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Ordförande har ordet
Hej!
Så har vi fått en ny ordförande i klubben, Tomas Tegner heter
jag och bor i Enhörna utanför Södertälje med Irja och två
eurasier, Edeängs Ärling född 2008 och Balder-Balder Love
Björnfot född 2012.
Jag har varit med i styrelsen i tre år varav två som vice
ordförande.

När detta skrivs har vi haft en ganska varm och skön Valborg
och jag hoppas att vädret håller i sig till Specialen i Orsa och
gärna resten av sommaren också.
Hoppas att vi träffas på olika hundaktiviteter under sommaren
och min förhoppning är att vi ska trevligt tillsammans och att
alla hjälps åt att vårda vår underbara ras.
Tomas Tegnér, Ordförande

Är ganska ny i eurasiervärlden, skaffade vår första eurasier
Ärling vid ett års ålder 2009 och blev ganska omgående frälst
och skaffade en till. Ibland kan jag fråga mig ”att de inte skaffar
en eurasier istället” men man blir lätt sådan med vår ras.
Jag är en föreningsmänniska om det nu finns sådana, är aktiv
i flera föreningar då det är svårt att hitta folk som ställer upp
ideellt, något som Eurasierklubben dock lyckats väldigt bra med
tycker jag. Vi har ju inga vakanser, något som idag är vanligt i
många klubbar

Glad sommar önskar vi på redaktionen!
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Redaktörens rader
Hoppas ni haft en skön vår och jag vet att ni är många som
väntat på detta nummer av EURASIERbladet. Vi har jobbat
på så gott vi kan men våren brukar också vara en tid då det
sker mycket och en hel del saker ska göras även på det privata
planet.

Till sist önskar jag er alla en riktigt skön sommar, dokumentera
och fotografera gärna vad ni haft för er och skicka in till oss!
Hade det inte varit roligt att i nästa nummer få läsa om vad flera
av er sysslat med i sommar tillsammans med era hundar? Ett
riktigt ”semesternummer”!?
Sara Ljusterfors-redaktör

Som vanligt är nummer två fullspäckat med bilder och resultat
från vår rasspecial men ni hittar även annat läsbart i tidningen.
Inbjudan till höstens aktiviteter som anordnas i regi av klubben
och en inbjudan till klubbens stora avelskonferens i oktober
hittar ni längre fram i tidningen.

Avelskommittén Informerar
Hej!
Vi är i full gång och planerar inför den stora träffen för klubbens
uppfödare i höst. Längre fram i tidningen hittar ni inbjudan, och
nu hoppas vi att den här helgen ska ge oss alla något.
Extra glada är vi över alla anmälningar till klubbens hälsoregister
som trillar in vart eftersom, tack alla ni som bidrar! Än finns det
mer att registrera och då inte enbart det som syns när man som
uppfödare går in på hälsosidan, allt är av intresse.
Så skicka in och bidra med det du kan och bidra till att vår ras får
förbli sund och frisk då detta är ett mycket bra verktyg för alla
uppfödare!

Sedan vill vi tacka Sara, Camilla och Suzanne, som valt att lämna
Avelskommittén, för tiden vi arbetat ihop!
Är du väl insatt i avelsfrågor och brinner för detta samt vår ras är
du välkommen att höra av dig om du kanske skulle vilja arbeta
med oss. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vad detta
innebär.
Vi önskar Er alla en trevlig sommar!
Jenny & Madeleine

Vi har också arbetat med utvärderingen av RAS som kommer att
presenteras separat i nästa nummer av tidningen (nr 3).
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SvEUKS styrelse 2016

Tomas Tegner, ordförande
Tomas heter jag och bor i Enhörna utanför Södertälje, har två
eurasier idag. Edeängs Ärling född 2008 och Balder-Balder Love
Björnfot född 2012 är mina hundar.
Vi har hållit på med agility mest som aktivitet då husse inte
riktigt hänger med när det går fort. Senaste grejen vi fastnat för
är Nosework som bägge tycker om men främst Love som jag
gått en kurs med. Övriga intressen är Eurasierträffar vi gärna är
med på för det är så underbart att se alla varianter av hundar,
motorcyklar och mopeder, och min gamla Volvo från 1973.
Jag kom med i styrelsen 2013 som suppleant och har senaste två
åren varit vice ordförande. Jag är nog en föreningsmänniska, är
aktiv i flera föreningar då det alltid verkar svårt att hitta folk till
ideella verksamheter, även om så inte är fallet i Eurasierklubben
som verkar hitta folk till de poster som behövs.

Emma Nilsson, sekreterare
Jag heter Emma Nilsson och bor i Umeå med min man Stefan
och hundarna Zeppelin & Lemmy.
Jag har varit sekreterare i klubben sen 2013 och tycker att det är
roligt med föreningsarbetet. Jag ser fram emot ett nytt lärorikt
år i styrelsen.
Fritiden ägnas mestadels åt hundarna, men ett annat stort
intresse är att gå på konserter och festivaler.
Inom hundsporten så pysslar jag med lite allt möjligt, det
finns ju så mycket skoj! Men främst kan man väl säga att det är
utställning, viltspår och rallylydnad.

Yvonne Janzén, ledamot
Jag vet att många av de ”gamla” i klubben känner mig och
vet vem jag är, men inte så många av de nyare. Jag har varit
ledamot, redaktör för tidningen och även sekreterare för
klubben tidigare. Var med fram till 2012. Nu ska det bli roligt att
arbeta för klubben igen!

