammanställd av Sara Lusterfors
Patricio Rivera, veterinärmedicine doctor
onkologi
Doggy-rapport 2010 årgång 34 nr 4

INFO OM VANDRINGSPOKALER
Inför årets officiella utställning i Degernäs ber vi i styrelsen att
alla som har vandringspokaler och album i sin ägo kontaktar Ylva
Malmbom i utställningskommittén innan den 1 maj.
Detta gäller givetvis inte priser som man har vunnit för alltid.
Mail: utstallning3@eurasierklubben.se eller mobil 0763-480313
Hälsningar Styrelsen och Utställningskommittén
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Hur viktigt är det att
röntga?

Rallyhelg!
Vill du testa på rallylydnad eller har du redan
testat men vill fördjupa dig mer? Helgen den 9-11 maj
kommer vi ha en rallylydnadskurs bara för eurasier! Kursen
kommer hållas av utbildade instruktörer och kommer individanpassas efter den nivå ekipaget är på. Vi som håller kursen ar
själva eurasier sedan flera år tillbaka. Alla är välkomna oavsett
om man är nybörjare eller om man har tränat/tävlat rallylydnad
sedan tidigare. Hundens ålder spelar heller ingen roll. Kursen
kommer att hållas i Karlstad på Karlstad Brukshundklubb. På
klubben finns möjlighet att stå med husbil och husvagn men
utan el. Vi kommer att grilla tillsammans på kvällarna, för de
som vill delta. Kostnad: 900 kr. (Då ingår lunch och fika.)
Anmälan via mail till Madde Svensson maddekarlstad@telia.
com eller Camilla Svensson camillakarlstad@telia.com. Vid
frågor 073-528 80 63 eller 070-537 83 86.

För annat boende än på klubben rekommenderar vi Alstrums
gård, www.alstrum.com, 070-575 42 18 eller 054-86 60 01. För
camping eller stuga Skutbergets camping, http://firstcamp.se/
vara-campingar/karlstad-skutberget/ eller 054-53 51 20. Om
någon vill bo på hotell är Gustaf Fröding ett alternativ där vi
kan få viss rabatt. Ta kontakt med oss om ni vill bo där så får ni
info om hur ni ska gå tillväga.

In memoriam

Här kan du sätta in en minnesannons om din eurasier har gått bort
Den kostar inget och är en ¼-sida. En bild, hundens namn, datum för när den var född och avliden samt ägarens namn. Sista datum att
sända in din annons för nästa nummer är 1 maj. Du behöver inte göra annonsen själv utan sänd in bild och text var för sig till redaktor@
eurasierklubben.se.

Till minne av vår
älsk ade prinsessa Peggy

Till minne av vår
älsk ade Ulay

för evigt i vår a hjärtan och i minnet.

för evigt i vår a hjärtan och i minnet.

Sund Stamm´s PomPoms Pastelle

Leiionspitz Unforgettable Ulay

1997-04-17 - 2013-03-27
Agneta, Stefan,
Mik aela
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Om det tändes en stjärna
varje gång vi tänkte på dig,
skulle natten var a ljusare än dagen.

2012-04-04 - 2013-12-11
Emma & Stefan

Jag och en vän pratade igår och
kom in på vikten av att veta status
på höfter och armbågar hos hunden. Till alla er som inte röntgat
och tycker att det verkar oviktigt
för att ni har en hund som rör sig
fritt säger jag bara, kosta på er
vän dom där pengarna och tiden
och gå iväg och röntga!
Det är nämligen precis det som det
handlar om - er bäste vän! Jag har tre
hundar, varav en har HD D med måttliga
pålagringar som röntgenstatus. Nu vid åtta
års ålder ser det helt annorlunda ut och
han skulle få HD E med kraftiga pålagringar. Men, ser ni, när Remuz var ung och
skulle röntgas så kunde man inte se ett
spår av dåliga höfter på utsidan. Vi ville
köra agility och göra en massa kuliga saker.
Och eftersom det inte märktes något så
var röntgen bara en formatlitet på vägen.
Så vi blev väldigt chockade av att få reda
på att han hade så dåliga höfter. Vi blev
helt enkelt nedslagna i skorna faktiskt.

resor, vi är noga med att hålla motionen
jämn osv. Men han har förövrigt levt som
vilken hund som helst.

