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Vi har nu nått fram till årets tredje nummer. Det 
kommer lite nära inpå nummer två, men då det 
ibland blir förseningar hoppas jag att ni kan ha 
överseende med det. I det här numret påbörjas en 
serie om hur man kan aktivera sin hund och först 
ut är viltspår. Ni får ta del av fakta, men framförallt 
intervjuer med hundägare där ute som tränar och 
tävlar detta med sina eurasier! Numret har också 
till de fyrbentas belåtenhet flera recept på smarrigt 
hundgodis man kan göra hemma. Ett viktigt tema 
hittar ni i artikeln om hunden i bilen och vikten av 
att även de fyrbenta reser säkert. 

I skrivande stund har vi fått förstärkning i redaktio-
nen av Fanny Rådman. Ni kommer att kunna läsa 
mer om henne i detta nummer. Ariana Carlén, som 
även är klubbens webbmaster, förstärker också re-
daktionen och kommer att presentera sig i nästa 
nummer. Vi vill hälsa dem välkomna och är glada 
att vi nu har en ännu starkare redaktion som kan 
leverera läsvärda stunder till er läsare.  Vi har under 
en tid varit lite för få skribenter. Vi har därför i det 
här numret fått hjälp av er läsare med skrivandet, 
vilket vi är tacksamma för. Ni kan nu läsa om träf-
fen på Brandalsund, rallyhelgen och min eurasier. 
Något som livar upp tidningen och gör att det ni 
läsare hittar på syns i tidningen. Vi har även fått bi-
drag i form av bilder och det är så roligt att sätta 
ihop tidningen när man har massa fina bilder att 
montera in i tidningen!

Men för att gå över till temat för numret 3 – hös-
ten. Nu blir det kyligare ute och i alla fall jag har 
en eurasier som älskar när det blir kallare. Jag som 
gärna tar en löprunda med honom kan göra turen 
lite längre än under sommaren. Skogen får massa 
fina färger och luften blir frisk. I redaktionen har vi 

redan börja planera inför nästa nummer och ma-
nusstoppet 1 november. Vi hoppas på massa julan-
nonser och serien om att aktivera sin eurasier fort-
sätter, tillsammans med fler läsvärda artiklar. Har 
vi material nog kan det bli ett utökat nummer, då 
vi tog till oss föregående års synpunkter att man 
upplevde att det var en stor andel annonser i tid-
ningen.

Så fram tills nästa nummer, ta tillvara på tiden med 
era hundar. Passa på att skicka in texter och bilder 
till redaktionen!

Camilla Norberg - Redaktör

Ordförande har ordet

Hej

Då är hösten på gång att anlända i vårt avlånga 
land. När ni läser det här hoppas jag att vi fått 
igång registret för Dandy Walker som ska ligga i 
vårt hälsoregister på hemsidan. Som uppfödare 
kan man ansöka om att få tillgång till registret. 
Är man hanhundsägare tar man kontakt med sin 
uppfödare eller med avelskommittén. Stort tack 
till alla som testat sina hundar, i dagsläget är det 
runt ca 90 hundar som är testade och det rappor-
teras in nya hela tiden. Men glöm inte att även 
rapportera in till klubbens hälsoregister. 

Vi tackar Julia Norlén för hennes tid i kommittén.  
Arbetet i kommittén står lite still då vi är för få 
människor. Ska klubben ha någon avelskomitté 
så behövs det folk. Det funkar inte att sitta i sin 
stuga och tänka ”det där kan inte jag”. För vi alla 
kan om vi har viljan att lära och hjälpas åt. Kän-
ner du att du har något du kan bidra med maila 
då till: avelskommitte@eurasierklubben.se 

Mvh Jenny Kindstrand

avelskommittén informerar

redaktörens rader

Camilla och Presley                                                                                  Foto: Joel Hoff

Så har sommaren kommit och gått. I mitt privata 
hundliv har jag fått uppleva något av ett uppvak-
nande. Inte hos mig själv så mycket som hos mina 
pojkar (7 & 5 år). Pojkarna har växt upp tillsammans 
med vår hund Linux. Men nu i sommar är det som 
om de plötsligt upptäckt att vi har hund! Vi har i 
sommar fått passa Linux barnbarn, Kenzo. När vi 
hade en glad och leksen valp, så väcktes plötsligt 
intresset att leka med hundarna och försöka lära 
dem tricks. Så nu har vår 7-åriga son lärt 6-åriga 
Linux ”Rulla runt”. Säg inte att det inte går att lära 
gamla hundar nya trix!

När det kommer till föreningslivet så tuffar 
styrelsens arbete på, om än trögt på vissa plan. 
Det är väldigt tydligt att vår klubb är i en recession 
när det gäller ideellt engagemang. Det gäller såväl 
uppfödare som ”vanliga” medlemmar. 

Styrelsens förhoppning är ju att fler ska enga-
gera sig och väcka liv i våra kommittéer och få 
igång massor av aktiviteter runt om i landet. Har 
du som läser detta några tankar/idéer/funde-
ringar, så är det bara att skicka ett mail/sms/ringa 
någon av oss i styrelsen. 

Just nu så behöver vi till exempel någon som kan hålla i vår rasmonter under Göteborgsutställningen i 
januari. Det behövs även folk till vår avelskommitté. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Jag önskar er alla en skön höst.

Charli Ahl Ludvigsson, Ordförande

Wolfmoor Chiquita och Brännabråns Gudomliga Nike                                                                                                                          Foto: Christer Pettersson
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aktivera mera: Viltspår
Första delen i aktivera mera serien handlar om vilt-
spår. En serie artiklar jag påbörjat för att visa upp oli-
ka sätt att aktivera sin eurasier. Att aktivera sin hund 
är viktigt, roligt och ett väldigt bra sätt att bygga re-
lationen med sin hund. I serien kommer jag visa upp 
fakta om olika aktiviteter, men ni kommer även få 
läsa om eurasierägare där ute som tränar eller tävlar 
i aktiveteten. 

Första försöket

Viltspår är som namnet antyder ett spår som läggs till 
hund, oftast med klövvilt. Det är en aktivitet som man 
kan träna med hunden oavsett ålder. Valpen kan få 
testa följa ett spår av godbitar och hunden som nått 
några månaders ålder kan testa på korta viltspår. För 
att komma igång behövs en sele, en spårlina på max 
tio meter, blod (t.ex. nötblod finns på affären), snitslar 
och klöv från t.ex. rådjur eller älg. Till den unga hunden 
kan spåret läggas kort, cirka 10-50 meter i ett rakt spår.  
Före spåret kan man låta hunden lukta på blodet och 
klöven för att väcka nyfikenheten. Snitsla sedan upp 
en sträcka som du sedan ska följa vid spåret. Man läg-
ger sedan spåret på egen hand, med blod droppande 
varje eller vartannat steg och klöven släpandes bakom. 
I slutet av spåret knyter man fast klöven med snöret, 
något som är extra användbart när man låter spåret 
vila länge. Då kan inte vilda djur dra iväg med klöven. 
Gå tillbaka en bit från spåret och vänta cirka 30-60 
minuter så att spåret får lägga sig.

