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Ordförande har ordet
När ni läser detta har vi kommit till årets sista månad, tänk
vad allt går fort. Tycker att det nyss var sommar och varmt. I
skrivande stund är det dock november och tidningen ska snart
till tryckeriet.
Det händer en hel del i klubben just nu och vi jobbar för högtryck och när ni läser detta så hoppas jag att vår nya hemsida
ha tagits i bruk. Jag hoppas ni alla blir nöjda med den och vi
kommer att utveckla den efterhand, vi har en hel del idéer för
framtiden. Men jag vill också påminna er om att vi som jobbar
ideellt gör det på vår fritid, de flesta har också ett ordinarie
arbete, familj, hundar och andra intressen, och vi jobbar i den
takt vi hinner med. En del tycker att arbetet går för långsamt
men som tur är tycker nog de allra flesta att det är trevligt med
den utveckling som händer i klubben. Vi gör i alla fall så gott vi
kan!
Sjukdomsregistret har i och med den nya hemsidan tagits i bruk
och som det tidigare har röstats fram är det nu i ett första steg
uppfödarna som har tillgång till den. Hur vi ska göra i framtiden
får framtiden visa.
Ny, eller nygammal klubblogga. Då vår gamla klubbloggas
original har försvunnit och den som har funnits i klubben har
varit i mycket dålig upplösning/storlek så har den inte gått att
brukas till annat än på webben. Att trycka på kläder eller dylikt
har den inte dugt till. Under flera år har originalbilden efterlysts
utan resultat. Vi har dock nu fått tag på en papperskopia som
var så pass bra att den gick att göra något av.
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Vi passade då också på att snygga till vår logga med ny text och
inramning för att den ska göra sig bättre i tryck. Jag hoppas
ni alla tycker att den blev fin och vi i styrelsen har beslutat att
detta blir vår nya officiella klubblogga. Hoppas ni alla blir nöjda
med den och vi hoppas att vi under nästa år kan presentera
någon form av klubbkläder. Ni ser presentation av klubbloggan
på annan plats i tidningen.
Rasspecialen nästa år kommer att bli i Orsa, det har säkert ingen
missat. Allt för att fler ska kunna ta del av vårt arrangemang.
Degernäs hade vi vuxit ur, så enkelt är det. Jag hoppas Orsa
kommer att bli till belåtenhet för oss alla och vi är i full gång
med planeringen för nästa års Eurasierhelg i pingst.
Jag vill passa på att tacka alla duktiga medarbetare i styrelsen
och kommittéer för det här året och ser fram emot nya tag
under nästa år.
Till alla medlemmar önskar jag ett Gott Nytt År och vill ge
er några tänkvärda ord. Ödmjukhet är något man kommer
långt med. Samarbeta istället för motarbeta. Underskatta inte
betydelsen av en kram och några vänliga ord!
					 Marita Carlstedt

Redaktörens rader
Då var årets sista nummer av Eurasierbladet äntligen här!
Under året har ni i vår klubbtidning bland annat fått läsa om
hundens anatomi och varför den är av stor vikt inom hundaveln, om sjukdomar som juvertumörer, magomvridning och
hypotyreos. Om vikten av att röntga våra hundar, jämförelse
mellan eurasiern och samojeden/keeshonden, rapporter från
diverse utställningar och eurasierträffar, BPH, hur eurasiern
kom till Sverige och inte minst alla härliga berättelser från er
medlemmar. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som bidragit
med texter och bilder under året, ni är ovärderliga.

inte minst så bidrar ni med en fin gemenskap eurasierägare
emellan! Tack för att ni delar med er och vill berätta om dessa
väl arrangerade träffar i tidningen! I detta nummer får ni läsare
därför gotta er i berättelser från flera olika träffar som ägt rum
runt om i landet under hösten.
Nu tackar vi i redaktionen för oss detta år och hoppas att ni får
en underbar jul och en härlig start på det nya året!
God jul och gott nytt år till er alla, från oss alla!
Sara Ljusterfors-Redaktör

Redaktionen slängde ut en fråga på eurasierklubbens facebooksida samt på facebooksidan ”Eurasier Sverige” om vad NI
läsare skulle vilja läsa mer om i vår tidning. Det kom ett fåtal
(men mycket bra) förslag som vi i redaktionen ska försöka ta
oss an under nästa år. Men fortsätt gärna att skriva till oss med
förslag och tips och inte minst fortsätt att bidra med material!
”Min eurasier” är en textserie som vi har ambitionen att försöka
ha med i varje nummer men om material uteblir från er medlemmar så blir det tyvärr inget. Fram med tangentbordet och
skriv! För visst vill väl du presentera just DIN hund i tidningen?!
Till sist skulle jag vilja lyfta fram er fantastiska eurasierägare som ordnar träffar utanför klubbens regi med både
föreläsningar,prova på utställningar, tävlingar med priser och

Avelskommittén Informerar
Hej på er i höstmörkret! Fast det är dags att gå i ide så jobbar
vi på i avelskommittén. För några veckor sedan arrangerade vi
uppfödarmöten på flera platser i Sverige. En av frågorna som
avhandlades på uppfödarmötena var HD/ED inom rasen. Vi
kan glädjande nog se att resultaten är bättre än tidigare, men
samtidigt så är det färre ägare som låter röntga sina hundar. Vi
är långt ifrån de 50 % som är målet i RAS. Det är synd för det är
inte bara uppfödarna som har nytta av att veta hur hundens
leder ser ut på insidan. Som hundägare är det avgörande för hur
vi ska ta hand om vår eurasier så att den kan leva ett så bra liv
som möjligt.

Klubbens nya blankett för anmälan av sjukdom är äntligen klar
och finns att ladda ner från hemsidan, www.eurasierklubben.se.
Den går också att beställa via avelskommitténs mail, avelskommitte@eurasierklubben.se eller via telefonnummer 070-778
65 65. Blanketten kan skickas med vanlig post till Madeleine
Andersson, Hammarängsvägen 7, 137 55 Tungelsta. Den kan
också skannas in och skickas via mail (se adress ovan)
Det är mycket viktigt att ni som har en eurasier som har drabbats av sjukdom anmäler det till klubben. Vi behöver alla hjälpas
åt för att hålla vår ras frisk!

