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Ordförande har ordet
1997 startade vi Eurasierklubben och jag har i stort sett varit aktiv i klubben sedan dess, mer eller mindre. Nu är det snart två år
sedan jag tackade ja till att ställa upp som ordförande för andra
gången under dessa 18 år, och jag tycker att arbetet i klubben
har fungerat bra. Det har inte varit några större problem att få
folk att arbeta i kommittéer och styrelse men de flesta är ganska
nya på rasen förutom några få som har varit med lite längre.
Givetvis behövs de nya också men var är alla ni som borde ha
intresse av att utveckla klubben och rasen framåt - uppfödarna?
I september hade vi uppfödarmöte och det är sorgligt att inte
fler uppfödare och hanhundsägare som har erfarenhet och som
är aktiva i aveln kommer på dessa möten. Har ni inget intresse
för rasens framtid?
Jag tycker att alla ni som håller på med uppfödning, eller är
aktiva hanhundsägare av hanar som går i avel, ska ta lite ansvar
nu och fundera på vad ni vill med klubben. Tycker ni kanske inte
att klubben ens behövs eftersom ni inget vill göra, då ni inte ens
intresserar er för de uppfödarmöten som klubben ordnar?
Jag har funderat fram och tillbaka vad jag själv vill. Orkar jag
vara drivande i en klubb där det är så få av dem med kunskap
och lång erfarenhet som bryr sig och engagerar sig? Ni behövs
mer än någonsin om vi ska se en ljus framtid för vår underbara
ras. De som inte har så stor erfarenhet men som ändå vill dra ett
strå till stacken känner att arbetet blir tungt för dem när de inte
har fler erfarna att luta axeln emot när det gäller rasens framtid
och avel.
Se det här som en tankeväckare och finns ni där ute som har
lite erfarenhet och vill vara med och driva rasen framåt till en
fortsatt frisk och helt underbar ras, hör av er till valberedning
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eller styrelse. Blir det ingen större respons från er så ska jag göra
precis som ni gör, sätta mig i ringside och titta på, för jag känner
inte att jag orkar vara drivande i klubben utan er. Jag har inte
mer tid att arbeta för klubben än någon annan. Om ni bara la
10% av den tid som ni tillsammans lägger på Facebook skulle
vi kunna göra mycket nytta för rasklubben. Är det så att det är
jag som är problemet och står i vägen för någon som vill vara
ordförande så träder jag gärna åt sidan, inga problem.
Ta er nu i kragen och gör er insats för klubben, snart stundar
nästa årsmöte och det är faktiskt så att klubbens framtid hänger
på er. Ska vi göra detta tillsammans eller ska vi mer erfarna och
med mångårig kunskap bara sitta i soffan och titta på?
Vill också passa på att önska er alla en skön och härlig tid
framöver med jul- och nyårshelg.
Marita Carlstedt, ordförande

Redaktörens rader
Då har vi kommit fram till årets sista månad och årets sista
nummer av EURASIERbladet.
I detta nummer bjuder vi äntligen på den sista delen i vår
artikelserie där vi jämför eurasiern med rasens ursprungsraser
samojed, keeshond och chow-chow. Turen har nu kommit till
chow-chowen. Denna artikel skulle ha publicerats tidigare men
vi har haft svårt att hitta någon som kan skriva och som har
erfarenheten av både eurasier och chow-chow.

Nu hoppas jag regn, rusk och leriga gräsmattor håller sig långt
borta denna vinter och önskar er alla en vit och skimrande jul! Ta
hand om er och era fyrbenta vänner. Från oss alla i redaktionen,
till er alla önskar vi en riktigt god jul!

Sara Ljusterfors, redaktör

Dessutom fortsätter vi med del 2 i vår artikelserie om varför
vi ska undersöka våra hundar och i detta nummer beskrivs
höftledsdysplasi mer ingående.
Lite längre bak i numret hittar ni en artikel om hur det är att
leva med flera eurasier. Hur funkar det i grupp? Att ha flera tikar
respektive hanar tillsammans? Hur löser man det praktiskt?
Detta är ett ämne som ni läsare har önskat att vi ska skriva om.
Kom ihåg att ni ALLTID kan skicka in bidrag till tidningen! Det
är verkligen roligt när ni vill dela med er av händelser ni och era
hundar varit med om. Fortsätt också att skicka in bilder både till
”läsarnas bilder” och till omslaget.

Avelskommittén Informerar
Så har då även detta år börjat nå sitt slut. Avelskommittén har
inte legat på latsidan under 2015 utan vi har haft en hel del att
jobba med under året.
Vi började med en utvärdering av RAS (som skall göras årligen).
Denna presenterades i Eurasierbladet nr 2 2015.
Vi har också haft en återkommande kontakt med SLU och deras
forskning kring EPA/EPI. Att få någon från SLU att föreläsa för
oss i eurasierklubben angående EPI har varit mycket svårt.
De anser att det i dagsläget inte finns tillräckligt att föreläsa
om då man i forskningen inte vet mer än man gjort tidigare
runt sjukdomen. Men vi hoppas kunna komma med någon
form av information runt forskningsarbetet i nästa nummer av
tidningen.
Angående hälsoregistret måste vi fortsätta rapportera in sjuka
hundar, vi vet att det finns fler sjuka hundar där ute som inte
finns i registret. Tanken med hälsoregistret är att kartlägga så
många sjuka individer som möjligt och på så vis kunna undvika
att avla på sjuka linjer och därmed få en ännu friskare ras än
vi har idag. Men för att få ett så stort och brett register som
möjligt måste inrapporteringen av sjuka hundar ske frekvent
vilket det i dagsläget är lite si så där med.

till ett samarbete mellan klubbarna angående hälsoregistret.
Det finns alltså goda förutsättningar för ett framtida stort och
informationsrikt hälsoregister MEN vi måste alla ta oss i kragen
och engagera oss lite mer. Idag finns 20 registrerade hundar
med hypotyreos, 19 st med EPI och 20 st med magomvridning i
registret.
Avelskommittén anordnade även uppfödarmöten under
september där RAS var huvudämnet. Dessa diskussioner tar vi
med som underlag inför revideringen av RAS som ska ske under
2016.
Vi har under året även diskuterat lite närmare angående
möjligheten att få till en stor uppfödarkonferens under 2016.
Deltagarna på uppfödarmötena fick lämna förslag på ort, datum
och ämnen att diskutera samt föreläsare inför konferensen.
En sammanfattning från dessa möten hittar ni på nästa sida.

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Avelskommittén
Madeleine, Suzanne, Jenny, Camilla och Sara

Det första man kan göra är att utgå ifrån sig själv och börja
skicka in sjukdomsanmälningar på sin sjuka hund eller som
uppfödare skicka in på sjuka hundar från egen uppfödning.
Ta tillfället i akt på kennelträffar och hjälp valpköparna med
sjukdomsanmälan. Det finns även ett intresse från Norge att få
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Sammanställning
uppfödarmöten september 2015
Under september hölls flera uppfödarmöten både
fysiska samt via telefon på flera orter i landet. Huvudtemat var RAS och det stora diskussionsämnet
var de avelsrekommendationer som står i RAS och
om de är för högt satta.

1. Är rekommendationerna för RAS för högt
satta?
(Text med fet stil är de rekommendationer som idag står skrivet
RAS. Dessa rekommendationer diskuterades på mötena).
Både hane och tik skall vara minst 2 år vid parningstillfället
och att hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad
och beteende.
Stark enighet i att tik och hane bör vara minst 2 år vid parningstillfället. Ett förslag uppkom om att ändra ”minst 2 år vid
parningstillfället ” till ”helst 2 år vid parningstillfället”.
En diskussion fördes om att till och med vänta upp till 3 års
ålder men problematiken med detta är de tikar som är satta på
foder. Kan då bli svårt för uppfödarna att hinna med 2 kullar på
tiken innan 5 års ålder. Hanarna kan man dock med fördel vänta
längre med. Fördelen med att vänta är att eventuella sjukdomar
kan hinna utvecklas (och därmed slippa sjuka föräldradjur) samt
att mentaliteten hinner visa sig bättre hos hundarna. Eurasiern
mognar sent vilket också kan vara ett argument för att inte ha
för bråttom.

Alla kullar ska inavelsberäknas innan parning. Undvika
kombinationer högre än 2% (dock accepteras upp till 6,25%).
Inavelgraden på 2% känns rimligt tyckte de flesta, det är inte
ofta eurasierkullar i Sverige överstiger detta procentantal. Det
verkar inte vara svårt att hålla sig runt 2% i inavelsgrad.
Det bör förtydligas i RAS att den accepterade inavelsgraden på
6,25% är satt som riktlinje av SKK.
Mer vikt borde läggas vid farfars/barnbarns kurvor och hur
många av dessa som går vidare i avel.