Det finns flera sätt att påbörja första spåret. Ett sätt 
är att visa hunden spåret och se om den börjar spå-
ra. Man kan även gå med hunden som vanligt och 
promenera över spåret. Då lär sig hunden att vara 
uppmärksam, husse eller matte kommer inte att visa 
precis var alla spår börjar. En annan fördel är att om 
man går över spåret och hunden inte reagerar kan 
man gå en sväng och sedan gå över spåret igen. Har 
inte hunden uppmärksammat spåret går man hem och 
försöker igen en annan gång. Då blir inte situationen 
så fylld av frustration som den hade kunnat bli om 
man gått direkt till spårets början och bara stått och 
väntat och visat hunden. För hunden som uppmärk-
sammar spåret har man möjlighet att berömma. Ett 
lågmält uppmuntrande kan vara att föredra så att man 
inte hetsar upp hunden för mycket. Beroende på hund 
har de olika tempo i spåret, men ett lugnare tempo är 
att föredra framför ett väldigt snabbt tempo. Här är det 
väldigt individuellt, en hund som går lugnt kan behöva 
beröm, för den får inte ta det alltför lugnt i spåret. En 
hund som är upphetsad och nästan vill springa i spåret 
behöver lugnas. Ett bra tips är att när hunden följer 
spåret och går rätt följer man efter. Om hunden går fel 
eller inte noterar spåret kan man sakta in och vänta 
ett tag för att se vad den gör. Om hunden följer spåret 
fram till slutet och hittar klöven är det dags att beröm-
ma hunden. Låt den ta klöven.

Fortsättning

När man klarat första spåret kan man öka svårigheten 
med att börja göra en liten böj på spåret. Allt eftersom 
att man utvecklas i träningen övergår man sedan till 
att göra en nittiograders vinkel. Det går också att träna 
på bloduppehåll, det vill säga sträckor där man inte 
droppar något blod utan enbart drar klöven. Det är en 
bra början att träna dessa moment på ett kortare spår. 
Bloduppehåll kan man också träna genom att droppa 
blod och dra klöven en bit in på spåret. Sedan tar man 
några steg utåt och går tillbaka, utan att droppa blod 
utan endast genom att dra klöven, parallellt med det 
första spåret. Detta kan sedan följas av en vinkel där 
blodsmomentet återkommer. Ett annat sätt att träna 
kan vara att dra en annan klöv över spåret och se om 
hunden fortsätter följa ”rätt spår”. Här kan man med 
rösten korrigera hunden om den viker av på det an-
dra spåret och sedan berömma när den återgår till rätt 
spår. Öka sedan allt eftersom sträckan och tiden som 
spåret ligger. Beroende på vilka framsteg man gör kan 
man öka sträckan, svårigheten och tiden som spåret 
ligger olika fort. Där är det viktigt att se vad hunden 
klarar av och ge utmaningar när den tycker det är lätt 
och att ge stöttning när hunden tycker att det är svårt.

Anlagsprov

Ett anlagsprov genomförs innan hunden får tävla i öp-
pen klass. Ett godkänt anlagsprov gör att hunden får 
tävla i öppen klass. Här kan man själv kontakta en 
domare för att boka tid för anlagsprov, eller hålla ut-
kik på klubbhemsidor för vanliga viltspårsraser. På ett 
anlagsprov är spåret cirka 600-700 meter och tiden är 
max 30 minuter för spåret. Hunden kan bli godkänd el-
ler icke godkänd. Det innehåller 4 räta vinklar med ett 
avstånd om minst 50 meter.  På en raksträcka finns ett 
cirka 20 meters bloduppehåll och spåret har legat cir-
ka 2-5 timmar. Ungefär 2 deciliter blod används för att 
bloda spåret, med cirka 1 meters avstånd mellan blod-
stänken (närmare de första tio meterna). Spårlinan ska 
vara max 10 meter lång och föraren ska befinna sig 
mellan 5-10 meter från hunden. Hunden blir i spårets 
början visad var spåret börjar men ska sedan på egen 
hand arbeta sig fram till slutet och klöven. Oavsett hur 
provet går kan man alltid be om feedback från doma-
ren efter provet för att kunna bli bättre.

Öppen klass

I öppen klass är spåret också cirka 600-700 meter, 
skillnaden är att det nu har gått cirka 12-24 timmar se-
dan spåret lades. Tiden är max 45 minuter för spåret. 
Hunden får en sökruta om 25 * 25 meter där den själv 
får arbeta sig fram till spårets början. Förutom blodup-
pehållet om 20 meter på en raksträcka ska bloduppe-
håll på cirka 20 meter ske mellan två vinklar. Vid en av 
vinklarna med bloduppehåll går man cirka 15 meter 
tillbaka parallellt med spåret tillbaka utan att bloda 
och fortsätter vinkleln. I slutet av spåret (cirka 50 – 100 
meter före spårslut) sker ett skottprov som hunden ska 
klara. 

Vad bedömer domaren?

Hundens förmåga att spåra är något som domaren be-
dömer. Visar den att den följer spåret, markerar den att 
den hittat klöven? Här räknas även om hunden tappar 
spåret och reder upp det och hittar tillbaka till spåret 
eller motsatt om hunden tappar spåret och inte hittar 

Eurasierliebe Checker har precis hittat klöven i spårets slut     
foto: Camilla Svensson

 Leiionspitz Amazing Zeppelin     Foto: Emma Nilsson 

 Leiionspitz Remuz     Foto: Camilla Svensson 
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Källor:

https://svenskadreverklubben.se/viltspar/hur-gar-det-till/

http://www.activedog.se/Reportage/viltspar.aspx

http://www.sspk.se/viltspar.htm

https://www.jaktojagare.se/kategorier/hundar/trana-viltspar-med-din-hund/

http://www.viltspar.com/kom-i-gang/forsta-traningspassen/

http://www.viltspar.com/starta-pa-prov/bedomning/

https://www.skk.se/sv/prov-tavling/olika-prov-och-tavlingar/viltsparprov/

https://www.skk.se/globalassets/dokument/prov-och-tavling/regler-for-viltsparprov-t36.pdf

Intervju med Emma Nilsson

Berätta kort om er själva?

Jag heter Emma Nilsson och tränar viltspår med mina eurasier Zep-
pelin (Leiionspitz Amazing Zeppelin) och Lemmy (Leiionspitz Fabolous 
Udo). Lemmy testade som valp på viltspår förra året, ett jättelitet 
spår, så det är först i år som vi kommit igång. Zeppelin är svensk vilt-
spårschampion.

När började ni med viltspår och hur kom ni igång?

Jag började med min första hund Ulay när han var cirka 1 år. Jag såg 
en annons om en viltspårskurs för Clumber Spaniels. Jag kontaktade 
dem och fick veta att de fått ett återbud och därmed hade en plats 
över. Den fick jag och Ulay och vi var de enda delatagarna som inte 
var Clumber Spaniel. Vi gick kursen på en lördag och testade på att 
viltspåra för första gången. På söndagen gjorde vi anlagsprovet och 
klarade det. Det var nervöst eftersom vi bara dagen innan gjort vårt 
första spår, men det gick vägen. Tyvärr dog Ulay, och därför hann vi 
inte testa på några prov i öppen klass. Med Zeppelin började jag när 
han var valp. Han fick ett riktigt litet pluttspår att följa, men han tyckte 
om det. Det såg lite roligt ut när klöven nästan var lika stor som ho-

tillbaka. Det kan hända att hunden börjar följa ett an-
nat spår, till exempel om en älg gått över viltspåret. Då 
kan föraren göra ett återtag, d.v.s. ta tillbaka hunden 
till spåret. Flera återtag är dock negativt för provresul-
tatet. Tempot är också en del som domaren bedömer. 
Det ska vara ett sådant tempo att tiden för spåret inte 
överskrids. Samtidigt ska det vara ett tempo som be-
döms lämpligt att spåra i. En hund som spårar alldeles 
för fort kan missa delar av spåret, vilket inte är bra. 
Man ser även till att hundens sätt att arbeta i spåret är 
självständigt. Med det menas att hunden klarar av att 
följa spåret på egen hand, trots att föraren får ge låg-
mält beröm. Föraren ska inte upprepade gånger behö-
va leda tillbaka hunden till spåret. Skottprovet bedöms 
på så sätt att hundens förmåga att hålla sig lugn och 
spåra klart testas. Den delen är med för att efterlikna 
ett riktigt eftersök, där djuret avlivas när det hittas.