Malin Jansson, vice ordförande
Mitt namn är Malin Jansson och jag är 45 år.
Jag bor i en liten stuga på en bondgård i Knivsta med min
eurasiertik Sendo som är 3 år.
Här på gården har vi även kor, hästar och höns men de är inte
mina men jag umgås mycket med djuren ändå. Det finns alltid
något att göra på en bondgård.
På fritiden så är jag mycket ute i naturen och jag älskar verkligen
att fiska.
På dagarna jobbar jag som prisspecialist inom flygspedition på
Arlanda och där har jag jobbat nu i 20 år.
Som person är jag glad och positiv, tar livet med en klackspark
och säger ofta - Äsch, det löser sig, vilket det oftast gör också!
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Camilla Norberg, ledamot
Camilla heter jag och är ny ledamot i styrelsen, där jag tidigare
varit suppleant. Vissa av er kanske också känner igen mig från
Eurasierbladets redaktion. Jag bor i Umeå och tar examen som
Civilekonom i juni. Tillsammans med min sambo har jag vår
hund Risan Gårdens Presley, en glad kille på 2 år. Vi tycker om

att gå långa promenader och träna viltspår. I styrelsen vill jag
engagera mig för en klubb med trevlig stämning och aktiviteter
där vi alla samlas med vårt engagemang för den här fantastiska
rasen. Från tidigare arbete i klubben vet jag hur givande det är
och ser fram emot framtiden.

När jag inte är mammaledig jobbar jag som lärare med inriktning mot fritidshem. På fritiden just nu blir det rallylydnad med
Akio och gymmet för min egen del. Till sommaren kommer en
del av er säkert se oss på utställningar runt om i landet då det är
något jag fastnat för.
Jag har ett tag tänkt försöka engagera mig mer i rasen som
sådan då detta absolut inte kommer vara vår sista eurasier. Jag
har fallit totalt! Och nu när bebisfödandet är slut och bebis snart
fyller 1 år kände jag att det kan vara dags. Så jag ser fram emot
detta och räknar med att jag kommer lära mig en massa nytt.

Christina Haggren, ledamot
Jag heter Christina Haggren och jag bor strax utanför Upphärad
i Västergötland, jag och min sambo har 3 st eurasier, 2 hanar
och 1 tik. Två av dem äger vi själva och en har vi på foder. När vi
letade hund för ca 6 år sedan så ville vi ha en sällskapshund men
inte för liten i storlek. Jag hittade rasen eurasier och fastnade
direkt och har älskat rasen sen dess, vi har en liten uppfödning
nu (har dock inte haft valpar än, men det kommer längre fram).
Jag ville jobba mer aktivt inom Eurasierklubben och tog kontakt
med styrelsen och nu sedan 2 år tillbaka har jag varit med i
PR- & Informationskommittén och nu i år så har jag blivit invald i
styrelsen som ledamot och det ska bli jätte roligt!
I framtiden så vill jag jobba med hundar och gärna då med
rehabilitering, jag har precis blivit antagen till utbildningen
Canineopat till hösten Det kommer bli väldigt roligt och spännande att jobba som detta sen.

Emélie Gustafsson, suppleant
Jag heter Emélie Gustafsson, bor i Umeå och studerar Sociologiprogrammet med inriktning socialpsykologi på Umeå
Universitet.
Första gången jag träffade en Eurasier var när ett par kompisar
till mig skaffade sin valp för snart tre år sedan. Jag blev helt
förälskad i rasen och tycker den är helt underbar. Jag har nu själv
en Eurasier som heter Ellie (Risan Gårdens Ritva) som är drygt ett
år gammal. Vi har börjat lite smått med utställning och tycker
det är väldigt roligt.
Jag ser fram emot det här året inom styrelsen och tycker det är
både intressant och lärorikt.

Nina Kjellberg, ledamot
Jag heter Nina Kjellberg och är 34 år gammal i år. Jag bor i
centrala Tidaholm, Västra Götaland, i en villa. Där bor jag med
min sambo Mathias, 2 bonuspojkar i tonåren, 2 egna små pojkar
på 1 år och 3 år och våra två hundar. Lea, gammeltanten som
hon även kallas, är en schäferblandis på 11 år i år.
Sedan har vi vår eurasier, Akio, eller Just Pix Casper som är hans
kennelnamn. Han har precis fyllt 2 år och är busfröet i familjen.
Jag har väl bildbombat fb-grupperna med bilder på min snygging så en del känner säkert igen mig.

Matilda Kindstrand, suppleant
Jag heter Matilda Kindstrand och bor i Söderköping tillsammans
med min sambo, 2 katter och Kelly.
Kelly och jag tävlar i utställning och även lite i rallylydnad.
Utöver det brukar vi hänga i stallet, skogen och i soffan.
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Vår eurasier: Sani (2001 - 2016)
Sani lämnade oss natten till den 2 april under svåra plågor.
Kanske var det magomvridning. Trots hennes plågor känns det
nu efteråt skönt att hon fick dö hemma.
Första april hade varit en helt vanlig dag. Två timslånga
promenader med hundkompisar i Ulriksdalsskogen i Solna. Vid
tiotiden på kvällen började hon gnälla och hade kräkreflexer,
vid halv tolv ringde vi djursjukhuset för att få råd och vid
tvåtiden domnade hon bort i sin vanliga sovställning under mitt
skrivbord.
Sani hade i sin ungdom tjänat som avelstik i en välskött kennel
i Mora. Efter att ha fött två kullar kom hon till oss som väluppfostrad treåring. Hon vägrade att gå in i lägenheten innan hon
fått tassarna torkade, skällde aldrig och hälsade glatt på alla
främlingar men med en viss avmätthet. Hon gick i koppel så det
hängde i en båge (utom när hon löpte) men oftast låg det i min
ficka.
Småbarn respekterade hon men ville gärna ha dem på litet
avstånd. Främmande hundar mötte hon med mild auktoritet;
hästar, katter, hundar och rådjur var potentiella vänner men
harar blev beordrade att hålla sig utom synhåll. Arga hundar i
koppel tittade hon inte åt.
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När både matte och husse tog på promenadskorna blev hon
salig. Överallt följde hon oss med svansen i topp, men att lämnas ensam hemma var odrägligt. När himlen ramlade ner, vilket
skedde varje nyår, fick hon panik. Då flydde hon till badkaret, där
hon låg och flämtade till domkyrkoklockornas klanger.
Vi hade inte haft hund tidigare men Sani tog lugnt hand om
vår inskolning. Vi var fascinerade elever som fick en glimt av
tankevärlden hos ett sofistikerat djur. De viktigaste lärdomarna
som vi kunde ta med oss till människovärlden var inlevelsen i
nuet; att kunna glädjas åt dagens detaljer, uppleva skogen i alla
väder med en guide som var lyhörd för minsta ljud eller doft.
Framför allt tog vi till oss av hennes känsla för Flocken. Även en
utvidgad flock med släkt och återkommande vänner räknades.
Och inte minst: det är skönt att som nybliven pensionär genom
sin hund få veta att man är den viktigaste människan i världen.
Fortfarande hör vi ekot av hennes tassar mot parkettgolvet
och ser skymten av henne ute i skogsbrynen. Sani kommer att
stanna hos oss som ett dyrbart minne.
Text och bild: Kristian Lagercrantz
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Eurasierträff på Ögärdet!
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Den 12 mars så var det åter dags för vår återkommande
eurasierträff men denna gång hade vi bytt plats från Backa Loge
till hemma hos oss på Ögärdet. Ett byte som vi tror fungerade
bra och uppskattades av alla 32 deltagande eurasier, deras
ägare samt även de eurasier-intresserade som också hade hittat
hit till oss.