Endast använda hundar med patella grad 0 i avel.
Fortsätta använda hundar med grad 0.
En diskussion uppstod på ett av mötena om att använda
symtomfria hundar med patellaluxation och utesluta de som
har/visar problem med sin patellaluxation ur avel.
På ett av de andra mötena diskuterades just risken med att
börja inkludera symtomfria hundar med patellaluxation (grad 1),
att det i en framtid skulle kunna öka till svårare grad av luxation
(grad 2 eller 3). Det är inte svårt att idag hitta fria individer att
använda i avel därför finns ingen anledning att ändra detta.
Men fler hundar borde undersökas.

Behålla den rastypiska mentaliteten.
Bevara den rastypiska metaliteten vi har idag. Vi vill inte ha
”labradormentalitet” och inte heller ”vassa typer” eller de med
många rädslor. Stabila hundar. Fortsätta jobba för en god
mentalitet.
Följande mening ur standarden borde läggas till i RAS: Eurasier
skall vara självmedveten, lugn och balanserad med hög
retningströskel, vaksam och uppmärksam utan att vara skällig.
Rasen är i avsaknad av jaktlust.
Viktigt är också att i avelsarbetet tänka på att inte para två
individer med stark jaklust/-instinkt.

Behålla rasens goda exteriör genom att använda tikar ställda
officiellt med lägst Very Good i kvalité vid lägst 15 månaders
ålder alternativt ha en mentalbeskrivning (MH/BPH).
Behålla god exteriör. Samma krav på hanarna som för tikarna
var ett förslag som diskuterades ingående på ett av mötena.
Vill man låta sin hane gå i avel är det inte särskilt svårt att ställa
ut sin hund en gång och få ett very good eller att genomföra ett
BPH/MH (det sistnämnda kan dock kräva lite mer planering).

Testikelintyg på hanen om utställningsmerit saknas.
Testikelintyg är krav från SKK så det kan vi inte diskutera. Ha kvar
som det står i texten idag.

Endast använda hundar med A eller B höfter i avel.
Fortsätta använda A och B höfter.
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Endast använda armbågsröntgade hundar med UA i avel.

Vid parning av tik utomlands bör hanen uppfylla våra krav
för avel alt. Vara godkänd för avel i sitt hemlands rasklubb.

Fortsätta använda hundar med UA.

Ha kvar texten som den står idag. Utländska hanar behövs!
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kontrollerar HD, ED och patella. I denna folder måste vi
förklara enkelt och begripligt vad ovan röntgenbegrepp
innebär. Denna folder kan uppfödare då beställa hem och
sända med sina nyblivna valpköpare men vi kan även dela
ut den på hundmässor (Stora Stockholm + MyDog) samt att
den bör finnas på Eurasierklubbens hemsida.

Några tyckte det känns lite tvetydligt i RAS angående detta
– antingen följer man väl vårt RAS eller så följer man sitt eget
lands?

En hanhund får max lämna 5 kullar inom Sverige. Därefter
tillåtas lämna ytterligare 5 om minst 50 % av avkommorna
utvärderats genom röntgen av höfter, armbågar samt kontroll
av patellastatus. Detta sammanställs av hanhundsägaren och
kontrolleras av avelskommittén.
Det rådde enighet på samtliga möten om att ha kvar detta som
det står idag.
Förslag på att man kan lägga till i RAS ”eller totalt 25 valpar”.
Kanske även mentaliteten bör utvärderas om hanen ska få
efterlämna fler än 5 kullar?

Annat från RAS som bör diskuteras inför revideringen 2016?
•

Mera kunskap om de autoimmuna sjukdomarna. Minska
förekomsten av hypothyreos i rasen, kanske skall man
rekommendera att ta prover?

•
Angående ögon, vad skall vi undersöka?
I Sverige undersöks allt vid en ögonlysning medans man i tex.
Tyskland undersöker ögonlock samt extra ögonhår (Distichiasis,
ektropion och entropion.) Detta anses av många inte vara ett
stort problem i rasen. Det viktiga är att det i RAS står med det
som anses vara ett problem i rasen.
•
Varför tas inte diskvalificerande fel upp i RAS?
Borde det inte vara självklart och stå med i RAS att individer
med diskvalificerande fel bör uteslutas ur avel?
Röntgenmål som står i RAS på minst 50 % undersökta
individer.
Hur får vi uppfödarna att uppmuntra valpköparna att röntga?
Satsa på de nya uppfödarna, få dem att inse att det är viktigt
att få valpköparna att röntga. Mer information och mer ansvar
från uppfödarna. Uppfödarna behöver ”pushas på” angående
röntgen och hur viktigt det är att få valpköparna att röntga för
rasens skull.

2. Övrigt
Uppfödarträffarna är ett bra forum att diskutera i.
Det uppstod en del frågor kring hälsoregistret och om det
lämnas in uppgifter på sjuka hundar.
Hur kan avelskommittén på ett bra sätt få ut information till alla?
Bra att fortsätta påminna i Eurasierbladet tyckte några.

3. Avelskommittén planerar en uppfödarkonferens 2016. Förslag på plats, datum, ämnen,
föreläsare.
Flera förslag gavs att träffas någonstans i Stockholmsområdet,
gärna platser nära en flygplats (Bromma, Arlanda).
Tidsmässigt gärna under hösten, oktober.
Önskemål på ett inte allt för späckat schema.
Förslag på ämnen att diskutera/föreläsningar:
•

EPI

•

Sköldkörtelproblematiken

•

Jaktinstinkt (bör man para 2 eurasier som jagar?)

•

Eurasier och mat (bör man para en tik med dålig
matlust med en hane som är likadan?)

•

BPH/mentaliteten

•

Ögon

•

Föreläsning om valpberikning och forskningen kring
detta.

•

föreläsare med efterföljande diskussioner. Mindre grupper
så alla får komma till tals.

•

Ett annat tips för att få fler att röntga är att anordna träff för
kullsyskon. Uppfödaren kan då samtidigt boka en gemensam
röntgen av dessa hundar. Trevligt för några kullsyskon att ses
och ta promenad ihop och sedan åka tillsammans till djursjukhuset och röntga (uppfödaren kan då hjälpa till att fylla i papper
om ägarna känner sig osäkra). Samma gäller armbågsdysplasi
och patellaluxation. Vid sådana träffar kan uppfödarna även ta
tillfället i akt att hjälpa ägarna att fylla i sjukdomsanmälan till
hälsoregistret om det skulle finnas hundar med dessa kriterier.
Det är mycket viktigt att framförallt uppfödarna ser till att bidra
med sjukdomsanmälningar på hundar från deras uppfödning till
avelskommittén.
•

Per Jensen föreslogs som föreläsare.

Avelskommittén

Vi bör ta fram en eurasierfolder likt ”Välkommen Valp”
som det pratats om tidigare. Med information om rasen
och som betonar hur viktigt det är att man röntgar och
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Kallelse till årsmöte
för

Svenska Eurasierklubben
Söndagen 6 mars 2016, 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 lättare kan beräkna fika. Tack!
sekreterare@eurasierklubben.se eller 073-0735549

Upprop från valberedningen
Svenska Eurasierklubben (SvEuk) är en rasklubb inom SSUK (specialklubben för spetsar och urhundar) som arbetar för att bevara
eurasiern som en sund och vacker hundras. SvEuk anordnar interna aktiviteter för sina medlemmar såsom hundträffar, aktivitetshelger,
föreläsningar och utställningar samt ger ut en klubbtidning ”EURASIERbladet” fyra gånger per år.
För att klubben ska kunna fortsätta med sin verksamhet behövs personer som vill engagera sig i detta. Ju fler som jobbar desto mindre
tid behöver varje person lägga ner.
Svenska Eurasierklubben strävar efter god stämning och hög kamratanda- ALLA eurasierägare skall vara välkomna till oss och våra
aktiviteter, både som ny och mer erfaren hundägare.

Klubben söker nu efter nya förmågor/personer till olika poster inom styrelsen.
Styrelsens medlemmar behöver ha en god integritet och ska själva vara villiga att sprida och följa SvEuks och SKKs riktlinjer och regler
beträffande avel och uppfödning, hundhållning samt rasens specifika egenskaper (mer om föreningens mål och verksamhet finns i
stadgarna på www.eurasierklubben.se under ”om klubben” och ”styrelsen”).
Du som vill engagera dig i styrelsearbetet och därmed kunna påverka rasklubbens verksamhet hör av dig till valberedningen genom
att kontakta Sara Ljusterfors på valberedning.sk@eurasierklubben.se, Yvonne Nordén på valberedning@eurasierklubben.se eller
Helen Tobin på valberedning1@eurasierklubben.se
Styrelsen söker även personer som är intresserade av att ingå i de olika kommittéerna.
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Eurasierhelgen på
Överlida camping!