En sammanställning av dessa möten kommer i nästa nummer av
tidningen.
Madeleine, Camilla, Suzanne , Jenny och Sara
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Sendos rackartygsträff
Eftersom jag, Sendos matte, har tyckt att det var
lite jobbigt att åka till södra sidan av Stockholm för
att gå på eurasierträff tänkte jag att jag får ordna
en egen träff här i Knivsta istället.
Sagt och gjort, jag lade ut om en träff på Facebook och det
visade sig vara flera stycken som ville komma. Under tiden gick
jag och funderade på att det vore roligt om vi gjorde något
mer än att bara släppa hundarna vind för våg för att de skulle få
busa.
Jag kom fram till att vi skulle ha en liten tävling - en lektävling
med hinder på åkern bakom huset. Men där var gräset jättehögt, hur sjutton skulle jag fixa det då? Jag provade med
gräsklipparen, satte mig på den och åkte iväg till ängen för att
klippa. Tjohoo, det här går ju riktigt bra hann jag tänka innan
det började bolma rök under gräsklippartraktorn. Nu brinner
den upp!

väldigt duktiga på sagor. Men frågorna var också riktigt klurigt
skrivna.
Äntligen kom då lördagen. Jag vaknade redan kl. 6.30 på
morgonen och mycket skulle fixas innan klockan slog 11.00. Jag
och Sendo gick morgonpromenad och satte upp tipsfrågorna
och snitslade banan inne i skogen så alla skulle veta hur de
skulle gå men banden tog slut efter ett tag. Äsch, de får vimsa
runt lite i skogen tänkte jag.
Klockan 11.00 fylldes vår uppfart snabbt med bilar, hela tretton
stycken. Tänk att så många ville komma på Sendos lilla träff i
Knivsta!

Jag for hem igen och gnällde lite till gubben att den jäkla
gräsklipparen inte ens klarade av att klippa en ruta på ängen.
- Va?! Har du klippt med gräsklipparen på ängen! Det är ju över
en meter högt gräs, det är ju inte konstigt att den inte fungerar,
sa han och muttrade någonting om kärringar och maskiner. Jag
fick ta trimmern istället och gick iväg och började klippa ner
gräset, när det var gjort så måste det ju krattas också. Suck, det
var ju jobbigt det här sa jag till min eurasier Sendo som troget
finns vid min sida när jag hittar på mina små projekt.
När det var klart tog jag traktorn och körde dit vedkubbar och
pinnar för att bygga hinder. Sendo älskar när jag kör traktorn för
då får hon verkligen springa av sig ordentligt. När tävlingsbanan
var klar så var det bara att invänta den roliga dagen. Men så
kom jag på att jag måste ha priser också. Alla skulle få en varsin
medalj så jag gick och hämtade ett litet träd och började såga
upp två cm breda bitar till små plattor som jag kunde löda text
på. Tjugo plattor handsågades då jag inte lyckades få igång
motorsågen, men vad gör man inte för att göra eurasierfolket
lite glada? Men när jag hade suttit och gjort den fjärde medaljen
med ”Sendos Rackartyg 2014” då var jag redan less. Detta var
ju otroligt jobbigt och lite småtråkigt så det fick bara bli de fyra
första som skulle få medaljer.
Jag åkte ner till Knivsta djurcenter och frågade om inte de ville
sponsra med några små priser och det gjorde de så gärna! Vilka
fina priser jag fick därifrån - till ett värde av runt 1000 kronor. Så
mycket hade jag inte förväntat mig men nu skulle alla ändå få
ett var sitt pris.
Tipspromenad skulle det också bli. Men inte en vanlig sådan
utan en knäpp och barnslig tipspromenad eftersom det ju
faktiskt var Sendo´s Rackartygsträff. Jag fick tag i roliga frågor
som gick ut på att man skulle lista ut vilken saga det handlade
om. En sak kan jag berätta redan nu – eurasierfolket var inte så
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Vilket liv det blev på vår lilla gård, hundarna sprang och lekte
precis som barn gör på kalas.
Vi började med tipspromenaden, alla traskade snällt iväg som
en skock skolbarn mot skogen. Hundarna sprang lite hej vilt och
tokbusade. Själv stod jag och tände grillen inför korvgrillningen
som skulle bli efter frågorna.
När alla var klara med frågorna så satte jag min älskade mamma
på en stol med facit till frågorna. Hon fick ta ansvaret för att
rätta alla lappar. Mammor är ju bra till allt, det växer man ju
aldrig ifrån.
Sen blev det grillning men galler till grillen hade jag inget,
men jag hade tre moraknivar och en riktigt slö fjärde kniv som
killarna helt enkelt fick ta med sig in i skogen och tälja grillpinnar med.
Inget smakar väl så gott när man är utomhus och grillar korv?
Efter det så blev det kaffe och en kaka som jag bakat.
Nu var det dags för hinderbanan. Det skulle rullas boll, hoppas
hinder, stubbklättras, krypas igenom en tunnel med mera. Och
jag förklarade för alla att gör inte hunden detta så får ni helt
enkelt göra det själva! En del ekipage hjälptes åt med hunden
och då gick det ibland bättre.

Inget smakar väl så gott som när man är utomhus och grillar korv?
Alla ekipagen var verkligen jätteduktiga men nu började
både folk och (framförallt) hundarna bli helt slut, nästan så de
somnade i vattenkoppen.
Det blev till slut dags att räkna ihop poängen av tipspromenaden och hinderbanan. På första plats kom Monika och Turid och
de tanterna kunde minsann sina sagor! 11 rätt av 12 möjliga,
det var riktigt duktigt gjort. Alla fick välja ett pris efter hur de
placerade sig.

Med dessa ord vill jag säga att vi hade en superduperrolig dag
hemma i Knivsta på Sendos Rackartygsträff. Alla verkade så
nöjda och glada och det är det som gör att det är så roligt att
fixa och trixa inför en träff.
Tack alla ni som kom och gjorde denna dag så rolig och trevlig.
Malin Jansson och Orionstjärnans Sendo of Norway