Vi hade åter en toppenträff på alla sätt, mycket skratt och minst
lika mycket bus & lek bland alla hundarna. Den enda som hade
det lite tufft var vår gräsmatta eller rättare sagt vår leråker som
blev resultatet efter flera timmars tramp av tassar och fötter.
Men vi kan nu lugna er alla, den har återhämtat sig alldeles
utmärkt och är åter grön och fin ;)

Dagen grydde mulen och lite småkall, lite snö låg också kvar på
marken så aktiviteten med en tipspromenad värmde oss alla
gott. När vi kom tillbaka till gården och det var dags för fri lek i
vår inhägnad så började så smått solen bryta igenom molnen
och lagom till fika-dags så sken den vackert och värmande på
oss hela eftermiddagen.

Tack till er alla som deltog och gjorde även denna träff till ett
härligt minne att se tillbaka på!
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Text och bild: Jeanette & Hasse Dyberg
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Svenska Eurasierklubben anordnar

Aktivitetshelg
2-4 SEPT 2016
Eriksöre Camping, Öland
Fredag 2 sep
Möjlighet till privatlektioner av Charlotta, ta kontakt på 0766-299969
Eller mail: info@abcforhunden.dinstudio.se
Eventuell ankomst. Tipspromenad
Eurasierklubben bjuder på grillkorv/bröd
Lördag 3 sep
Prova på Agility, Rallylydnad samt aktiverings- och kontaktövningar.
125 kr/familj. Sista anmälningsdag 2016-07-11
Lekar för både två- och fyrbenta.
På kvällen blir det gemensam middag på campingen.
Vi återkommer om var/vad och kostnad på hemsidan/facebook
Söndag 4 sep
Umgås på Eriksöre
Möjlighet till privatlektioner av Charlotta, ta kontakt på 0766-299969
Eller mail: info@abcforhunden.dinstudio.se

Anmälan sker till Eurasierklubbens sekreterare: sekreterare@eurasierklubben.se
Betalning till BG 5101-5030
För bokning av stuga/husvagnsplats.
Ring 0485-39450 eller maila info@eriksorecamping.se
Ej onlinebokning
Campingen har reserverat alla hundtillåtna stugor åt Eurasierklubben fram till den 11 juli.
Därefter får man boka i mån av plats.
Meddela vid bokning att du tillhör Eurasierklubben..
Vi har 25% rabatt på boende och 10% rabatt på husvagn/husbilsplatser.
www.eriksorecamping.se

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen!
14
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Välkommen till

Avelskonferens 2016
Vi vill härmed bjuda in klubbens uppfödare till
avelskonferens 8-9 oktober
Vi kommer att bo och ha föreläsningar på A6 Hotell och Vandrarhem i Jönköping
Ni ringer och bokar rum själva, samt uppger om ni vill deltaga på middagen lördag kväll.
Under middagen kommer en liten tävling att ske med fina priser.
Klubben står för lunch på lördagen, därför behöver ni också anmäla er till oss om att ni kommer.
Ange namn samt om du har några ev. allergier.

Boende:
A6 Hotell och Vandrarhem, tel: 036-34 00 41
Uppge Svenska Eurasierklubben.
Hotell

Vandrarhem

-enkel: 650kr

-enkel: 450kr

-dubbel: 750kr

-dubbel: 650kr/rum

-3-4 bäddsrum 325kr/person

-3-8 bäddsrum: 295kr/person

Hund kostar 100kr extra och det måste uppges vid bokning.
De får inte följa med in där vi kommer sitta och ha föreläsning.
Frukost ingår i alla priser, men inga sängkläder eller handdukar om man bor på vandrarhem

Program kommer senare när allt är spikat.
Platserna är begränsade och vi hoppas på en bra uppslutning

Varmt välkomna!
Jenny och Madeleine
Avelskommittén
Mail: avelskommitte@eurasierklubben.se
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Eurasierspecialen 2016

Pingsten är över och därmed även årets Eurasierspecial. I år var
pingsten tidig och vi fick under helgen smaka på både regn, viss
snålblåst men även värmande sol.
Redan under fredagen började stugorna så smått att fyllas och
en och annan husbil och husvagn rullade in på campingen.
Lördagen hade fullspäckat schema och började med medlemsmöte som följdes av en teoristund med Camilla Svensson där
bland annat pälsvård, kloklippning och hur man lägger förband
togs upp. Därefter hölls ringträning nere vid vattnet med
Gunilla Hallgren. Det var många som slöt upp för att få goda råd
och finslipa det sista innan söndagens utställning.
Eftermiddagen bestod av lekar med både två-och fyrbenta
deltagare och dessa brukar uppskattas av många! Lekarna hölls

även detta år av påhittiga Malin Jansson som även fixat en
tipspromenad runt den natursköna campingen.
Kvällen och dagen avrundades med en gemensam grillafton
med prisutdelningar på strandrestaurangen nere vid vattnet. Till
en mycket vacker utsikt njöts en god grillbuffé tillsammans med
vänner och bekanta, nya som gamla.
På söndagens utställning var 64 hundar anmälda. Domare var
Rony Doeidjins från Nederländerna. Best in show blev Risan
Gårdens Moltas och BIM blev Leiionspitz Amazing Zaviera.
Text: Sara Ljusterfors
Alla foton från specialen är tagna av Sara Ljusterfors
om inte annat anges under bilden.