Champion

En hund kan i öppen klass få första, andra, tredje el-
ler 0 pris. Tre förstapris från två olika domare ger ett 
championat. Hederspris förekommer, om en hund till 
exempel stött på vilt under spårets gång och ändå fort-
satt spåra kan detta motiveras av domaren vara värt 
ett hederspris.

Text: Camilla Norberg

nom. Jag har sedan tränat Zeppelin på egen hand och han har deltagit i prov i öppen klass. Med Lemmy valde jag 
att gå en kurs för att komma igång. Den hölls i byn, så det var ett smidigt sätt att få en start. Det är något jag kan 
rekommendera trots att man redan spårat ett tag. Jag fick flera användbara tips och nya perspektiv då de som höll i 
kursen både var viltspårsdomare och eftersöksjägare.

Vad behöver man för utrustning för att komma igång med viltspår?

Man behöver en klöv, jag har använt både älgklöv och rådjursklöv men skulle säga att rådjursklöv tar mindre plats 
i frysen. Det beror även lite på vad man kan få tag i. Jag har även hört de söderut som spårat med vildsvinsklöv. 
Man behöver även blod och det kan man köpa på affären. Det finns även blodpulver om man föredrar det, som 
blandas med vatten. Man behöver sele eller spårhalsband och spårlina. Jag skulle säga en lina som är max 10 meter, 
gärna kortare. Här är det viktigt att man trivs med linan och att den glider så den inte fastnar i träden, då blir den 
ju ett störningsmoment i viltspåret. Min första spårlina fick jag och det var en flaggstångslina, han jag fick den av 
använde enbart den sorten när han spårade. Det är först på senare som jag köpt en spårlina på affär. Så jag tror det 
viktigaste är att man trivs med linan. Snitslar behövs också för att märka upp spåret, där finns det snitslar att köpa 
i nedbrytbart material som bryts ned av naturen.

Har du något tips till de som är intresserade av att börja med viltspår?

Det är främst att anmäla sig till en kurs, eller att läsa sig till hur man gör. Det finns de som kommer igång genom att 
läsa och lära sig själva. Det jag tyckte var bra med kurserna var att då ser instruktörerna hunden. När man är ny kan 
det vara svårt att se om något blir fel eller om man själv ska göra något. På en kurs ser de hunden och kan hjälpa till 
så att det blir rätt när man ska komma igång.

Berätta om ert första viltspår?

Jag har ju haft tre eurasier och det har därför varit tre olika upplevelser. Med Ulay gick vi ju första spåret på kursen. 
Då hade de som höll i kursen lagt spåret och jag hade ju inte spårat förut. Men jag minns att jag tyckte att det var 
fascinerande att se honom. Han stannade i början av viltpåret och slickade på blodet. Sedan började han följa spåret 
och hittade klöven. Han förstod direkt vad han skulle göra. Zeppelin fick ju ett pluttspår när han var liten. Han bör-
jade nosa på spåret och följa efter det och det var mäktigt att se honom när poletten trillade ned, när han förstod 
vad han skulle göra. Eftersom Ulay var äldre tror jag att han förstod snabbare vad det handlade om. Han kunde ju 
också göra anlagsprovet direkt efter han börjat viltspåra. Zeppelin var ju så liten att han fick vänta tills han var stor 
nog att få gå anlagsprovet. Men Zeppelin klarade det också på en gång. Man får även själv lära sig mycket och något 
som man märker med viltspåret är att hunden jobbar mycket självständigt och man finns själv där som stöd. Det är 
utmaningen att se när hunden behöver stöd, till exempel om de börjar gå på ett annat spår.

 Leiionspitz Amazing Zeppelin     Foto: Emma Nilsson 

 Leiionspitz Amazing Zeppelin   Foto: Emma Nilsson 
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Intervju med Camilla Svensson

Berätta kort om er själva?

Jag heter Camilla Svensson och jag och min dotter Madeleine har våra hundar tillsammans. Vi tränar båda med dem, 
vissa aktiviteter är samma, men vissa tränar vi var för sig. Viltspår är det jag som tränar med alla hundarna. Vi har 
fyra hundar, Balule Cactus som är 10 år, Balule Kalitchi som är 9 månader, Eurasierliebe Checker som är 1 år och vår 
egenuppfödda Kathakali’s Absolut Hallon, 2 år. 

När började ni med viltspår och hur kom ni igång?

Vi har haft Eurasier sedan 2004, sammanlagt åtta eurasier genom åren. Vi började med viltspår med vår första 
eurasier, men tyvärr tyckte inte han om det. När vi skaffade vår andra hund provade vi viltspår med honom och 
han tyckte mycket om det. Tyvärr blev han bara 14 månader och därför hann vi inte med att viltspåra så länge. Vi 
fortsatte sedan med nästa hund, Remuz, som verkligen tyckte om det. Han blev svensk- och norsk viltspårscham-
pion och vad jag vet så var han första eurasiern att bli norsk viltspårschampion, och även den första som blev både 
svensk och norsk. Vilket givetvis är extra roligt. Cactus är också svensk och norsk viltspårschampion. Vi har sedan 
fortsatt med viltspår både som aktivering och tävlingsform. Vi började med viltspår för att det är en aktivitet som 
stärker hundens självförtroende och det är något som de verkligen tycker om. Det är berikning och de får verkligen 
använda sina instinkter.

Vad behöver man för utrustning för att komma igång med viltspår?

Ska man spåra själv behövs klöv och blod givetvis. Man kan köpa nötblod i många affärer. Det kan man droppa ut 
med hjälp av en flaska med sportkork. Viktigt är att man måste ha markägare och jaktägares tillstånd för att bloda i 
skog och mark. Sedan behöver man en sele och en spårlina, max 10 meter. Det viktiga är att selen sitter bra och att 
man känner sig bekväm med linan. 

Har du något tips till de som är intresserade av att börja med viltspår?

Det finns flera klubbar som arbetar mycket med viltspår. Till exempel SSRK (Svenska Spaniel och Retriever Klubben), 
Taxklubben med flera. Kontakta någon av dem, där finns många duktiga viltspårare och man kan gå en kurs och få 
hjälp att komma igång.

Berätta om ert första viltspår.

Oj, det var väldigt länge sedan nu, men jag kommer ihåg att det var spännande. Det är det fortfarande, att se hunden 
jobba och trivas med det den gör. Att se den få vara den som leder i spåret och till slut hitta fram till klöven.

Var befinner ni er tränings- och tävlingsmässigt?

Vi är i olika faser med de olika hundarna. Just nu är det Whiskey som spårar mot championatet efter att ha klarat 
anlagsprovet och näst på tur att gå prov är vår yngsta, Litchi. Hon gillar inte riktigt blod i skogen så vi får se om vi kan 
få henne intresserad. De andra spårar för aktiveringens skull.