Det är roligt med eurasierträffar, men visst blir man lite trött därefter.
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Upprop från valberedningen
Svenska Eurasierklubben (SvEuk) har många medlemmar och arbetar för att bevara eurasiern som en sund och vacker hundras.
Klubben anordnar interna aktiviteter för medlemmarna som träffar, föreläsningar och utställningar, samt ger ut en klubbtidning,
Eurasierbladet, fyra gånger om året. SvEuk är en rasklubben inom SSUK,, specialklubben för spetsar och urhundar.
För att klubben skall kunna fortsätta med verksamheten söker vi nu personer som vill engagera sig. Ju fler som jobbar desto mindre
tid behöver varje person lägga ner.
Styrelsens medlemmar behöver ha en god integritet och de ska själva vara villiga att följa och sprida SvEuks och Skks riktlinjer och
regler angående avel, uppfödning, hundhållning och rasens specifika egenskaper (mer om föreningens mål och verksamhet finns i
stadgarna, se www.eurasierklubben.se under ”Om klubben” och ”Styrelsen”).
SvEuk strävar efter god stämning och hög kamratanda- alla eurasierägare skall vara välkomna till oss och våra aktiviteter,
både helt nya och mer erfarna hundägare.
Klubben söker nu efter nya förmågor/personer till olika poster inom styrelsen.
Du som vill engagera dig i styrelsearbetet, hör av dig till valberedningen genom att kontakta Suzanne Bengtsdotter på valberedning.
sk@eurasierklubben.se , Leena Korpi på valberedning@eurasierklubben.se eller Eva Ohlsson på valberedning1@eurasierklubben.se.
Styrelsen söker även personer som är intresserade av att ingå i de olika kommittéerna. Ett speciellt område som klubben behöver
många fler som hjälper till med är utställningskommittéen, som planerar och genomför den årliga Eurasierspecialen, där mer än 130
eurasier med sina ägare och familjer träffas under pingsthelgen för en utställning och andra aktiviteter.
Valberedningen kan förmedla kontakten. Hör av dig till någon av oss.

MY DOG
Rasmonter 2015
PR- och Informationskommittén
söker folk som vill bemanna
rasmontern under MyDog,
Göteborg 3/1-6/1 2015
Monterhundarna måste vara äldre än 9 månader
för att få delta i montern. Passen man står är på ca 3
timmar.
För frågor och intresseanmälan kontakta PR- och
Informationskommittén på: info@eurasierklubben.se
eller Christina Haggren på tel: 0761 816121
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Utbildningskommittén
Utbildningskommittén är en ny kommitté som
startade i år för att kunna anordna och erbjuda er
medlemmar kurser, föreläsningar och andra aktiviteter som berör Eurasier. Vi är fortfarande i uppstartandet men arbetar för att kunna anordna den första
föreläsningen och kursen under år 2015.
Om du har tips och förslag på kurser, föreläsningar
eller någon annan aktivitet maila oss på utbildning2@
eurasierklubben.se
Vi ser fram emot att få in många förslag från er
medlemmar och att tillsammans med er kunna göra
år 2015 till ett lärorikt år!
Anna, Madeleine och Jennifer

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Risangården

Kennel Risan Gården | Karin Hallgren | Risgräng 10 | 84092 Vemdalen
Epost: karin@risan.se | Hemsida: www.risan.se

Akidus kennel
önskar alla en riktigt

God Jul
&
Gott Nytt År

Kennel Teddywood´s önskar er alla
en riktigt God Jul och ett Gott nytt år
Linda Hagelvik

www.teddywoods.se

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR
CORYANA´S KENNEL ALLA SINA TREVLIGA VALPKÖPARE
OCH ALLA EURASIERVÄNNER.

Coryana’s | Ellinor Andersson | Ängelholm
Tel: 042-684 31
Mobil: 070-668 04 31

Fjällvandring med
senior-eurasier

Fantastiska vyer fick Thule och hans ägare uppleva på deras fjällvandring

Ja, så var det dags igen för Georg och mig med en
efterlängtad fjällvandring i slutet av juni
tillsammans med vår älskade eurasier Balder
Balder Thule Asagård. Nu är han nio år och är
fortfarande pigg och vid god vigör. Vid senaste
fjällvandringen var han tre år. Vår resa började med
bil från Stockholm med ett stopp på vandrarhem
och målet var Grövelsjön i norra Dalarna med
närhet till Norge. I Idre stannade vi för matinköp
och for sedan vidare fulla av förväntan på vår
hyrda stuga i Grövelsjön.
Det är så vackert här uppe! Efter att vi inkvarterat oss i stugan
var vi ivriga att kasta oss ut i vildmarken, inte minst Thule. Till
att börja med tänkte vi gå till en samekoja men stigen var så full
av stora stenbumlingar så åtminstone jag tröttnade rätt snabbt
och vi la om kursen ner till sjön. Vi hade långlina eller flexikoppel
på Thule eftersom det är koppeltvång, bland annat på grund av
kringströvande renar.
Thule var så vild och nyfiken, och nosade friskt i mossorna och
buskarna, hela nosen försvann! Det här var verkligen kul tycktes
han visa. Vi gick på spångar där Thule balanserade så fint och
vi kom ner till en härlig sjö med fjäll och berg runt omkring och
Thule tassade direkt ner till sjön och drack kristallklart vatten.
En annan dag gick vi upp för kalfjällets sluttningar. När vi kom
upp på toppen kom en mycket kraftig kall kastvind vinande.
Thule började tjuta! Han frös tydligen och det gjorde även
vi. Thule hade tidigare tappat stor del av sin underull och var
nybadad hemma. I fortsättningen tog vi med hans varma
fodrade regncape på våra vandringar.
Några dagar senare tog vi bilen några km och sedan vandrade
vi till Sveriges högsta vattenfall Njupeskär med en fallhöjd av 93
m. Till och med Thule satt förundrad och tittade. Något sådant
hade han aldrig sett!
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En hel del vandrare som vi mötte kom med uttalanden om
Thule som ”jag kan i alla fall säga att jag nästan sett en björn”,
”vilken vacker hund” och när jag berättade för en kvinna att han
är nio år, ”men han ser ju så ung ut!” och ”vi har tänkt skaffa en

eurasier och vi har hört att det är en enmanshund”. Då svarade
jag att ”vi tycker inte att det stämmer, vi är två i familjen och han
är fäst vid oss bägge”.
Under andra världskriget flydde en del norska motståndsmän
över gränsen till Sverige, och några byggde sig en koja vid
gränsen, Rävhålet. Vi beslöt oss för att försöka ta oss dit. På
vägen dit via bil på smal väg stannade vi vid en stor snöbetäckt
sluttning och lät Thule glatt skällande och lekande springa i
snön i lina. Jag sa till Georg att ”vi kan kanske släppa honom lös
ett tag” och just då kom en stor hjord av renar springande mot
snön. Vilken tur att vi inte släppte honom för han blev alldeles
vild när han såg renarna!
Vi fortsatte tills vägen utmynnade i en stig som tog slut efter ett
tag. Nu gällde myrar och sankmarker. Thule växlade mellan att
hoppa i mossorna och borra ner sig och vädra med nosen upp i
vinden - efter vad visste vi inte, det här var nog riktiga vildmarken. Vi hade tydligen helt förirrat oss för Rävhålet hittade vi inte.
Vi gav upp och med hjälp av en bärbar GPS lyckades vi ta oss till
civilisationen igen.