Alla var inte lika samarbetsvilliga under lekarna men kul verkade både två-och fyrbenta ha ändå!
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Foto: Helen Nordström

A

C

B

D
A. JKV-16 Risan Gårdens Rex
B. Sigrid av Geehrbacch, BTKL 2 med CERT
C. Leiionspitz Excellent Vizzla
D. VKV-16 Leiionspitz Unic
E. Leiionspitz Brilliant Ymer, BHKL 4

E
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F

G
F. Emfi’s Star Alhena
G. Polkas valpar Geisha
H. Cool Surprise Lilleman
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H

I

J

K
I. Kathakali’s Absolut Hallon JKV-16
J. Leiionspitz Quality Qurt BH-2 CERT
K. Öppenklass hanar
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L

M
N
L. Barn och hund
M. Amy av Nitzitaz BT-4
N. Just Pix Exi

O
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O. Risan Gårdens Queen

P

Q

R
P. Bästa uppfödargrupp: Leiionspitz
Q.Ringträning under lördagen
R. Leiionspitz X-tra Xanthos
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Resultat SvEuk’s officiella
utställning Orsa 15/5 2016
Placerade hundar

Valpar, tikar

Bästa hane

Valpklass 4-6 mnd

BH-1, BIR, BIS Risan Gårdens Moltas

SE11148/2016 Leiionspitz Excellent Vizzla
Valpkl 1 hp BIR-valp

SE11120/2011 Leiionspitz Quality Qurt		
Excellent 1 CK BH-2 Cert

BH-3 Bonus Pop Up’s Oscar Wilde

Valpklass 6-9 mån

SE44208/2012Leiionspitz Wildstar Walrus
Excellent

BH-4 Leiionspitz Brilliant Ymer

SE51126/2015 Risan Gårdens Sizko
Valpkl 1 hp BIR-valp BIS-valp

Bästa tik

Hanar

SE37944/2014 Leiionspitz Brilliant Ymer
Excellent 2 CK BH-4

BH-2 Leiionspitz Quality Qurt

BT-1, BIM Leiionspitz Amazing Zaviera

Juniorklass 9-18 mnd

SE16926/2013 Leiionspitz X-tra Xanthos
Excellent
SE36056/2013 Polkas Valpar Hugo
Very Good

SE19995/2015 Risan Gårdens Rex
Excellent 1, CK, JKV-16

SE44117/2013 Risan Gårdens Neymar
Excellent 3 CK

SE21710/2015 Zeldas High And Mighty
KEP

SE38122/2013 Rocknikk’s Beebop Hound
Dog
Excellent

BIS-valp, BIR-valp 6-9 mnd

Unghundsklass 15-24 mnd

Risan Gårdens Sizko

SE39786/2014 Bonus Pop Up’s Oscar Wilde
Excellent 1 CK BH-3 R-Cert

NO39988/14 Sigurd av Geehrbacch
Very Good

BIR-valp 4-6 mnd
Leiionspitz Excellent Vizzla

SE11032/2015 Fridlyckans Ivory Kouvo
Very Good

BIR/BIS veteran

SE49624/2014 Foxfire Incredible Ikaros
Excellent 4

BT-2 Sigrid av Geehrbacch
BT-3 Essmania’s India
BT-4 Amy av Nizitaz

Leiionspitz Unic

Championklass
SE15757/2012 Bonus Pop Up’s Adin
Excellent
DK19322/2012 Daqela’s Marion
Excellent 4

SE56176/2014 Lovely Megan’s Leonardo
Di Caprio
Excellent 3 CK

SE23788/2014 Leiionspitz Amazing Zenzei
Excellent 3

SE56173/2014 Lovely Megan’s Liam
Neeson
Excellent 2 CK

SE33018/2012 Leiionspitz Unforgettable
Urax
Excellent 2 CK

KV-16 Leiionspitz Amazing Zaviera

Öppenklass 15 mnd-

SE57767/2012 Risan Gårdens Moltas
Excellent 1 CK BH-1 BIR/BIS KV-16

VKV-16 Leiionspitz Unic

SE12265/2013 Cool Surprice Lilleman
Excellent

Bästa avelsgrupp

SE15332/2014 Just Pix Cosmos
Excellent

KLubbvinnare-16
JKV-16 Risan Gårdens Rex
JKV-16 Kathakali’s Absolut Hallon
KV-16 Risan Gårdens Moltas

Belina vom Schwarzachtal

Bästa uppfödargrupp

SE23791/2014 Leiionspitz Amazing
Zeppelin
Excellent 4 CK

Leiionspitz
SE37943/2014 Leiionspitz Brilliant Yerko
Excellent
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Veteranklass hanar
S44101/2006 Leiionspitz Unic
Excellent 1 CK BIR/BIS-veteran VKV-16

Tikar
Juniorklass 9-18 mnd
NO46383/15 Bittebit’s Uzira
Very Good
SE32397/2015 Just Pix Eliza
Excellent 4
SE32400/2015 Just Pix Exi
Excellent
SE19562/2015 Kathakali’s Absolut Hallon
Excellent 1 CK, JKV-16
SE19556/2015 Kathakali’s Absolut
Schizandra
Excellent 3
SE59091/2014 Leiionspitz Cheerful Xanthi
Excellent 2 CK
SE25315/2015 Polkas Valpar Cindy
Very Good
SE19997/2015 Risan Gårdens Ritva
Very Good