Men tänk om vi inte hade röntgat? Tänk
om vi hade gjort allt det där vi tänkt utan
att ha kunskap om hur han mår på insidan?
Vi är av den åsikten att hundar ska leva ett
hundliv med allt som hör till, annars har
dom inget bra liv. Remuz har levt ett bra
hundliv men vi har fått hjälpt till lite mer
och styrt upp vissa saker. Vi valde att inte
köra agility eftersom det inte är bra för
honom, vi stannar och rastar oftare på våra

När Remuz var 4 år kunde vi se att han
hade svårare att kröka rygg när han skulle
bajsa. Vi gick iväg och kollade upp honom
hos en rehabspecialist och fick besked om
att han tappat muskler i ryggen för att han
var så stel i höfterna. Av rehabspecialisten
fick vi sen hjälp att lägga upp ett träningsprogram med simning och benviktsmanschetter. Det hjälpte bra. Tyvärr så
råkade Remuz ut för en olycka bara något

år senare och blev mycket sämre. Men
tack vare att vi hade byggt upp honom
med sim och benviktsmanschetter tog
han sig igenom det också. Nu äter han
antiinflammatorisk medicin och mår riktigt
bra. Men det jag vill ha sagt är att om vi
inte vetat om hur han såg ut på insidan så
hade vi ju inte sett dom tidiga tecknen på
att han hade problem. Nu kunde vi hjälpa
honom i tid och det blev räddningen vid
nästa smäll. Utan rehab skulle inte Remuz
leva idag. Alla är inte beredda att lägga ner
vare sig den tiden eller dom pengarna det
handlar om och det klandrar jag ingen för.
Det finns en känslomässig aspekt också
som är svår att hantera när man går och
tittar efter en hälta hela tiden. Ibland skulle
dom andra hundarna kunna vara rosa tror
jag utan att man ser det.
Mina hundar är en del av min familj och
min familj är det viktigaste jag har. Jag är
så glad att jag röntgat mina hundar så att
jag vet vad jag har i snöret och har kunnat
handla efter det. Tänk på det när ni tycker
att det är onödiga pengar eller onödig tid
för hunden rör sig helt normalt. Det är er
bästa vän det handlar om!
Camilla Svensson
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Stockholms Hundmässa
Den 7:e och 8:e december var
det återigen dags för Stockholms
Hundmässa och Svensk vinnarutställning. Utställningen var direktkvalificerande till Crufts 2014.
Eurasierna ställdes på lördagen
och hela 42 eurasier deltog på utställningen. Juniorerna gick även
detta år i en annan ring. Domarna
för dagen var Gunilla Skallman för
juniorerna och Otto Schimpf för
de övriga. Eurasierklubben hade
som vanligt under hela helgen
en rasmonter på rasklubbstorget
där man kunde få information om
rasen samt hälsa på klappvänliga
eurasier. Så här skriver Tomas
Tegner, en av de ansvariga för
rasmontern:
” Susanna Söderberg och jag byggde
montern på fredag eftermiddag och det
gick snabbt tyckte jag som aldrig varit med
tidigare, drygt två timmar tog det.
Under mitt och Irja Tegners lördags pass
i montern hade vi med oss våra hundar
Ärling och Love och då Eurasierna ställdes
under Lördagen var det många Eurasierägare som hälsade på.
Dessutom var det en jämn ström av
intresserade som ville hälsa och prata om
vår ras.
På Söndagen var intresset något mindre.
Det verkade som att många av besökarna
var pålästa om rasen, inte minst en tjej som
nog inte var mer än 7-8 år.
Hon pekade på Love och undrade om
inte han kom från Balder-Balder och det
gick ju inte att förneka. Efter att ha fått det
bekräftat av mig påpekade hon att det
var väl Lova som var hans mamma? Alla
ungar spelar tydligen inte bara spel på sina
datorer!
Tack alla som ställde upp både i
montern och som kom förbi och peppade.
Vi har inte bara en underbar ras utan
även underbara mattar och hussar ”.