Det finns så gott om leder överallt med olika längder. Vi gick c:a
en mil per dag under en vecka. Det gjorde oss alla tre så gott
med alla upplevelser och Thule var så ung i sitt sätt och inte
trött på något vis, landskapet var nytt och tycktes så spännande.
Vi passerade gränsen till Norge och satte oss vid sjön och åt våfflor med hjortronsylt. Titt som tätt hade vi passerat renhjordar
utmed vägarna. För inresa till Norge ska hunden intagit tablett
mot dvärgbandmask. Detta ska vara inskrivet i EU passet.
Vi har fått erfarenhet av att man verkligen kan ta med sig sin
seniorhund på lite längre fjällturer och att den liksom människan blir så uppiggad av nya upplevelser och platser!

Varma hälsningar från Kerstin, Georg och Thule

Vid vandringarna påträffade vi vindskydd av olika utformningar
och möten med glada människor och hundar. Naturen är
livsbejakande för människan! En husse kom med sin åttaåriga
dansk-svenska gårdshund och han uttryckte sin glädje över den.
Vi hade alltid smörgåsar med oss och Thule kastade sig över
sina. Vatten fanns det gott om överallt i bäckar och forsar.

En smörgås smakaraldrig så gott som på fjällvandring!
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Eurasier och samojed
– skillnader och likheter
Här är andra delen i vår miniserie om skillnader och
likheter mellan eurasier och de tre ursprungsraserna som den skapades från. Den här gången har vi
kommit till samojeden. Texten är en intervju med
Lotta Jegenstam Lignell, som är ägare till både
eurasier och samojed.
Beskriv ditt liv med samojed:
Jag har haft samojed i 25 år (sex stycken sammanlagt), och
kommer alltid att ha samojed. Jag har under åren hållit på
mycket med viltspår och drag, och tränat lydnad, med en av
mina samojeder tävlade jag ända upp i lydnadsklass 3. Under tio
år var jag mycket aktiv på utställningar, men jag har även varit
aktiv i Svenska Samojedringen.
Beskriv en samojed
Det är en väldigt snäll och mjuk hund till sättet, den är envis
men underbar. Den tycker om att arbeta, och kräver mycket
aktivering, mycket hjärngympa. Man måste hitta på nya sätt att
motivera den hela tiden, då den tröttnar väldigt lätt.
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Beskriv ditt liv med eurasier
Min första eurasier Rozzi är mycket som rasen beskrivs - reserverad, men utan att vara skygg. Han är en liten mattegris, älskar
mig över allt annat. Rozzi bryr sig inte om andra hundar eller
människor, han är en typisk enmanshund. I början när jag ställde
ut honom var det en gång då jag själv inte kunde springa runt i
ringen, men inte ens hans uppfödare kunde få honom runt, han
totalvägrade utan mig. Rozzi har aldrig tyckt om karlar, jag har
till exempel fått lära honom att hälsa på manliga utställningsdomare. Med Rozzi tränar jag en del lydnad, vi kör alla moment i
lydnadsklass ett.
Jag har numera även en valp efter Rozzi, och de skiljer sig
väldigt mycket i sättet, trots att Rozzi är hans pappa. Nu har jag
i och för sig bara Rozzi att jämföra med, men min lilla eurasiervalp är mer som en labrador, glad i allt och alla. Lustigt nog så
var Rozzi inte reserverad mot valpen när den var ny, han gick
fram och nosade på den, och accepterade honom på en gång.
Kanske för att det är hans egen son?

Beskriv en eurasier
Eurasiern har en integritet som inte samojeden har. Samojederna är öppnare hundar, älskar allt och alla, även barn. Min
eurasier Rozzi är lite reserverad mot barn, men samojeden rusar
fram. Rozzi är fortfarande reserverad mot män, att lämna över
kopplet till en man skulle inte fungera, men det går väldigt bra
med en samojed.
Rozzi tycker även om att vara själv, ligga på sin koja på berget
och spana, om bara vi i familjen är i närheten. Men när jag inte är
hemma, då går han och väntar. Flocken är det viktigaste i hans
liv. Han älskar även att vara i bilen, att få vara med.
Vad är den största skillnaden?
Samojeden är mjukare till sättet, och är enligt mig en mycket
enklare hund än eurasiern, då den är mer öppen och vill gå fram
till andra människor och hundar. Eurasiern är en vek hund men
ändå vassare, vilket är lite svårt att förklara. Man kan säga att
det är en ”spetsigare spets”! Jag tycker inte att eurasiern är en
förstagångshund, då det kan vara en vass hund, som inte alltid
tar ett nej. Den kan testa ägaren, både två eller flera gånger, det
gör inte samojeden. ¨
Eurasiern har hög retningströskel, men tänder den så tänder
den ordentligt. Den tar på något vis allt mer personligt! Den
tar åt sig när man säger till den, blir på något vis lite förnärmad.
Men eurasiern är mer signalkänslig, den har nog mer av ett
urbeteende, då den läser människors signaler så fort. Samojeden gör inte det lika bra.
Det är lättare att till exempel träna lydnad med eurasiern,
då den tycker om att vara till lags på ett annat sätt än vad
samojeden gör. Dessutom har samojeden jaktlust medan Rozzis
är obefintlig.
De älskar snö lika mycket, men eurasiern går in tidigare än vad
samojeden gör, samojeden ligger kvar när det är snöstorm
ute. Samojeden går gärna upp i sängen och gosar, det gör inte

Fakta samojed
Historik
En arktisk spetshund som har sitt ursprung hos samojedstammen i Nord-Ryssland och Sibirien. Samojederna var ett nomadfolk som livnärde sig på renskötsel och använde hundarna, som
de kallade bielker (vita hundar), som drag-, jakt- och vallhund.