SE59488/2014 Emfis Star Alhena
Excellent 4 CK

SE15759/2012 Bonus Pop Up’s Apple
Excellent

SE45871/2014 Risan Gårdens Queen
Excellent 2 CK

DK19327/2012 DaQela’s Opal
Excellent

NO54677/14 Vestskogen’s Shira
Excellent

SE26302/2011 Essmania’s India
Excellent 2 CK BT-3

Öppenklass Tikar

SE23802/2011 Ex Amino’s Angel of Life
Excellent

SE23801/2011 Ex Amino’s Angel of Love
Good
SE33187/2012 Just Pix Aina
Very Good
SE23792/2014 Leiionspitz Amazing Ziri
Excellent 2 CK
SE23859/2013 Orionstjärnan’s Sendo of
Norway
Excellent
SE36059/2013 Polkas Valpar Geisha
Excellent 3 CK

SE23793/2014 Leiionspitz Amazing Zaviera
Excellent 1 CK BT-1 BIM KV-16
SE33020/2012 Leiionspitz Unforgettable
Ullis
Excellent 4 CK
SE58994/2010 Lizz Rosa av Geehrbacch
Excellent
SE55363/2011 Risan Gårdens Karma
Excellent

Avelsklass

NO32303/14 Reidun av Geehrbacch
Excellent 4 CK

SE62610/2009 Belina vom Schwarzachtal
Avelskl 1 HP Bästa avelsklass

NO39990/14 Sigrid av Geehrbacch
Excellent 1 CK BT-2 Cert

Uppfödarklass

SE39791/2014 Bonus Pop Up’s Moa
Martinsson
Excellent

Championklass Tikar

Kennel Leiionspitz, Marita & Göran
Carlstedt
Uppfkl 1 HP Bästa grupp

SE47652/2014 Brännabråns Gudomliga
Luna
Excellent 3 CK

NO53939/12 Bessie av Vebema
Excellent

Unghundsklass Tikar
NO52910/14 Amy av Nizitaz
Excellent 1 CK BT-4 R-Cert

SE62610/2009 Belina vom Schwarzachtal
Excellent 3 CK

Kennel Risan Gårdens, Karin Hallgren		
Uppfkl 2 HP
Kennel Just Pix, Ingegerd Eriksson &
Joacim Sandström
Uppfkl 3 HP
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Hunden och sommar
Snart är det sommar och det många av oss hoppas
på är ju en sommar med sol. Semestern närmar sig
och man får extra mycket möjlighet att umgås med
sin hund utomhus. Solen skiner, man kan vistas på
stranden och aktiviteterna är i full gång. Istället för
massa utekläder kan man kliva ut genom dörren
och ut med sin hund.
När det är sommar och värme gäller det däremot att vara uppmärksam på sin hund då människan och hunden har olika sätt
att hantera värme på. När det kommer till värme har hunden
ett annat sätt än människan att kyla ned sig. Värmen dunstar
genom trampdynorna och hunden kan också lägga sig ned och
kyla magen för att hantera värme. Det vanligaste tecknet på att
hunden kyler ned sig är dock att den flåsar, eftersom hundar
inte svettas som människor är det deras naturliga sätt att kyla
ned sig. Naturligt är också eurasierns päls utformad för att
hjälpa hunden hålla sig sval och skydda från solens strålar.
Eurasierns päls på sommaren
Våra eurasier har en fluffig päls som kan hjälpa till att hålla
hunden sval. Eurasierns päls består av något som kallas dubbelt
hårlag, de skiljer sig åt från till exempel pudel och bichon som
endast har ett enkelt hårlager. Hundar med enkelt hårlager har
ingen underull, de har endast täckhår och är därför hundar som
kan passa att rakas och klippas, även fast man måste se till att
hundens hud inte blir solbränd när pälsen är rakad. Dubbelt
hårlager betyder att hunden både har täckhår och underull,
något som är vanligt hos spetsar. En del av pälsen har längre hår
och innanför den finns tät ull. Ullen fälls och därför ska eurasiern
borstas under hela året, men som många kan vittna om är det
på våren som eurasiern tappar extra mycket ull eftersom vädret
blir varmare.
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Det är viktigt att borsta ur ullen som hunden fäller inte bara
för att få bort den, utan även för att hjälpa sin hund hålla sig
sval i sommar. Här kan man tro att det som skulle hålla hunden
mest sval är väl att raka pälsen, men det är faktiskt så med
Eurasierns päls att den håller sig svalast om man bara kammar
flitigt. Rakar man hunden blir det ullen som finns kvar, tätt inpå
huden. När ullen är rakad hindrar den cirkulationen av luft ner
till huden vilket gör att det blir varmare för hunden. Hunden
har också utan täckhåren lättare att bli bränd av solens strålar,
då huden är känsligare än människans. En hund som har ullen
urkammad däremot har tunna långa täckhår som möjliggör
att luften kommer ned inpå huden. Rakar man en hund med
dubbelt hårlag är ullen under en längre tid längre än täckhåren.
Täckhåren fälls inte i normala fall och därför växer de saktare
än ullen. Det tar därför tid innan täckhåren växer sig längre än
ullen och vid upprepade rakningar av hunden kan pälsen växa
ut ojämnt. Täckhåren hjälper också hunden att skydda sig från
solens strålar, vatten stöts bort och mygg och andra insekter har
svårare att ta sig ned till huden. Hunden har alltså en naturlig
cirkulation av luft ned till huden och ut från huden med sin päls.
Här kan det dock vara så att hunden av medicinska skäl måste
rakas, men annars är det bästa att hundens naturliga päls får
hålla eurasiern sval.
Svalkande tips
Vill man ändå som ägare underlätta för hunden på sommaren
finns det flera roliga tips man kan testa på. Man kan man låta
sin hund smaka isglass, bada, ta en sval dusch, klä på den
ett kyltäcke eller låta den ligga på en kylmatta. Självklart är
svalkande dricksvatten viktigt. För hundar som älskar att bada
är det dock viktigt att hålla koll på algblomning, då det kan
skapa en allergisk reaktion hos hunden. Hunden darrar och
mår dåligt och får sedan kramper, misstänker man att den blivit
förgiftad av alger måste man genast till veterinär. Det är inte en
vanlig förgiftning men förvandlas snabbt till ett dödligt förlopp.
För hundar som inte tycker om att bada, eller de som söker svala
platser, finns kyltäcken och kylmattor i flera olika modeller. De
kan vara täcken man klär på sin hund eller dynor man kan ha i
bilen, buren eller bädden. De finns i olika modeller, där många

