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Eva Ohlsson - Ordförande

Ordförande har ordet
Så är sommaren förbi och hösten börjar närma sig med
stormsteg. Det blev en varm och angenäm sommar till slut.
Juni kall och regning för att sen bli varm och torr i juli och halva
augusti. Hoppas ni alla i alla fall har haft en skön sommar och
hunnit ladda batterierna.
Så till lite mer allvariga saker. Sociala medier, Facebook, Twitter,
Instagram, bloggar och vad nu allt heter. Jag är ju själv inte en
person som ni finner på något av dessa utan på sin höjd min
egen blogg på min hemsida. Populärt är det, säkert bra på
många sätt men det kan också bli så fel. Under året har vi haft
några punkter på dagordningen på styrelsemötena som har
handlar om hur olika personer beter sig på Facebook och vad
som skrivs. Som förtroendevald har man ett stort ansvar hur
man uttrycker sig på sociala medier. Givetvis får alla ha åsikter,
vi lever i ett demokratiskt samhälle där man ska ha rätt att
säga sin åsikt men när man sitter som förtroendevald så är det
lätt att ens egna åsikter blir klassade som klubbens. Därför är
det viktigt att förtroendevalda tänker sig för både en och två
gånger innan man skriver saker på sociala medier. Detta gäller
inte bara de förtroendevalda inom klubben utan även vanliga
medlemmar inom Svenska Kennelklubben. Alla har vi ett ansvar
för hur vi uttrycker oss och skriver. Om man har agg mot någon
person innebär det att man på sociala medier bör hålla sina
åsikter inne och inte uttrycka sig nedlåtande där alla kan läsa
detta. Har man personliga agg mot varandra så kan man hålla
detta privat med privat mailväxling eller liknande och inte på
t.ex. Facebook.
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Om folk kunde försöka vara lite mer ödmjuka mot varandra,
inse att man kan se saker på olika sätt och att det inte behöver
vara fel bara för att man inte gillar det själv. Om alla tänker sig
för innan man uttrycker sig så skulle vi alla tjäna på det.
Att vi i styrelsen ska behöva behandla och diskutera sådant här
på våra styrelsemöten, ta emot telefonsamtal från människor
som är ledsna och känner sig kränkta är sorgligt och tar så
mycket onödig tid när vi skulle kunna ägna oss åt viktigare saker
i klubben.
Jag vill uppmana er alla medlemmar att om ni ser någon som
börjar ”dumma” sig på sociala medier, stå upp för varandra och
för den som blir utsatt, säg att nu räcker det, sitt inte bara och
titta på. Sätt ner foten och säg stopp. Nu hoppas jag att vi aldrig
mer behöver ha något liknande ämne på vårt bord i styrelsen.

Hoppas nu att vi får en fin höst och att det dröjer ett tag till de
första snöflingorna!

Marita Carlstedt - Ordförande

örande

Redaktörens rader
Tänk vad tiden går. Nu är det redan dags för det näst sista
numret av eurasierbladet för detta år. Det känns som om det var
igår vi i redaktionen satt och planerade årets första nummer.

Extra viktigt till nästa nummer är att alla håller deadline dvs.
manusstopp (1 november) så att tidningen kommer ut i god tid
innan jul.

Hoppas ni haft en underbar sommar och vilken sommar sen!
Trots den onormalt höga temperaturen som sommaren bjudit
på tycker i alla fall jag att mina hundar klarat värmen bra, vi har
undvikit att gå långpromenader på dagarna och vi har svalkat
oss mycket i vattnet. Hundarna har grävt gropar i trädgården
lite här och där för att ligga så svalt de bara kan. Så nu förstår ni
säkert att jag har lite att göra under hösten!

Ha en skön höst och skriv gärna till oss och berätta vad ni gör
där ute i eurasier-Sverige!

Sara Ljusterfors-Redaktör

Det har kommit in en del bilder till almanackan men vi behöver
fler och framförallt vinterbilder! En del av de insända bilderna är
tyvärr för små och kan inte användas. Det här med bildkvalité
och hög upplösning är inget vi sätter som krav för att vara elaka
eller besvärliga. Självklart behöver man inte vara proffsfotograf
för att få med sina bilder. Men när bilderna ska tryckas upp i
ett större format så krävs det mer av dem i upplösning för att
resultatet ska bli så bra som möjligt. Vi kan inte sälja en vara som
inte är bra nog, där bilderna är korniga och oskarpa. Detsamma
gäller bilderna till tidningen. Det är så synd för många av
bilderna som inte håller storleksmässigt är jättefina!
Nu är det även dags att fundera på julannonseringen för er som
vill ha med en annons i nästa nummer.

Avelskommittén Informerar
Hej alla eurasiervänner! Hoppas att ni haft en skön sommar
och laddat upp med massa energi inför hösten och vintern.
I avelskommittén har vi bland annat jobbat vidare med
sjukdomsregistret. Inledningsvis kommer det att vara öppet för
uppfödare så som det bestämdes genom uppfödarnas röstning.
Registret kommer att bli tillgängligt via Eurasierklubbens nya
hemsida som förhoppningsvis blir klar under hösten. Under
tiden kan ni som har funderingar inför parning höra av er till
avelskommittén så delar vi med oss av den information vi har.
Vi rekommenderar inte parningar, men vi kan svara på om det
finns sjukdomar inrapporterade på specifika individer. Det är
dock viktigt att komma ihåg att det i slutänden är uppfödaren
som har ansvaret för sina beslut angående parning.

kan man antingen skicka in via post, eller så kan man fylla i den
och skanna den för att sedan maila den till avelskommittén.
Ju fler fall vi vet om desto bättre överblick av läget får vi och
därmed ökar också möjligheten att ta rätt beslut för att bevara
vår underbara ras så frisk som möjligt!
Madeleine, Camilla och Suzanne

Sjukdomarna som kommer att finnas med är EPA, hypotyreos
samt magomvridning. Det är viktigt att så många som möjligt
rapporterar in om sjuka hundar, även ni som har hundar med
andra sjukdomar bidrar om ni skickar in. Rapporter om andra
sjukdomar sparas i en pärm precis som innan. Rapporteringen
sker via en blankett som kommer att finnas på hemsidan. Den
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Risan Gårdens första kennelträff

En solig och varm lördag i maj träffades 31 st eurasier med deras ägare för en kennelträff i Vemdalen
som involverade bland annat tipspromenad, fika,
viltspår, utställningsträning, grillning och massor
av hundprat.

Det fanns även möjlighet att träna och testa på utställningsträning som Gunilla Hallgren höll i. Det blev många varv sprungna
för både hundar och ägare, och även träning på att känna
igenom och ställa upp hundarna. Förhoppningsvis var det några
som fattade tycke för antingen viltspår eller utställning och vill
testa på det igen!

Lördagen den 17 maj var det dags för kennel Risan Gårdens
första kennelträff. Totalt var det 31 st eurasier med deras ägare
som kom, samtliga eurasier förutom 2 st kommer från Risan
Gårdens uppfödning. Träffen började med en tipspromed
med frågor om vår underbara ras och frågor om Risan Gårdens
kennel. Efter tipspromenaden var det dags för en välförtjänt fika
och hundprat.

