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Ordförande har ordet
Hallå!
Hoppas att ni hunnit njuta av den härliga hösten vi har haft. Kanske
lite torr för växtligheten men jag har uppskattat vädret åtminstone
här i Stockholmsregionen.

Och nästa år har klubben funnits i 20 år, hoppas vi får hjälp att
fira detta på ett bra sätt! Ett sätt kan vara att dela gemenskapen
bland oss engagerade!
Hoppas vi syns i någon av montrarna på Hundmässorna i Stockholm
eller Göteborg.

Mängden med grus och sand som följer med in med hundarna är
ju försumbart när det är torrt!

Tomas Tegnér-Ordförande

När detta skrivs har första snön kommit!
Tyvärr har vi under hösten fått ställa in höstaktiviteten på Öland
då endast en familj anmälde sig!
Den planerade almanackan som skulle göras ställdes in då endast
ett foto inkommit på våra uppmaningar!
Hoppas att riktigt många kan komma till nästa års special då den
är flyttad söderut på mångas begäran!
Ska vi fortsätta att ha en trevlig klubb blir det så mycket lättare
om man delar på arbetsbördan!

Redaktörens rader
Då är vi framme vid Eurasierbladets sista nummer för i år. Samtidigt
är det mitt första som redaktör. Det gör att detta nummer varit
lite extra spännande att arbeta med. En utmaning var tryckeriets
konkurs i december, som har gjort att julnumret kommit till er
något senare än vanligt i år. Vi löste dock situationen så fort vi
kunde och hoppas att ni tycker om upplagan, den första med
ett nytt tryckeri.
För att beskriva mina första månader som redaktör vill jag verkligen
lyfta alla bidrag som kommit in till julnumret. Annonser och bilder
har löpande kommit in och som ny redaktör har jag möts av en
fin uppslutning från er medlemmar när jag efterlyste bilder. Det
går inte att betona nog hur viktiga era bidrag är för tidningen. Ett
stort tack vill jag även rikta till Marita Carlstedt, Sara Ljusterfors

och Jenny Byström som alltid ställt upp när jag haft frågor och
funderingar.
Under året har ni bland annat fått läsa om hundens anatomi,
eurasierns beteenden, hunden och sommaren, loppisfynd, behandlingsmetoder på hund, eurasierns päls och en hundägares
tuffa vardag. Reportage från utställningar, träffar och föreläsningar
har också synts i numret och bidragit till en tidning med både
nyttiga och roliga artiklar. Något jag personligen tycker är bland
det roligaste med Eurasierbladet är att få läsa om vad som händer
runt om i landet. Vi är en klubb med medlemmar över hela Sverige
(och även utanför landets gränser) och i tidningen får vi chansen
att berätta för varandra om vad vi hittar på. Jag ser därför fram
emot att i kommande nummer få fortsätta ta del av texter om
just era hundar, de träffar ni besökt och de tävlingar ni deltagit i.
Där ute finns även väldigt många fina bloggar, hemsidor, artiklar
och inlägg på sociala medier om eurasier. Så när du lägger upp en
text, skicka gärna in den till redaktionen! Vi tar alltid emot material
inför alla nummer. Något vi arbetar med är också att hitta aktuella
ämnen att skriva om. Är det något som diskuteras ute i klubben
vill vi gärna fånga upp det i våra artiklar. Även fast man inte själv
vill skriva texten, skicka in ett önskemål på artikel så gör vi vårt
bästa för att skriva om det ni vill läsa om.
Ha en trevlig jul och ta tillvara på tiden med nära och kära. Nu
tackar vi i redaktionen för ett givande år och önskar alla en bra
start på det nya året!

Camilla och Presley
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Camilla Norberg-Redaktör

Avelskommittén Informerar
Hej!
Då är det vinter när ni läser det här och förhoppningsvis en massa
snö för hundarna att busa omkring i
Helgen den 8-9 oktober anordnade klubben en avelskonferens för
uppfödare och ägare till hanhundar som går i avel och det blev en
lyckad tillställning! Det var tre olika föreläsare som kom och föreläste
och vi fick bl.a. höra om parasiter, reproduktion, insemination samt
sjukdomarna Hypotyreos, Epi och Addison. Det var många bra
frågeställningar och diskussioner och vi hade även tid avsatt till
uppfödarmöte med olika punkter samt inkomna frågor från deltagarna.
Då det var första gången klubben anordnade en avelskonferens
så fick alla som deltog den här helgen svara på en utvärdering och
vi tänkte i korta drag delge er vad de svarade. I det stora hela var
allt bra, men som vi alla vet kan man alltid förbättra saker. Här är
lite olika tankar vi fick in:
•

Geografiskt var Jönköping bra, men som alla vet finns det
inte en ”perfekt” plats i vårt avlånga land som passar alla.