Den välbesökta montern

BIR/BIM fredag och lördag.									

Som stor eurasierfantast och utställningstokig gick
jag upp tidigt på fredagen den 4 januari, då den
stora utställningen MyDog gick av stapeln i Göteborg. Eller så tidigt var det inte, men som extremt
morgontrött person är allt före klockan nio tidigt.
Jag skulle dock inte ställa ut någon hund själv, men
jag ville åka dit och titta.
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Fotograf: Christina Haggren

förbi, för helt plötsligt var det dags för domaren att välja BIR
och BIM igen. Och precis som igår blev Leiionspitz The One And
Only Takiri BIR, och Yaro Von Nixenspize BIM. Och dagens bästa
veteran blev Sund Stamm’s Donna Nena. Återigen ett stort
grattis till vinnarna!
En helt underbar helg på MyDog med många snygga hundar
och mycket trevliga människor, man längtar redan till nästa år.
Men innan dess syns vi på utställningarna i vår och sommar!

Gapa stort

BIR/BIM

Resultat:
• BIR och svensk vinnare 2013: Ex Aminos born to be a fighter
• BIM och svensk vinnare2013: Leiionspitz unforgettable Ullis
• 2bhkl Risan Gårdens Hulken
• 3bhkl Mabuh’s Reimondo
• 4bhkl och svensk juniorvinnare 2013: Zicata’s Nanook of cheveyo
• 2btkl Risan Gårdens Celeste
• 3 btkl Leiionspitz the one and only Takiri
• 4 btkl Bonus pop up’s Apple
• Svensk junior vinnare 2013: Cristal de Neiges Helle
Bästa uppfödar grupp:
• 1. Kennel Leiionspitz
• 2. Kennel Risan Gården
• 3. Kennel Lovely Megan’s
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My Dog

Jag banade i väg mellan ringar, hundar och utställningsmänniskor med ring 12 i siktet. Puh, äntligen framme! Campingstolen
ställdes ner vid ringkanten och kameran åkte fram, sedan var
det bara att beundra utsikten från min stol. Det var många fina
eurasier där med mycket trevliga hussar och mattar. Jag satt
bredvid min goa och mycket trevliga kompis Lena Frisk, och hon
hade med sig en av sina fyra eurasierhanar, Birger (Kitune’s Elvis
Presley). Och så var det äntligen eurasiernas tur i ringen, domare
för dagen var Kurt Nilsson. Alla hundarna var jätteduktiga när
domaren kom fram och kände och klämde på dem. Kameran
gick hela tiden, många bilder blev det.
Iväg för dag två på MyDog. Men i dag skulle eurasierna visas i
ring 32, som ligger på övervåningen.
På andra våningen var det betydligt mycket lugnare, det var
mycket mindre folk. Stämingen var harmonisk, människorna satt
och pratade med varandra och hundarna satt och tittade sig
omkring eller låg och sov i sina burar. Det var som att komma till
en helt annan utställning, än den på nedre plan.
Campingstolen ställdes vid ring 32 och kameran åkte fram.
Även idag var det många fina hundar. Annika Ulltveit-Moe var
domare, och precis som igår var alla hundar jätteduktiga när
domaren klämde och kände. Jag tyckte att tiden bara sprang

Christina Haggren
Resultat fredag:
• BIR, BIG 4 Leiionspitz the one and only Takiri
• BIM Yaro av Nixenspitze
• Bhkl 2 Birk leonsson
• Bhkl 3Leiionspitz Lovely Leon
• Bhkl 4 Skovagergaards jello
• Btkl 2Leiionspitz Onza
• Btkl 3Bittebit’s Hettie
• Btkl 4 Bittebit’s Gilde Polly
Resultat lördag:
• BIR Leiionspitz the one and only Takiri
• BIM Yaro av Nixenspitze
• Bhkl 2 Skovagergaards jello
• Bhkl 3 Leiionspitz Lovely Leon
• Bhkl 4 Leiionspitz Chirac
• Btkl 2 Euro’jou Asmina
• Btkl 3 Skovagergaards Feodora
• Btkl 4 Sund Stamm’s Donna Nena
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Trädgårdsarbete

ANATOMIKURS/VAD
TITTAR DOMAREN PÅ?