Hallon blev svensk viltspårschampion i höstas och ska förhoppningsvis gå spår i Norge nästa år. I år har vi inte haft 
tid och kanske har vi fler som är klara för att åka med och spåra då. 

Hur skiljer det sig från Sverige, när ni tävlar i Norge?

Andra länder har ju annorlunda regler. Det gäller därför att träna på deras sätt att lägga spår. I till exempel Norge drar 
man inte klöven i spåret utan rådjursklöven ligger i slutet av spåret. I Sverige gäller att man måste klara anlagsprovet 
först och sedan få tre 1:or i öppenklass för att bli champion. Det kan skilja sig utomlands. I till exempel Norge krävs 
även ett utställningsresultat för att bli champion. En annan skillnad är att i Sverige förkommer skott på provet. Det 
är för att efterlikna hur det går till vid ett skarpt eftersök, då ett djur skadeskjutits och hunden ska spåra det. Då har 
man jägaren bakom sig, om man inte jagar själv, och ett avslutande skott kommer när man spårat upp djuret. I Norge 
förekommer inget skott. Spåren är dock lika långa i Norge och Sverige, 600 meter. I Norge förekommer även sårlegor 
som hunden ska markera, det finns inte i Sverige. Ett tips jag kan dela med mig av är att om man anmäler sig till ett 
viltspårsprov i Norge så bör man veta att norr om Oslo går  kor och får på lösdrift i skogen. Det kan vara en överrask-
ning som ger oväntade svårigheter. Vi hamnade mitt i inhämtningen av djuren vid ett spårprovstillfälle. Dagen innan 
läggs spåren och spårläggarna hade i princip lagt färdigt när djuren började vallas in. Det var inte många hundar 
som klarade sig på det provet med folk och fä som sprungit runt i hela skogen. Vi fick också åka tillbaka en gång till. 

Var befinner ni er tränings- och tävlingsmässigt?

För Lemmy handlar det om att gå anlagsprovet. Vi kommer fortsätta träna och anmäla honom, efter ett godkänt 
anlagsprov får man börja spåra i öppen klass. Anlagsprovet är till för att kolla hundens förmåga att spåra, man måste 
klara det för att få börja i öppen klass. Anlagsprovet kan man göra om om man inte klarar det. För Zeppelin som 
redan är svensk viltspårschampion finns möjlighet att bli champion i ett annat land. Jag tycker det skulle vara häftigt 
att testa på prov utomlands. Träningsmässigt är det också viktigt att fortsätta lägga utmanande spår till honom. En 
utmaning i att göra ett utländskt prov och bli utländsk viltspårschampion är att reglerna kan se annorlunda ut i andra 
länder. I till exempel Norge drar man inte klöven i spåret. Därför brukar man skoja om att det finns flygande älgar i 
Norge; klöven hoppar direkt till slutet av spåret.

Att bli bästa hund på ett prov är också något man kan arbeta mot. Det är ingenting som syns på hunddata, men de 
utnämner det. På ett prov jag testade i byn blev Zeppelin andra bästa hund. Men det är ändå viktigt att poängtera 
att man tävlar bara mot sig själv. Vissa andra raser har SM för just sin ras, men där får eurasier inte delta.

Hur tycker du att det varit att träna en eurasier, skiljer de sig mot andra raser?

Det är svårt att säga då eurasier är väldigt olika varandra, men jag har en kompis som har Tollare och de har verkli-
gen ett driv i sina spår. Det kan därför gå för fort och bli lite slarvigt där hunden genar och nästan springer i spåret. 
Skulle jag beskriva Lemmy skulle jag säga att han är eftertänksam och noggrann när han spårar. Zeppelin är likadan, 
även fast han på senare tid fått upp farten. Han går dock aldrig för fort, det är inte på den nivån att han fått någon 
kommentar om det.

Leiionspitz Amazing Zeppelin     Foto: Emma Nilsson

Hur var första viltspårsprovet?

För Ulay som gick anlagsprovet var skillnaden att anlagspro-
vet var lite längre än det spår vi gått tidigare. I öppen klass 
minns jag att det som kändes mest annorlunda från när vi 
tränat var att i öppen klass är ett skott med. Cirka 50-100 me-
ter bort skjuts ett skott. Jag visste att det går bra med Zeppe-
lin, så det var ingen fara att de sköt, han brydde sig inte om 
det. Men det är ett inslag som man kan få träna inför.

Får hunden jaktlust av viltspår?

Jag tror inte att det spelar någon roll, det beror helt på hun-
den. Zeppelin kan vara lös på utvalda ställen. Ulay kunde vara 
lös överallt. Lemmy kan också vara lös i princip överallt. Det 
skiljer sig därför mellan dem som hundar. Jag tror inte spå-
randet lockar dem till att jaga för där är de lugna och meto-
diska. Jag kan inte se att någon av mina hundar fått någon 
större jaktlust sedan vi börjat med viltspår.

Vad är det bästa med viltspår?

Det bästa är att hundarna tycker att det är jätteroligt. När selen till viltspåret kommer fram blir Zeppelin så glad att 
det lyser om honom. Jag är inte alls förtjust i det här med klövar och blod, jag tycker att det är jätteäckligt så för min 
del hade vi gärna kunnat hålla på med personspår. Men de älskar det och det är därför vi gör det, hundarna tycker 
om det så mycket och de blir riktigt nöjda av att spåra. Skulle jag jämföra med när vi tränar till exempel rallylydnad 
så är de mer nöjda efter viltspåret. Det är så roligt att se dem i slutet av spåret när de står där och ser så malliga ut 
med klöven i munnen.

Något jag också skulle vilja poängtera är bra med viltspår är att det går att bara träna på egen hand om man vill det, 
man måste inte gå prov, utan kan lägga och gå spår bara tillsammans med sin hund.  Dock måste man ha markäga-
rens tillstånd innan man lägger blodspår, det är viktigt, men annars kan man själv träna med sin hund. Vill man gå 
prov så tävlar man mot sig själv. Får hunden förstapris är det för att han/hon spårat bra den dagen. Det spelar ingen 
roll hur de andra hundarna presterar. Om alla hundar spårar bra får alla hundar förstapris. Tre stycken förstapris 
med två olika domare ger ett championat. Men man kan alltså bli champion utan att behöva jämföra sin hund med 
andra hundar. 
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Jamie är det senaste tillskottet till flocken, hon kommer långväga från Tyskland och hon älskar att spendera sina 
dagar med att leka tillsammans med bästisen Gizza. Mat och godis är riktiga mumsigheter och hon strålar av god-
het, är mycket vänlig och gillar att gosa. 

Text och Foto: Jennifer Andersson

Min eurasier: JamieHar du några tips kring det här med skottet?

Med våra hundar har vi tränat skott på brukshundsklubben. Sedan när de vant sig vid det har vi lagt viltspår i närhe-
ten en skjutbana och sedan sett om de kan jobba i den miljön. Det är alltid viktigt att först testa på ett långt avstånd 
så man ser hur hunden reagerar. Sedan om man ser att det går bra går det alltid att lägga nästa viltspår lite närmare. 
Det är något som jag tycker att man ska träna på så man vet hur hunden reagerar. På ett prov står skytten ca 50 
meter bort och har man inte tränat på det kan det bli en rejäl överraskning för hunden.

Hur tycker du att det varit att träna en eurasier, skiljer de sig mot andra raser?