•

Upplägget på 1 ½ dag var bra, men önskvärt om vi hade
fått mer tid till att diskutera mer allmänt. Men det kan
vara svårt att få till det praktiska för många om det är mer
än 1 ½ dag.

•

Bra föreläsare och diskussioner.

•

Mer tid till övriga diskussioner.

•

Vi fick träffa nya människor och fick ansikten på varandra.

•

Klubben får gärna anordna det här igen.
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Det var lite om vad deltagarna tyckte om helgen. Det bestämdes
även att vi ska göra om hanhundsgalleriet på klubbens hemsida
och att det bara ska vara för svenskregistrerade hanhundar. Alla
hundar får ligga upp till 1 år, sedan måste man skicka in igen om
man vill ha sin hanhund kvar där. För att förenkla detta så togs
beslut i avelskommittén att vi gör en blankett som man fyller
i. Det ska även vara två bilder bifogat på hanhunden, en tagen
framifrån och en från sidan. Vi hoppas på att det här ska vara klart
innan årsskiftet.
Vi har tyckt att det varit mycket givande att jobba med den här
avelskonferenshelgen. Men ska det här kunna hända någon mer
gång i framtiden, och att vi ska ha en avelskommitté kvar, behöver
vi förstärkning. Vid frågor och funderingar så är du välkommen att
ta kontakt med oss, avelskomitte@eurasierklubben.se.
God Jul och Gott Nytt år önskar vi er alla!
Jenny & Madeleine
avelskommitte@eurasierklubben.se
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Uppfödarmöte Jönköping
Anteckningar från uppfödarmöte i Jönköping 8 - 9 oktober
2016
(AK=förkortning för avelskommitté)
Avelskommittén behöver nya medarbetare. Avelskommittén
har ett viktigt arbete i klubben, men det är för lite med enbart
två i kommittén. Ett mycket roligt och lärorikt arbete. Vill man
veta mer om vad det innebär får man gärna kontakta avelskommittén: Jenny Kindstrand eller Madeleine Andersson.
Hälsoregistret
Alla var överens om att detta ska finnas kvar. Statistik på alla
inrapporterade sjukdomar presenterades, se nedan

Den tar man med till veterinären och fyller i alla uppgifter.
Detta för att de ska verifiera hunden, om vi i framtiden skulle få
ett beslut på att testerna ska registreras i SKKs databas, så kan
man i efterhand skicka in denna blankett och svaret registreras
hos SKK. De som ej använt denna blankett får inte sina resultat
inskrivna. AK fick frågan om de som redan har testat sina
hundar kan få blanketten ifylld i efterhand av sin veterinär,
detta ska kollas upp hos SKK.
Danmark har tagit beslut på att alla avelsdjur ska DNA-testas
för Dandy Walker, dock inte på de kullar som har fria föräldrar,
eftersom hela kullen då är fri. Dock bör man när det har gått
några generationer med fria hundar i kullar ta nytt DNA-test
för att vara på den säkra sidan. Dansk Eurasierklub har också
lämnat in till DKK med önskan om att få registrera resultaten i
DKKs databas.
AK har även skickat förfrågan till övriga nordiska eurasierklubbar om hur de ser på DW. Norska Eurasierklubben har ej svarat
AK men den finska klubben välkomnar de som vill testa sina
hundar att göra det, men har ej något krav, då ingen sjuk individ
har dykt upp, och man har inga planer att göra några eventuella
tester på utvalda individer som i Danmark.
I tyska eurasierklubben KZG har man testat 615 st hundar för
Dandy Walker och funnit 73 st som är bärare av den defekta
genen och 27 st sjuka från starten 2008.

Det behövs fler inrapporteringar och vi vet att det finns ett
stort mörkertal, varför är det så? Vi måste alla hjälpas åt, och
det hjälper inte rasen att dölja någonting. Det är bra om vi
uppfödare pushar på våra valpköpare som har sjuk hund att
rapportera in till AK. Uppfödare kan rapportera in istället för
valpköparen med ägarens tillstånd, om detta underlättar för att
få in sjukdomsfall till AK. Alla ansåg att AK bör arbeta mer aktivt
med att informera om detta. Påtala vikten av att rapportera in
direkt till eurasierägare om man hör/ser via sociala medier att
någon har en sjuk hund.
Dandy Walker
Under våren 2016 började information om Dandy Walker hos
eurasier komma ut på sociala medier. För att få mer information
kontaktade då AK den danska Eurasierklubben, för att man fått
information om ett pågående forskningsprojekt i Danmark på
eurasier, vilket stämde. Kontakt togs även med SKK för att se om
vi i Sverige kunde göra något liknande. Man kan få söka bidrag,
men med största sannolikhet så skulle vi få avslag på detta,
då vi ej har ett problem i rasen. SKK valde ändå att lyfta frågan
vidare till sin genetikgrupp som i sin tur tog upp den vid ett
möte i Nordisk Kennelunions (NKU) DNA-grupp för att se hur de
nordiska klubbarna eventuellt har diskuterat detta och i så fall
om de har gjort ett ställningstagande i denna fråga. SKK har ej
återkommit i frågan.