Efter lite aktiviterer började magarna att kurra och grillen
tändes. Dagen avslutades med grillning och massor av hundprat. Vi kan nog alla säga efter denna dag att det var en lyckad
kennelträff och en helt perfekt dag!

Efter lite fika i magen fick de som ville testa på viltspår. Carina
Larsson hade förberett spår och visade hur det går till när man
spårar viltspår. Det var många som ville testa och de flesta, både
hund och ägare, tyckte att det var roligt.
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Text - Anna Berggren, foto - Anna Berggren, Mats Lunnegren.

Veteran World Winner 2014

C.I.B. SEUCH DKUCH
NOUCH FIUCH

C.I.B. FIUCH LVCH
ESTCH

NordV-08 SV-09
KBHV-09 NordV-09

EUJV-06 FINV-06
ESTV-07 FINV-08

Dt.Ch.VDH Dt.Ch.EKW

Leiionspitz Othina

Leiionspitz Unic
Kennel Leiionspitz
Marita & Göran Carlstedt
www.eurasier.se
leiionspitz@eurasier.se
073-5287093
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Sundare hundavel – ett hett
ämne internationellt!
Kennelklubbar, genetiker, veterinärer och djurvälfärdsorganisationer runtom i världen går nu samman för att med gemensamma krafter ta itu med
de hälso- och välfärdsproblem som förekommer
hos en del av våra rashundar.
Den kritik som riktats mot hundaveln under de senaste åren
har inte gått obemärkt förbi. Många organisationer med olika
intressen och expertisområden arbetar på var sitt håll för en
sundare hundavel men det finns fortfarande mycket kvar att
göra. En förutsättning för att vi ska nå ända fram är att alla med
intresse för hundars hälsa och mentalitet går samman, både
på nationell och på internationell nivå. Ökat samarbete, större
öppenhet och gemensamma avelsmål är A och O för att vi ska
lyckas!

SKKs ansvarsområden
Tack vare goda internationella kontakter och stor erfarenhet av
mentalbeskrivningar fick SKK förtroendet att leda arbetet för ett
ökat internationellt samarbete samt att utveckla möjligheterna
att avla för beteendeegenskaper.
Arbetet är i full gång! Ett förslag på en webbaserad plattform för
utbyte av information och erfarenheter mellan olika organisationer runt om i världen har tagits fram och nu pågår ett
intensivt arbete för att hitta samarbetspartners för att kunna gå
vidare med projektet. Samtidigt sammanställs de olika metoder
som används för att beskriva hundars mentalitet i olika länder.
Arbetet utförs av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och
ska leda fram till förslag på hur beskrivning och registrering kan
samordnas.
Följ arbetet för en sundare hundavel

Workshop ger nya möjligheter
För att detta ska kunna bli verklighet har Svenska Kennelklubben tagit initiativ till en internationell workshopserie, Dog
Health Workshop, där kunniga inom olika områden kan mötas
och tillsammans arbeta fram en internationell åtgärdsplan för
bättre fysisk och mental hälsa hos världens rashundar. Den
första workshopen hölls i Stockholm 2012 och den var både
välbesökt och mycket uppskattad! Programmet var intensivt
och sju områden med stor betydelse för hundars genetiska
hälsa diskuterades:

Rashundarnas fysiska och mentala hälsa måste tryggas genom
ett klokt avelsarbete på en internationell nivå, och nu har
startskottet gått! Följ det som händer på den internationella
arenan på skk.se och på doghealthworkshop.com.
Av: Åke Hedhammar och Sofia Malm

• förutsättningar och rutiner för erkännande av nya raser och
varianter,
• harmonisering av rutinerna för screening och certifiering,
• validering och användande av genetiska tester,
• åtgärder för anatomisk sundhet och undvikande av extrema
utseenden,
• utveckling av rasspecifika avelsprogram på nationell och
internationell nivå,
• avel för mentalitet och funktion,
• utveckling av plattformar för ökat internationellt samarbete.
Från ord till handling
För att förslagen inte ska stanna på papperet utan även omsättas i praktiken utsågs olika organisationer som ska driva arbetet
inom respektive nyckelområde framåt. I skrivande stund håller
internationella arbetsgrupper på att bildats och deras arbete
kommer att följas upp vid nästa Dog Health Workshop som
kommer att arrangeras av tyska kennelklubben 2015.
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Zeka
-en Terapihund med rätt att göra skillnad!
Jag tänket jag skulle berätta om min Zeka ( Leiionspitz Marvelous Miyaka) som nu är färdig terapihund och har varit i arbete i cirka ett år. Zeka blev
färdig terapihund i september 2013 . Det har varit
en lång resa för henne och mig - matte Yvonne. Det
började med att vi startade upp utbildningen 2011.
Utbildningen har en del krav på hunden, som vi tränade mycket
på . En sak som är viktig är att träna hantering och träna hunden
att människor ser och rör sig olika, vilket ibland kan upplevas
jobbigt för en hund. Det har varit nyttigt för Zeka att möta alla
dessa människor i träning. Jag skall väl säga att jag ville att det
skulle gå fortare i träningen än vad Zeka ville. På resans gång
har jag fått många gråa hårstrån, för att Zeka tagit så lång tid på
sig. Jag gav faktiskt upp planerna med att få Zeka till en färdig
terapihund.
Så planerna blev ändrade på vägen. Zeka fick en kull valpar.
Vi tog det lugnt, gick en kurs i antijakt i stället och så var det
förstås jakten på Championatet som hägrade för oss. När Zeka
förra året blev 4 år började arbetsledningen prata om att det
bara skulle finns utbildade hundar på min arbetsplats. Då tog
jag beslutet att göra Zeka till en färdig terapihund när hon nu
hade fått mogna till sig.
Dessutom så började det pratas om att arbetsmiljöverket har
krav på att hundar som jobbar inom vården skall vara utbildade
- sagt och gjort jag ”körde upp” henne och det gick vägen.
Det som är roligt är att när Zeka jobbar och har sitt arbetstäcke
på så vet hon att det ställs krav på henne, som t.ex. beröring
och att vara med i verksamheten vid väckning. Hon får ta emot