Användningsområde
Samojedhund är en uthållig draghund, en bra kamrat på
fjällvandringar och passar även dig som gillar utmaningar inom
de olika bruksgrenarna. Släd-och sällskapshund.
Hälsa
Det är en relativt frisk och sund ras. Höftledsdysplasi (HD)
förekommer.
Egenskaper / Mentalitet
.Samojedhunden skall vara vänlig, öppen, uppmärksam och
rörlig. Viltinstinkten skall vara svagt utvecklad. Rasen får aldrig

eurasiern. Dock är eurasiervalpen jag har mer självständig, mer
som en samojed. Kanske för att han leker så mycket med en
samojed? Rossi tittar mest på när de andra leker, han är bara
med ibland.
Skällighet?
Min första samojed skällde jämt. Min andra enbart då det kom
besök. De tredje var ganska tyst, den fjärde var kolugn. En
annan skällde på allt, en skällde bara på katter, så det kan vara
väldigt olika för de olika individerna. Rossi skäller enbart när
det kommer folk in på tomten, men han vaktar bilen, och till
exempel sin utställningsbur.
Motion och aktivitet?
Samojeden kräver inte mer motion, men vill istället ha mycket
mer aktiviteter. Den behöver arbeta på ett annat sätt än vad en
eurasier måste göra. Samojeden vill använda både sitt huvud
och kroppen. Jag brukar gömma mig i skogen, lägga ett spår,
träna viltspår, drag och lydnad med min samojed Winter. Rossi
tycker inte att spåra och söka är ett dugg kul, han ställer sig och
kissar istället, han är inte intresserad av att jobba på det sättet.
Winter vill verkligen arbeta, som samojeder överlag vill, och vara
till lags. Eurasiern vill också vara till lags men har inte ett likadant
behov av att arbeta.
Nästa hund, blir det en samojed eller en eurasier?
Det blir en eurasier, för att jag har fastnat för eurasiern. För mig
är det ändå en enkel hund fast den ändå kan uppfattas som
svårare. Samojeden har även så mycket mer päls, en eurasierpäls
är mycket mer lättskött. Om det inte blir en mindre ras vill säga,
för man blir ju inte yngre med åren.
Lotta Jegenstam Lignell (intervjuad av Anna Frisk)
Den tredje och sista delen kommer att handla om likheter och
skillnader mellan eurasier och chow-chow. Redaktionen söker efter
dig som har erfarenhet av båda raserna, eller om du kan tipsa om
någon annan som har det.

vara skygg eller aggressiv. Den skall vara mycket social och
används inte som vakthund. En positiv, envis, självständig,
trygg, vänlig hundras som älskar att arbeta tillsammans med
sin förare.
Storlek och utseende
Samojedhund är en medelstor, elegant, vit arktisk spetshund.
Dess väsen ska uttrycka styrka, uthållighet, charm, smidighet,
värdighet och självförtroende. Ögonens form och ställning,
och de uppdragna mungiporna, ger det typiska uttrycket åt
samojedhunden, det så kallade samojedsmilet. Mankhöjd för
hanar är ca 57 cm och tikar ca 53 cm. Kroppen skall vara ca 5 %
längre än mankhöjden. Bröstkorgens djup skall vara en aning
mindre än hälften av mankhöjden.
Pälsvård
Av polarhundarna är samojeden den som fodrar mest pälsvård.
Pälsen är däremot inte så svårskött som många tror. Borsta
pälsen regelbundet, gör det extra grundligt då hunden fäller
eller före ett bad. Man skall bara bada hunden när det verkligen
behövs. Bästa resultatet får man om man kammar mothårs och
fönar den torr.
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Eurasierhelgen på Överlida
Camping!

Den 19 september var det äntligen dags för vår
eurasierhelg på Överlida camping. Redan tidigt
på fredagseftermiddagen började deltagarna att
strömma till från när och fjärran, allt ifrån Stockholm till lilla Saxtorp i Skåne. Eftermiddagen
ägnades åt mingel för att senare fortsätta med en
gemensam promenad i de vackra omgivningarna i
ett strålande höstväder. Lördagen bjöd på en dimmig höstmorgon men det tog inte lång tid innan
solen bröt igenom och bjöd på shortsväder hela
dagen lång.
Vid 11-tiden var det dags för den välbesökta föreläsningen om
”friskvård för hund” av Canineopat Marie-Louise Granholm,
mycket uppskattat! Även möjligheten att få undersökt
muskelstatusen på sin hund efter föreläsningen var något som
var minst sagt populärt. Hela 22 eurasier blev undersökta och
Marie-Louise hade bara gott att säga om dem alla. Efter lunch
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var det dags för dem som ville prova på rallylydnad samt ring/
utställnings-träning och många tog möjligheten att testa båda.
Aktiviteterna avslutades med skojutställningen ”Hallandshunden” med en valpklass samt en vuxenklass, en utslagstävling
där man möttes två och två i ringen tills det slutligen bara
fanns 1 vinnare kvar i varje klass och som då förärades titeln BIS
Överlidahunden 2014.
Kvällen bestod av en gemensam grillafton och vilken fantastisk
kväll det blev, fylld med skratt och härlig gemenskap!
Tack alla ni underbara människor och som mest 38 eurasier som
gjorde denna helg till den lyckade träff som det blev. Det är ju
som ni alla vet: ”gästerna som gör festen”. Vi hoppas och tror att
vi kan göra om detta nästa år, så på återseende!
Jeanette & Hasse Dyberg

JULKRYSS

Tävla om ett presentkort på 100 kr hos Arken Zoo.

Lös korsordet och få fram det sju bokstäver långa lösenordet. Maila det till annons@eurasierklubben.se senast den 31/1 2015. Vinnaren lottas från de
rätta svaren och presenteras i nästa nummer av Eurasierbladet. Presentkortet kommer sedan på posten. Lycka till!