Hur ska vi gå vidare? Ta kontakt med Laboklin och se om vi
kan göra något likvärdigt. Det finns många som vill testa sina
avelsdjur. Kan man göra en insats vid rasspecialen? Viktigt att
informera skillnaden på bärare av defekt gen och sjuk hund.
Hanhundsregistret, ska vi ha det kvar?
Alla var överens om att det skulle vara kvar men att man
kanske skulle behöva arbeta mer aktivt med det då det ej är
uppdaterat på länge och där finns hundar som ej längre är
aktuella för avel. Det är få hanhundar som finns med där. Beslut
togs att endast svenskregistrerade hundar ska få finnas med på
listan. Man ska få ha sin hanhund där i ett år, sedan får man som
hanhundsägare meddela om man vill att hanhunden ska finnas

Om vi testar våra hundar rekommenderas vi att använda en
blankett från SKK som heter remiss DNA- test, du hittar den här
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Blanketter/
remiss-dnatest-A14.pdf
Här föreläser Camilla Nordqvist om parasiter. Foto: Jeanette Dyberg
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kvar och då eventuellt meddela om några uppgifter ska ändras.
Även ställa lite krav på att få in bättre bilder. Skapa eventuellt
exempel. Meriter kan även vara genomförd BPH/MH. Viktigt att
ha med kontaktuppgifter till hanhundsägaren. AK får i uppgift
att ordna detta.
Hälsoresultat, vi ser i statistiken att patella och ED ökar
Viktigt att vi uppfödare försöker påverka fler att röntga sina
hundar. Kanske tänka på vad och hur man säger detta till sina
blivande valpköpare så de förstår vikten av röntgen. Att själva
också få veta hälsostatus på sin hund och att det inte bara är ur
avelssynpunkt.

används mycket i avel innan man ser vad det blivit av valparna
vad gäller både mentalitet och hälsoresultat.
Bra om man kan hålla lite på hanarna. Bra om man kan använda
en hane som är lite äldre och inte redan använd så mycket.
BPH, används det?
För nästa uppfödarmöte kom önskemål om mer information
kring BPH och hur man kan använda det i avelssynpunkt.
Kanske bör klubben bli mer engagerad med upplysningar på
hemsidan? Vi har en MH/BPH-kommitté, men kanske bör man
jobba mer mot BPH. Viktigt att även informera valpköpare.
Kanske klubben bör arrangera detta på olika orter för att hjälpa
till att få fler att göra detta?

Avelsdebut, ser ut att gå neråt i åldrarna
Alla tyckte inte så. Diskussioner kom upp om att en del hundar

Nyheter från utställningskommittén

Eurasierspecialen flyttad
Eurasierspecialen den 20 maj 2017 kommer att flyttas till Hökensås Camping i Tidaholm.

Det finns 20 hundstugor förbokade åt klubben och de går att boka fr.o.m. 10 januari 2017.
Det finns även stugor där man inte får ha hund inne men de är inte förbokade.
Ni ska boka hundstugorna genom Monica på telefonnummer 0502-23066 eller 0733-223053,
inte via nätet eller deras växel.

Att det inte går att boka innan den 10 januari är för att alla ska få samma chans att få en stuga.
Förutom stugor finns det ju självklart campingplatser också så det går ju bra att ta med husvagn/husbil eller
varför inte ta med tältet

På lördagskvällen kommer det att bli grillning där vi hoppas på en trevlig kväll med lite lekar och umgänge.
Mer om helgen kommer i nästa nummer av Eurasierbladet.
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Upprop från valberedningen
Vi behöver nya krafter till olika poster i Eurasierklubbens styrelse.
Dessa poster ska tillsättas på årsmötet 4 mars 2017.
Är du intresserad och vill ha mer info så hör snarast av dig till:
valberedning.sk@eurasierklubben.se

Vi hoppas att JUST DU hör av dig!

Kallelse till årsmöte
							

för

Svenska Eurasierklubben
Lördagen 4 mars 2017, kl. 11.00
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.
Klubben firar 20 år och bjuder därför på smörgåstårta för att fira detta. Vi tänkte också ta en gemensam
promenad med hundarna efter årsmötets slut.
Anmäl gärna att du kommer så vi lättare kan beräkna fika. Tack!
sekreterare@eurasierklubben.se eller 073-0735549

10

Eurasierbladet #4 2016

God jul och gott nytt år
önskar Risangården
Hemsida: www.risan.se

Leiionspitz Handsome Shira,

foto: Marita Carlstedt
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Hugos äventyr