Helgen den 25 – 27 september gick vår eurasierhelg åter av stapeln och även denna gång hade vi
det toppenbra på alla sätt! Vädret visade sig återigen från sin bästa sida och jag tror att vi alla njöt
av en härlig gemenskap med många skratt under
hela helgen.

Vi, Jeanette & Hasse, vill här passa på att tacka alla deltagare för
en riktigt härlig helg fylld med goa skratt, nya bekantskaper, ja
listan kan göras lång men det är ju precis som talesättet säger
”det är gästen som gör festen”. Hade ni inte bjudit på er själva på
det underbara sätt ni gjort så hade inte denna helg blivit så bra
som den blev, tack till er alla och vi hoppas vi syns igen nästa år!
Jeanette & Hasse Dyberg

Fredagen var ankomstdag och då hände inte så mycket mer
än allmänt mingel och gemensam hundpromenad. Lördagen
däremot var späckad med aktiviteter som veterinärföreläsning
om vaccinering, prova-på agiltity, kontaktträning, ringträning
samt skojutställningen Överlidahunden 2015.
En härlig hunddag på alla sätt som avslutades med en gemensam grillkväll vid långbord ute i det fria.
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Träningstips från Överlida

Här är några enkla men effektiva kontaktövningar
som vi gjorde på Överlida-träffen i september. Inte
sällan är ju en eurasier lite av en ögontjänare, finns
det inget som är värt att komma för så kan man
lika gärna låta bli. Att själv vara i rörelse kan vara
ett sätt att göra det roligare för din eurasier att hålla bra kontakt med dig och komma på inkallning,
och det ger mer energi åt både dig och hunden.
Gå baklänges
Håll din hand med flera godisbitar i (eller båda händerna om
du inte behöver hålla i kopplet) framför dina lår och backa
några meter. Hunden följer efter. Mata under tiden, och beröm
hunden med rösten.

Vänd framåt
Direkt efter du backat, gå framåt igen med raska steg, se till att
du har hunden på din vänstra sida.

Jaga handen
Det här är en övning som Madde Svensson visade mig på
eurasierhelgen i Karlstad. Kort efter det var jag på en workshop
med Maria Brandel där hon använde ”jaga handen” i alla möjliga
situationer där hunden får belöning. Principen är att istället för
att ge en godis på vanligt sätt, dvs att du stoppar in godbiten i
munnen på hunden, så lägger du den på din öppna handflata
och rör handen från hunden så att den får anstränga sig för att
fånga godiset. Säg ”Ta den!”. Snurra runt med handflatan öppen
och låt din eurasier kämpa för att fånga godisbiten. Träna först
nära, sedan på lite längre håll, din hund kommer att komma
springa fram till dig när du visar handflatan!

Gå fint
Din hund kommer att gå fint vid sidan av dig och söka ögonkontakt, passa på att belöna innan den tappar intresset. Belöna
omväxlande med rösten och med godis, och träna på uthålligheten, så att hunden kan gå fint kortare och längre sträckor.

Text och bild: Anna Frisk, Allmänlydnadsinstruktör
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Eurasier och chow-chow

-skillnader och likheter
-skillnader och likheter
Här är tredje och sista delen i vår miniserie om
skillnader och likheter mellan eurasier och de tre
ursprungsraserna som den skapades från. Texten
är en intervju med Glenn Kvarnström, som har varit
ägare till eurasiern James (Leiionspitz Quintus) som
han miste i mars. I juli tog han hand om en chowchow som behövde omplaceras.
Beskriv din eurasier
Jag fick min James när han var 1år och 2 månader och fick vara
vid hans sida tills han blev 9 år och 6 månader. Jag hämtade
honom hos kennel Leiionspitz i Siknäs, han hade varit hos en
familj i Norge först men kom tillbaka till Marita och Göran. Det
var en kompis i Stockholm som ringde och sa att det fanns
en hund som skulle hem till mig! Så jag åkte upp för att se på
honom och det var inget jag ångrat för han var så underbar.
James var en mycket lugn och trygg hund. Han gick nästan hela
tiden utan koppel och han ville vara med överallt så att han inte
missade något. Han var mycket barnkär och vaktande när det
fanns en barnvagn bredvid honom.
Hur kom det sig att du skaffade chow-chow?
Det blev bara så. Jag var och hälsade på hos uppfödaren och
nya James kom inte överens med de andra hundarna. Han gick
alltid ensam i sin hundgård och det tycker inte jag är ett bra liv
för en hund.

Foto: Jasmine Grönborg
Beskriv nya James
Han är 5 år och jag har haft honom i 3 månader nu. Han var en
hund som var van vid att gå i hundgård så jag fick jobba mycket
med honom. Nu är han mycket bättre så nu går han lös för det
mesta, och jag har honom med på jobbet som jag hade med
gamla James. Han var mycket reserverad mot vuxna personer
innan men det går bättre nu. Han är mycket envis och han
provar min gräns för det mesta, men det är bara för mig att visa
vem som bestämmer.
Skillnader eurasier - chow-chow?
Den skillnaden som är störst är att det är mycket mer blött på
golvet då nya James dreglar mer och har mer päls runt munnen
som blir blöt när han dricker.
Chow-chowen är mer envis än vad min eurasier var. Den är även
mer reserverad mot nya människor. Han tycker om andra hundar
och vill gärna hälsa på alla men han är undergiven i början. Men
den är lika lugn nu när den känner sig trygg. Sedan har den
kortare nos så den låter mer för den har svårt att andas.
Det är lättare med en eurasier än chow-chow med både päls och
uppfostran. Nya James är tillgiven på hans egna villkor men det
var min eurasier med så där är de lika. Så med tillgivenhet ser jag
ingen skillnad på raserna. Han tycker om promenader, men inte
bus och lek, och det saknar jag.
Luktar det mer "hund" om en chow-chow? (eurasiern luktar ju
inte, jag har hört att det ”luktfria” kommer från keeshonden)

Så chow chowen hade också namnet James?
Japp, det blir inte som man planerat ibland.
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Den luktar mer hund för det mesta, inte bara när den är blöt. På
grund av att den dreglar så är det lite lukt från den runt ansiktet.

Hur är det med jaktlust?
Nya James har ingen jaktlust vad jag märkt av ännu. Katter har
han sett men det är något jag började jobba med direkt när
jag fick honom för många av mina vänner har katt. Och rådjur
vill han bara skälla på men stannar kvar bredvid mig. Eurasiern
jagade bara ekorrar men var arg och morrade på rådjur och
älgar när han var i bilen, men var tyst och tittade när han var ute
och då var han lös.
Nästa hund, blir det en chow-chow eller en eurasier?
Det blir en eurasier som valp för att jag älskar denna ras och vi
hör ihop!