kramar, vara hinder i vägen så att dom hon jobbar med får
sjukgymnastik, med mera.
Zeka jobbar nu på min gruppbostad. När hon är med så märker
vi alla att vår arbetssituation blir lite mer enkel då hot om
våld situationen försvinner helt. Det beror ofta på att jag som
förare kan ställa krav på de boende om Zeka skall vara kvar och
jobba. Zeka gör en stor skillnad i situationer där hot om våld
kan förekomma. Det roliga är att den boende som får lite mer
ansvar bokar om sina anhöriga så han träffar dom en annan dag
då Zeka inte jobbar. Han har dessutom börjat tänka mer på hur
han fungerar i vardagen och har lugnat ner sig och är gladare.
Hyresgästen har vuxit med sitt ansvar på ett bra sätt när Zeka
och jag funnits där tillsammans.
Zeka tycker också om äldre, så vi arbetar också lite på ett
äldreboende. Där är hon mer en klapphund som kommer med
mycket mys och kramar. Även om nu Zeka är en försiktig hund
är det alltid roligt att sätta tjänstetäcke på Zeka, för då blir hon
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mer tillgänglig och mysig. Eurasiern är en bra hund i många fall
med all päls som blir ytterligare en mysfaktor.
När vi blev färdiga och vi har visat oss har det kommit en del
samtal från andra eurasier ägare, vilket jag tycker är roligt. Vi vet
om en hund till som nu går utbildningen, som heter Pontiac och
är samma ras som Zeka. Zeka och Pontiac träffas lite då och då
och övar ihop. Pontiac som är under utbildning till Besöks- och
Terapihund och Zeka som är examinerad Besöks- och Terapihund med eget tjänstetäcke.
Zeka har även varit på en 4 dagars Camp (Camp Järnmannen)
och jobbat där. Det var ett läger för rörelsehindrade ungdomar
och vuxna, som kunde prova på olika aktiviteter som till
exempel att köra bil, köra folkrace, paddla kajak och cykla med
specialanpassade fordon. Zeka var med i olika situationer och
det funkade jättebra och innebar mycket arbete för Zeka.
Med bakgrund av vår resa till färdigt Besöks- och terapihundsteam ville jag bara delge detta och med det också tillägga att
när en hund ska utbildas bör man inte vara för snabb utan vänta
ut hunden tills den är mogen.
Min dröm är att skaffa en eurasier till och utbilda också den till
Besöks- och terapihund så att den hunden kan avlasta Zeka i sitt
jobb.
Zeka blev färdig terapihund av STI (Svenska Terapihundsinstitutet, www.svthi.se).
					 Yvonne Norden

In memoriam
Här kan du sätta in en minnesannons om din
eurasier har gått bort

Till minne av min
älsk ade Blossa
My soulmate - Forever in my heart.

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
november. Du behöver inte göra annonsen själv utan sänd in
bild och text var för sig till redaktor@eurasierklubben.se

Fridlyck ans Blossa
2008-08-27-2014-08-21
Matte helena
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Nära skjuter ingen hare!
I slutet av juli bar det iväg på en drygt två veckors husbilssemester tillsammans med vännerna
Gunilla och HP. I varsin husbil, våran packad med 2
människor och 6 hundar, den andra med endast 2
människor och 2 hundar. Nu finns det säkert några
som undrar hur sjutton får man plats med 6 hundar i en husbil och frågan som vi har fått ett antal
gånger, det måste vara jättetrångt?
Jo först och främst måste man ha en husbil av lite större storlek
men framför allt: det är inga problem alls att ha med sig många
eurasier i en husbil. De verkligen älskar husbilsåkandet och
finner sig fullständigt till det mindre utrymmet och lägger sig
avkopplat tillrätta i bilen. Detta var i första hand en semestertur
men valet hade kanske inte blivit Finland om det inte nu också
var för lite utställningar. Denna gång tog vi turen via Umeå och
färjan till Vasa, en betydligt kortare färjetur, vilket innebar att
man varken behövde ha hytt eller att det skulle bli långtråkigt.
Jag har ju varit i Finland ett antal gånger tidigare men då för
utställning eller parning, aldrig på semester. Kanske inte det
mest underhållande landet när det gäller vad det finns att titta
på. Nog för att Sverige innehåller mycket skog men här var det
minst lika mycket skog och väldigt platt.

Hangö, en vacker mindre stad som är Finlands sydligaste. Jag
som älskar gamla hus, gärna från sekelskiftet med mycket
snickarglädje, fick mycket att titta på. Vilka hus, det ena vackrare
än det andra. HP:s bror med familj bor i Hangö, så där blev det
en mindre camping när vi hade trängt in oss på gården med
två stora husbilar, utrullade markiser, bord och stolar. Vi hade
några underbara dagar, svettande i värmen med långa härliga
promenader på klipporna med hundarna.
Var vi än gick så drog vi ju till oss andras blickar och många ville
klappa. Det är klart kommer man gående med 8 hundar på
promenaden så tittar folk.
På torsdagen bar det iväg för mig och Göran, då vi skulle möta
upp Sofi och Linda för att lämna över Ullis. Ullis blev jätteglad
över att träffa Sofi och Linda igen även om jag tror att hon
har varit rätt nöjd med att följa med oss på husbilstur. HP
och Gunilla stannade ytterligare en dag så skulle vi träffas på
campingen i Helsingfors under fredagen.

Vårt första stopp i Finland var för en 3-dagars utställning
i Kuopio. Varmt var det och jag gillar värme men klart att
hundarna inte var helt på topp när temperaturerna under dagtid
pendlande mellan 27-32 grader. I Kuopio var det Urax, Ullis och
Visca som skulle ställas förutom sista dagen som jag även hade
anmält Tia för skojs skull. Ullis hade vi lånat med oss och vi skulle
möta upp matte Sofi senare under resan.

Så kom dagen för World Dog Show med 65 eurasier anmälda.
Tia var den enda med bra päls och kanske den jag hoppades
mest på, men som rubriken lyder, nära skjuter ingen hare! Nicke
var totalt urfälld men oftast syns det inte så mycket på honom
och han och Urax var de första ut av vårt gäng. Urax i championklass och Nicke i veteranklass. Nicke drog det längsta strået och
blev World Veteran Winner-14 och sedemera även BIM i rasen,
BIR-veteran och det utan päls. Min älskade lilla gubbe!

Både Ullis och Visca hade börjat tappa sin päls och Urax hade
lämnat sin hemma så det var väl inte de mest pälsiga hundarna
vi hade med oss men efter helgens slut var vi ändå rätt nöjda då
det blev cert, två Finska champion, något CACIB, Visca fick sitt
cert, BIR och BIM-placeringar.

Sen var det tjejernas tur. Visca blev 2:a i juniorklassen men en
toppenkritik, Ullis fick reserv-cert, Tia reserv-CACIB, således 2:a
bästa tik slagen av en värdig vinnare, en trevlig tik från Danmark
med en lika trevlig matte. I Finland bor också Othina från oss,
som tävlande i veteranklass och även hon fick titeln World

Det är tur att man kan svalka sig emellanåt.

14

Så bar det vidare söderut och nästa mål var Hangö, där HP
kommer ifrån. Kan säga att det var rätt bra att ha tolk med sig
när man är i Finland, inte det lättaste språket att förstå varken i
tal eller skrift.
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Kennel Leiionspitz BIR uppfödare
Veteran Winner -14 och BIM-veteran. Sen var det dags för uppfödargrupper och det var många, om jag inte missminner mig helt
så var det hela 6 grupper. Där blev vi BIR-uppfödargrupp och
måste ju skryta lite med domarens ord, en grupp av klass, super,
super som han sa.
Nöjda, trötta efter en lång dag utan speciellt mycket vila i
mycket varma, trånga lokaler med väldigt dålig luft bar det
iväg tillbaks till campingen för lite vila, innan det var dags att
resa vidare då vi på måndag kväll skulle med båten tillbaks till
Sverige. Hemma igen var vi på onsdagen och som alltid när man
har varit ute på resa så är det skönt att komma hem även om

jag älskar husbilslivet och vi hade haft 2 veckors skön semester.
Hundarna var också glada över att ha kommit hem och kunna
springa lösa och ta sig ett dopp i sjön när de har lust.
Esta och Myran som hade stannat ”hemma” hos ”mormor”
under resan var också givetvis superglada över att få träffa
matte och husse igen.
/Marita Carlstedt

resultat från World Dog Show 2014
• BIR CACIB WW-14			
• CACIB WW-14			
• BIM BIR-Veteran VeteranWW-14
• BIM-Veteran VeteranWW-14 		
• JuniorWW-14				
• JuniorWW-14 			
• BIR-valp				
• BIR uppfödare			