läggs i kallt vatten under en kortare tid för att sedan lyftas ur
och absorbera vattnet. Täcket känns torrt och svalt och hjälper
hunden att frakta ut värme från kroppen. Andra kyldynor har en
gel inuti som blir sval när hunden lägger sig på den och kräver
därför ingen blötläggning. Ofta kan det vara så att dynor med
kylgel är lättare i vikt än de som blötläggs, samtidigt som de
som blötläggs håller sig kalla betydligt längre. Kyldynor kan
vara ett alternativ för våra fyrbenta vänner som ofta letar svala
platser på sommaren. Här kan man dock tänka på att ingen
hund ska vistas i värme trots att de har kyltäcke eller kylmatta.
Speciellt bilen blir en dödsfälla och hunden ska inte vistas i en
varm bil. Är det varmt utomhus kan man tänka på att ta längre
promenader på morgon och kväll när det är svalare och undvika
träning såsom joggning och cykling på dagen när det är som
varmast. Promenader kan man gå som vanligt, men här kan det
vara bra att tänka på hur varm asfalten blir. När solen ligger på
blir den lätt väldigt het, något som inte känns för människor
med skor, men som kan bränna en hunds trampdynor.
Sommarens faror
På sommaren är det bra att vara uppmärksam på sin hund
av flera anledningar. Överhettning är något som kan inträffa.
Hundens slemhinnor blir röda, hunden flåsar, dreglar, vinglar
och kan även bli medvetslös beroende på hur långt det går.
Som ägare kan man se till att hunden får dricksvatten, vira in
hunden i en blöt handduk, ta på den blöta sockar och kontakta
veterinär. Handduken och sockarna får inte blötas i för kallt
vatten, hunden kan då bli nedkyld, vilket också är farligt. Tjugo
grader på vattnet är lämpligt, det viktiga är att sakta sänka
hundens temperatur. En annan anledning att vara uppmärksam
är att vissa giftiga djur kommer fram på sommaren. Insekter och
djur som är farliga för hunden kan vara framme och ge liknande
symtom som överhettning. Ormbett är något som kan vara
dödligt för hundar. Bor man i ett område med mycket orm är det
en god idé att rådgöra med veterinär och ha kortison hemma
ifall hunden skulle bli biten. Efter ett ormbett blir hunden slö
och vill vila. Området där hunden blev biten sväller upp och
svullnaden kan även sprida sig. Speciellt bett i tassarna är farliga
då giftet cirkuleras runt i kroppen när hunden går. Därför är
det viktigt att hunden får vila om den fått ett bett, speciellt i

tassen. Ett omslag med is är bra och kontakta veterinär så fort
som möjligt. Ett annat liknande djur som är giftigt är paddor, där
hundar som slickat eller bitit på en padda börjar dregla väldigt
mycket. Svenska paddor är inte så giftiga att de är farliga, men
känner man att hunden påverkats allvarligt ska man uppsöka
veterinär. Även stick från getingar kan i sällsynta fall framkalla
reaktion hos hunden. Här är jordgeting den aggressivaste.
Området för sticket kan svälla, hunden blir loj och kan kräkas.
Här kan man kontakta veterinär för rådgivning, beroende på hur
hunden reagerar.
Avslutningsvis är det bästa skyddet mot solen, insekter och
värme sunt förnuft. Varje ägare känner sin hund bäst och kan
märka om den beter sig annorlunda. Genom att hålla uppsikt
och undersöka hunden kan man upptäcka faror i tid. Genom att
se till att det finns skugga och svalka till hunden undviker man
värmens negativa sidor och att svalka sig genom bad är ju en
rolig aktivitet för både människa och hund. Trots att hundar och
värme uppmärksammas varje sommar är Eurasiern väl utrustad
för att klara sommaren och med ett samarbete där man som
ägare är uppmärksam är sommaren en härlig tid för hund och
människa.
Text och bild: Camilla Norberg
Källor:
Agria
http://www.agria.se/hund/artiklar/sjukdomar-och-skador/
abc-lista-pa-amnen-som-ar-giftiga-for-hund/
http://www.agria.se/hund/artiklar/sjukdomar-och-skador/symtom-pa-algforgiftning/
http://www.agria.se/hund/artiklar/sjukdomar-och-skador/varmeslag/
http://www.agria.se/hund/artiklar/sjukdomar-och-skador/ytterligare-7-sommarfaror-for-hunden/
Jennifer Oldfield, Albert North Vet Clinic
https://albertnorthvetclinic.wordpress.com/2013/05/30/
shaving-your-dogs-coat-should-you-or-shouldnt-you/
Härliga Hund
http://harligahund.se/2015/07/09/hundhalsa-i-sommar/
Svenska Kennelklubben
http://www.skk.se/hundagande/tips-och-rad/skotsel/sommarens-faror/
Mail och telefonsamtal
Personlig kontakt med ett djursjukhus och två veterinärkliniker i Umeåområdet.
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Fynda finaste matskålen
Varför köpa tråkiga hundmatskålar på zooaffären
när man kan hitta riktiga fynd på lant-loppisen!
Nu när sommaren har kommit så dyker det upp skyltar med
LOPPIS lite här och där när man är ute och åker. För det mesta
har man bråttom och susar förbi, prylar har man ändå så att det
räcker och mer därtill. Det kan dock löna sig att kika runt efter
fina skålar att ha till hundarnas mat och vatten som alternativ till
de dussinmatskålar som finns i handeln. Här är några exempel
på fina skålar som mina hundar får sin mat i och som jag har
fyndat på sommarloppisar i Hälsingland.
En jättesnygg skål i 60-talsdesign för en tjuga på en loppis i Yg,
en by mellan Järvsö och Färila. Ett riktigt fynd som jag tänkte att
Loeki skulle ha som sin matskål. Dessvärre började svägerskorna
ojja sig, ”inte kan du låta hundarna äta ur en sådan fin skål”. Så
tyvärr blev den salladsskål istället hos min mor. Men nu har jag
upptäckt att den inte används så den kommer nog att följa med
mig hem till Göteborg, tror att Heidi skulle gilla den!