Intervju: Anna Frisk

Foto: Sara Ljusterfors

Fakta chow-chow
I Kina har hundrasen chow-chow funnits i tusentals år. Rasen var
främst var mans hund och användes till jakt, drag, klövjning och
vakt. Den användes också för att vakta templen i Kina. De första
exemplaren kom till Europa redan på 1700-talet. Den är släkt
med den nordiska spetsen, men har också något av mastiff i sig.
Chow-chow bör först och främst ses som en ren sällskapshund,
även om enstaka individer har lyckats inom agility, spår,
bruksprov och liknande.
Chow -chow är en lugn, stabil, och tystlåten ras. Den kräver inte
så mycket från sin ägare så den passar den som önskar en trevlig
lojal sällskapshund. Det ligger inte i dess natur att lyda sin ägares
minsta vink.
Det är ingen hund man cyklar eller springer med, men den följer
oftast gärna med ut på långpromenader och uppskattar om den
har tillgång till att kunna få ligga ute i trädgården.
Till temperamentet är den självständig och trofast men aningen
reserverad. Det är inte en hund som tycker om att stå i centrum
utan är lite mer tillbakadragen till sin natur och en god vakthund.
Källa: skk.se
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Del 2: Höftledsdysplasi
I förra numret av EURASIERbladet kunde ni läsa
om patellaluxation och vad det kan innebära. Vi
fortsätter denna artikelserie genom att i detta
nummer skriva om höftledsdysplasi (HD).
Dysplasi kommer från det grekiska ordet dysplasia som betyder
felaktig utveckling. Denna felaktiga utveckling av höftleden kan
drabba ena höften eller båda två. Karaktäristiska tecken på HD
inkluderar försenad förbening av lårbenshuvudet, slapphet i
leden och att lårbenshuvudet och höftledsgropen inte överensstämmer. Missförhållandet kan orsakas av en för grund ledskål,
förändring av höftledskulan eller dess hals, benpålagringar
(så kallade osteofyter) eller en luxation av lårbenshuvudet.
Höftledsskålen ska vara så djup/välvd att den omsluter minst
hälften av lårbenshuvudet (ledkulan) för att det inte ska bli
någon felaktig belastning i leden.
Höftleden stöds i sin tur upp av muskler, ligament och en
kapsel där alla delar måste utvecklas överensstämmande för att
säkerhetsställa ledstabilitet. Detta är speciellt viktigt under de
första 60 dagarna efter födsel, före benbildning när vävnaderna
fortfarande är böjliga och lätt deformeras.
Slapphet i höftleden kan leda till onormal viktbelastning
med slitage på ledbrosket. Dessa förslitningar av ledbrosket
(osteoartrit) kan till slut ersättas av benvävnad (osteofyter) som
ett resultat av kroppens försök att reparera broskskadorna som
uppstått. Detta kan leda till att ledytans form förändras.
Rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens
uppväxttid, framförallt utvecklas HD under den snabba
tillväxten mellan fyra och tio månader. Höftledsdysplasi är en
relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser framförallt
hos de tyngre, snabbväxande raserna.
Först när skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas
utseende med hjälp av röntgen.
Symtom
Det går inte att enbart via en röntgenbild utläsa om en hund har
besvär av sin HD. En hund som har utvecklat HD, kan få problem
av varierande grad men inte alltid. Det finns hundar som är halta
och visar andra tecken på smärta trots att de bara har en lindrig
dysplasi, medan enstaka hundar med kraftig dysplasi uppträder
helt symptomfria. Hur tillvida hunden kommer utveckla kliniska
symtom är i första hand beroende på graden av HD men också
till stor del av hela hundens konstruktion och funktion dvs. om
hunden är sunt byggd och kan röra sig riktigt och effektivt.
Rätt motion och utfodring samt hundens vilja att röra på sig är
många gånger avgörande.
Generellt sett har små hundar mindre problem av HD än större
och tyngre hundar. Inom de medelstora och storvuxna hundraserna kan man säga att hundar med HD grad C sällan visar
tecken på smärta eller hälta vid ung ålder. De får dock i regel
med tiden små pålagringar i leden och i enstaka fall inskränkt
rörelseförmåga när de blir gamla.
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Hundar med HD av grad D eller E kan vara kliniskt friska eller ha
relativt lite besvär men många utvecklar så småningom tecken
på smärta och rörelseinskränkning, särskilt när de blir äldre.
Om hunden hålls i god kondition och med rätt typ av träning
kan en hund med måttlig HD (D) som är anatomiskt sunt
konstruerad oftast uppnå en lika hög levnadsålder utan smärtor
som en HD-fri hund. Men man ska vara medveten om att en del
hundar med måttlig HD också kan uppvisa tydliga tecken på
kliniska symtom av defekten.
Hundar med stark HD (E) har större risk för att få kliniska
problem. För några kan stark HD vara direkt invalidiserande och
ibland kan avlivning i dessa fall vara bästa utväg. Men även här
är det många hundar som fungerar normalt och kan vara aktiva
långt upp i åldern utan tecken på smärta trots stark HD.
Rätt och jämn motion viktigt
Överdriven motion som långa turer i djup snö, tunga drag,
rivstarter, tvärstopp och hastiga vändningar, som till exempel
agility rekommenderas inte. Intensiv lek med andra hundar
samt pinn- och bollkastning bör också undvikas för hundar som
har höftledsdysplasi och som har utvecklat osteoartrit.
Träning utan koppel i måttligt svår terräng tidigt i livet har visat
sig ha en skyddande effekt mot diagnostiserad höftledsdysplasi
(Krontveit et al., 2012). Denna typ av träning kan vara till nytta då
den stärker muskler och förbättra rörelsen i höftleden. Träning
både med och utan koppel men framförallt är vattenmotion en
idealisk träningsform som förhindrar atrofi av musklerna som
stödjer höften samtidigt som det inte belastar leden negativt.
För de hundar som inte föredrar vatten är sand, mjukt gräs och
stigar bättre alternativ än asfalt.

FAKTARUTA
Gradering av höftledsstatus sker enligt normer fastställda
av Fédération Cynologique Internationale (FCI). Normerna
bygger dels på passform mellan höftledskula och
höftledsskål, dels på djupet av skålen dvs. hur djupt
höftledskulan ligger inne i skålen. Lederna graderas i 5
grupper:
A normala höftleder grad A
B normala höftleder grad B
C lindrig dysplasi
D måttlig dysplasi
E höggradig dysplasi

Vid svårare besvär orsakade av HD finns möjligheten att på
unga hundar göra operativa ingrepp, som kan förbättra deras
livssituation. Denna bedömning måste dock göras av ortopedspecialister. Det finns flera sätt att gå till väga operativt. Det
mest dramatiska ingreppet innebär att man byter höftled och
sätter in en konstgjord. Detta är en komplicerad och kostsam
metod men resultaten ser än så länge goda ut.
En mindre drastisk operation går ut på att operera muskulaturen
runt höftleden så att lårhuvudet blir placerad korrekt i höftskålen. Detta kan reducera smärtorna i leden så mycket att hunden
slutar halta även på lång sikt. Detta förutsatt att höftskål och
lårhuvud har normalt djup och utseende samt att det är väldigt
lite eller inga förkalkningar i leden.

105o

< 105o

Orsaker till HD hos hund
Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl
arv som miljö. Arvsgången är komplex vilket innebär att även
hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan producera
avkommor som utvecklar HD. Risken för att hund med normala
höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om
dess föräldrar och/eller syskon har HD. Anlagen för höftledsdysplasi ärvs ner genetiskt men uttrycket av dessa gener kan
modifieras av ett flertal miljöfaktorer. Dessa faktorer orsakar inte
höftledsdysplasin, men har betydelse för hur den yttrar sig och i
vilken allvarlighetsgrad.
Detta betyder att en individs fenotyp (synliga egenskaper) inte
behöver stämma överrens med dess genotyp (genuppsättning).
Två individer med samma ”dysplastiska” genotyp kan ha olika
fenotyper, det vill säga en hund kan uttrycka dysplasin medans
den andra inte gör det, på grund av miljöfaktorer.
Utfodring och dess innehåll har också visat sig spela roll i
utvecklingen av HD.
Då skelettet växer sker olika cellaktiviteter samt differentiering
av celler. Detta kan påverkas av vad hunden äter. Höftledsdysplasi är associerat med snabb tillväxthastighet och överbelastning av skelettet.
Överskridande energikonsumtion (oavsett om det kommer
från fett, protein eller kolhydrater) kommer hos den omogna
individen att öka skelettillväxten och kroppsvikten mer jämfört
med de som utfodras normalt eller med begränsad giva. Detta

ökar frekvensen och allvarlighetsgraden av höftledsdysplasi hos
genetiskt predisponerade hundar.
Överutfodring är mest kritiskt under de första sex månaderna
hos valpen, samt hos de individer som har snabb tillväxt.
Övervikt ger större belastning på lederna och hos hundar med
höftledsdysplasi kan felbelastningen göra tillståndet värre.
Med extra vikt att bära och då överrörlighet i lederna existerar
kan det leda till broskskador, mikrofrakturer, frisättning av
inflammatoriska mediatorer och slutligen de förändringar som
är förknippade med osteoartrit.