Foto: Sven Wallén
Hej på er!
Jag fick en fråga om jag ville skriva lite i Eurasierbladet, och det
gör jag gärna! Några av er känner mig redan men jag tänkte börja
med en lite introduktion (husse söker jobb och jag har lyssnat på
hans ”elevator pitch”.
Eurasierkille på tre och ett halvt år, kom till husse och matte när
jag var tio månader och har spridit glädje hos dem sedan dess.
Jag gillar att busa, tycker bra om barn (ett av mattes barnbarn är
född på samma dag som jag!) och gillar ekorrar, katter och rådjur.
Speciellt ekorrar, de ser så roliga ut när klättrar uppför trädstammar
och hoppar mellan träden, fast jag har inte träffat någon ännu,
och de kommer inte när jag ropar på dem, tråkmånsarna. Ibland
vill jag vara för mig själv, men håller koll på var matte och husse
är, jag är ju ändå en sällskapshund.

vill något, så jag har några andra knep. Om jag vill ha mat eller
godis, som finns i tvättstugan, så knicksar jag med huvudet i den
riktningen, och går mot tvättstugan. Det fungerar ofta. Vill jag gå
ut, så gör jag på samma sätt, fast mot ytterdörren. Vill jag att de
ska klappa på mig, eller något annat, så har jag upptäckt att det
fungerar bra om jag drar lite med ena tassen på dem.
Ibland, när matte och husse ska ut på äventyr och jag inte får följa
med (undrar vad de gör, egentligen, när inte jag är med?), så bor
jag hos min förra matte, Ulla-Carin i Gullringen, det är kul fast ändå
bäst när de kommer och hämtar hem mig igen!
Nu ska jag snart ut på promenad. Hej då, vi hörs!
Hugo

På en promenad ganska snart efter det att jag flyttat till husse
och matte, mötte vi en man som sa att ”det är inte ofta man ser
sådana där hundar nuförtiden”. Matte påtalade att jag inte alls
är en chow chow även om jag påminner om hur de såg ut förr,
när husse var liten och hans morfar hade kennel och födde upp
sådana. Tänka sig, mannen sa att han hade träffat husses morfar,
och var väl bekant med hans uppfödning! Husse säger att jag är
ungefär som han minns sin morfars hundar, fast de var lite mer
vaktiga än vad jag är.
Ja, det är många som tror att jag är en chow chow, fast det är
kanske inte så underligt, jag har ju ungefär samma färg på pälsen, och tungan är helblå. Häromveckan mötte husse och jag en
förskoleklass, läraren sa ” Titta barn, där kommer en chow chow,
den har blå tunga!” och husse sa ”Nej, det är ingen chow chow,
han är en eurasier”. ”Barn, hunden har inte blå tunga!” sa läraren.
”Jodå, det har han” sa husse, ”Va? Konstigt.” Sa läraren. Tja, inte
spelar det någon roll egentligen vad jag är för ras, det viktiga är
ju att jag är hos människor som gillar mig och som ser till att jag
har det bra. Och det har jag.
Jag vet inte hur ni andra gör, men jag har upptäckt att det ibland
inte räcker med att bara stå och titta på husse eller matte när jag

Foto: Sven Wallén
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Eurasierhelg Överlida