Eurasier är duktiga spårhundar enligt min erfarenhet och de tycker om att använda nosen. Det finns de som kräver 
mer motivation och träning för att fixa ett spår på 600 meter. Fast det är väl lika med alla raser, de är ju individer. 
Man får träna och testa ett tag innan hunden förstår vitsen med att viltspåra. Men när de väl kommer igång så tycker 
de flesta mycket om det.

Hur var första viltspårsprovet?

Det var nervöst så klart. Kommer hunden att följa spåret rätt, var något man frågade sig. Kommer jag att se när den 
följer spåret rätt och kommer jag kunna stötta min hund genom spåret? Men det gick ju bra.

Får hunden jaktlust av viltspår?

Jag har tränat rätt länge och eftersom jag är allmänlydnadsinstruktör också, så har det blivit några viltspårskurser 
av bara farten och det är en vanlig fråga, det där med om det inte ökar jaktlusten. Jag skulle säga att viltspår är ett 
dressyrmoment i skogen. Du går ut med din hund och den får spåra när den får lov. Det är något som ni gör tillsam-
mans. Jag kan gå till mina egna erfarenheter där jag hade en hund som var en riktig jaktidiot. Om han hörde vilt så 
stack han. Om han såg vilt så stack han också, då lyssnade han inte alls. Men när vi gick och han kände lukten av vilt, 
till exempel då han kom på ett spår, då stannade han och bad om lov att spåra. Och då kunde jag säga att; nej det 
får du inte. Som jag nämnde tidigare så är viltspår något som vi gör tillsammans. Så jag tror att det kan ha motsatt 
effekt. Hunden lär sig att spåra och det gör också att den lär sig att tänka efter när den kommer på ett spår. Det är 
något som man tränat in.

Vad är det bästa med viltspår?

Det bästa med viltspår är att det är berikning för hunden. Ser man till vad de har med sig i generna så är spåra något 
som är naturligt för hunden. Det finns någonstans i alla hundar, mer eller mindre, det här med att följa ett spår efter 
ett byte och sedan lägga ned det. Vid viltspår blir det en lite konstgjord version, där klöven är bytet som läggs ned, 
men det tillför mycket för hunden. Det bygger upp hundens självförtroende. Den får gå först och vara den som visar 
vägen till klöven. Det finns få saker som tröttar ut en hund på samma sätt som viltspår. De blir trötta på ett bra sätt.

Så gå en kurs för att komma igång och sedan är det enkelt att börja träna och/eller tävla på egen hand. Det är otroligt 
roligt för både förare och hunden som får arbeta.

   Leiionspitz Amazing Zeppelin     Foto: Emma Nilsson

  Fakta:   My Love Jamie
  Kennelnamn:   Von Den Wuppertatzen

  Kön:    Tik

  Ålder:    4 månader

  Färg:    Svart med tecken

  Bor:    Stockholm

  Familj:    Bor med 4 tvåbeningar samt eurasierkompisarna, Molly 11 år,    
     Rambo 8 år och Gizza 11 månader. 

  Personlighet:   Vänlig och glad.

  Favoritmat:   Jamie älskar det mesta som är ätbart.

  Favoritgodis:   Torkad anka och hjortkött.

  Favoritleksak:   Den långa ormen.

  Favoritsysselsättning:  Leka med Gizza.
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Hundgodis

UGNSTORKAD LEVER/NJURE/HJÄRTA 

Ingredienser: 
1 kg lever, njure eller hjärta av 
nöt eller lamm 
 
Beskrivning: 
Koka köttet i rikligt med 
vatten i ungefär en 
timme, häll sedan av 
spadet och låt levern 
svalna. 
 
Skär sedan upp köt-
tet i små bitar och 
sprid ut dessa på 
en långpanna, sätt 
ugnen på 80-90 
grader och ställ 
in köttbitarna i ca 
1,5 - 2 timmar tills 
bitarna är torkade 
på utsidan. Ugns-
luckan ska vara lite 
på glänt då detta 
gör så att fukten 
försvinner i godisbi-
tarna.  
 
Låt köttet svalna och 
dela sedan upp godbi-
tarna i portionspåsar och 
frys in för att sedan plockas 
fram vid behov. Fryser man 
inte in godiset så klarar det sig 
några dagar i kylskåpet. 

Källa: Underbarahund.se

KÖTTFÄRSGODIS

Steg 1. Mixa ca 400 gram köttfärs med två 
ägg och en matsked mjöl. Ett tips är att 

använda fiberhusk som är gör att 
smeten lättare hålls samman, utan 

att du behöver använda gluten.

Steg 2. Bred ut smeten på 
en plåt med bakplåtspap-

per på. Få gärna smeten 
så jämn och tunn som 

möjligt för att få bra 
storlek på godisbi-
tarna.

Steg 3. Sätt in plå-
ten med smeten i 
ugnen på ungefär 
175 grader. Du 
kan även hålla 
luckan något öp-
pen för att even-
tuell vattenånga 
ska komma ut.

Steg 4. Ta ut plå-
ten efter en halv-

timme, eller när 
smeten är torr på 

ovansidan.

Steg 5. Vänd på sm-
eten och skär den i av-

långa remsor.

Steg 6. Sätt in plåten igen i 
några minuter så att även den 

tidigare undersidan blir torr.

Steg 7. Ta ut dem ur ugnen och 
klipp godisremsorna i små bitar.

Steg 8. När de har svalnat är de redo att 
serveras till din vovve.

Källa: Harligahund.se
Foto:  Fanny Modig
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Under sommartider ökar bilresorna i landet. 
Många åker på semester eller till sommarstugan 
och vill självklart ha med sig hunden. Men det gäl-
ler att djuret åker säkert, annars är risken stor för 
både skador och böter på ca 1500 kr per hund. Få 
känner till regeln, som infördes av Jordbruksver-
ket 2010, att numera måste hundar sitta säkert i 
bilen så att de inte kastas fram vid en inbroms-
ning. Syftet är främst att skydda hundarna, men 
vid en olycka förändras hundens vikt dramatiskt. 
Då kan den fyrfota passageraren förvandlas till en 
livsfarlig projektil för människorna i bilen. Precis 
som för människor så är det farligt för hunden att 
färdas i bil utan att vara fastspänd. En schäfer som 
väger 30 kilo får vid en krock i 90 kilometer i tim-
men en effekt av 3840 kilo. En liten chihuahua på 
2 kilo får vid en krock i 90 kilometer i timmen en 
effekt av 256 kilo!

Hunden färdas säkert i bilen i en särskild bilbur el-
ler fastspänd i säkerhetsbälte. I Statens Jordbruks-
verks föreskrifter och allmänna råd om transport 
står det vilka regler som gäller vid transporter av 

hund. De får till exempel endast transporteras i 
en personbils bagageutrymme om tillsyn kan ske 
från personutrymmet under den tid transporten 
pågår. Dessutom ska åtgärder vidtas för att säkra 
djuren vid inbromsning.

Lastgaller - tänk på det här

Enklast är skyddsgaller men det ska då vara av 
metall och inte som ett lastnät. Ett lastgaller skyd-
dar de åkande i bilen men inte hunden som vid en 
olycka kan kastas mot bilens sidor eller lastgallret 
och i värsta fall trilla ur bilen och hamna i trafiken. 
Hundar som åker bakom grindar i lastutrymmet 
ska inte dela plats med bagage i detta utrymme. 
Det finns alltid en risk att bagage faller över hun-
den och skadar dem. 