Euro’jou Asmina. Äg: Lisbeth Slots
Milaika’s Fenno Farouk. Äg: Elisa Johanna Vallinen
Leiionspitz Unic. Äg: Marita & Göran Carlstedt
Leiionspitz Othina. Äg: Helena Kukkonen
Karhunpesän Paukku-Paavo. Äg: Satu Lehtovirta
Lumikedon Delladaa. Äg: Leena Kurkela
Helmi von Ragnvald. Äg: Mari Rajaniemi
Leiionspitz. Äg: Marita & Göran Carlstedt
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Bilder från World Dog Show
Fotografer: Sofi och Linda Karlsson
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Leiionspitz Unic BIM och BIR-veteran WW-14

Milaika’s Fenno Farouk WW-14

Karhunpesän Paukku-Paavo JuniorWW-14

Euro’jou Asmina BIR WW-14
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Eurasierspecialen 			
				2015
Pingsthelgen 22-24 maj
Plats: Orsa Camping
Domare: Annika Ulltveit-Moe & Marja Talvitie
Vi hoppas få se många av er på Orsa Camping nästa år. Här
finns plats för alla då det finns ett stort utbud av stugor och
campingplatser.
Det finns också många campingplatser som inte går att förboka så att det alltid ska finnas platser för den som vill bo på
campingen och som i sista minut kommer på att man vill åka.
Det går bra att redan nu boka sin plats via deras hemsida eller
på telefon, www.orsacamping.se eller 0250-46200
(läs också bokningsvillkor)
Mer information om pingsthelgen 2015 kommer i nästa
nummer av Eurasierbladet!
/Styrelsen & utställningskommittén
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MENTALBESKRIVNING FÖR ALLA
HUNDAR – BPH

BPH-banan innehåller olika moment. I ett av dem får hunden jobba för att nå sitt favoritgodis. Hur länge och hur intensivt hunden agerar samt om den
försöker att få hjälp av sin ägare dokumenteras. Foto: Åsa Lindholm

Alla våra hundar är olika men de har ett gemensamt: de ska må bra inte bara till kropp utan också
till själ. Oavsett vilken ras du äger är du välkommen med din hund till SKKs mentalbeskrivning
BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning
hund – en beskrivning utformad för att passa alla
hundar. Verksamheten växer snabbt och allt fler
hundar av olika raser genomgår beskrivningen.

I många raser är mentalbeskrivningar något nytt. Ett första
steg är att du som hundägare/uppfödare deltar på BPH med
din hund/dina hundar. Det leder till större kännedom om hur
individer i rasen reagerar i olika situationer. Så småningom ger
den kunskapen en uppfattning om kvaliteter som man vill värna
om men också om detaljer som kanske behöver förändras en
smula överlag. BPH gör vi för att vi vill veta mer och varje hund
som deltar är viktig!

Mentalbeskrivningar och tester är något som i många år hört
bruks- och tjänstehundar till. Men mentalitet är inte något som
enbart angår arbetande hundar. Minst lika viktigt är det att
familje- och sällskapshunden är harmonisk och trivs i sin vardag.

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test. Det betyder
att en hund inte värderas som godkänd eller icke godkänd
vilket är viktigt att känna till. I SKKs officiella register noteras att
beskrivningen är genomförd för hunden ifråga och resultatet
redovisas i ett s k spindeldiagram som gör det möjligt att
jämföra en individ med övriga beskrivna hundar i rasen.

Men det är knappast så att alla hundar och hundraser ska vara
likadana. Vi väljer vår favoritras just för dess speciella sätt och
egenskaper. Alla hundar blir inte överlyckliga när de träffar nya
människor, alla blir inte särskilt överraskade när något hastigt
dyker upp i synfältet, alla vill heller inte jaga efter leksaker - och
precis så ska det naturligtvis få vara.
Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om våra
hundrasers likheter och skillnader. Vi ser dessutom variationer
i beteende inom en ras, något som ger uppfödarna verktyg
för avelsurval. Hundägaren får genom mentalbeskrivningen
bättre kännedom om var den egna hunden har sina starka sidor
och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och
uppmuntran. Beskrivningen kan också ge en förklaring till
uppträdande och agerande hos en hund som uppfattas som
krävande eller oönskade. BPH säger inte allt om en hund men
bidrar med en hel del information.
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Det finns all anledning att värna om egenskaper och personlighet hos allt från den största varghund till minsta chihuahua. Och
– oavsett storlek – är de alla välkomna till BPH-beskrivning!
Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph
BPH-banor finns på ett flertal platser runt om i landet från
norr till söder. Beskrivningen är kvalitetssäkrad och samtliga
funktionärer utbildade inom SKK-organisationen.

Järnsaxa genomgår BPH

Den 11 juni 2012 genomgick jag och Järnsaxa
(Balder-Balder Järnsaxa Sveakung) den då nya
mentalbeskrivningen BPH, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund.
BPH är tänkt att ersätta den gamla MH (Mentalbeskrivning
Hund) som egentligen är gjord för att beskriva brukshundar.
MH blir kvar för brukshundarna och BPH blir till för ”alla andra”.
BPH kommer att utvärderas efter sista december 2014 för att se
om det är utformat som det ska. Många eurasier har genomgått
MH, Järnsaxas mormor Venus var en av de tidigast beskrivna,
men min personliga erfarenhet är att beskrivarna på brukshundklubben inte har tolkat eurasierns reaktioner på ett rättvist
sätt och testmetoderna har inte riktigt passat vår ras som ju inte
är en brukshund. Det har också varit svårt att få plats på MH
eftersom bruksraserna har företräde dit. När jag först fick höra
om att det här nya testet höll på att utvecklas blev jag nyfiken,
jag tror det passar oss mycket bättre än MH.
Det är alltså fråga om en beskrivning av hundens beteende
och personlighet, inte ett prov eller en tävling, man får inga
poäng eller pris utan bara se hur ens egen hund reagerar på
olika teststationer. I SKKs folder om BPH förklarar de nyttan av
beskrivningen så här:
”Utifrån de reaktioner din hund har visat vid de olika momenten
kommer du att få en tydligare bild av var den har sina starka
sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver
mer stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan också ge dig en
förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du
uppfattar som krävande eller oönskade. BPH säger inte allt om
din hund, men kan bidra med en hel del information.”

När flera hundar i samma ras har gjort beskrivningen kan man
jämföra dem med varandra och när många hundar ur samma
ras har gjort beskrivningen kan man få en profil på hur den
här rasens personlighet ser ut. Och också om den verkligen
överensstämmer med rasens standard, hur det är tänkt att den
här rasen faktiskt ska bete sig.
När vi kom till beskrivningsplatsen på morgonen började vi
med teori och att gå igenom de olika testmomenten, hundarna
väntade utanför medan vi tittade på bilder och frågade.
Jag undrade hur man skulle bete sig som hundägare under
beskrivningen. Ifall man skulle vara ”som vanligt” eller bara
vara med i bakgrunden och ”hålla i kopplet”. Eftersom det är
hundens beteende som ska mätas så ska man vara helt neutral
under själva momentet, men får vara ”som vanligt” däremellan.
Det var lite svårt, jag fick påminnas någon gång av testledaren
att vara mer neutral och hålla mig i bakgrunden när vi var på
banan. Själva testbanan var ett inhägnat gräsbevuxet fält. Man
får med sig ett förenklat protokoll hem, där är markerat hundens
reaktioner på en skala från 0 till 4 där 0 betyder ”Inte alls” och
4 betyder ”Mycket”, en 2:a betyder alltså ”mitt emellan”. Själva
beskrivningsprotokollet är egentligen mycket mer omfattande
än så och skickas till SKK där det läggs upp i hundens mapp på
SKK Hunddata och Avelsdata.