Då har vi haft ytterligare en eurasierhelg i
Överlida i Halland, den 16-19 september, och
denna gång hade vi ett deltagarrekord med
hela 38 eurasier på plats under lördagen! Så
otroligt roligt att så många hittar till oss och
vill vara med och göra detta till den underbara
helg det blir, stort tack till er alla!
På fredagen hade större delen av gänget
anlänt och vi tog som vanligt en gemensam
promenad innan det blev mingel i partytältet
framåt kvällskanten. Lördagen grydde med
en strålande sol och man kan inte annat än att
förvånas över den otroliga turen med vädret vi
har år efter år? När ska den ta slut egentligen,
jag menar efter tre stycken eurasierhelger med
kanonväder varje gång så kan man inte annat
än att undra när denna tur ska ta slut? Aldrig
hoppas vi såklart för visst blir allt så mycket
trevligare med en underbar sol som sällskap!
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Som sagt, lördagen grydde och vid nio körde
vi igång och då med massage av Marie-Louise
Granholm följt av en massa olika aktiviteter som
till exempel kontaktövningar ledda av Anna Frisk.
Mycket uppskattat blev båda dessa inslag och vid
halv fem var det dags för skojutställningen som
med tanke på antalet eurasier höll på väldigt länge,
ja så länge att vår gemensamma grillmiddag vid
långbordet blev en aningens mörk det sista ;)
Söndagen var avresedag och en efter en åkte
hemåt med förhoppningsvis härliga minnen
med sig och en önskan om att återvända? Ja det
hoppas vi verkligen, visst är det en del jobb att
anordna denna helg men såå värt det på alla sätt!
Stort tack till er alla härliga deltagare, två- som
fyrbenta, hoppas vi syns igen till nästa år.
Foto och text: Jeanette & Hasse Dyberg
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Varför ska man röntga sin
eurasier?
Ja, varför är röntgen så viktig? Det finns många anledningar
till att man ska röntga sin hund och undersöka den för patellaluxation. Som uppfödare så har vi ju alla ett ansvar att
göra ett så bra arbete som möjligt, alla valpköpare vill ju
ha en frisk hund och förutsätter att vi ska göra ett bra jobb.
Men om inte våra valpköpare bidrar med undersökningar så blir
det allt svårare för oss uppfödare att göra ett bra arbete. Kanske vill ni i framtiden ha en eurasier till och givetvis då en som
är frisk och kry, men har ni själva bidragit med hälsoresultat?
Det är ju inte enbart hunden som ska gå i avel som är viktig, även
syskon till blivande avelsdjur är jätteviktiga för att utvärdera kullar och enskilda individer. Visst, det kostar några kronor men är
väl investerade pengar för eurasierns framtid, för det handlar faktiskt om rasens framtid och för det behöver vi alla dra ett strå till
stacken, både uppfödare och vanliga hundägare. Du som har en
eurasier som har passerat 18 månader och inte är röntgad, boka
tid för att röntga din hund och gör vår underbara ras en tjänst. Vi
behöver verkligen få fler hundar i rasen undersökta.
Men avel är inte den enda anledningen till att du ska röntga din
hund. För att ge din egen hund de bästa förutsättningarna för att
få ett bra liv tillsammans med dig, så är det väl också bra att själv
veta hur din hund ser ut i sina leder? Om du kanske vill ha din
hund med på cykelturen, fjällvandringen, joggingrundan, skidturen m.m. så är det viktigt att du vet vilka förutsättningar din
hund har. Att inte göra det är väl lite som att stoppa huvudet i

sanden. Givetvis mår alla hundar bra av motion, oavsett resultat
på en röntgen, men med ett resultat har du i alla fall bästa förutsättningen att kunna ge det din hund bäst behöver och klarar av
att utföra.
Så om du älskar eurasier och vill göra en insats för eurasierns
framtid, se till att få din hund röntgad både för din hund, dig själv
och rasens skull.
Man strävar efter att minst 50 % av de födda hundarna för varje år
blir röntgade/undersökta och det är inte många år som eurasier
har kommit upp i den siffran, faktiskt bara en gång. Men för hundar födda 2014 har vi redan nu passerat 50 %, vilket är glädjande.
Låt nu inte detta bli det enda året som vi passerar 50 %.
Vad är det då som ska undersökas? Jo, höftleder (HD), och armbågsleder (ED) som man undersöker med röntgen. Patellaluxation undersöker veterinären med sina fingrar, dock måste den
undersökande veterinären ha en särskild utbildning, så det
är inte alla veterinärer som får göra patellaundersökningen.
För 10 år sedan låg andelen eurasier med höftledsfel på närmare
20 %, idag 10 år senare så ligger det på i snitt 12-13%, vilket är
oerhört glädjande med en så pass stor sänkning, låt oss hoppas
att sifforna om några år är ännu lägre.
Marita Carlstedt

Essmania’s India flyger och Leiionspitz
Remuz försöker undkomma monstret
Fotograf Madde Svensson
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Läsarnas egna bilder

Lovely Megan’s Geena Davis & Lovely Megan’s Marlon Brando

Chilla (Pine Gardens Proud Peach). 				

Foto: Suzanne Bengtsdotter

		

Foto: Linda Säterstam
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SE UCH
Foxfire Sphinx

Extremt stolt ägare: Jenny Sandvall
Uppfödare: Ulla-Carin Totney
Foxfire Kennel
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Molly och Alexandra
Molly – Eurasiern med ett viktigt uppdrag

Alexandra Anderberg är stolt ägare till Eurasiern Molly, 2,5
år. Deras resa började när Alexandra flyttade hemifrån och
gjorde drömmen om en hund till verklighet. Alexandra hade
läst om hundar som hjälper sina ägare i vardagen med diabetes,
något hon själv levt med sedan hon var 13 år. Efter kontakt
med Service- och Signalhundsförbundet började träningen
och idag arbetar de tillsammans mot att Molly ska bli ett stöd
i vardagen när det kommer till diabetesen.