> eller = 100o

> eller = 90o

> eller = 80o

För höga halter av kalcium och D-vitamin i fodret har setts
inverka negativt på utvecklingen av HD.
Ett för högt kalciumintag påverkar osteoklasternas aktivitet att
bygga upp nytt hårt ben. Minskad osteoklastaktivitet leder till
en försenad mognadsprocess av det unga skelettet.
Eftersom vitamin D ökar tarmabsorbtion och njurabsorbtion
av kalcium så har överdrivet intag av vitamin D liknande effekt
som för högt kalciumintag. Överskott av kalcium och vitamin D
i foder kan alltså bidra till utvecklingen av höftledsdysplasi hos
genetiskt predisponerade individer och bör därför undvikas hos
unga, snabbväxande hundar.
Proteinets inverkan på höftledsdysplasi verkar inte ha så stor
betydelse. I en studie gjord 2001 har ett högt proteininnehåll i
dieten ingen bevisad effekt på skelettutvecklingen så länge det
inte sammanfaller med övervikt och är en del av en balanserad
kost.
Undersökning av höftlederna
Röntgenundersökning för officiell bedömning och registrering
hos SKK sker efter 12 respektive 18 månaders ålder beroende på
ras. Hos både människa och hundar har konstaterats att slapphet (subluxationstendens) mellan höftledskula och höftledsskål
hos unga individer kan bidra till utvecklingen av HD. Av denna
anledning måste samtliga hundar medicineras före undersökningen så att de är fullständigt avslappnade vid röntgentillfället.
					forts. nästa sida
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Hundar med kvarvarande muskeltonus har förmåga att
”gömma” denna subluxationstendens och därmed vid avläsning
ge sken av att ha en bättre höftledsstatus.
Röntgenundersökning kan aldrig bli en exakt metod för
fastställande av en hunds höftledsstatus. Några helt tillförlitliga
mätmetoder för de olika graderna av dysplasi finns inte. Styrkan
med denna typ av röntgenundersökning är att det är möjligt att
undersöka väldigt många hundar på ett relativt enkelt sätt och
att resultaten är offentliga.
Avel
Som tidigare nämnts är arvsgången vid HD komplex.
En generell rekommendation är att inte använda hund med HD
i avel och i flera hundraser är det heller inte tillåtet. Av SKKs registreringsregler framgår vilka krav som ställs på föräldradjuren
i varje ras för att en valpkull ska kunna registreras. Hos eurasier
gäller registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som
ej har officiell höftledsstatus. Giltigt resultat ska föreligga innan
parning enligt SKKs grundregler.
Läget hos eurasier
Inom vår ras ser HD statistiken bra ut. Av hundar undersökta
och födda 2010 hade 88% (66%+22%) HD A eller B, 4% HD
C och 8 % HD D. Av undersökta hundar födda 2011 hade
91,1% (67,2%+23,9%) HD A eller HD B, 7,5 % HD C och 1,5%
HD D. Undersökta hundar födda 2012 hade resultaten 89,3%
(66,7%+22,6%) HD A eller HD B, 6,5% HD C, 3,2% HD D och 1,1%
HD E.

Tyvärr är än så länge rasklubbens mål på minst 50 % HDundersökta hundar inte nådd.

Text och illustration: Sara Ljusterfors
Källor:
http://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/
kontroll-av-leder/
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/registreringsregler_R42.pdf
Astrid Indrebø, veterinær fagsjef i Norsk Kennel Kub, leder av
Helseavdelingen (februar 2013)
http://web2.nkk.no/filestore/Artikler_om_helse/Informasjonom-HD-og-HD-indeks.pdf
Förebyggande och behandling av höftledsdysplasi hos hund
http://stud.epsilon.slu.se/4539/7/floberg_e_120709.pdf

Annonsering kennelregistret 2016
Hej uppfödare och medlem i Svenska Eurasierklubben!
Styrelsen har beslutat om nya rutiner gällande annonsering och betalning för
kennelregistret på klubbens hemsida och i Eurasierbladet.
Det kommer inte att skickas ut någon faktura för 2016 utan det är upp till var och en att senaste 15 januari 2016
betala in annonspriset på 200 kr/kalenderår för kennelregistret om man vill stå med i registret 2016.
Betalningen ska vara klubben tillhanda senast 15 januari 2016. Därefter tas annonsen bort om betalning ej inkommit.
Viktigt att ange att betalningen gäller kennelregistret och kennelnamn.
Givetvis går det att betala under året och man kommer då med igen så snart betalning finns registrerad hos klubben.
Kennelregistret
Med i förteckningen i Eurasierbladet och på klubbens hemsida. Gäller kalenderår.
För att stå med på uppfödarregistret krävs medlemskap i Svenska Eurasierklubben.
Uppfödarregistret på hemsidan samt i tidningen med samma text – avgift 200:- per kalenderår.
Betalas till klubbens bankgiro 5101-5030.
Viktigt att ange kennelnamn och att det gäller kennelregistret.
Du ansvarar själv för att uppdatera webmaster och redaktion vid ev. ändringar av uppgifter.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen SvEuk

Eurasierspecialen
2016
Pingsthelgen 13-15 maj
Plats: Orsa camping
Domare: Mats Jonsson
Reservation för domarändring vid högt antal anmälda hundar
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 campingplatser som inte går att förboka så att det alltid ska finnas platser
för den som vill bo på campingen.
Boka din plats på 0250-46200
Se också www.orsacamping.se
För mer information håll koll på klubbens hemsida och i nästa nummer av Eurasierbladet.
Välkomna!
Styrelsen & utställningskommittén

Rasmonter på MyDog
Under My Dog, den 7-10 januari 2016, kommer Svenska Eurasierklubben att ha en rasmonter under alla fyra dagarna.
Montern kommer vara bemannad mellan 09:00-17:00 varje dag.
Kom gärna till montern och hälsa på oss! Eurasier kommer även att delta i en rasparad som är varje dag vid kl 14:00 i stora ringen.
Vi söker även folk med klappvänliga eurasier som kan tänka sig att stå ett eller fler pass i montern under helgen, passen är 3 timmar
långa och ni kommer inte stå själva. I montern representerar ni klubben och rasen, svarar på frågor från rasintresserade och låter folk
få klappa monterhundarna.
Hör av dig till Christina Haggren på tlf: 076-1816121 eller på mail: c_haggren@live.se om du är intresserad.
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När en blir fler
Känslan är underbar när man skaffat sin första
eurasier. Hunden blir en självklar del i familjen och
i många fall blir det en livsstil. Efter ett tag kommer
kanske tankar på hur det skulle vara med en till
hund. Kanske har man redan tagit steget och har
två hundar men känner att en till vore härligt.

Helenas främsta tips när man ska köpa en till hund är att man
tar kontakt med sin uppfödare, berättar om sina nuvarande
hundar och ber om hjälp att hitta en valp. Uppfödaren känner
sina valpar och kan ge råd och se vilken hund som har en bra
förutsättning tillsammans med dina hundar. Efter att den nya
hunden blir en medlem anpassas flocken.

Oavsett så finns det frågor förknippade med att ha flera hundar.
Hur ska jag förbereda mig och vad ska jag förvänta mig? Precis
som ingen familj är den andra lik så är även individerna i den,
både människor och hundar unika med sina egna personligheter. Olika individer har olika kemi och det går inte att förutsäga
en mall som passar alla. Men tips och råd kan vara hjälpsamma
och olika hundar kan ge olika erfarenheter. För att försöka ta del
av erfarenheter har jag intervjuat några av dem som redan tagit
steget.

–Har man flera hundar kan de ta på sig olika roller. Någon blir
flockens clown som alltid hälsar och spexar, den andra kanske
drar sig undan lite mer och blir den som trivs själv. Med en hund
blommar individen upp mer som person. Att ha flera hundar
leder till att de blir mer som en flock, de blir mer präglade på
varandra. Det kan göra promenader svårare, speciellt om de är
lösa. Två hundar är ganska präglade på ägaren och ser de en
hare kan man ropa tillbaka dem. Med till exempel fem hundar
blir det mer utav en flockenergi, springer en iväg följer de
andra. Flockenergin blir stark. Det kräver att man som ledare är
kraftfull, tydlig och trygg samtidigt som man är konsekvent och
påminner hundarna.

Helena Jansson har erfarenhet från flera eurasier, både
valpar och vuxna hundar i sin roll som uppfödare. När hon har
introducerat nya hundar i hemmet har hon försökt göra det till
en naturlig del.
- När du introducerar en ny hund, ta bort mat och leksaker som
någon kan vilja vakta och introducera det en senare gång när
alla känner sig trygga. När man kommer hem med den nya hunden kan man ha någon som väntar i hallen, redo att hjälpa till
att gå på en promenad med hundarna. Då får hundarna känna
av varandra. Läs av hur hundarna beter sig på promenaden.
Tänk att du som ägare bestämmer vem som är välkommen, det
är inte upp till dina hundar att avgöra det. Som ägare känner du
dina hundar, vilken roll de har och kan läsa av hur de reagerar
och vilka signaler de sänder ut. Beter sig hunden på ett sätt som
inte är okej får man ta kontroll över situationen. Gör någon hund
något bra, låt den ta initiativ. Olika hundar beter sig olika. Är det
en dominant vuxen hund man tar in är ett tips att ta den på prov
om man har fler hundar. Valpar kan vara lättare då de sänder ut
valpsignaler, som ofta är undergivna vuxna hundar. En valp kan
också mäta sig efter några månader men ofta anpassar de sig till
att vara lägst i rang.