En låg vit skål från Rörstrand som är fyndad på en loppis för
en tia. Den har perfekt form för att äta blötlagda kulor i. Det är
lätt att fiska upp matkulan med tungan utan att den åker över
kanten. Torra kulor däremot kan lätt slinka över kanten ner på
golvet. Vår första eurasier Laika åt med njutning från vänster till
höger, rad upp och rad ner. När hon blev mätt slutade hon äta
mitt i och puttade mattan över skålen! Numera är det Loekis
favoritskål, här har han ätit grovrivna morötter ur den.

Rostfritt är praktiskt att ha i bilen för både vatten och matkulor.
De är lätta att rengöra och går inte sönder. Dessa fyndade jag i
Lillhamra i Orsa Finnmark för några kronor styck.

Text och bild: Anna Frisk

En väldigt fin skål som Laika på äldre dagar åt sin hemlagade
mat i. En lite högre kant som gör att inget trillar över kanten.
Mjuka fina former. Ett riktigt fynd för nästan ingenting. Den står
numera i finskåpet med vackra saker i, som minne efter Laika.
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Svenska Eurasierklubben anordnar

Kurs i
Anatomi & bedömningsteknik
med Moa Persson
Steg 2
1-2 oktober 2016
Plats: Stockholms Hundsportcenter, Upplands Väsby
En kurs för dig som gått steg 1 tidigare och som är eurasieruppfödare eller intresserad
eurasierägare som ägnar sig åt hundutställning, bruks, lydnad etc.
Pris 1000 kr/person inkl. lunch och kaffe
Anmälan till SvEuk:s sekreterare
Emma 073-0735549
sekreterare@eurasierklubben.se
Anmälan är bindande, betalning senast 30 september.
Först till kvarn! Max: 20 personer

Träff i Brandalsund

Lördagmorgon den 2 april började med en härlig
soluppgång, men molnen hägrade tyvärr. Bara det
inte började regna så gjorde det inget. Vi samlades vid Ingomacken i Södertälje precis som alltid
för att tillsammans åka ut till sundet och där stod
redan ett gäng och väntade på oss.
Och i år hade vi tur med vädret, det kom inget regn men
däremot runt 35 eurasier med sina tvåbenta familjer och
valpintresserade dök upp. HÄRLIGT!
En del hundar var kopplade men de flesta fick springa lösa och
när de kom på att man kunde springa fritt ordentligt, ja då blev
det fart. En och annan kullerbytta, upp för kullarna och ner över
gräsytan för att tvärvända och rusa ut till vattenbrynet, för att
genast återvända och köra följa John vid strandkanten. Lite
hundtrix som att hoppa jämnfota tillsammans fick vi se och sitta
ekorre. Ja, det går tydligen att lära dem allt.
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Två vackra svanar dök upp i vattnet och det var intressant
såklart men de flesta tröttnade snart på de uppblåsta fåglarna.
Bara den envisa samojeden som var med skulle minsann visa
att ”ingen rädder för fågeln är”. Den lilla papillon/chines crested
blandisen som var med var en riktig tuffing bland eurasierna.

När man springer så mycket så blir man ju sugen på fika,
speciellt vi tvåbeningar och grillen startades, fikat hälldes upp
och helt plötsligt smyger sig en liten macktjuv fram och vips
har någon blivit av med en macka. I år var det Lina som höll
ställningen och roffade åt sig en och annan smörgås. Själv
tycker jag det är lika kul varje gång, så länge det inte drabbar
mig förstås!
Jag riktar ett stort tack till alla som kom och gjorde den här
stunden till en underbar träff, men även till alla som hörde av sig
och ville men inte kunde av olika anledningar.

Det är alla vi tillsammans som gör det.
Ses igen nästa år.
P.s Vad hände när vi skulle åka därifrån? Jo det började regna,
men vad gjorde det?!
Text: Helen Nordström
Foto: Sara Ljusterfors och Helen Nordström
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Rättelse Eurasierbladet nr 1 2016
”Årets arbetande eurasier”
Det saknades 15 poäng för Essmania´s India. SKK hade registrerat titeln RLD F på fel år och därmed räknades
inte dessa poäng med. Detta gör att Essmania’s India klättrar en placering i topplistan. Rätt antal poäng och
placering skall vara:
Topp 5 tikar
1. Essmania’s Emira 				

64p

2. Essmania’s India					 56p
3. Kvarnsjölidens Queen 				

42p

3. Bittebitt’s Gilde Polly 				

41p

5. Polkas valpar Noblesse 				

24p

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

En vacker blomma har
slocknat!
Leiionspitz Esta

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

2002-04-30--2016-04-07
Marita & gör an
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SE UCH