Berätta om hur det började och hur er träning ser ut idag?
Som liten gjorde hon ofta markeringar på mig. Ofta förstod jag
inte vad det var och tog ut henne på promenad, men nu vet jag
att det var mitt blodsocker hon kände av. Redan som liten var
hon lyhörd både i vardagen och på kurser. Vi började med en
valpkurs och gick sedan vidare till Agility och Rallylydnad där
jag märkte att hon tyckte om att få uppgifter. Det hjälpte mig
också att lära mig känna in vad hon tycker är roligt. Det riktiga
steget tog jag efter att personalen på Mollys hunddagis tipsade
om en utbildning i Skåne. Tyvärr var den för vårdhundar, men jag
fick hjälp att kontakta Service- och Signalhundsförbundet. Efter
kontakten med Service- och Signalhundsförbundet började vi
med ett lämplighetstest. Där ser man hur hunden reagerar på
ljud, om den kan vara ifrån sin ägare, hur den agerar runt andra
hundar, avslappning och viljan att leta efter saker bland annat.
Efter det fick vi återkoppling på vad vi skulle jobba med och kom
i kontakt med en instruktör. Vi började i maj och just nu jobbar
vi mot examen, det tar cirka 1-1,5 år innan man genomför det. Vi
träffar instruktören ungefär varannan vecka 1-2 timmar åt gången.
Instruktören har gjort upp en träningsplan och emellan träffarna
tränar vi på egen hand. Det kan vara att arbeta i olika miljöer och
lära sig vilka dofter som är viktiga. Just nu har vi till exempel tränat
avslappning i ett köpcenter.

Hur fungerar det att träna en Eurasier?
Som Eurasier har Molly mycket egen vilja, så det gäller verkligen
att vara envis själv. Ibland bestämmer hon att hon inte vill. Igår
till exempel skulle hon ligga på en bänk, och i vanliga fall är hon
väldigt duktig. Men just igår stod hon upp i 20 minuter innan hon
valde att lägga sig. Då gäller det att flörta lite och få henne att följa
med. Men med västen på vet hon att hon ska vara uppmärksam
och inte trampa omkring, samtidigt som jag får hitta sätt att få
igång henne. Vi utvecklas och den här sidan kommer fram allt
mer. Vi jobbar också mycket med belöning. Jag har lärt mig med
tiden också att godis inte alltid behövs, det kan vara lika roligt att
jaga mig, eller att busa omkring. Molly är en hund som ibland kan
tappa intresset för mat och då gäller det att hitta på andra sätt.

Berätta lite om vad det innebär att vara Service och Signalhund,
och vad det innebär för dig att Molly blir det?
En Service och Signalhund får en väst och det innebär att hunden
får följa med överallt som ett stöd till sin ägare i alla miljöer. Just
nu har Molly en väst som säger att hon är i träning. Som Service
och Signalhund kommer hon kunna följa med överallt. Till en
början tänkte jag att hon kunde hjälpa till under natten, den tid
när det är svårast att hålla koll på blodsockret. Då får jag gå upp
flera gånger och kontrollera blodsockret. Men när Molly får sin väst
kommer hon kunna följa med mig på dagarna också. Då kommer
jag kunna släppa det lite grann. Att själv hela tiden behöva tänka
på blodsockret.
Foto: Harriet Anderberg
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Foto: Harriet Anderberg

Vad använder hundar sig av för att känna av blodsockret?
Enligt SoS erfarenhet är det lukten hos föraren som är avgörande
för om hunden markerar för högt eller lågt blodsocker. Man har
också här sett att hunden reagerar på förarens beteende vid
blodsockersvängningar. Vid låga värden förändras oftast beteendet
hos personen, som ibland kan bli lite introvert eller t o m avvisande
och noterar inte alltid markeringen om inte hunden är väldigt
tidig innan blodsockret sjunkit för lågt. Vid höga värden får man
en mycket speciell andedräkt som påminner om aceton. Det
är en mycket viktig uppgift för föraren i utbildningen att börja
läsa sin hund och börja lita på den i tid för att hinna agera innan
blodsockret har sjunkit för lågt eller stigit för högt. Detta tar längst
tid i utbildningen.
Därför är det viktigt att föraren har lärt hunden en bra och tydlig
markering som inte kan missförstås och som hunden gärna utför
mot läcker och speciell belöning. Här är inte bus och skoj den
bästa belöningen. Föraren bör försöka hitta något ätbart som
hunden blir mycket motiverad på och som hunden skall få varje
gång hon markerar.

feedback, träna på egen hand och sedan göra om det. Jag känner
hundar som klarat testet på andra försöket och så är det. Man kan
inte kunna allt i början. Lämplighetstest är dock främst till för att
se att hunden har en lämplig mentalitet, allt går inte att träna t ex
mycket svår skotträdsla eller svåra rädslor.

Vad tycker du har varit den största utmaningen och vad har
varit roligast?
Den största utmaningen i det här tycker jag är att göra diabetes
till en rolig grej. Det är något som alltid finns där och som man
måste vara medveten om. Det roligaste är att se när det går bra
för Molly. När hon får en uppgift och klarar den på första försöket,
hon vet precis vad hon ska göra.