Något Helena rekommenderar för att få en lugn start för den
nya hunden är Adaptil. Den pluggas in i vägguttaget och
utsöndrar samma feromoner som den diande tiken. Det finns
även som halsband som kan användas för en valp som har en
lång resa till nya ägaren. Det skapar ett lugn i huset.
- Ett annat tips när man introducerar en vuxen hund är att
aktivera hundarna tillsammans. Gå en kurs, promenad eller
hitta på något, det tar bort fokus från varandra och stimulerar
hundarna.
Att ha flera Eurasier är något som gått bra i Helenas fall, allt har
löst sig.
- Jag har aldrig upplevt det som jobbigt, eurasier är väldigt
lugna. Mina hundar kan lägga sig och sova när jag får besök
trots att de är många. Det är underbart med flera eurasier. De
får ett annat tänk än två och tre eurasier, det blir mer av ett
flocktänk, men det har sin charm. Mina råd är att: känn efter
innan du skaffar fler hundar, låt det ta tid. Tänk också efter så att
du har tid för de hundar du skaffar. Men nyckelorden tror jag är
trygghet, motion, lite Adaptil och en bra uppfödare, så löser det
sig. För det finns bara ett fel med Eurasier, de är vanebildande
och man vill bara ha fler, avslutar Helena.

Lena Frisk och hennes man Kenth är idag ägare till fyra hundar,
tre Eurasier och en Miniatyrbullterrier. Äldst är deras Eurasiertik
Greta som är 6 år. Hanen Hilding är 4 år, tätt följd av Birger 3 år.
Helge 2 år flyttade ifrån dem tidigare under hösten. Minst och
yngst är Miniatyrbullterriern Ebba 1,5 år. Hela familjen utgörs av
Lena, Kenth, barnen, hundarna och andra djur.

Flockkänslan är hög hos Helena Janssons tre eurasierflickor när de
spanar efter ekorrar. 		
Foto: Helena Jansson
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- Vi har försökt komma hem på dagen när vi hämtat dem som
valpar, för att låta valpen landa lite hos de andra. Jag upplever
att hundarna har olika roller men att de anpassar sig när det
kommer till fler hundar i familjen. Greta skaffade vi när vi hade
kvar en äldre dominant blandrastik, som Greta tog över rollen

som alfahona efter. När Hilding ett par år senare kom in blev
han uppfostrad av Greta och när sedan Birger kom blev Hilding
också en trygg ledare, en alfahane. Birger visade tydligt att
han var undergiven och var också den som varnade och var
uppmärksam och vaktade. När vi skaffade Helge tog han över
Birgers roll som varnare. Birger intog en roll som medlare och
är mycket duktig på att se till att flocken är sams. Vi har överlag
låtit hundarna göra upp sina roller. Vi behandlar alla med
respekt, men den som är högst i rang är den vi ger mest stöd.
Den hunden som är högst i rang får mat först och hälsa först.
När man tar in en ny valp i hemmet, låter vi de äldre ha sina
gränser. Självklart ska de vara snälla mot valpen, men de får säga
till att det inte är okej att komma och stjäla mat till exempel.
Trots att valpen är söt ska man inte ge den några förmåner
framför de äldre hundarna. Man måste vara tydlig med att alla
skall ha sin beskärda del av uppmuntran, och helst efter rang.
De lär varandra.
Lena tycker att kemin mellan de olika individerna är en viktig
del. - Just med våra hundar är Birger väldigt lyhörd och det gör
att de går ihop. Han har inte muckat med den äldsta hanen och
är väldigt duktig på att läsa av de andra hundarna. Vår fjärde
eurasier, Helge hittade aldrig riktigt sin roll i flocken. Han ville
inte acceptera den rollen han fick. Han har idag ett annat hem
där han mår bra som ensamhund.
Några tips Lena tycker är viktiga trots att man har flera hundar,
är ensamträning och egen tid.
- Det kan hända något som gör att man måste åka iväg med
några hundar, till exempel till veterinär. Då måste de kunna vara
själva. Vi har tränat ensamträning med våra hundar för att det är
viktigt att det fungerar. Det är också viktigt att ge varje hund en
egen stund då och då. Det ska man ha tid till, att göra att varje
hund får egen tid där den känner sig sedd. Man kan till exempel
gå en valpkurs, kurs eller träna något för att skapa kontakt.
-Flera hundar är mysigt och vi har en snäll flock. Det blir en
närmare relation med en hund, det är ju bara du och din hund.
Flera hundar präglas ju även av varandra. Men man märker att
de har roligt tillsammans. Just våra hundar är ganska nära i ålder,
det skiljer cirka ett år på dem. Jag har hört att det helst ska vara
lite större ålderskillnad, men det är inget jag kan bekräfta i vårt
fall. När man tar in en ny hund i flocken känner man sina hundar
bäst, ta hjälp av uppfödaren för att välja en hund som passar in i
flocken. Det blir allt viktigare att klara av att vara en trygg ledare
ju fler hundar man skaffar. När man släpper flera hundar lösa
beter de sig mer som hundar. Du måste vara en tydlig ledare för
att locka in tre hundar jämfört med en. Att vara en tydlig ledare
gäller även i vardagen. Tänk på att de här hundarna kan vara
ulliga och gulliga men det är viktigt att vara tydlig med dem.

Marita Carlstedt har erfarenhet från flera vuxna hundar och
valpar i sin roll som uppfödare.
-När man introducerar en ny hund är det viktigt att själv vara
lugn och trygg. Mina hundar är vana vid folk och hundar som
hälsar på så de tycker det är naturligt. Nya hundar kan komma
in i flocken och de är väldigt duktiga på att anpassa sig. När det
kommer nya hundar är de unga hundarna lite mer nyfikna och
leker. En av mina yngre tikar till exempel tar emot nya med

Marita med några av hundarna i sin eurasierflock
Foto: Göran Carlstedt
öppna armar. Hennes reaktion är att: Nu kommer lekkompisar!
De äldre blir lite mer avvaktande och bryr sig inte lika mycket
om de nya hundarna som kommer. Det vanliga med en ny hund
är att den håller sig tillbaka och kollar av flocken eftersom den
inte känner dem. Efter några veckor däremot, testar de sig lite
för att kunna hitta sin plats i flocken. Som flockledare och ägare
gäller det att tala om vad som är rätt och fel utan att lägga sig i
för mycket. Unga hundar testar sig, till exempel unga tikar som
retas för att se om de kan ta sig upp i rang. Där får man lära
känna sina hundar, är det något mindre kan de lösa det själva
men självklart får man ibland sätta gränser.
Trots det finns det gånger när problem och bråk som uppstår
inte går att lösa. Något Marita också har erfarenhet av.
-Har man två hundar som inte går ihop är det svårt att undvika
om de verkligen ryker ihop. Då får man ifrågasätta hur alla mår
av detta. Många gånger kanske människor vill försöka in i det
sista, men man kan inte lösa allt. Då kan den bästa lösningen för
alla vara att omplacera hunden.
Har man flera hundar blir de som en flock.
-Man märker det på hur de pratar och de får en rangordning, de
får olika uppgifter. Någon är den som är lektant, någon vaktar
gården, någon styr flocken och vissa följer med. Man kan märka
vem som har vilken uppgift, vem som är ledare har inte bara
med ålder att göra. De är flera stycken men har jag pli på mina
hundar i vardagen, jag cyklar med dem och då håller jag i kopplet och styr dem med rösten. Jag kan gå med mina hundar lösa
utan att de sticker iväg. Men det är också min personlighet. De
märker att jag är tydlig och väldigt kraftfull och det blir lätt att
läsa för hundarna. Men där är alla människor olika som personer.
En annan person kanske hundarna reagerar annorlunda på.
-Generellt skulle jag säga att flera tikar går bra att ha, men har
man flera hundar som man avlar på kan det bli svårt att ha flera
hanar. I mitt fall känner jag att det är lugnare med en hane i en
flock tikar. Den erfarenhet jag har från valpköpare som har fler
hanar är dock att de inte har så mycket problem. Främst se till
din egen erfarenhet när du skaffar en till hund och ha inte för
bråttom, låt det gå lite tid emellan dem. Låt individen du har bli
vuxen för att minska risken för problem. Med flera hundar är det
också viktigt att som ägare inte glömma individerna i flocken.
Alla behöver sin egen tid trots att de är flera stycken.
Text: Camilla Norberg
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Rävskabb-Sarcoptes hos
hund

Svepelektonmikroskop bild av Sarcoptes scabiei i färd med att gräva sig fram igenom hudlagren. 			