- en mycket viktig arbetsuppgift

Lördagen den 12 april klockan 12- ca 15.00 kommer
allrounddomaren Nils Molin till Hallands kennelklubbs
stuga i Falkenberg för att föreläsa för oss eurasierägare om
Anatomi. Om ni brukar ställa ut er hund, har funderingar på
att ställa ut er hund eller är intresserade av anatomi, så kan vi
varmt rekommendera denna föreläsning.

Den rätta
lösningen i
julkrysset var:
SMÄLLKARAMELL.
Vi säger grattis till vinnaren: Anita Andersson i Ullared,
presentkortet kommer på posten!

Anmälan görs till Susanne Lindahl Hjerpe på mailen info@
kitunes.se eller telefon 0735-050182 och kostnaden är 100
kronor per person inkl. fika. Sista anmälningsdag 6 april.

När man bor i hus och har trädgård innebär det ett
ständigt arbete året runt. Det ska planteras, vattnas, rensas, krattas/skottas, klippas och fixas sommar som vinter. För det mesta är det ett avkopplande arbete för den intresserade men visst kan
det bli lite väl mycket ibland? Har man då en hund i
familjen brukar man inte allt för sällan få hjälp med
trädgårdsarbetet.
Spirande, härliga vår
Våren är tiden för frösättning och planering inför vad man vill
skörda under sommaren och hösten. Utemöbler, grill och annat
ska plockas fram och göras i ordning. Allt verkar vakna till liv efter en trött och lång vintervila. Våra små fyrbenta trädgårdsmästare hjälper så gärna till denna tid. Tomma jordpåsar dras runt
och ut på gräsmattan och visst börjar man känna sig lite smått
senil när saker och ting börjar försvinna här och där när man
väl satt igång? Som de där plastkrukorna som ställts fram till
frösättningen eller trädgårdshandskarna du la där på verandan
när du gick in för att dricka lite vatten. Spårlöst försvunna! Men
så dyker de upp igen, i någon buske, under en utemöbel eller i
blomlådan alldeles söndertuggade och tillplattade.
Svampen avsedd att tvätta utemöblerna med har plötsligt blivit
en liten mus som ska fångas, kastas runt och sätta tänderna i.
Trädgårdsmästarens främsta uppgift är ju ändå att hålla rätt på
skadedjur i trädgården, inte sant?
Grönskande sommar
Det är mycket viktigt att luckra upp jorden i rabatterna denna
tid. Stora fina hål lite här och där i rabatterna och runt våra
vackra växter är bara bra för rötterna menar hjälpredorna.
Sensommaren är tiden för skörd och detta är nog trädgårdsmästarnas absoluta favorittid. Spröda morötter ska dras upp med
en lekfullhet som bara dessa hjälpredor kan innan de slutligen
tuggas upp i ett nafs. Även blasten kan slinka ner i all hast, det
där med att kompostera är mycket viktigt förstår ni och kan
lika gärna göras i en mage som i en tunna! Mer än gärna jobbar
hjälpredorna hårt för att gräva upp de små knölarna som växer
under jord och kallas för potatis. Vissa av oss får även hjälp med

att rensa squash-och jordgubbslandet. Dock hamnar då inte
gubbarna i hinken där de skulle och ett eller annat tandhål i
squashen får man nog räkna med. En härlig och spännande tid
men mycket arbetsam för våra små trädgårdsmästare.

Vår upplevelse av eurasiern

Friska, färgsprakande höst
Hösten är tiden då alla löv måste tas omhand. Fina stora
lövhögar krattar vi husägare ihop som sedan skall läggas på
komposten eller eldas upp. Trädgårdmästarnas viktigaste
uppgift här (enligt dem själva naturligtvis) är till att börja med
att ta ett stort hopp i luften och landa rakt i lövhögen, bara för
att bedöma hur väl hopkrattad lövhögen är. Där lever de sedan
rövare och jagar små löv som fått liv så att hela den stora fina
högen tillslut ligger utspridd över ett ännu större område än
den gjorde innan krattandet.