Hur kommer man igång med att utbilda sin hund?
Är man intresserad är mitt tips att ta kontakt med Service- och
Signalhundsförbundet tel: 0435-341 30,

Har du några tips på hur man kan tänka kring om sin egen hund
skulle passa, och hur man själv bör vara?
Man kan fråga sig om man har en arbetsglad hund. Hur de är med
andra hundar och människor. Speciellt eftersom om det händer
mig något ska Molly kunna gå fram till en okänd person och larma.
Jag kan uppleva ibland att jag kanske jobbar lite extra med kontakt
med okända människor, just eftersom Molly är en Eurasier. Men
det är som sagt något vi arbetar med och tycker man om att träna
med sin hund går det. Man får feedback på lämplighetstestet
och utgår från det vid träningen. Det går också att göra testet, få

kansli@soshund.se, www.soshund.se

Källor:
Service- och Signalhundsförbundet
Intervju med Alexandra Anderberg
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SE UCH Teddywood´s Tingeling by Sunshine (Teijla)

SE UCH, Ronneby 2016-08-14

Stolta ägare: Therese Andersson & Kennel Teddywood´s
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Lovely Megan’s
önskar Er alla
God Jul
&
Gott Nytt År
Under året har vi berikats med
Lovely Megan’s valpar som vi är
glada & stolta över men också en
stor sorg då vår älskade Megan
numera är och förgyller himmelriket

ÖNSKAR CORYANA´S KENNEL
ALLA TREVLIGA VALPKÖPARE OCH ALLA EURASIERVÄNNER.
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God Jul och Gott Nytt År
önskar PolkasValpar

Lovely Megan’s Liam Neeson, Appa
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Foto: Elsa Alkelin

Julkrysset
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Zeldas Bella Donna

Världens knäppaste,
underbar aste, smartaste Donnis
har rest till hundhimlen!

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

2001-11-17 -- 2016-03-03
SaknaR dig så enormt mycket
Lotta Ekström m familj
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Essmania´s Anazai
”Nazai”

Lejonbols Magica de Hex

Vila med ro min älsk ade, vackr a
och trogna vän.

Amber var världens snällaste,
gosigaste, lugnaste
”tjuren Ferdinand” har rest till
hundhimlen.

2006-09-14 -- 2016-09-09

2002-05-06 -- 2016-06-22

Saknaden är stor, kommer alltid
att minnas dig.
Din matte Anita Gr aneström!

Saknar dig så mycket
Ägare Lotta Ekström m familj
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LPI RLD A RLD F RLD M RLD N
Essmania’s Emira

SE UCH
Leiionspitz Quality Qurt

Ny titel: RLD M

Ny titel: SE UCH

SE UCH
Leiionspitz X-Tra Xanthia

RLD F RLD N
Lovely Megan’s Benjamin Mckenzie

Ny titel: SE UCH

Ny titel: RLD F

RLD F RLD N
Polkas Valpar Cindy

NORD UCH RLD N
Polkas Valpar Noblesse

Ny titel: RLD F   RLD N

Ny titel: NO UCH NORD UCH

SE UCH
Risan Gårdens Neymar

SE UCH
Teddywood’s Tingeling By Sunshine

Ny titel: SE UCH

Ny titel: SE UCH

RLD N SE JV-12 SE UCH
Bonus Pop Up’s Adin

SE UCH
Bonus Pop Up’s Oscar Wilde

Ny titel: RLD N

Ny titel: SE UCH

NORD UCH
Foxfire Zebulon

C.I.B. NO UCH NORD UCH SE V-13
Leiionspitz Unforgettable Ullis

Ny titel:NORD UCH

Ny titel: C.I.B.

SE VCH
Lejonbols Pommes Mandolin

SE UCH
Foxfire Sphinx

Ny titel: SE VCH

Ny titel: SE UCH

S40666/2009

SE16932/2013

SE25315/2015

SE44117/2013

SE15757/2012

S68963/2008

SE30059/2011

SE11120/2011

S68175/2007

SE36060/2013

SE37130/2012

SE39786/2014

SE33020/2012

S45266/2006

*Här presenteras hundar som fått nya titlar 31 aug.- 19 nov. 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

Ibixys

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

Just Pix

Risan Gården

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

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

Järpéns Puppies

Silvergläntans

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

Kathakali’s

Kitune’s

Sorschies

Susanne Lindahl Hjerpe
Väröbacka
Mobil: 073-505 01 82

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

Leiionspitz

Ex Amino’s

Lovely Megan’s

Foxfire

Fridlyckans

Helena Jansson
Falkenberg
Mobil: 0707-40 26 38

S*Rocknikk’s

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

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

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

Julia Norlén
Västerås
Mobil: 072-93 80 351

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

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

Madeleine och Jennifer Andersson
Tungelsta
Mobil: 070-778 65 65
0734- 21 65 43

Polkas Valpar

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

Suzanne Bengsdotter
Katrineholm
Mobil: 070-492 15 11

Lyckonosen
Sandra Herrlin
Malmö
Tel. 0707-839242

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

Pine Garden

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

foto: Christer Pettersson
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Röntgenresultat
Reg.nr