En av de vanligaste hudsjukdomarna hos våra
hundar idag är den så kallade rävskabben. Den
orsakas av ett parasitärt kvalster, Sarcoptes scabiei,
som även kan infektera andra djurarter, inklusive
människor. Sjukdomen hos hund kallas i Skandinavien ofta rävskabb, på grund av att sjukdomen
spreds från vilda infekterade rödrävar till hundar
med början från mitten av 1970-talet. Före det
hade sjukdomen inte på mycket länge funnits här,
varken bland rödrävar eller hundar.
Den variant av Sarcoptes scabiei som infekterar rävar smittar
visserligen människor men ger då i allmänhet endast kortvariga
besvär, så kallad skenskabb. Kvalstret kan inte fortleva och
föröka sig på de värddjur som är främmande för dem. Dock har
skabbkvalstret från räv framgångsrikt smittat flera andra vilda
djur i Sverige, till exempel varg, lo och mård.

Livscykel för rävskabb (Sarcoptes scabiei). Utvecklingen tar cirka två
veckor från ägg till adult. 		
Bild: Katarina Näslund/SVA

Foto: SVA/SLU

Sarcoptes scabiei är ett kvalster och tillhör, liksom fästingarna,
spindeldjuren. Skabbkvalstren är 0,2-0,45 millimeter långa
och 0,2-0,35 millimeter breda. Med sin något tillplattade
kropp och korta ben liknar de en sköldpadda. Kvalstret lever
huvudsakligen i hudens översta cellskikt, väl gömt och skyddat
mot yttervärlden. I huden gräver skabbkvalstret gångar i vilka
honan lägger tre till fyra ägg per dag under sin levnad, vilken
är två till fyra veckor. Äggen kläcks efter några dagar till larver,
som via två olika nymfstadier blir vuxna och könsmogna. Hela
utvecklingen i huden tar omkring två veckor.
Hundar kan smittas både genom direkt kontakt med redan
smittade djur och indirekt genom att skabbkvalstret överlevt en
kortare tid på platser där infekterade djur vistats. Hundar uppsöker ofta platser där smittade rävar varit, exempelvis gryt och
hundkojor, men också andra platser där den kliande räven (eller
hunden) kliat av sig hudflagor och hårtussar i vilka skabbkvalster
kan finnas. En infekterad räv har ofta stora mängder kvalster
vilket gör dem till effektiva smittspridare.
Skabbkvalster utanför huden är känsliga för väder och vind.
De är framförallt känsliga för uttorkning och för både låga
(minusgrader) och höga temperaturer. I kylskåpsmiljö kan
dessa kvalster överleva i drygt två veckor, men när de vistas
utanför den skyddade miljön i huden där temperatur och
fuktighet är optimala, avtar deras benägenhet att effektivt
kunna infektera ett nytt värddjur. I den torra luften inomhus
dör kvalstret inom ett par dygn. Utomhus om temperaturen är
svalare och fuktigheten högre är chansen däremot större för
kvalstret att överleva. Vid temperaturer under 18°C förblir det
orörligt. Således krävs det temperaturer över 18°C, det vill säga
sommarväder, för att kvalstret aktivt ska kunna röra sig mot ett
eventuellt offer.				forts. nästa sida
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Symtomen kan variera från mycket svår till lätt, knappt märkbar,
klåda. Klådan har beskrivits som värst på natten. Andra symtom
i början av en infektion är hudrodnader, små upphöjningar
(papler) i huden och mjällbildning. Därefter ses håravfall och
gråvita-gråsvarta skorpbildningar.
De första hudförändringarna på hunddjuren uppträder oftast
på speciella ställen på kroppen, så kallad predilektionsställen,
vilka är framknä, has, ryggslutet vid svansfästet samt vid
öronkanterna. Dock kan skador ses var som helst på kroppen.
Klådan kan ge upphov till rivskador med sår som så småningom
täcks av skorpor. Huden blir ofta förtjockad och sekundära
bakteriella infektioner kan tillstöta. Om inte djuret får rätt
diagnos och behandling förvärras hudskadorna och kan komma
att täcka hela djuret och sjukdomen kan bli mycket allvarlig.
Smittade rävar har som bekant dött i 10 000-tal i landet. Upp
till 80 procent av rödrävarna i Sverige dog i sarkoptesskabben
under 1970- och 1980-talet. Nu har rävstammen återhämtat sig
och rödräv finns idag överallt där den fanns innan smittan kom
till Sverige under de första åren av 1970-talet. Emellertid finns
sjukdomen kvar och kommer med stor sannolikhet att finnas
kvar under mycket lång tid.

Symtomen på sarkoptesskabb kan variera mellan olika hundar.
En positiv klådreflex i öronkanterna är starkt indikativ för
sarcoptesinfestation. De flesta smittade individer utvecklar
antikroppar mot skabbkvalstret. Genom att påvisa antikropparna i blodserum kan man få vetskap om djuret är eller har
varit infekterat. De specifika antikropparna finns oftast i blodet
inom två till tre veckor efter det att hunden visat de första
skabbsymtomen. Förhöjd antikroppsnivå kvarstår i flera månader efter genomgången infektion, i normalfallet sex månader.
Vid varje kliande hudsjukdom kan sarkoptesskabb misstänkas
och antikroppsundersökning är ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel vid utredning. Sarkoptesskabb kan även påvisas genom
skrapprov, fler än ett bör tas.
Foxim, milbemycin oxim, moxidectin med imidacloprid och
selamektin är samtliga godkända för behandling av sarkoptesinfektion. Behandling bör pågå under minst 3 veckors tid. För att
undvika behandlingssvikt kan selamektin enligt klinisk erfarenhet behöva användas två gånger med två veckors intervall.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Varning: rävskabb
Jag hade igen aning om att min eurasier hade fått
rävskabb. Inte heller att rävskabben var så svår att
bli av med. Här en text om ett litet djur som skapar
stora problem.
I början av oktober 2013 blev min eurasier Loeki smittad av rävskabb. Jag misstänker att det var då det hände, men jag är inte
säker. Vi var på en härlig långpromenad i skogen och han var
utan koppel. När vi kom till en stor glänta med mycket mossa
blev han helt uppslukad av dofter, började fara fram och tillbaka
med nosen i backen. Han stack iväg en stund utom synhåll, men
jag vände bara och gick tillbaka efter stigen vi kommit från, och
han var snart ikapp mig. När han skulle hoppa in i bilen märkte
jag att han stank något fruktansvärt, och han hade en kletig
fläck på ryggen – shit, rullat sig igen! Väl hemma blev det in i
duschen för en snabb schamponering, sen tänkte jag inte mer
på det. Kanske blev han smittad då, genom att rulla sig i rävbajs.
Han kan annars ha blivit smittad någon månad tidigare, redan
under sommaren, när han kröp under en gammal lada när vi var
på semester i Hälsingland. Eller vid något annat tillfälle, kanske i
skogen i närheten av där vi bor.
Till saken hör att under senhösten började Loeki tackla av. Det
var ingen pigg grabb längre, han låg mest och sov. Jag försökte
träna rallylydnad men han var inte intresserad. Han ratade ofta
sin mat, trots att jag erbjöd färskfoder. Pälsen blev ful. Täckhåren lossnade över rygg och nacke, han hade enbart underullen
kvar. I mitten av november upptäckte vi att han hade en
testikeltumör, och han blev opererad och därmed kastrerad. Jag
kopplade den dåliga pälsen till hormonstörningar i samband
med tumören. Därför reagerade jag inte nämnvärt när han
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i december började tappa även underull på ena skuldran,
trodde det var en reaktion på kastreringen, att han skulle fälla
ordentligt. Han kliade sig inte så speciellt mycket, men om man
rörde honom just över skuldran så började bakbenet att röra sig
okontrollerat, vilket ju var konstigt. Till slut började han se riktigt
maläten ut, tussar började lossna så att skinnet lyste igenom,
och tankarna började gå mot rävskabb.

Här i början av november 2013 hade Loeki troligen rävskabb.
Han var även påverkad av en testikeltumör, ett par veckor senare
opererades han. Enbart underull över skuldror och nacke. 		
Foto: Anna Frisk.