Vi är en familj som består av två vuxna och tre
barn/ungdom i åldrarna 14, 10 och 6 år samt tre
katter, en dvärgpudel och sedan en tid tillbaka
även en fantastisk eurasier.

Vi får heller inte glömma att detta är tiden för löksättning. Tulpaner, krokusar, snödroppar, hyacinter och annat som så vackert
ska blomma till våren ska nu ner i jorden. Hjälpredorna är, som
tidigare nämnt, riktiga baddare på att gräva och vill helst gräva i
samma hål och samtidigt som du och din spade. När väl lökarna
är nedgrävda och vattnade, ja då är det extra spännande tycker
trädgårdsmästarna att gräva upp den gömda skatten igen för
att kolla om de inte redan börjat gro.

Som liten hade jag (Sandra) en chow chow, men chowens utseende har ju förändrats mycket och vår chow chow såg ut som en
eurasier.
Vi har under några år sneglat mycket på denna rasen och till min
stora lycka hämtade vi i december 2013 hem vår helt underbara
Nahla från Kitune´s kennel.
Vi hade förberett oss på massor av arbete med ny valp i huset,
men till vår stora förvåning så har det fungerat utmärkt sedan

dag ett. Hon är otroligt följsam, social och lyhörd. Något reserverad om främlingar rusar fram (men det passar oss perfekt)
annars hälsar hon glatt på alla. Hon hade redan förstått det där
med var man skulle kissa och bajsa när hon kom till oss vilket ju
gjorde fortsatt rumsrenhetsträning väldigt enkel, vi har totalt
haft fyra olyckor inomhus. Vi är totalt förälskade i vår underbara
tjej och är så tacksamma för att Susanne Lindahl Hjerpe och
hennes familj har gjort ett så fantastiskt jobb med socialisering,
miljöträning etc..etc.. Vi kunde inte vara lyckligare!!!
Med andra ord har eurasiern tagit oss med storm och vi börjar
redan förstå det där med att man får mersmak av rasen.

Sandra - Eurasierfrälst

Vita, kristallklara vinter
Härliga vackra vinterlandskap och troligtvis våra hjälpredors
absoluta favoritårstid. Behöver jag säga något annat än att de
ständigt ska vara mitt i skottlinjen för vårt snöskottande så att
det tillslut ligger där alldeles övertäckta av snö och bara njuter?
Denna tid går hjälpredorna som en Duracellkanin och energin
verkar aldrig ta slut. Snön verkar ha en magisk kraft och fungerar
som bränsle för dessa energiknippen.
Det finns tillfällen då snön ligger så orörd och vacker att man
helst bara skulle vilja skotta små gångar i trädgården och
låta den orörda snön vara. Men med en trädgårdsmästare på
fyra ben i huset får vi istället stå ut med ”snöänglar” och gula
kissfläckar överallt i den vita snön i vår trädgård. För är det
någonting dessa trädgårdsmästare lärt sig så är det vikten av att
vattna sin trädgård ordentligt!
Text och bild: Sara Ljusterfors
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2013 års mest framgångsrika
eurasier i utställningsringen
Under året som gått har SKK:s länsklubbar haft
sammanlagt 40 utställningar över hela Sverige.
Där ingår också fyra specialklubbsutställningar
anordande av SSUK (Svenska spets- och urhundsklubben) samt en rasklubbsutställning: vår egna
rasspecial. Vi har med hjälp av SKK:s Hunddata
sammanställt placeringarna från dessa utställningar och utdelat poäng efter ett eget system för att
komma fram till 2013 års framgångsrikaste eurasier
i utställningsringarna.

Poängberäkningen gick till som följande:
BIR: 10 poäng
BIM: 5 poäng
BIG/BIS placering oavsett placering: 15 poäng (endast registreringar i Hunddata)
Placering 1-4 BHKL/BTKL: 1 poäng
Svensk Vinnartitel: 3 poäng

2013 års mest framgångsrika eurasier i utställningsringen. Leiionspitz
Unforgettable Ullis Ägare: Sofi Karlsson. Foto: Sara Ljusterfors

2:a plats och 2013 års mest framgångsrika hanhund I utställningsringen Lejonbols Mocca Latte. Ägare: Lotta Jegenstam Lignell. Foto: Eva
Ohlsson.