De olika momenten
Främmande person: Man vill se hur hunden reagerar mot en
okänd människa, dess kontaktbenägenhet och om den visar
glädje, oro eller aggressivitet.
Föremålslek: Här hade jag med mig en leksak, men testledaren
hade också en okänd leksak och man vill se dels hur hunden
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intresserar sig för leksakerna men också dess allmänna attityd i
leken.
Matintresse: På en platta fanns tre plastburkar med lock och där
lades godis, dels mitt eget som jag vet att Järnsaxa gillar samt
små korvbitar som testledaren hade. I ena burken låg godiset
fritt, i den andra var det ett löst lock och på den tredje bara hål i
burken, men locket påskruvat. Man vill se hur mycket hunden är
villig att jobba för att få godiset samt hundens allmänna intresse
för mat.
Överraskning: Nu var det dags att se hur lättskrämd eller arg
hunden blir av en siluett som hastigt reses upp framför hunden

Skrammel: Man vill se hur hunden reagerar på ett okänt ljud
och det testas genom att man går emot en metalltunna med
en kedja inuti. När vi var några meter ifrån började tunnan att
snurra och ett högt skramlande ljud startade.
Närmande Person: Det här påminner lite om spöktestet på
MH, en person med kappa, solglasögon och bredbrättad hatt
närmar sig långsamt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i
möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv
kan upplevas som avvikande. Innan personen börjar gå klappar
den i händerna för att påkalla hundens uppmärksamhet, sen går
personen några steg mot oss, stannar och går några steg. När vi
är några meter ifrån varandra vänder personen ryggen till och
hunden som har fått långlina på sig släpps fram.
Underlag: Här var det två olika bryggor vi skulle gå på. Först en
metallbro som vickade som en gungbräda när man gick på den
och sen en plastskiva som vickade, rörde sig och lät när man
gick på den. Man vill se hur hunden reagerar på olika underlag.
Sist kommer vi till skott och det är ett valfritt moment. Det
skjuts två skott med startpistol, samma som på MH.
Så var beskrivningen över och vi fick höra hur testledarna hade
uppfattat oss. Det var spännande att se hur Järnsaxa reagerat
och hon var nog faktiskt modigare än jag först trott.
Jag är glad att jag anmälde Järnsaxa till BPH för det är både
en rolig erfarenhet och en bra merit för henne. Jag kommer
framöver att beskriva flera av mina hundar!

när hunden ovetandes kommer gående emot den. Man vill se
hur lätt hunden kommer över den första förskräckelsen och om
hunden vill övervinna den negativa känslomässiga upplevelsen
eller bara fly.

Anna-Karin Lundberg

Rasparad och Rasmonter
2014/2015
PR- och Informationskommittén söker folk som vill bemanna rasmontern på
”Stockholms Hundmässa” 13-14 december 2014
Monterhundarna måste vara äldre än 9 månader för att få visas i montern. Passen man står är på 3 timmar.
Vi söker också dig som vill deltaga i den årliga Rasparaden som arrangeras både under lördagen och söndagen. Varje
dag kommer en tävling om bäst klädda ekipage i rasparaden arrangeras. Då SKK fyller 125 år i år är årets tema ”Slutet av
1800-tal”.
Är du intresserad? Kontakta PR- och Informationskommittén på: info@eurasierklubben.se
För mer information om Stockholms Hundmässa: http://www.skk.se/sv/utstallning/stockholm-hundmassa/

Vi söker även folk som kan delta i en rasmonter på My Dog, Göteborg i januari
2015.
Kontakta Christina Haggren för mer information angående My Dog Göteborg. Tel: 0761 816121 , info@eurasierklubben.se
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Bonus Pop Up’s
kan nu titulera kenneln med två st
Svenska Utställningschampions!

Adin
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Eurasier 20 år i Sverige

För att fira att eurasiern i funnits i Sverige i 20 år
anordnade SvEuk en aktivitetshelg på Öland den
6-7 september.Fredag kväll började med en gemensam

Eftersom vi var ca 36 hundar och nästan 50 människor delades
träningen upp i olika pass så att alla fick chans att prova på.

hundpromenad och tipsrunda med frågor där man skulle gissa
vilken hundras som frågan beskrev, innan de flesta drog sig
tillbaka till sina stugor, trötta efter resan.

Efter lunch blev det hund-kul tävlingar där man i lag om 4
tävlade i olika grenar, i den första grenen fanns det ett antal
koner uppställda på agilityplanen, under dessa fanns en liten bit
köttbulle och en lapp med ett nummer. Konerna fick bara röras
av hundarna och poängen samlades lagvis. Nästa gren var en
Lördagen började med gemensam träning ledd av Charlotte
Barvestad. Det var aktiverings- och kontaktövningar, agility och
rallylydnad.
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stafett där man skulle springa fram till en sten, hunden skulle
sitta på stenen och föraren gå runt, nästa gren var att återigen
springa fram till en sten men denna gång skulle föraren sitta på
stenen och hunden gå runt. Den sista grenen var att man skulle
hålla en sked med potatis i handen man höll kopplet med och
inte tappa potatisen. Alla som deltog i hund-kul tävlingarna fick
en fin rosett!

På kvällen var det gemensam middag på Lilla strandkrogen
där vi åt en god buffé. Det var grillat kött, fisk, kyckling och
vegetariskt alternativ fanns också.

Före maten blev det prisutdelning för tipspromenaden, lotteriet
och samt ett extra pris för ”helgens agility-prestation” som gick
till Agneta Wallin.
Eriksöre bjöd precis som förra året på strålande väder i en
fantastiskt hundvänlig miljö, det finns både rastgård, hundbad,
hunddusch och en agilityplan.
Under söndagen var det dags att packa ihop och åka hem
och det var inte utan vemod vi lämnade Öland efter ännu en
fantastisk helg!
Stort tack till alla som var där och gjorde helgen så trevlig!
Styrelsen
Fotograf: Hans-Peter Schütt

Det var många som ville prova på agility, speciellt Agneta Wallin som fick priset ”helgens agility-presentation” Fotograf: Emma Nilsson.
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Hur eurasier kom till Sverige
Hur eurasier blev till i Tyskland med hjälp av ChowChow, Wolfspitz och Samojed kan vi läsa både här
och där, men hur kom rasen till Sverige?
I samband med både rabiesutbrott i Finland och EU-inträde
så började tidigare svårpasserade gränser att öppnas. Det
gjorde att hundsportare började röra sig lite mer i Europa och
dessutom blev det plötsligt möjligt att ta med sig hundar hem
från andra länder. Finska kennlarna Leoniitan och Tuiskuviiman
var de som först tog eurasier från Tyskland till Finland, det var
tikarna ”Cherry zur Rönneburg” och ”Diva von der Geestequelle”. Eurasiern kom till Sverige via Finland, dit den kom några
år tidigare. Två olika uppfödare i Sverige hade oberoende av
varandra lärt känna rasen hos bekanta i Finland. Ungefär så här
gick det till:
Sommaren 1994 kom den första eurasiern till Sverige, det var
finska ”Jonna” (mer känd som Pom-Pom) som då ägdes av
kennel Kamtjatka. Jonna födde en kull valpar samma sommar,
fader var finska ”Tuiskuviiman Sakari”(som var son till ”Diva”). De
första Svenskfödda valparna hette ”Kamtjatkas Heidi”, ”Kamtjatkas Hilma” och ” Kamtjatkas Aatu”.