Burar - tänk på det här

Det finns många olika hundburar på marknaden, 
från 1500 kr och uppåt. Här finns enkelburar som 
tar upp halva bagageutrymmet eller dubbelburar 
som tar upp hela utrymmet. Här hittar man också 
specialbyggda burar anpassade att passa de flesta 

kombimodeller från Audi till Volvo. Det viktigaste med en hundbur är att den är krocktestad och där-
med klarar påfrestningarna vid en eventuell olycka. En bra hundbur bör också ha en öppningsbar lucka i 
framdelen av buren då detta har en väsentlig betydelse om man skulle bli påkörd bakifrån och den vanliga 
burdörren och/eller bakluckan kanske blivit skadad och intryckt. Hur stor ska då en bra hundbur vara? 

•	 Längd = hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning gånger 1,10

•	 Bredd = hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat.

•	 Höjd = hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

Liksom nya bilar krocktestas genomförs även detta med hundburar. Krocktesterna utförs hos SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut i enlighet med deras testmetod SPCT, Safe Pet Crash Test, som är det enda på 
marknaden förekommande testet för transportburar för hund och andra sällskapsdjur som utförs av ett 
oberoende testinstitut. Testet omfattar frontalkrock, påkörning bakifrån samt voltning, så kallad roll-over. 

Säkerhetsbälte - tänk på det här

Det finns flera olika säkerhetsbälten på marknaden med en sele som du kan fästa i bilens säkerhetsbälte. 
Välj i så fall ett krocktestat och gärna ett vadderat bälte som inte består av tunna band som vid en eventuell 
krock kan gå av eller skada din hund genom att skära in i huden.

Text: Jeanette Dyberg

Hund i bilen
Låter du din hund sitta lös i bilen? Då bryter du mot lagen!

Källor: 

•	 www.skk.se/sv/hundagande/tips-och-rad/att-resa-med-hund/transport-i-bil/

•	 http://www.harligahund.se/2015/06/18/lat-hunden-resa-sakert-i-midsommar/

•	 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar.4.58f2066813fc03d
6a206e3a.html

•	 http://www.expressen.se/motor/ta-med-hunden-pa-bilsemester/

•	 www.if.se/privat/forsakringar/djurforsakring/hundforsakring/resa-med-hund

•	 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/transporterahunda
r.4.207049b811dd8a513dc80001498.html

Loeki (Leiionspitz Xavier) 
sitter bra i baksätet med 
krocktestade säkerhetsselen 
Allsafe.
Foto: Anna Frisk
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SE UCH DK UCH

Kitune ś Jil l Johnson

SE NO FI NORDISK UCH

Risan Gårdens Rex

Stolta ägare: Jeanette & Hasse Dyberg

Uppfödare: Susanne Lindahl – Hjerpe

Kitune´s Kennel

Benji Ble N SE UCH  01.04.17 i Nordkjosbotn, Narvik, 22.07.17. ble han 
også Finsk Champion i Kemi og dermed også NORDISK UCH.

Født: 19.03.15

Eier: Trude/Egon Svarttjønneng

Bor: Mo i Rana
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För andra året i rad åkte jag ner till Karlstad för att deltaga på Ral-
lylydnadskurs arrangerad av duktiga Camilla och Madde Svensson. 
Men för dem var det femte året i rad att arrangera Rallylydnadskurs 
för eurasier. 

Då, för 1 år sedan, var jag gravid och hade två av mina tre eurasier 
med mig, den yngsta Xafira och min äldsta, hanen Keelo. Jag hade 
väl egentligen inga större förhoppningar att kunna vara med detta 
år men knäpp som jag är och med utlovad hjälp med barnpassning 
på plats packade jag bilen och gav mig iväg med två hundar (Xafira 
och denna gång hennes mamma Wilja) och en bebis, lille Theo 8 
månader. Det är för tur att Theo än så länge älskar uppmärksamhet, 
människor och hundar annars hade det nog inte gått så bra som det 
gjorde!

I fullpackad bil anlände vi i Karlstad redan på torsdagskvällen.

Vädret var inte utlovat att bli någon höjdare till helgen, regn och 
åskväder stod på väderschemat men inte stoppar det oss hundnör-

rallyhelg

dar som är vana att vara ute i ur och skur med frusna 
fingrar och blöta skor. 

I Mästarklass deltog ekipagen Morten och Mette 
från Norge med Essmanias Gandia och Essmanias 
Ravenna och Kicki med Essmanias Emira och Essma-
nias Orino. Maria med Foxfire Incredible Iouri och 
jag med Leiionspitz Wildstar Wilja samt Leiionspitz 
Cheerful Xafira var nybörjare och hade nosat på Ral-
ly tidigare, vilket även Jennifer med Essente Ofedor 
Ostar gjort, men de hade även provat på att tävla. 
Med sig hade Jennifer även sin lilla valp My love 
Jamie von den Wuppertatzen för miljö- och social-
träning. Sist men inte minst deltog Gisela med sin 
eurasierpojke Westerners Hailstorm som inte hade 
tränat rally alls tidigare men som ville prova på och 
se om detta kunde vara något för dem.

Lördagen bestod av en del momentträning och träning på delar av banor. Vädret var 
kvavt, soligt och mulet om vartannat. Camilla och Madde gav en hel del individuella 
tips och peppande ord, som de är så bra på, till varje ekipage. Kvällen avslutades med 
grillning på hundklubben mellan regnskurarna då solen tydligen gett upp hoppet för 
dagen.

Dag två bestod mestadels av banor: både nybörjar- och mästarklassbanor, och det 
mestadels i störtskurar. De som ville kunde få gå banorna under bedömning av Madde 
som är domare i rallylydnad och få ett inofficiellt tävlingsprotokoll med sig hem.  

Trots mestadels regn på söndagen var det en lärorik och mycket trevlig helg. Det är 
alltid kul att få lära känna nya eurasierägare!

Text och foto: Sara Ljusterfors
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Ny typ av utställning:

Nästa år införs en ny typ av hundutställning, Nord-
ic Dog Show, i de nordiska länderna. Den allra för-
sta Nordic Dog Show kommer att hållas på My Dog 
i Göteborg den 4 och 6 januari 2018. Den nya ut-
ställningstypen är ett resultat av samarbetet mel-
lan de nordiska kennelklubbarna. Bakom beslutet 
att införa Nordic Dog Show ligger en gemensam 
vilja att bli mindre beroende av den internationel-
la kennelfederationen, FCI.  

Vilka utställningar får status som Nordic Dog Show?

Tanken är att den nya Nordic Dog Show ska kom-
plettera våra nationella och internationella hund-
utställningar. En utställning kan inte både ha inter-
nationell status och status som Nordic Dog Show. 
I och med att den nya utställningstypen införs 
kommer antalet utställningar med internationell 
status att minska. Under 2018 kommer sju inter-
nationella utställningar att arrangeras i Sverige.

Tävla om Nordic Show certifikat

Hundarna som deltar på Nordic Dog Show kom-
mer att tävla både om våra vanliga nationella cer-
tifikat och om Nordic Show certifikat. Reglerna 
för Nordic Show certifikat är enkla - vinnaren av 
Bästa hane/tik tilldelas Nordic Show certifikat och 
tvåa Bästa hane/tik tilldelas reserv- Nordic Show 
certifikat. Ingen bruks- eller jaktmerit krävs för att 
tävla om de nya certifikaten.