Magomvridning
I tidigare nummer av Eurasierbladet har det funnits
artiklar om sjukdomarna EPI, magomvridning och
hypothyreos. Det är tre sjukdomar som är förekommande inom rasen och som avelskommittén vill att
du som ägare till en sjuk eurasier rapporterar in till
klubben på en särskild blankett (se separat text om
blanketten i detta nummer eller på klubbens hemsida). I detta nummer ska vi återigen ta upp ämnet
magomvridning.
Vad är magomvridning
Magomvridning är ett akut sjukdomstillstånd där magsäcken
vrider sig upp till ett helt varv kring sin egen axel. Hunden som
drabbats blir akut sjuk och kan dö inom loppet av några timmar
om inte behandling sker. Det är tyvärr inte helt ovanligt att
hundar får magomvridning.
Vanligast är det att stora och medelstora raser med djup och
smal bröstkorg drabbas men även mindre hundar kan drabbas
även om det är mer sällsynt. Det är inte bara hundens storlek
som avgör utan även bröstkorgens form. Är bröstkorgen
tillräckligt djup har magsäcken utrymme att röra på sig och i
värsta fall snurra runt.
Orsaker
Exakt vad magomvridning beror på är inte helt klarlagt. Vissa
samband är välkända, bland annat vet man att hundar som har
ätit stora portioner mat eller druckit stora mängder direkt före
eller efter kraftig fysisk aktivitet har en större risk att drabbas av
magomvridning. Här handlar det mest troligt om att magsäcken
kommit i svängning av att hunden rört på sig. Men magomvridning kan även uppstå utan att hunden varken ätit eller sprungit.
Stress till exempel är en riskfaktor då stresshormonerna
påverkar hela kroppen, även magsäckens naturliga rörelser. Att
hunden sväljer mycket luft t.ex. för att den hässjar eller för att
den hetsäter och sväljer maten utan att tugga ökar också risken.
Såväl bröstkorgens form som benägenheten till stress är
nedärvningsbara egenskaper. Hundar vars släktingar haft
magomvridning löper därför större risk att drabbas än hundar
från blodslinjer där sjukdomen inte förekommer.
Symptom
De symptom hunden visar är ofta försök till att kräkas utan att
få upp något, smärta och hunden kan bli orolig, en del drar sig
undan, andra söker sin ägares kontakt. Det tydligaste symptomet är att buken sväller kraftigt. Midjan försvinner och hunden
ser ut som om den svalt en uppblåst ballong. Knackar man där
svullnaden sitter låter det ihåligt, ungefär som en trumma.
Så småningom får hunden svårt att andas. Den blir matt och
kraftlös och får bleka slemhinnor. Om man misstänker att hunden drabbats av magomvridning gäller det att agera snabbt.
En hund som inte behandlas kan dö inom loppet av 30 minuter.
Symptomen hos en hund med magomvridning kan likna dem
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hos en hund som ätit för mycket. Men chansa inte, utan åk till
veterinären direkt. Ju fortare man kommer in desto större chans
att hunden klarar sig.
Det förekommer att magsäcken bara vrids om delvis, så kallad
partiell magomvridning, detta kan ibland gå tillbaka av sig
själv. Eftersom risken är mycket stor att hunden ska drabbas
på nytt, ska hunden ändå behandlas kirurgiskt vid partiell
magomvridning.
Vilken behandling kommer hunden att få?
Den första insatsen vid magomvridning handlar om att häva
trycket i magsäcken samt att påbörja chockbehandling med
intravenöst dropp. När hunden stabiliserats tillräckligt opereras
hunden. Magsäcken töms med en sond, detta kan i vissa fall
ske innan hunden sövs om den bedöms vara i för dåligt skick
för att klara en narkos. Vid operationen sys magsäcken fast vid
bukväggen för att förhindra att magsäcken vrider sig igen. Om
hunden har fått skador på magsäck eller mjälte kan de åtgärdas
samtidigt.
Dödligheten vid magomvridning är 5-15% för de hundar som
kommer in till djursjukhus. I en del fall är hunden för allvarlig
sjuk då den kommer in att prognosen bedöms som för dålig för
att gå vidare, då kan avlivning vara det enda alternativet. I vissa
fall klarar inte hunden narkosen och operationen. I andra fall
kan hunden drabbas av komplikationer efter operationen till
exempel hjärtproblem och njurskador. Klarar hunden det akuta
skedet är dock prognosen god även om det kan ta tid innan den
är helt återhämtad.
Vad är det som händer vid en magomvridning?
Då magsäcken vrider sig upp till ett helt varv kring sin egen
axel gör det att varken mat eller vätska kan passera, vare sig
till tarmen eller till matstrupen. Magsäcken blir gasfylld vilket
orsakar svullnaden. Trycket som magsäcken orsakar gör att
hunden får svårt att andas. Samtidigt pressar magsäcken på de
stora blodkärlen i kroppen, vilket gör att hjärtat inte längre kan
pumpa runt blodet på ett normalt sätt. Hela kroppen drabbas
av syrebrist och hunden kan få allvarliga organskador. Även
magsäckens vägg kan skadas och i vissa fall brister den med
allvarlig bukhinneinflammation som följd.
Texten är sammanställd av Sara Ljusterfors och bygger på fakta från två
artiklar om magomvridning:
Artikelnamn. Annika Bergström, veterinär och specialist i kirurgi, SLU.
Publicerad i J&J 6, år 2010.
http://www.universitetsdjursjukhuset.se/Global/externwebben/uds/
Sm%C3%A5djur/R%C3%A5d%20om%20sjukdomar/1/magomvridning.
pdf
Internet: UDS, Universitetssjukhuset vid SLU, Råd vid sjukdom hos
sällskapsdjur:
http://www.universitetsdjursjukhuset.se/sv/smadjurskliniken/
rad-om-sjukdomar/magomvridning/

Sex goda råd för att minimera risken för
magomvridning:
1.

Mata inte hunden två timmar före fysisk aktivitet.

2.

Ge flera små portioner mat per dag. Undvik en eller två större
portioner.

3.

Dricker hunden häftigt och stora mängder kan man servera portioner
med vatten före/efter fysisk aktivitet.

4.

Servera alltid vatten till torrfoder eller ge det uppblött. För att smälta
torrt torrfoder måste magsäcken jobba mer, vilket ökar risken för
magomvridning.

5.

Undvik att låta hunden äta bredvid en annan hund. Hundar som
kappäter riskerar att hetsäta och därmed svälja mycket luft, vilket är en
riskfaktor.

6.

Efter fysisk aktivitet kan man låta hunden vänta med att få sin mat tills
den lugnat ner sig och andningen har normaliserats.

Min eurasier: Aron
Personlighet: En trivsam, lugn, vaksam, vaktande, lekfull och
framförallt en kärleksfull kille. Han skäller sällan men kommer
det en hantverksklädd karl/kille så reagerar han med skall, varför
vet vi inte men så är det. Aron älskar att leka med oss, sina leksaker, barn och andra djur.
Eftersom vi bor på landet i skärgården så har han ett mycket fritt
liv,. Han går ut och in i huset och har sina revir och håller sig för
det mesta på vår tomt men gör små lovar till grannar som accepterar detta, hur bra kan en vovve ha det? Han har även lite ”jaktinstinkt” och rusar ibland iväg efter något han fått syn på. Han
älskar också skogen och våra bär- och svamprundor. Han tycker
också om att åka båt och att ha sin flytväst på sig.
Det han inte gillar är att vara ensam och det har vi nog oss själva
att skylla, men vi jobbar på detta.
Favoritmat: Torrfoder med rått ägg (lite då och då).
Favoritgodis: Leversnittar och Dentastix.
Favoritleksak: Som många andra vovvar så är ett pipdjur bäst tills
det är söndertuggat (då köper matte ett nytt!)
Sysselsättning: Denna fina kille gillar våra promenader, båtturer
och att hälsa på hos andra hundar och barn. Vi har och hade inga
ambitioner att vara med på utställning och dyl. utan detta är vår
absolut bästa familjemedlem numera då vi gått i pension för 2 år
sedan.