Goosberry Gin”, ”Zeldas Mulberry Mix” och ”Zeldas Strawberry
Shandy”.
Cherry följdes av tyska hanen ”Dino von der Eichenlohe” och så
småningom kom också Cherrys dotter ”Leoniitan Nathalie” till
kennel Zeldas.
I juni 1995 föddes den tredje svenska kullen av ”Jonna” med
”Dino” som far. De heter ”Sund Stamm’s Lord Lanson”, ”Sund
Stamm’s Lord Lamberto”, ”Sund Stamm’s Lord Lathhimor”,
”Sund Stamm’s Lord Laroche”, ”Sund Stamm’s Lady Lavendel”,
”Sund Stamm’s Lady Latacha” och ”Sund Stamm’s Lady Lafayette” .
”Cherry” och ”Dino” fick den fjärde kullen i augusti 1995.
”Nathalie” och ”Alf vom Dreiländereck” fick den femte kullen i
november 1995.
”Jonnas” dotter ”Hilma” parades med den finska hanen ”Akela
von Attendara” och fick den sjätte kullen i mars 1996. I april föddes den sjunde kullen av ”Jonna” och ”Zeldas Cranberry Cream”.
I juni föddes den åttonde kullen av ”Athene” och ”Dino”.
Samma år kom ännu en tik, Jonnas syster ”Jutta” kom till Sverige
till Margareta Eriksson-Eskner och en hane, ”Tequila Sunrice”
flyttade till kennel Kullhagas. Under 1996 flyttade ”Elinka vom
Rudenstein” och ”Dasha vom Muhlenhof” från Tyskland till
Sverige och blev kennel Söskärs. Elinka fick den nionde kullen
med ”Ajus vom Paulsberg” i augusti samma sommar. Den tionde
kullen och den sista under detta år var ”Nathalie” och ”Dinos”.
Nu har eurasiern fått fotfäste i Sverige och det finns idag runt
1000 eurasier. Nya hundar kommer hela tiden, det både föds
och importeras flera härliga hundar. En sak är säker, har man väl
skaffat sig en eurasier – då är man fast!
Texten är skriven efter samtal med flera personer – jag kan ha
uppfattat något fel, tappat bort en kull eller kanske en hund.
Då vill jag be om ursäkt och hoppas att jag får ta del av den
informationen så jag kan korrigera berättelsen.

Anna-Karin Lundberg

Nästan samtidigt kom ”Kirjavakielen Athene” (mer känd som
Ipana) till kennel Zeldas, hon hade suttit i Finland och väntat
på att bli gammal nog för att få sin rabiesvaccinering godkänd.
Strax efter henne flyttade tyska ”Cherry” från Finland och blev
svensk, hon födde den andra svenska kullen valpar i November
1994 med ”Sakari”. De heter ”Zeldas Blackberry Brandy”, ”Zeldas
Cloudberry Cocktail”, ”Zeldas Cranberry Cream”, ”Zeldas
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Essmania’s India

Ägare: Camilla & Madde Svensson
Uppfödare: Anette Essman

Eurasieralmanacka 2015
Årets julklappstips
12 härliga sidor fulla med fina bilder av eurasier
– ett måste för den eurasierfrälste!
Vi söker fortfarande fina eurasierbilder till alla årstider, i liggande format.
Tänk på att fotot måste ha bra skärpa och en hög upplösning (för att upplösningen ska
räcka till en bild i kalendern så måste kameran vara på minst 5 megapixel) och vara digitala
bilder. Inga personer med på bilden, dock går det bra med barn och eurasier.
Sänd in dina bilder till redaktor@eurasierklubben.se senast 10 november . Glöm inte att
skriva hundens namn och ägare samt fotograf.
Almanackan kommer att finnas för beställning på adressen ovan från december och
kostar 110 kr/st + porto. Den kommer även finnas till försäljning i rasmontern på Stockholm
hundmässa 13-14 december.

Julannonsering
Då var det dags att fundera på julannonser till Eurasierbladet nr 4 som kommer ut i december. Man kan välja att
annonsera i färg eller svart/vitt. Vill man ha färgannons
gäller endast helsida, dock kan du gå ihop med någon
annan annonsör och dela på en helsida.
För att det ska bli färgannonser så måste vi ha in minst
fyra helsidor/annonser och sen fyra till osv. för att vi ska få
ihop det ekonomiskt. Först till kvarn gäller, alltså man får
plats med sin färgannons i tur och ordning som annonsen/
annonsmaterialet kommer in eller man bokar plats. För
svart/vitt gäller inte det utan då måste man bara se till att
få in annonsen innan sista manusstopp. Priser: Färg helsida:
750 kr (Vill man ha championannons i färg gäller samma
pris som för färghelsida) Svart/vitt helsida: 350 kr Svart/vitt
halvsida: 200 kr
Innan du gör din annons, om du gör den själv, var snäll och
kontakta oss i redaktionen för instruktioner.
Sista manusstopp för nr 4 är 1 november. Vi hoppas på
många annonser till nästa nummer!
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Min eurasier: Sendo
Personlighet: Sendo är ett litet energiknippe med högt tempo
på nästan 1 ½ år. Hon vaktar, morrar och skäller om det kommer
någon på gårdsplanen som hon inte känner igen. Sådan har hon
nog blivit för att matte har triggat detta beteende hos henne.
Hon går inte fram utan håller sig på avstånd men om man inte
bryr sig om henne så kommer hon fram själv efter en liten
stund, nosar och går oftast därifrån direkt. Hon är kaxig utåt sett
men väldigt feg när det väl gäller, så länge det inte gäller andra
hundar. Hon är vad man kallar en Alfatik. Hon sätter de flesta
andra hundar på plats och det är hon som bestämmer men
ändå på ett schysst sätt . Hon leker gärna med andra hundar
men vaktar mat och ben väldigt noga. Hon tror absolut att hon
äger hela världen och att den endast kretsar runt henne.
Hon springer gärna och gömmer sig om hon inser att det är
dags för bad, kamning eller kloklippning på gång. Då ser hon
otroligt ynklig ut när man väl har hittat hennes gömställe. Bad
i sjöar och diken är favoritsysslan, hon älskar att simma och
springer ofta rakt ut i vattnet för att sedan simma fram och tillbaka eller i cirklar i vattnet. Busa när det är läggdags på kvällen
är ett måste för henne, vänder helt upp och ner på allt som finns
i sängen. Sendo har också en riktigt konstig idé när det gäller att
kissa eller bajsa, hon gör det aldrig när hon går i koppel.
Favoritmat: har hon nog ingen alls. Sendo är väldigt kräsen när
det gäller mat. Hon kan vara utan mat i 2-3 dagar för att sedan
äta ett stort lass med mat. Sedan är det fasta igen några dagar.
Allra mest tycker hon om godis och skulle nog gärna leva på det
om hon själv fick bestämma. För det mesta består hennes godis
av torkat kött, torkad kycklinghjärta/vom och även köttben.
Visst får hon annat också men inte med samma aptit som
favoriterna!
Favoritlekar och favoritleksaker: Hon är otroligt duktig på att
roa sig själv. Hon jonglerar gärna med ben och kastar gärna
bollar åt sig själv för att hämta dom så fort hon bara kan. Hennes
favoritleksak bland många är bland annat en boll som är gjord
av rep, den leker hon hemskt gärna med. Hon har även en bästis
som hon leker mycket med och det är hennes familjemedlem,
katten Tok. Dom leker ofta tafatt, Sendo jagar Tok eller så jagar
Tok Sendo. Dom har otroligt roligt med varandra.
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Aktiviteter: Sendo går på lydnadsträning och hon älskar
verkligen det men under sommaren har det varit uppehåll från
vår sida pga. mycket andra aktiviteter såsom bad, plocka svamp,
semestrar med husbilen (som hon verkligen älskar att åka i). Vi
tränar även lite agility på hemmaplan mest på skoj, det är också
en av favoriterna för henne.
Om dagarna så är hon hemma när matte jobbar hemifrån eller
så är hon med husse på hans verkstad bland alla grävmaskiner.
Men oftast är hon hos mormor som är pensionär, hon älskar
mormor för där får hon en massa godis och bus om dagarna.