Nytt utställningschampionat – Nordic Show Champion

För att tilldelas det nya nordiska utställningscham-
pionatet, Nordic Show Champion (NORDIC Ch) ska 
hunden redan vara nationell utställningschampi-
on i det land där den är registrerad. Den ska även 
erhålla tre Nordic Show certifikat, från tre olika 
länder, av tre olika domare. Minst ett av certifi-
katen ska erövras efter att hunden har fyllt två år.

Plugga hund på distans i höst!
Nu är anmälan till höstens populära distansutbild-
ningar öppen på SKKs hemsida; Hundens beteen-
de och Svenska Kennelklubbens uppfödarutbild-
ning.

En distansutbildning som finns tillgänglig dygnet 
runt och du kan studera när det passar dig bäst 
oberoende av var du befinner dig. I samarbete 
med Studiefrämjandet är Svenska Kennelklubben, 
SKK, stolta att erbjuda två populära utbildningar, 
helt på distans.

Hundens beteende

Utbildningen Hundens beteende har blivit en rik-
tig succé. Vår senaste mätning visade att hela 93 
% av de som har gått utbildningen skulle rekom-
mendera den till en vän. Den lär dig om allt från 
hundens domesticering till hur hunden kommuni-
cerar och om hur vi mäter hundars mentalitet.

SKKs uppfödarutbildning

Hur väljer man avelsdjur? Hur förbereder man 
bäst tiken inför valpningen? Och hur ger man val-
parna den bästa starten i livet? Det är några av 
ämnena som SKKs uppfödarutbildning behandlar. 
Allt från vanliga hundägare med drömmar om att 
föda upp en valpkull till etablerade uppfödare kan 
ha nytta av utbildningen.

Källa: SKK.se

sKK-Nytt!
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Julannonsering
Då var det återigen dags att börja                                                                                            
fundera på julannonser till Eurasierbladet nr 4 
2017 som kommer ut i december.Då tidningen nu trycks helt i färg är det enda kra-

vet att du skickar in annonsen/materialet innan 
sista manusstopp. Du kan skapa en egen annons 
eller skicka in text och bild så hjälper vi till med 
utformningen.
Priser:  350 kr för en helsida
 200 kr för en halvsida
Skicka ditt material och önskemål till redaktor@
eurasierklubben.se Sista manusstopp för julan-
nonsering i nr 4 är 1 november. Vi hoppas få se 
många annonser i nästa nummer!

Ny medlem i redaktionen 
Jag heter Fanny Rådman och är det se-naste tillskottet till Eurasierbladets re-daktion! 

Jag kommer ursprungligen ifrån Dalarna men är nu bosatt i Upplands Väsby till-sammans med min pojkvän och eura-sierkillen Hakko. Vi tycker om att träna lydnad, busa på brukshundklubbens agi-litybana och vandra i skog och mark. Kanske kommer ni även se oss på någon utställning i framtiden!
Som del av redaktionen får jag förena två av mina största intressen: kommunikation och hundar! Det känns verkligen jättekul och jag ser fram emot att få bidra till denna tidning! 

Text: Fanny Rådman Foto: Gustaf Nilsson

Eurasieralmanacka 2018

12 sidor fulla med bilder av eurasier, den perfekta jul-

klappen! Ett måste för varje eurasierfrälst!

Vi söker nu fina bilder på eurasier runt om i landet un-

der alla årstider. Bilderna ska vara i liggande format och 

enbart föreställa hund eller eventuellt hund med barn. 

Tänk på att fotot måste ha bra skärpa och en hög upp-

lösning. Kameran ska vara på minst 5 megapixel och bil-

den ska vara digital. 

Sänd in dina bidrag till ledamot2@eurasierklubben.se, 

senast 1/11 vill vi ha ditt bidrag. Glöm inte att skriva 

hundens namn, vem som är ägare och vem som har ta-

git fotot. Almanackan kommer att finnas för beställning 

på adressen ovan från december 2017. Pris kommer 

längre fram. Den kommer även säljas i rasmontern på 

Stockholm hundmässa.
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Träffen i Brandalssund
Fjärde året på Brandalsund  25:e Mars 2017

Ojoj hur ska jag hinna med? Pappa blev dålig och det blev mycket att ta hand om. 
Dygnets 24 timmar räckte knappt till och tiden bara for iväg. Mina stackars hundar 
fick ingen träning och jag hann knappt träffa några vänner.  Antar att stressen tog 
över.  Tänkte några gånger att jag inte orkade ta tag i träffen. Mars närmade sig med 
stormsteg och jag kände. Jag måste, jag måste och tillslut skickade jag ut inbjudningen 
och la ut det på eurasiersidorna på facebook.  Inte kan jag hoppa över träffen på 
Brandalsund med dess underbara natur. Cirka fjorton dagar innan åkte vi ut för att 
sätta upp informationen att vi åter igen dyker upp med ett helt gäng eurasier, för att 
släppa dem lösa.

Vi har nog haft alla väder när vi varit där och man undrar varje gång hur det kommer 
att bli. Regn, snö, bara molnigt eller sådär underbart soligt så att både två och fyrbenta 
kan bada i det långgrunda vattnet även om det är tidig vår. Mars är ju lite lurig och 
man vet aldrig vad som bjuds. Man missar inte många väderleksrapporter dagarna innan, för visst vill vi ju helst ha 
sol såklart.

Lördag morgon bjöd på ett perfekt hundväder med sol och strax före 11-tiden var det samling vid macken i Södertälje, 
för gemensamt följe ut till Brandalsund. Ett 30-tal hundar med familjer och valpintressenter kom och förgyllde några 
timmar tillsammans.

Några var redan på plats när följet kom ut och alla spreds rätt fort ute på udden men eurasier var det överallt. Efter 
spring, lek och räddande av pinnar i vattnet var det dags för lite fika och grillning, en viktig del för hos tvåbeningar.  
Det är kul att se de små som är med, först lite försiktiga men allt eftersom blir de riktiga tuffingar som snabbt inser 
hur kul det är att springa omkring. Årets minsta nykomlingar var Boss och Loppan 3.5 månad gamla.

Jag riktar ett stort tack till alla som kom från olika håll och gjorde den här stunden till en underbar träff, men även 
till alla som hörde av sig och ville men inte kunde av någon anledning.

Det är alla vi tillsammans som gör det.
Ses igen 2018 så klart.

Fler bilder finns under Eurasierträffar på facebook.

Text och foto: Helen Nordström
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14       EurasiErbladEt #4 2016

Foto: Julia Liljekvisr

Fridlyckans Bianca

28 EurasiErbladEt #3 2017

  Foto: Tarja Räsänen

Just Pix Adrian och Just Pix Alwa Bernou vom Pomeranzengarten

  Foto: René Legerstee
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Titeltavlan

FI UCH RLD N SE UCH SE VCH 

Leiionspitz Amazing Zeppelin 

SE23791/2014

Ny titel:  RLD N

SE UCH 
Risan Gårdens Queen 

SE45871/2014
Ny titel:  SE UCH

SE UCH 

Foxfire Incredible Ikaros 

SE49624/2014 

Ny titel:  SE UCH

RLD A RLD F RLD M RLD N SE RALLYCH SE UCH 

Cool Surprise Lilleman 

SE12265/2013

Ny titel:  SE RALLYCH   SE UCH

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 november.

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

Leiionspitz  Love
”Tindra”

 
Vår älskade Tindra, Du kom som en 

virvelvind in i våra liv och försvann 
som den vackraste av änglar! 

 

 2004-06-09--2017-07-17

Du fattas oss! Vi ses igen!