Namn

Kön

HD

ED

Patella

SE51267/2014

Artaio's Amitola

T

B

UA

UA

SE32698/2015

Cool Surprise Praktfulle Diezel

H

B

UA

UA

SE11028/2015

Coryana's Rabalder

H

A

UA

SE11023/2015

Coryana's Rizza

T

C

UA

UA

SE55943/2014

Essmania's Puerto La Concordia

T

B

UA

UA

SE31479/2015

Essmania's Regencia

T

B

SE31484/2015

Essmania's Rhodesia

T

A

UA

UA

SE31485/2015

Essmania's Rivera

T

C

UA

UA

SE51925/2015

Esmania's Sarajevo

H

B

UA

UA

SE51917/2015

Essmania's Shamwari

T

B

UA

UA

SE45698/2015

Ex Amino's Enchanted By The Rainbow

T

A

UA

UA

SE19050/2014

Fridlyckans Holly

T

A

UA

UA

SE11035/2015

Fridlyckans Indian Summer

T

A

UA

UA

SE45858/2013

Ibixys Faithful Arwen

T

B

2

SE32396/2015

Just Pix Eila

T

A

UA

UA

SE32400/2015

Just Pix Exi

T

A

UA

UA

SE25594/2015

Järpéns Puppies Caramel Of Ibux

T

B

1

UA

SE25598/2015

Järpéns Puppies Chicko Of Ibux

H

C

UA

UA

SE25599/2015

Järpéns Puppies Chivas Of Ibux

H

A

UA

UA

SE25597/2015

Järpéns Puppies Coffee Of Ibux

H

A

UA

UA

SE19560/2015

Kathakali's Absolut Acai

H

A

UA

UA

SE19563/2015

Kathakali's Absolut Aronia

T

A

UA

UA

SE19565/2015

Kathakali's Absolut Fragaria

T

A

UA

UA

SE19562/2015

Kathakali's Absolut Hallon

T

A

UA

UA

SE19566/2015

Kathakali's Absolut Schizandra

T

C

UA

SE53019/2014

Kvarnsjölidens Pennie

T

C

UA

SE53017/2014

Kvarnsjölidens Pippi

T

A

UA

SE37947/2014

Leiionspitz Brilliant Yrsa

T

B

UA

SE59088/2014

Leiionspitz Cheerful Xafira

T

A

UA

SE21077/2013

Leiionspitz Yippee Yani

T

B

UA

SE25315/2015

Polkas Valpar Cindy

T

C

UA

SE25316/2015

Polkas Valpar Ozzi

H

A

UA

UA

SE25317/2015

Polkas Valpar Sabo

H

A

UA

UA

SE51126/2015

Risan Gårdens Sizko

T

SE13570/2015

Rocknikk's Cruising Edsel

H

A

UA

SE13573/2015

Rocknikk's Cruising Invicta

T

B

UA

SE20482/2015

Silvergläntans Aspirerande Kiara

T

A

UA

UA

SE11334/2015

Sorschies Wi Gibson

H

B

UA

UA

SE11336/2015

Sorschies Wi Gizmo

H

A

UA

SE11338/2015

Sorschies Wi Glittra

T

B

UA

2

SE11335/2015

Sorschies Wi Grappa

H

A

UA

UA

SE46795/2015

Sorschies Wi Havanna

T

B

UA

UA

SE43921/2014

Westerner Glorious Me

T

B

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:
Camilla Norberg, Timmermansgatan 16H, 904 20 Umeå
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 svartvitt, för
annonser i färg, vänligen kontakta annonsansvarig.

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

Läsarnas egna bilder

Essmanias Emira på agilitytävling i Karlstad

				

Euphoria van disse kaante Kuunder (always smiling)						

Foto: Fjellman Photography

Foto: Menno Visser
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Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning
återsänd tidningen till nedanstående adress.
Rose-Marie Forsberg
Furugatan 11A
598 34 Vimmerby

Eurasier i korthet
Eurasiern är en ganska ny ras i Sverige, en vacker och tilltalande spets! Eurasiern är en medelstor, harmonisk byggd
hund av spetstyp med kilformat huvud. Den har visat sig
vara en idealisk familjehund p.g.a. sitt lugna sätt och passar
bra in i alla vardagliga situationer. Eurasier är en av våra
yngsta raser. Den tillkom så sent som på 1960-talet genom
initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad
Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel
mellan befintliga raser.

Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund med tilltalande färger och med en speciell mentalitet.
Detta åstadkom man genom att para en wolfspitztik med
en chow-chowhane. Med rasen som senare kom att kallas
wolf-chow, var avsikten att chow-chowen skulle lämna sin
enmanshundskaraktär och wolfspitztiken sin anatomiska
sundhet och avelsduglighet vidare till avkomman.

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