Fakta: Sendo
Kennelnamn: Orionstjärnans Sendo of Norway
Kön: Tik
Ålder: Fyller 2 år den 26:e april
Färg: Creme med grått inslag
Bor: I Knivsta på landet, på en gård med stor mark att springa på
Familj: Matte malin, hussarna Jouko och Jesper. Katterna Tok och
Naahla. Tuppen Åke och hans sju hönor. Plus alla hennes roliga
möss som bor i ladan

Min eurasier: Zeppelin
Personlighet: Zeppelin är en riktig myskille som gärna ligger och
gosar i soffan eller sängen. Varje gång matte går på toaletten
kommer han efter och sätter sig framför, då måste matte klia
honom tills toabesöket är färdigt. Han måste få sin klistund varje
dag. Samtidigt så är han full i ™fart och han är överallt! Ovanpå
bord, klättrar på lådorna i köket, går och ligger på ryggstödet
på soffan, ja ingenstans är det omöjligt att vara när man är en
Zeppelin.

Aktiviteter: Zeppelin tycker att det är superkul med spår,
både viltspår och personspår. Har debuterat i utställningsringen. Tyckte att rosetten var det bästa med debuten!

Favoritmat: ALLT! Både det som går att äta och det som inte går
att äta. Ständigt hungrig – tycker att husse och matte svälter
honom. Försöker ofta lura oss att vi glömt ge honom mat.
Ibland lyckas han dessutom till hans stora glädje!
Favoritgodis: allt! Det går lika bra att ge honom t.ex. gurka, sallad eller tomat som att ge honom något smarrigt som torkade
kycklinghjärtan.
Favoritleksak: en knottrig boll som ser ut som en fågel. Eller
kartonger. Att massakrera kartonger är superkul!

Fakta: Zeppelin
Kennelnamn: Leiionspitz Amazing Zeppelin
Kön: Hane
Ålder: 6 månader den 24/8
Färg: svart med tan tecken
Vikt: ca 23 kg
Bor: Lägenhet i Umeå
Familj: Matte Emma och husse Stefan

Min eurasier: Artax
Personlighet: Alltid pigg och glad. Älskar att leka och busa.
Supercool kille som finner sig i allt så länge matte är med. Snäll
och trevlig mot andra hundar. Älskar alla tikar. Är mattes skugga
och befinner sig alltid där matte är.
Favoritmat: Artax äter torrfoder, men skulle nog alla gånger
hellre äta det matte och husse har på tallriken
Favoritgodis: Köttbullar
Favoritleksak: En gosedjursgris som piper.
Sysselsättning/aktiviteter: Utställning, viltspår, långa promenader
i skogen.

Fakta: Artax
Kennelnamn: Ipixunas Artax
Kön: Hane
Ålder: Fyller 2 år den 19:e december
Färg: Fawn
Bor: Lägenhet i Trångsund, Stockholm
Familj: Matte Ann-Sofie, Husse Leon, Lill-husse Kevin och
blandrastiken Loka
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Vår underbara Nahla
Den 6 oktober 2013 föddes vår första eurasier
hos Susanne Lindahl Hjerpe och hennes familj på
Kitune´s kennel i Väröbacka. En fantastisk kennel
där valparna får mycket kärlek, omsorg och socialisering. Vi kan inte nog tacka Susanne och hennes
familj för denna underbara hund!
När valparna var 3 veckor gamla skulle vi äntligen få hälsa på
och vi skulle få välja vår lilla tik först. Jag har alltid varit svag för
rött och hade siktet inställt på den röda tiken när vi körde dit.
Väl framme var de ju naturligtvis helt underbara allihop men det
var en valp som utmärkte sig lite extra och hon var så lugn och
gick och la sig i famnen på oss precis som att HON hade bestämt
sig. Hur skulle vi kunna motstå detta?! Naturligtvis kunde vi inte
det, det blev utan tvekan henne vi valde och det har vi ALDRIG
ångrat!
Fredagen den 6:e december var det äntligen dags för oss att
hämta vår lilla valp. Det hade utfärdats varningar pga. av den
fasansfulla stormen som tyvärr valde just denna dag men vi var
så ivriga och ville få hem vår nya familjemedlem fortast möjligt
så vi körde de ca 2 timmarna uppåt landet. På flera ställen såg
vi både bilar och lastbilar som kört av vägen och det stormade
verkligen rejält. Men så härligt det var när vi väl kom hem med
vår lilla nallebjörn. Hon satt tryggt i min famn hela vägen hem.

I skrivande stund är hon 11 månader. Hon är väldigt familjebunden, älskar gos enormt mycket vilket glädjer oss!
Eftersom jag är kattuppfödare så har jag ju ett uppfödarintresse.
Och hundintresset har funnits sen barnsben, så om vår tjej
fortsätter att utvecklas fint, får bra bedömningar och klarar
hälsotesterna utan anmärkning finns det planer på att para
henne våren 2016.

En bättre jul kunde ingen av oss drömma om!
När vårt liv tillsammans med vår nya lilla familjemedlem började
så blev vi förvånade över hur lättsam vår Nahla var. Hon blev
rumsren så otroligt lätt och vi märkte snabbt att hon var väldigt
följsam och klok.
Hon var ca 4 månader när vår dotter en dag stod nere i hallen
och hittade inte sin hårborste. Hon var irriterad och blev lite arg
för att hon inte hittade den, Nahla satt och tittade på henne,
vände och sprang upp på hennes rum hämtade borsten och
sprang ner igen och la den framför dottern och satte sig fint och
tittade på henne. Vi blev allihop helt stumma och stod mest och
gapade.