Kicki, Micke & Simon

In memoriam

DK UCH SE UCH 

Kitune’s Jill Johnson 

SE52981/2012

Ny titel:  SE UCH   DK UCH

SE UCH SE VCH 
Lejonbols Pommes Mandolin 

SE30059/2011
Ny titel:  SE UCH

SE UCH 
Lovely Megan’s Liam Neeson 

SE56173/2014
Ny titel:  SE UCH

RLD A RLD F RLD N 

Polkas Valpar Cindy 

SE25315/2015

Ny titel:  RLD A

SE UCH 

Wirosas Abra 

SE12992/2015

Ny titel:  SE UCH

SE UCH 
Lovely Megan’s Jana Kramer 

SE47022/2013
Ny titel:  SE UCH

*Här presenteras hundar som fått nya titlar: 4 juni 2017 till den 16 augusti 2017.

Essmania’s India
”Indie”

 
 2011-03-25--2017-05-03

Vår älskade Indie blev en ängel för 
snart! Vi var inte redo att låta dig 
gå men det fanns inget annat att 

göra! 
 

Så mycket skratt som du gett oss de 
år vi fick, det klarar inte många 
ens på en hel lång livstid. Du var 

som en virvelvind;   lika snabb och 
du nådde allt. Ena stunden här och 

nästa borta… 
 

 Vår lilla tokiga Hundini! Du var 
vår katthund och så full av upptåg 

och idéer. Det kommer aldrig 
finnas någon mer som dig! Din 

livsglädje när du mådde bra var 
enorm! Vi saknar dig så mycket 

och vi älskar dig till månen och 
tillbaks! 
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röntgenresultat
Balder-Balder 

Anna-Karin Lundberg 
Tyresö 

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 
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 

 
Dockgården 

Margareta Helleman 
Hällevikstrand 

Mobil: 070-728 57 09 
 

 
Essmania’s 
Anette Essman 

Lysekil 
Tel: 0523-61 11 18 

Mobil: 076-040 81 11 

 
Ex amino’s 

Madeleine och Jennifer Andersson 
Tungelsta 

Mobil: 070-778 65 65 
0734- 21 65 43 

 
Foxfire 

Ulla-Carin Totney 
Gullringen 

Tel: 0492-229 00 
Mobil: 070-655 45 94  

 

Fridlyckans 
Helena Jansson 

Falkenberg 
Mobil: 0707-40 26 38 

 

 
ibixys 

Jenny och Matilda Kindstrand 
Söderköping 

Tel: 073-8437911 
Mobil: 073-816 82 30 

 

Just Pix 
Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström 

Tobo 
Tel: 0295-340 17 

Mobil: 070-564 14 99 

 
Järpéns Puppies 

Kristina Järpén 
Gullringen 

Tel: 0492-224 18 
Mobil: 070-577 42 90 

 
Kathakali’s 

Camilla och Madeleine Svensson 
Väse-Västanå 

Tel: 073-107 51 65 
Mobil: 070-537 83 86 

 
Kvarnsjölidens 

Camilla Hartzell 
Vendelsö 

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

 
Leiionspitz 

Marita & Göran Carlstedt 
Mora 

Mobil: 073-528 70 93 
 

 
Lovely Megan’s 
Suzanne Bengsdotter 

Katrineholm 
Mobil: 070-492 15 11 

 

 
Pine Garden 

Wiveca & Börje Larsson 
Ekerö 

Mobil: 076-209 38 37 
 

 
Polkas Valpar 

Mariette och Torbjörn Styrenius 
Trollhättan 

Tel: 0520-42 08 04 
Mobil: 070-082 24 28 

 
risan Gården 

Karin Hallgren 
Vemdalen 

Tel: 0684-305 61 
Mobil: 070-201 00 87 

 
silvergläntans 

Julia Norlén 
Västerås 

Mobil: 072-938 03 51 
 

 
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 

 
sorschies 

Kicki Svalin 
Svenljunga 

Tel: 0325-190 11 
Mobil: 073-575 57 24 

 

stagniticas 
Christina Haggren & Fredrik Björk  

Upphärad 
Mobil: 076-181 61 21 

 

 
Twin Dogs 

Sofi och Linda Karlsson 
Linköping 

Mobil: 073-64 77 695 / 073-67 13 258 

 
 

van disse kaante Kuunder 
Menno och Baukje Visser 

Lakene 
Mobil: 072-270 25 88 

 

 
Wävlegårds 

Inger och Karin Johansson 
Eskilstuna 

Mobil: 070-848 82 58 
 

 
Wirosas 

Ann-Charlotte & Björn Lagergren  
Lenhovda 

Mobil: 073-503 19 60 
 
 

 Zetill’s 
Jeanette & Hasse Dyberg 

Ätran 
Mobil: 070-347 48 22 

Kennelregister

Cool Surprise Lilleman                               
foto Ida Nordgren  

Finns även i bakgrunden på sida 34

Reg.nr/ Namn Kön HD ED Patella

SE59481/2014 Emfi´s Star Wezen H UA
SE51920/2015 Essmania´s Shimoni T B UA
SE29707/2013 Kvarnsjolidens Qvittra T A UA
SE52941/2015 Leiionspitz Dazzling Waryas H A
SE18556/2016 Leiionspitz Fabulous Umbra H A UA
SE18558/2016 Leiionspitz Fabulous Una T B UA
SE40911/2016 Lovely Megan´s Oprah Winfrey T UA UA
SE40917/2016 Lovely Megan´s Ozzy Osbourne H UA UA
SE54745/2015 Ludvangs Katinka T B 2 UA
SE20084/2016 Risan Gårdens Tyra T C UA
SE42131/2016 Risan Gårdens Unika T UA
SE28242/2016 Westener Harmony T B UA UA
SE21714/2015 Zeldas Shady Lady T B UA UA

eurasier i korthet

Eurasiern är en ganska ny ras i Sverige, en vacker och tillta-
lande 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. Ambi-
tionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spets-
hund 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 rörelse-
mönstret 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 ursprungs raserna: 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
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Foto: Jennifer Andersson

Gizza (Essente Xtra Xcellent)

Foto: Johanna Devert

Essmania’s Valimaa och Fridlyckans Ivory Kouvo
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Medlemsavgifter

Huvudmedlem:                                                            300 kr 
Familjemedlem:                                                           100 kr  
Utlandsboende medlem:                                          300 kr 
Utlandsboende familjemedlem:                             100 kr  
Medlemsavgift i SSUK ingår  
(endast boende i Sverige).

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, kon-
takta medlemsansvarig i SvEuk: Rose-Marie Forsberg, 
tel 0492-314 53, medlem@eurasierklubben.se

Annonspriser 
 
Medlem, icke kommersiellt 
Helsida                                                                              350 kr 
Halvsida                                                                            200 kr 
Årsannons helsida 4 nr (betalas i förskott)        1000 kr 
Minnesannons, 1/4-sida                                             gratis

Kommersiella annonser
Helsida                                                                           1000 kr 
Halvsida                                                                           500 kr 
Medlemmar 50% rabatt per helsida

Championatannons
Du kan annonsera till reducerat pris då din hund blivit 
champion eller fått annan officiell titel. 

Championatannons , helsida                                    250 kr 
Championatannons, 1/4-sida                                   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.

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 förbehål-
ler 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.

manusstopp
Nr 1 1 februari

Nr 2 1 maj

Nr 3 1 augusti

Nr 4 1 november
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Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