Jag läste allt jag kom över om skabb och blev själv övertygad
om att han hade det. Skrämmande berättelser om hundar som
aldrig blivit av med skabben, eller hur de blivit återsmittade
av sjuka rävar som rört sig kring hemmen, om valpar som fått
avlivas för de blivit så infekterade. Hörde även av en granne att
hennes hund hade haft rävskabb, och kontaktade en jägare
för att höra om det fanns skabbrävar i närheten. Han svarade
att han inte sett någon på ett år men att hans hund också
hade fått rävskabb! Bokade då genast tid hos veterinären som
kollade igenom Loeki. Han var lite tveksam. Det var inte klåda
på de vanliga ställena, typiska för rävskabb, alltså på öron och
framben, men för säkerhets skull gjordes ett hudavskrap, men
det visade inga kvalster, möjligen några ägg men tillsammans
med kli-reflexen som utlöstes när man tog hunden på ryggen
så bedömde veterinären ändå att det kunde vara rävskabb, och
skrev ut xx, en tablett i veckan i tre veckor.
Under en lång tid var det ingen kontakt med andra hundar för
Loeki, vilket var väldigt tråkigt. Inga kurser eller träffar, ingen
träning på hundklubben, bara ensamma promenader och egna
aktiviteter hemma. Fick även kontakta ägarna till de hundar han
hade umgåtts med senaste månaderna, för att tala om att han
nog hade rävskabb och de skulle vara uppmärksamma på om
deras hundar började klia sig.

Nu började det klia mera på honom, när tabletterna började
verka. Han kom dock inte åt skuldran själv som tur var, annars
hade han nog kliat sönder skinnet. Det blev då heller aldrig
några sår eller någon infektion i huden, något som det lätt blir
vid skabb.
Valpen hämtades och vi var väldigt uppmärksamma på Loeki,
om han skulle börja klia sig igen, vilket han faktiskt gjorde under
sommaren, och både han och valpen fick genomgå en behandling, trots att valpen inte visade några symptom. Hon var då fem
månader och det var i förebyggande syfte. Av veterinären blev
jag rekommenderad klådstillande havreschampo som de sålde
på kliniken, och det visade sig vara mycket bra. Klådan försvann
gradvis och till slut helt, och det kom tillbaka päls på den kala
fläcken på skuldran. Faktiskt började han få riktigt fin päls över
hela kroppen. Kastreringen gjorde sitt till, täckhåren blev långa
och i oktober hade han ett värdigt och ståtligt utseende värt
lejonet Loeki!

Text: Anna Frisk

Jag sanerade hans galonbäddar genom att tvätta dem med
handsprit, och tvättade hundfiltarna från bilen i tvättmaskinen,
och torkade golven extra noga. Det var viktigt att bli av med
eländet före slutet av april, då vi skulle få hem en valp.

Ett år senare hade Loeki fått tillbaka all päls och lite till! 						

Foto: Marita Carlstedt.
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Kennelregister
Akidus

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

Balder-Balder

Ipixuna

Carina Johansson
Handen
Tel: 08-7778069
Mobil: 070-6842226

Just Pix

Risan Gården

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

S*Rocknikk’s

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

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

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

Bonus Pop Up´s

Järpéns Puppies

Silvergläntans

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

Julia Norlén
Västerås
Mobil: 072-9380351

Kathakali’s

Sorschies

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

Brännabråns

Anette Lindeborg
Härnösand
Mobil: 070-6950506

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

Chiluna Star

Kvarnsjölidens

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

Cool Surprice

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

Coryana’s

Christina Haggren & Fredrik Björk
Upphärad
Mobil: 076-1816121

Leiionspitz

Teddywood’s

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

Lejonbols

Eva & Björne Ohlsson
Uppsala
Tel: 018-36 80 17
Mobil: 070-536 80 17

Essmania’s

Lovely Megan’s

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

Suzanne Bengsdotter
Katrineholm
Mobil: 070-492 15 11

Lundvangs

Inger Lundvang
Skultuna
Mobil: 073-5445118

Lyckonosens

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

Twin Dogs

Linda och Sofi Karlsson
Linköping
Mobil Sofi: 073-6477695
Mobil Linda: 073-6713258

Wirosas

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

Zeldas

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

Zetill’s

Sandra Herrlin
Oxie/Malmö
Mobil: 070-783 92 42

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

Polkas Valpar

Utländska
uppfödare:

Helena Jansson
Falkenberg
Mobil: 070-7402638

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

Ibixys

Reldaz

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

Stagniticas

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

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

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

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

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

Daqela’s

Gitte Børgesen
Bornholm, Danmark
Tel: +45 569 610 25
+45 201 018 57
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Reg.nr

Namn

Kön

HD

ED

Patella

SE59622/2013

Akidus Channel No Five

T

A

UA

UA

SE59616/2013

Akidus Hugo Boss

H

A

1

SE59621/2013

Akidus Jador

T

A

UA

1

SE51267/2014

Artaio’s Amitola

T

C

UA

UA

SE50088/2013

Balder-Balder Blossi Fridsam

T

C

UA

UA

SE50087/2012

Balder-Balder Knirke Fridsam

H

C

UA

1

SE41789/2013

Cool Surprise Nikita

T

B

UA

UA

SE17818/2014

Cool Surprise Obama

H

A

2

UA

SE20807/2014

Coryana’s Pixie

T

C

1

UA

SE50508/2015

Daqela’s Halley

H

A

UA

SE52332/2014

Duchesse Dephina De La Dynastie Rouge

T

A

UA

UA

SE19906/2014

Essente Tanchelle Tiza

T

A

UA

UA

SE49723/2011

Essmania’s Jasinja

T

A

UA

UA

SE43890/2013

Essmania’s Monaco

H

B

UA

SE21257/2014

Essmania’s Nagasaki

H

A

1

SE21251/2014

Essmania’s Nairobi

H

A

UA

UA

SE21252/2014

Essmania’s Nayoro

H

D

UA

UA

SE21256/2014

Essmania’s Nazino

H

A

UA

SE21255/2014

Essmania’s Nebraska

H

B

1

SE23798/2014

Essmania’s Oman

H

A

UA

SE23801/2014

Essmania’s Orinoco

H

A

UA

SE42622/2013

Ex Amino’s Dance To The Beat

H

D

3

SE45852/2013

Ibixys Faithful Akilles

H

A

UA

SE58585/2012

Just Pix Bonus

H

A

UA

SE15330/2014

Just Pix Casper

H

A

UA

UA

SE15329/2014

Just Pix Cindy

T

A

UA

UA

SE24597/2014

Just Pix Dino

H

B

1

SE23788/2014

Leiionspitz Amazing Zenzei

H

A

UA

UA

SE23791/2014

Leiionspitz Amazing Zeppelin

H

A

UA

UA

SE23789/2014

Leiionspitz Amazing Zicco

H

A

UA

UA

SE62281/2012

Lejonbols Gyllenkroks Astrakan

H

B

UA

UA

SE20409/2014

Lejonbols Zelda af Carrot

T

B

SE20410/2014

Lejonbols Zmilla Af Carrot

T

A

SE43200/2014

Lovely Megan’s Kelsey Grammer

H

UA

UA

SE57223/2014

Lovely Megan’s Marlon Brando

H

UA

UA

SE57225/2014

Lovely Megan’s Mel Brooks

H

A

UA

SE32857/2013

Orionstjärnans Chibi Of Norway

T

A

UA
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Röntgenresultat
Reg.nr

Namn

Kön

HD

ED

Patella

SE55362/2011

Risan Gårdens Karisma

T

A

UA

UA

SE35294/2014

Risan Gårdens Pax

H

B

UA

SE35296/2014

Risan Gårdens Phi

T

B

UA

SE35291/2014

Risan Gårdens Presley

H

B

UA

UA

SE17293/2013

Sorschies Ze Duva

T

A

UA

UA

SE29054/2014

Sorschies Lou Falcon

H

A

UA

UA

SE29055/2014

Sorschies Lou Fanta

T

B

UA

UA

SE29057/2014

Sorschies Lou Flamma

T

B

UA

UA

SE29058/2014

Sorschies Lou Flicka

T

B

UA

1

SE29059/2014

Sorschies Lou Fnissa

T

B

UA

UA

SE59294/2013

Sorschies Wi Ellie

T

B

UA

UA

SE59291/2013

Sorschies Wi Elton

H

B

1

UA

SE59292/2013

Sorschies Wi Elvis

H

B

UA

SE59295/2013

Sorschies Wi Engla

T

B

UA

2

SE59293/2013

Sorschies Wi Eros

H

B

UA

UA

SE59297/2013

Sorschies Wi Estrella

T

B

UA

UA

SE27035/2013

Westerner Frances

T

A

UA

Leiionspitz Brilliant Yaxon busar i snön!					

Foto: Sara Ljusterfors
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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

JULKRYSS

Tävla om ett presentkort på 100 kr hos Arken Zoo.

1

7

Orionstjärnans Sendo, fotograf Malin Jansson

Lös korsordet och få fram det nio bokstäver långa lösenordet. Maila det till annons@eurasierklubben.se senast
den 31/1 2016. Vinnaren lottas från de rätta svaren och presenteras i nästa nummer av Eurasierbladet.
Presentkortet kommer sedan på posten. Lycka till!
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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