Fakta: Aron
Kennelnamn: Ipixuna Aron
Kön: Hane
Ålder: Fyller 2 år den 19 december
Färg: Viltfärgad
Bor: Hus på Muskö i Stockholms skärgård, Haninge kommun
Familj: Matte Britt, husse Hans
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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 på telefon eller via mail,
www.orsacamping.se eller 0250-46200
Internetbokning kommer att finnas tillgänglig efter nyår!
(läs också bokningsvillkor)
Vi kommer att ha utställningen nere vid dansbanan/udden, vid regn kommer
ringarna att vara under tak på dansbanan.
Denna pingsthelg (lördagen) kommer vi att erbjuda gemensam middag/buffé
med underhållning vid Strandrestaurangen. Mer information om detta kommer
efter nyår. Utställningsanmälan via hemsidan kommer att vara öppen efter nyår.
För mer information håll koll på klubbens hemsida och i nästa nummer av
Eurasierbladet.
Välkomna!
Utställningskommittén & styrelsen
24
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Kennel Zeldas - 20 år med eurasier!
Önskar:

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR

070 42 24 226 www.zeldas.eu

God Jul och Gott nytt år!
Önskar styrelsen alla
Eurasierklubbens medlemmar.

Kennel Lovely Megan’s önskar alla
Eurasiervänner

GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR
och passar på att varmt välkomna våra nya
valpägare som tillkommit under 2014.

www.lovelymegan.se

Eurasierträff i Skåne
Eurasierna som var med denna dag: Barca, Helle, Esmeralda, Cindy, Tyson, Nahla, Buddha, Ghizmo och Miley

Runt om i vårt avlånga land anordnas det eurasierträffar, inte enbart kennelträffar utan privatpersoner som träffas med sina eurasier. Själv har jag nog
varit på en eller två av dessa träffar tidigare.

om man inte är van utställare och vi med lite mer erfarenhet
försökte dela med oss av råd och tips till de mindre erfarna på
området. Alla hundarna var så duktiga. Vi fick även en besökare
från Danmark, roligt!

För ungefär ett år sedan var det någon på facebook som väckte
tankarna att skapa en eurasiergrupp i det län man bodde i.
Klart man ville ha en facebook sida för oss skåningar och just då
kände jag inte till så många Skåne- eurasier. Var fanns alla?

Nu börjar det bli kallt även i Skåne och nästa träff kommer vi ha
i samband med Malmö utställningen 2015. Kanske fler från vårt
avlånga land vill komma då och låta hundarna busa runt, vara
med på ringträning eller kanske gå på tipspromenad? Inte bara
skåningar.

Jag startade gruppen Eurasier Skåne, det började med 3 stycken
medlemmar och idag är vi hela 83 medlemmar i gruppen. Ja,
90% skåningar och resten nyfikna.
Denna höstdag när vi bestämde träff började vi med att vara
ute i rastgården. När alla var samlade gick vi ner till den lilla
stranden för bad. Brrr, nej inte vi människor men hundarna
däremot badade gladeligen och sprang runt och busade.

Det finns bara fördelar med att ha eurasierträffar. Det är kul att
vi kan träffas, prata och byta erfarenheter med varandra och
hundarna får vara ute och träffa andra eurasier. Hoppas fler
skapar sådana trevliga möten.
Många hälsningar från oss skåningar (genom Sally Månsson)
Fotograf: Ingvar Nilsson

Efter en trevlig fika och massor av bus och lek för hundarna
hade vi lite ringträning. Och visst kan det vara lite klurigt

Fram med fikat! Tyson verkar sugen på bullar.
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Miley verkar ha fått eurasier-fnatt!

Kallelse till årsmöte
för

Svenska Eurasierklubben
Söndagen 15 mars 2015, kl. 12.00
Södertälje
Adress: Måsnaryd 1, 151 52 Södertälje
http://sodertaljekk.se/Hitta-till-oss_1
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen
avlämnas till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet. Skickas till klubbens
sekreterare: Emma Nilsson, Älvans väg 5, 907 50 Umeå
Om du vet av att du kommer till årsmötet anmäl gärna det till vår sekreterare
så att vi har lättare att beräkna fika. Tack!
sekreterare@eurasierklubben.se eller 073-0735549

Sveuk’s Eurasieralmanacka 2015
Finns nu till försäljning - den perfekta julklappen att ge bort!

Eurasier 2015

Svenska Eurasierklubben
Beställ din almanacka via mail på: info@eurasierklubben.se
Almanackan kostar 110 kr/st + porto och levereras från mitten av december
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Eurasierträff i Tyskland

I september skulle vår tik, som jag och min sambo
är fodervärdar till, åka med uppfödaren till Tyskland för att paras med en tysk eurasierhane. Jag,
som till skillnad från min sambo, är mycket intresserad av hund och avel såg möjligheten att bli
några erfarenheter rikare och frågade därför uppfödaren om jag fick följa med på denna spännande
resa. Och det fick jag!

Vi knallade upp på vallen och fick se Rehnfloden slingra sig på
andra sidan samt hästar som gick och betade på gröna ängar.
I denna vackra vy kunde vi tyvärr också ana att vi var nära en
industristad då både lyftkranar och stora industribyggnader
skymtades längre bort.

Efter 130 mil med husbil och en övernattning på vägen nådde vi
äntligen staden Marl, som ligger strax utanför Dorthmund, där
hanens ägare bodde. Under vår gemensamma middag den kvällen berättade de att det dagen efter skulle hållas en eurasierträff
endast 6 mil därifrån. Detta ville vi naturligtvis inte missa!
Jag tyckte det skulle bli mycket spännande att få se en hel del
tyska eurasier, då jag har fått mig en uppfattning om att de
skiljer sig något i utseendet mot våra eurasier i Norden.
Väl framme på uppsamlingsplatsen för träffen kunde vi redan
där se att det skilde sig något från hur våra eurasierträffar brukar
gå till i Sverige. En tysk kvinna som var ansvarig för träffen
stod med block och penna i handen och prickade noga av alla
eurasierägare som en efter en anlände till träffen.
Därefter samlade kvinnan oss alla i en stor ring och det gjordes
en kort presentation av deltagarna samt en redogörelse över
vart vi skulle äta lunch lite senare. Ordning och reda i tysk stil
med andra ord!
I lagom promenadtakt tog vi oss fram mellan vackra gamla tegelhus och höga majsfält (det fanns MYCKET av det i Tyskland).
Vi fortsatte vidare ut på en stig som ledde fram till en stor och
hög gräsvall som bredde ut sig längs en promenadväg så långt
ögat kunde se. Här samlades vi en kort stund för att invänta de
allra minsta och äldsta hundarna på promenaden och hundarna
kunde springa fritt upp och ner för den branta vallen.
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Jag passade på att fotografera och studera hundarna som var
med när de sprang längs vallen och i det höga gräset.
Nog stämde min uppfattning av tyska eurasier ganska bra.