3:eplats: Leiionspitz The one and only Takiri. Ägare: Marita och Göran
Carlstedt. Foto: Göran Carlstedt.

4:e plats: Leiionspitz unforgettable Ulay. Foto och ägare: Emma Nilsson.

2013 års mest framgångsrika eurasier
• 1. Leiionspitz Unforgettable Ullis (3 BIR, 4 BIM, SV-13, 8
btkl plac.)
61 poäng.
• 2. Lejonbols Mocca Latte (4 BIR, 1 BIM, 11 Bhkl plac.)
56 poäng.

• 4. Leiionspitz Unforgettable Ulay (3 BIR, 4 Bhkl)
34 poäng.
• 5. Kitune’s Perdita (2 BIR, 1 BIM, 6 Btkl plac.)
31 poäng.

• 3. Leiionspitz The one and only Takiri (2 BIR, 1 BIM, 1 BIG
4, 4 Btkl plac.)
44 poäng.

TOPP 10 Tikar

TOPP 10 Hanar

• 1. Leiionspitz Unforgettable Ullis. 		

61 poäng

• 1. Lejonbols Mocca Latte. 			

56 poäng

• 2. Leiionspitz the one and only Takiri.

44 poäng

• 2. Leiionspitz Unforgettable Ulay. 		

34 poäng

• 3. Kitune’s Perdita. 			

31 poäng

• 3. Kitune’s Michael Jackson. 		

28 poäng

• 4. Just Pix Alwa. 				

20 poäng

27 poäng

• 5. Bonus Pop Up’s Apple. 			
Sorchies Ze Butterfly

18 poäng

• 4. Risan Gårdens Moltan. 			
Kitune’s Elvis Presley

• 6. Leiionspitz Marvelous Miyaka. 		

16 poäng

• 7. Lovely Megan’s Geena Davis. 		
Ackaciebakkens Aléena

13 poäng

• 8. Lejonbols Lady Madonna. 		
Skovagergaards Gaia
Risan Gårdens Karma
Belina vom Schwarzachtal

12 poäng

• 9. Zicata’s Kessi of Benji- 			
Ninet de Eurasierpomer
Fanakkas Darka
Ingeborg av Geehrbacch

11 poäng

• 10. Kitune’s Jill Johnson. 			

10 poäng

• 5. Ex Aminos born to be a Fighter. 		

25 poäng

• 6. Foxfire Brilliant Benji. 			
Balule Cactus

24 poäng

• 7. Reldaz Camaro. 			

19 poäng

• 8. Mabuh’s Reimondo. 			

18 poäng

• 9. Leiionspitz Wildstar Whooper. 		

17 poäng

• 10. Coryanas Kalvin. 			
Bonus pop up’s Adin

13 poäng

2013 års mest
framgångsrika
Kennel
• 1. Leiionspitz		
199 poäng
Marita och Göran Carlstedt

5:e plats: Kitunes Perdita. Ägare: Jeanette och Hasse Dyberg.
Foto: Jeanette Dyberg.
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• 2. Kitune’s		
Susanne Lindahl-Hjerpe

103 poäng

• 3. Lejonbols		
Eva och Björne Ohlsson

72 poäng

• 4. Risan Gården		
Karin Hallgren

49 poäng

• 5. Ex Aminos		
Madeleine Andersson

32 poäng
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Kennelregister
Akidus

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

Bonus Pop Up´s

Ipixuna

Risan Gården

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

Reldaz

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

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

Balder-Balder

Just Pix

S*Rocknikk’s

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

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

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

Chiluna Star

Järpéns Puppies

Sorschies

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

Cool Surprice

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

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

Kitune’s

Teddywood’s

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

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

Coryana’s

Kvarnsjölidens

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

Essmania’s

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

Ex Amino’s

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

Foxfire

Ulla-Carin Totney
Gullringen
Tel: 0492–229 00
Mobil: 070–655 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
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Ibixys