Jag har alltid drömt om en kennel och ser verkligen fram emot
detta! Men det är ju ett stund till dess. Det enda vi i nuläget vet
är att vi hittat VÅR ras, eurasier!
Vid pennan och bakom kameran: Sandra Herrlin

Fakta: Nahla
Kennelnamn: Kitune´s Hera (kallas Nahla)
Kön: Tik
Ålder: 11 månader
Färg: Fawn

Om något ligger i vägen i trappan så stannar hon oftast till vid
det trappsteg för att markera så att vi inte ska ramla.
En annan gång hade vår dotter sovit över hos mormor och
morfar; Nahla sprang och hämtade hennes klänningar en efter
en och la vid ytterdörren och satte sig och tittade på mig tills jag
fattade att hon tyckte att det var dags att hämta henne.
När vår son skulle konfirmeras så hade vi satt ihop ett stort partytält som skulle dekoreras. Nahla var väldigt rädd för tältet och
vägrade att gå in. När jag sen stod på en stege och skulle hänga
dekoration i taket så sprang hon in i tältet och satte sig bredvid
mig och började skälla. Jag undrade varför hon gjorde så och
sa till henne att vara tyst, några sekunder senare var jag alldeles
yr och höll på att ramla av stegen. Riktigt obehagligt, men allt
slutade bra. Kände hon detta på sig?? Det tror jag absolut.
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Familj: Matte Sandra, husse Alexander, tonårshusse

Anthon, lill-husse Adam och lill-matte Ida

Information om vandringspriser
skänkta till Eurasierklubbens
rasspecial
Den 17 juni beslöt Eurasierklubbens styrelse att 2014 var sista
året som vi hanterar skänkta vandringspriser. Anledningen är att
de utställningsansvariga och styrelsen tycker att hanteringen
av vandringspriserna inte har fungerat bra och de senaste
åren har allt fler inte önskat att få med sig vandringspriserna
hem efter att de vunnit dem. Det har också varit svårt att få in
vandringspriser i tid, priser har försvunnit som klubben har fått
ersätta. De priser som inte hämtas ut ska förvaras av klubben
och det tar plats.
Även priset för vackraste uttryck kommer inte heller att hanteras
då det aldrig har funnits några direkta riktlinjer om hur bedömningen ska gå tillväga, och att det innebär ett merjobb för både
utställningskommittén, ringpersonal och domare.

Ni har fram till mars månad 2015 på er att besluta om ert skänkta
vandringspris ska tillfalla klubben eller om ni vill få det tillbaka.
Kontakta Irja Tegnér, tel 070-7882872 alt. 08-55049349, email:
utstallning4@eurasierklubben.se via telefon eller mail senast 31
mars 2015. Har man inte kontaktat ovanstående person innan
dess så anser vi att priset har tillfallit Svenska Eurasierklubben.
Alla kan givetvis fortsatt skänka priser till specifika platser som
BIR, BIM, bästa valp, bästa uppfödargrupp osv. men priset måste
vara ett pris som vinnaren får behålla och inte innebär merjobb
för domare eller ringpersonal.
Klubbvinnarpriserna som klubben har kommer givetvis att
finnas kvar.

Ni som har skänkt vandringspriser får nu bestämma hur de ska
hanteras och bekostar själva fraktkostnaden för att få tillbaks
sina priser om ni vill ha dem skickade till er, alternativt hämta
dem från klubbens utställningsansvariga efter 2015 års rasspecial, dock senast 30 juni 2015.

Vi hoppas att ni alla har förståelse för vårt beslut och hoppas att
få se många av er på nästa års rasspecial i Orsa.

Lovely Megan’s Al Pacino		

Essmania’s Hidalgo			

Fotograf: Denise Eriksson

/Styrelsen

Fotograf: Kerstin Caesar
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Kennelregister
Balder-Balder

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

Bonus Pop Up´s

S*Rocknikk’s

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

Just Pix

Sorschies

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

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

Chiluna Star

Järpéns Puppies

Teddywood’s

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

Kitune’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

Leiionspitz

Marita & Göran Carlstedt
Mora
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

Polkas Valpar

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

Goa Gullan’s

Reldaz

Laila Johnsson
Vagnhärad
Tel: 0156-141 86
Mobil: 070-752 46 76

Eva Adler
Tyresö
Tel: 08-712 60 84
Mobil: 076 3086984

Ibixys

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

Zeldas

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

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

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

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

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

Karin 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

Röntgenresultat
Reg.nr

Namn

Kön

HD

ED

Patella

SE 12106/2013

Amaretto

H

A

UA

SE50088/2013

Balder-balder Blossi Fridsam

T

C

UA

SE49541/2012

Balder-Balder Snorri Solfagur

H

A

1

SE36064/2013

Blomtorpets Ronja Sunshine

T

1

SE12265/2013

Cool Surprise Lilleman

H

UA

SE15828/2013

Cool Surprise Moa

T

A

UA

SE54976/2012

Cristal De Neige Helle

T

B

2

UA

SE17857/2012

Ex Amino’s Born To Be A Wild One

H

B

UA

UA

SE31487/2012

Ex Amino’s Created By Amazing Star

H

B

UA

SE31488/2012

Ex Amino’s Created By Black Gold

H

A

UA

SE40586/2011

Goa Gullan’s Belsize

T

A

UA

UA

SE58588/2012

Just Pix Basse

H

A

UA

UA

SE52982/2012

Kitune’s Celine Dion

T

A

UA

SE11026/2013

Kvarnsjölidens Ramina

T

B

UA

UA

SE11024/2013

Kvarnsjölidens Robina

T

A

UA

UA

SE11025/2013

Kvarnsjölidens Rocky

H

A

UA

UA

SE33018/2012

Leiionspitz Unforgettable Urax

H

A

UA

UA

SE44208/2012

Leiionspitz Wildstar Walrus

H

A

UA

UA

SE44207/2012

Leiionspitz Wildstar Whooper

H

A

UA

UA

SE47022/2013

Lovely Megan’s Jana Kramer

T

B

UA

SE47023/2013

Lovely Megan’s Jensen Ackles

H

SE34119/2012

Risan Gårdens Lolita

T

SE57769/2012

Risan Gårdens Milo

H

SE44115 /2013

Risan Gårdens Obecka

T

SE17286/2013

Sorschies Ze Dexter

H

A

SE50694/2013

Steppen Hill’s Chasing The Angels

T

B

SE37134/2012

Teddywood’s Timon By Sunshine

H

A

2

SE37132/2012

Teddywood’s Texas By Sunshine

H

A

UA

SE50982/2013

Visca von der Pfederkoppel

T

A

UA

SE36959/2013

Zicata’s Nanook Of Cheveyo

H

A

1

UA

UA

A

UA

UA

A

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.

1000 kr
500 kr

Skicka också ett mail till kassor@eurasierklubben.se

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

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

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

Kitune’s Michael Jackson ”Hilding” med sin lilla beskyddare och familjemedlem Moa					

Lejonbols When You Wish Upon a Star ”Leya” gör high-five!			

		

Fotograf: Kenth Frisk

Fotograf: Izabelle Wernström Persson
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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