SE UCH

SE23788/2014

SE45358/2012

Leiionspitz Amazing Zenzei
Ny titel: SE UCH

RLD A RLD F RLD N

Cool Surprise Lilleman
SE12265/2013

Ny titel: RLD A

Armi

Ny titel: SE UCH

C.I.B. NO V-15 NORD UCH RLD N&F
SE VCH

Essmania’s India
SE26302/2011

Ny titel: C.I.B, SE VCH

RLD N

Järpéns Puppies Artemis Of Ex

RLD N
Lovely Megan’s Benjamin Mckenzie

SE34906/2012

Ny titel: RLD N

S68175/2007

Ny titel: RLD N

*Här presenteras hundar som fått nya titlar 27 feb.- 31 maj. 2016.
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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
Maja Ärleborg
Ärla
Tel: 016-700 26
Mobil: 070-232 29 60

Brännabråns
Anette Lindeborg
Härnösand
Tel:
Mobil: 070-695 05 06

Chikaraspitz

Sara Ljusterfors
Ekerö
Mobil: 070-751 47 23

Chiluna Star

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

Coryana’s

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

Essmania’s

Anette Essman
Lysekil
Tel: 0523-61 11 18
Mobil: 076-0408111

Ex Amino’s

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

Kathakali’s

Camilla och Madeleine Svensson
Väse-Västanå
Tel: 073-107 51 65
Mobil: 070-537 83 86

Kitune’s

Susanne Lindahl Hjerpe
Väröbacka
Mobil: 073-505 01 82

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

Leiionspitz

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

Lovely Megan’s
Suzanne Bengsdotter
Katrineholm
Mobil: 070-492 15 11

Pine Garden

Wiveca & Börje Larsson
Ekerö
Mobil: 076-209 38 37

Polkas Valpar

Madeleine och Jennifer Andersson
Tungelsta
Tel: 08-771 37 71
Mobil: 0707-78 65 65

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

Foxfire

Risan Gården

Ulla-Carin Totney
Gullringen
Tel: 0492-229 00
Mobil: 0706-55 45 94

Fridlyckans

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

S*Rocknikk’s

Helena Jansson
Falkenberg
Mobil: 0707-40 26 38

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

Ibixys

Sorschies

Jenny och Matilda Kindstrand
Söderköping
Tel: 073-8437911
Mobil: 073-8168230

Just Pix

Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström
Tobo
Tel: 0295-340 17
Mobil: 070-564 14 99
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Järpéns Puppies
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Kicki Svalin
Svenljunga
Tel: 0325-190 11
Mobil: 073-575 57 24

Stagniticas

Christina Haggren & Fredrik Björk
Upphärad
Mobil: 076-1816121

Twin Dogs

Sofi och Linda Karlsson
Linköping
Mobil: 073-64 77 695
073-67 13 258

Wirosas

Ann-Charlotte & Björn Lagergren
Lenhovda
Mobil: 073-5031960

Zetill’s

Jeanette & Hasse Dyberg
Ätran
Mobil: 070-347 48 22

Röntgenresultat
Reg.nr

Namn

Kön

HD

ED

Patella

SE47653/2014

Brännabråns Gudomliga Nike

T

A

UA

UA

SE47649/2014

Brännabråns Gudomliga Eros

H

D

UA

SE50088/2013

Balder-Balder Blossi Fridsam

T

C

UA

UA

SE37715/2014

Balder-Balder Jonna Krutrök

T

D

UA

UA

SE39789/2014

Bonus Pop Up’s Karin Boye

T

B

UA

UA

SE39790/2014

Bonus Pop Up’s Miss Marple

T

A

UA

UA

SE39791/2014

Bonus Pop Up’s Moa Martinsson

T

A

UA

UA

SE39786/2014

Bonus Pop Up’s Oscar Wilde

H

B

UA

UA

SE17817/2014

Cool Surprise Olivia

T

A

1

UA

SE51390/2014

Coryana’s Qellie

T

A

UA

SE51388/2014

Coryana’s Queen Of The Night

T

A

UA

SE11026/2015

Coryana’s Riffa

T

B

UA

SE49725/2011

Essmania’s Jalingo

H

A

UA

UA

SE43889/2013

Essmania’s Marocko

H

A

UA

UA

SE21259/2014

Essmania’s Napoli

H

A

2

UA

SE55945/2014

Essmania’s Puerto Narino

H

A

UA

UA

DK13051/2015

Essmania’s Rio Visca

T

A

UA

SE49624/2014

Foxfire Incredible Ikaros

H

A

UA

SE49627/2014i

Foxfire Incredible IourI

H

D

UA

SE25124/2015

Fridlyckans Jedi

H

A

UA

SE46793/2014

Fyrfotavännen’s Bhagavan

H

A

SE45857/2013

Ibixys Faithful Alwia

T

B

UA

UA

SE15327/2014

Just Pix Cilla

T

A

UA

UA

SE34547/2013

Laimis Capone

H

A

UA

UA

SE23790/2014

Leiionspitz Amazing Zeus

H

A

UA

SE23789/2014

Leiionspitz Amazing Zicco

H

A

UA

SE37943/2014

Leiionspitz Brilliant Yerko

H

A

UA

SE59091/2014

Leiionspitz Cheerful XanthI

T

A

UA

UA

SE59085/2014

Leiionspitz Cheerful Xena

T

B

UA

UA

SE18788/2011

Leiionspitz Ravishing Ravna

T

A

SE56872/2013

Leiionspitz Zippy Zenit

H

A

UA

UA

SE20731/2013

Lovely Megan’s Ingrid Bergman

T

A

UA

UA

SE35295/2014

Risan Gårdens Pixie

T

B

UA

UA

SE35292/2014

Risan Gårdens Pompe

H

A

UA

SE13578/2015

Rocknikk’s Cruising Eldorado

T

B

UA

SE13572/2015

Rocknikk’s Cruising Mercery

H

A

2

SE11337/2015

Sorschies Wi Glamour

T

A

UA

UA

SE27035/2013

Westerner Frances

T

A

UA

UA

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

Bilder från Eurasierspecialen 2016

Bonus Pop up’s Moa Martinsson

Risan Gårdens Theo						

Polkas Valpar Hugo		

Eurasierbladet #2 2016

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.

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