Generellt sett skulle jag vilja påstå att de är lite tunnare i
Tyskland, benstommen är inte så kraftig som våra eurasier
hemma i Sverige.
Tikarna var mycket små och nätta och hanarna såg ut att ha en
del luft mellan buk och mark. Förbrösten var inte så utvecklade,
de hade inte så mycket bredd. Ja, mindre i massa helt enkelt
men höjdmässigt som våra. Men självklart kan man finna
guldkorn i sanden även i Tyskland.

Efter promenaden anordnades ringträning för nybörjare
vilket även det var en upplevelse i sig att få se. Här skiljde det
sig också en del mot hur vi tränar och visar upp våra hundar.
Instruktören visade hur ägarna skulle hålla fast hundarna vid
tandvisning och hur hanarna skulle hållas fast för testikelkoll.
Sedan var det dags för lunch, det fanns flera rätter man kunde
plocka från, goda dessertostar och naturligtvis serverades det
tyskt öl till detta för den som ville ha.

Det var en mycket intressant resa på många sätt. Kul att få
damma av sin gamla rostiga tyska, träffa eurasierfolk och deras
hundar och se att det skiljer sig en del från Sverige på många
områden. Det verkar som om vi har en ganska bra standard på
våra hundar i Sverige och att vi är duktiga på att visa upp dem
på utställningar och shower.
Text och bild: Sara Ljusterfors

Nygammal Logo
Här presenterar vi klubbens nygamla logo. Hoppas att den faller alla i smaken.
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Kennelregister
Akidus

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

Balder-Balder

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

Bonus Pop Up´s

Ipixuna

Risan Gården

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

S*Rocknikk’s

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

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

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

Zeldas

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

Zetill’s

Jeanette & Hasse Dyberg
Kalv
Tel: 0325-510 30
Mobil: 070-347 48 22

Leiionspitz

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

Marita & Göran Carlstedt
Mora
Mobil: 073-528 70 93

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

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

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

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

SE56735/2013

Bittebit’s O’Reha to Jaerpen

T

A

UA

UA

SE55560/2010

Blomtorpets Sol

T

B

UA

SE12265/2013

Cool Surprise Lilleman

H

A

UA

SE15829/2013

Cool Surprise Marco

H

C

UA

SE32856/2013

Coryana’s Nobel

H

B

2

UA

SE51220/2012

Essmania’s Laredo

H

A

UA

UA

SE31490/2012

Ex Amino’s Created By The Champ

H

A

UA

UA

SE28854/2013

Foxfire Highlighted Heidie

T

A

UA

SE28852/2013

Foxfire Highlighted Hugo

H

B

UA

UA

SE65937/2010

Fridlyckans Dexter

H

A

UA

UA

SE65938/2010

Fridlyckans Don Johnson

H

A

UA

UA

SE11822/2013

Ipixuna Artax

H

A

UA

UA

SE11821/2013

Ipixuna Azka

T

C

UA

UA

SE58587/2012

Just Pix Bonzo

H

B

UA

SE58584/2012

Just Pix Boss

H

A

1

SE13812/2010

Kvarnsjölidens Telma

T

A

UA

UA

SE43260/2012

Leiionspitz Victorious Victory

H

B

UA

UA

SE21075/2013

Leiionspitz Yippie Yanko

H

A

UA

SE36059/2013

Polkas Valpar Geisha

T

A

UA

UA

SE36056/2013

Polkas Valpar Hugo

H

B

UA

UA

SE36060/2013

Polkas Valpar Noblesse

T

A

UA

UA

SE36061/2013

Polkas Valpar Molly

T

B

UA

SE57769/2012

Risan Gårdens Milo

H

A

UA

SE44121/2013

Risan Gårdens Naomi

T

A

UA

SE17286/2013

Sorschies Ze Dexter

H

A

UA

UA

SE17292/2013

Sorschies Ze Drama

T

A

UA

UA

SE50694/2013

Steppen Hill’s Chasing The Angels

T

B

UA

UA

S57308/2008

Sund Stamm’s I Am Iworie

T

A

UA

UA

UA
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Annonspriser

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

300 kr
100 kr
300 kr
100 kr

Det är enkelt att bli medlem; Kontakta bara SKK:s kansli
på tel: 08-795 30 50 eller e-post: medlem@skk.se. Du får
sen hem en förtryckt avi och ett medlemskort. Avgiften
skall ej betalas direkt till Svenska Eurasierklubben.
Medlem som redan är medlem i annan klubb inom
SSUK betalar endast 230 kr i medlemsavgift. Ange
alltid vilken annan klubb du är medlem i. Denna avgift
betalas alltid till SvEuk:.
Bankgiro: 5101-5030.
Utlandsboende använder sig av följande vid betalning
till SvEuk:
IBAN: SE868 0000 81661 903975 7068
BIC: SWEDSESS
Vid valpgåvomedlemsanmälan, när uppfödare vill
betala för sina valpköpare till halva priset (gäller
huvudmedlem), betalas denna avgift till SvEuks
bankgiro.
Skicka också ett mail till kassor@eurasierklubben.se
Om ni har några funderingar eller ändrat adress, kontakta medlemsansvarig i SvEuk: Rose-Marie Forsberg,
tel 0492-314 53, medlem@eurasierklubben.se

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

350 kr
200 kr
1000 kr
gratis

1000 kr
500 kr

Championatannons
Du kan annonsera till reducerat pris då din hund blivit
champion eller fått annan officiell titel.
Championatannons , helsida
Championatannons, 1/4-sida

250 kr
100 kr

Fjärdedelssida får endast innehålla namn och titel på
hund, ägare och uppfödare samt bild.
Kennelregistret
Med i förteckningen i tidningen med samma text som
på klubbens hemsida.
Kennelregistret, 4 nr inkl. hemsidan
200 kr
Priset gäller per kalenderår.
Annonsbokning
För frågor, bokning av annonser och insändande av
material, maila annons@eurasierklubben.se
Observera, alla priser gäller för annonser i svart-vitt, för
annonser i färg, vänligen kontakta annonsansvarig.

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

Risangårdens Milo ”Akiro”								

Fotograf: Trude Svarttjønneng

Valp från Leiionspitz, Leiionspitz Yippee Yazzo						

Foto: Marita Carlstedt

Eurasierbladet #4 2014

35

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