Matilda & Jenny Kindstrand
Söderköping
Tel: 073-843 79 11
073-816 82 30

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

Linda Hagelvik,
Lammhult (Småland)
Tel: 0472-269011

Zeldas

Leena Korpi
Karlskoga
Tel: 0586-72 83 62
Mobil: 070-422 42 26

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

Polkas Valpar

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

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

Patella

SE45358/2012

Armi

T

A

UA

UA

SE50426/2012

Balder-Balder Elding Björnfot

H

D

UA

UA

SE23184/2012

Balder-Balder Fjalar Stalledräng

H

E

2

SE50428/2012

Balder-Balder Love Björnfot

H

A

UA

UA

SE50427/2012

Balder-Balder Lovis Björnfot

T

A

UA

UA

SE50430/2012

Balder-Balder Mimer Björnfot

H

A

1

UA

SE50429/2012

Balder-Balder Toste Björnfot

H

A

UA

UA

SE49545/2012

Balder-Balder Tyr Solfagur

H

B

UA

UA

SE15756/2012

Bonus Pop Up’s Abdon

H

SE41136/2012

Coryana’s Mayami

T

A

UA

SE52707/2010

Essmania’s Haidee

T

B

1

SE35899/2012

Essmania’s Krim

H

A

UA

S32397/2006

Filurias Alexander

H

D

SE57094/2012

Fridlyckans Flinga

T

A

1

SE57098/2012

Fridlyckans Flux

H

A

UA

SE56750/2012

Fridlyckans Ghizma

T

A

UA

SE56755/2012

Fridlyckans Glorfindel

H

S63803/2009

Goa Gullan’s Artemis

H

A

SE11823/2013

Ipixuna Aramus

H

A

SE33180/2012

Just Pix Adrian

H

C

3

SE33179/2012

Just Pix Alex

H

B

1

UA

SE16600/2013

Karhunpesän Rento-Reiska

H

A

UA

UA

SE52982/2012

Kitune’s Celine Dion

T

UA

SE52985/2012

Kitune’s Elvis Presley

H

UA

SE43936/2011

Kvarnsjölidens Sonic

H

B

SE20808/2012

Lejonbols A Star In Heaven

T

A

UA

SE60996/2010

Lejonbols Bollinger Grande Année

T

A

UA

SE62219/2011

Lovely Megan’s Grace Kelly

T

C

UA

SE10536/2012

Morten Av Geehrbacch

H

C

UA

SE29056/2010

Risan Gårdens Inka

T

D

UA

SE34120/2012

Risan Gårdens Loka

T

A

UA

SE57767/2012

Risan Gårdens Moltas

H

SE19718/2012

Sorschies Wi Chikara

T

B

UA

UA

SE37135/2012

Teddywood’s Tigra By Sunshine

T

A

UA

UA

S66660/2008

Wolfmoor Betty Boop

T

B

UA

UA

SE34131/2012

Zeldas Zonda

T

A

UA

UA

UA
UA

UA

UA

2

UA

UA

UA

UA
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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, 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

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.

Kommersiella annonser
Helsida
Halvsida
Medlemmar 50% rabatt per helsida

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.
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

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

1000 kr
500 kr

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

Kitune’s Celine Dion Foto: Julia Nilsson

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

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, Klevbergsvägen 127, 179 60 Stenhamra
redaktor@eurasierklubben.se
Om du vill ha tillbaka insänt material så skicka med ett frankerat
och adresserat kuvert. Redaktionen förbehåller sig rätten att
använda och att om nödvändigt redigera insänt material.
De åsikter som framförts av de olika bidragsgivarna är personliga och överensstämmer inte alltid med redaktionen eller
Svenska Eurasierklubbens mening.
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Manusstopp
Nr 1 1 februari
Nr 2 1 maj
Nr 3 1 augusti
Nr 4 1 november
Foxfires Attractive Afrodite och Queen of black gold. Foto: Jennifer
Andersson.

Kitune’s Perdita, Ex Aminos angel of Sunshine, Kitune’s Jill Johnsson
Foto: Jeanette Dyberg
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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

