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Nu är vi framme vid årets julnummer, ett utökat 
nummer då vi tagit till oss av föregående års syn-
punkter att annonserna kändes som en för stor del 
av tidningen. Detta är ett spännande nummer där vi 
får ta del av berättelser från Eurasierhelgen 2017 på 
Överlida Camping, rapporten från Hugo och berät-
telsen om Måna och Krim. Vi får ta del av recept på 
hundgodis och en viktig artikel om husapotek och 
vad man som hundägare bör ha till hands hemma 
om olyckan är framme. I detta nummer har eura-
siern Zelda tagit över skrivandet och delar med sig 
av fina tips och berättelser om julen till alla eurasier 
där ute. Ute i klubben har vi fått förstärkning och 
kommer därför att i detta nummer få lära känna av-
elskommittén och Ariana, vårt nytillskott till redak-
tionen.

Som ni ser i detta nummer söker Eurasierbladet en 

ny redaktör. Då jag inte längre kan ge tidningen den 
tid och engagemang den förtjänar från en redaktör 
vill jag nu lämna över stafettpinnen. Det är ett givan-
de arbete, i en väl förstärkt redaktion. Jag tog över 
redaktörsrollen utan erfarenhet, men har lärt mig 
mycket på vägen. Det finns många kunniga i redak-
tionen och runt omkring som verkligen gjort detta 
till en rolig resa. 

Men åter till julen som verkligen genomsyrar hela 
numret. Vi får ta del av många fina julhälsningar från 
uppfödare och medlemmar där ute. Kylan kryper sig 
på ute, något som min eurasier Presley verkligen 
tycker är välkommet! Så ta till vara på varandra och 
njut av läsningen.

God Jul till er alla!

Camilla Norberg - Redaktör

Ordförande har ordet
Hej

Då är det snart vinter och ett nytt år. I avelskommittén har det hänt en hel del under årets gång, i 
senaste spalten efterlyste kommittén folk som ville bidra med sin hjälp så att kommittén kan leva 
vidare. Nu har den utökats med 6 st personer till och vi kommer presentera oss här nedan.

avelskommittén informerar

redaktörens rader

Jag heter Jenny Kindstrand och har tillsammans med min 
syster Ibixys kennel. Bor i Söderköping tillsammans med 
min sambo Tobias. Har katter, fiskar, 2 hästar, en kanin, 
en liten blandras hund och  2 eurasiertikar. Vi köpte vår 
första eurasier Faith 2010 och Tiza hämtade vi våren 
2014.

I hela mitt liv har jag haft djur och kan inte tänka mig ett 
liv utan. 

Jag har varit med i avelskommittén sen hösten 2014. 

Jag heter Suzanne Bengtsdotter och har Lo-
vely Megan’s kennel (första kullen 2006). 
Bor i Katrineholm med min sambo Peter 
och våra 4 eurasier Andy, Aniston, Bezza och 
Oprah. Min första eurasier var Megan (född 
2003) och om jag hade förälskat mig i rasen 
innan jag fick min egen, så förstärkte hon det 
enormt.

Har haft hundintresset och hundar i större 
delen av mitt liv och gått på en hel del ut-
bildningar inom området, allt ifrån hundpsy-
kologi, lydnad till uppfödarutbildning osv.

Jag har varit med i avelskommitén två ggr ti-
digare och detta blir min tredje gång. 

Hösten är inte den bästa tiden att vara Eurasierägare 
i Skåne, enligt mig. Vi bor i ett område med sandjord 
som fäster väldigt väl i Linux blöta tassar. Har Linux varit 
busig när han varit hemma själv, så kan vi överraskas 
av en sandhög i sängen när vi kryper ner under täcket.
Jag längtar till kyligare väder med mindre väta.

I slutet av oktober så träffades styrelsen i Stockholm 
och under ett intensivt dygn så diskuterade vi, utöver 
ett ordinarie möte, även hur vi ska kunna underlätta 
arbetet i föreningen. Hur kommittéerna och styrelsen 
ska kunna komplettera varandra. Hur vi ska kunna öka 
aktiviteten och engagemanget i föreningen. Vi har 
redan fått in flera nya personer i de olika kommittéerna, 
vilket är väldigt kul, men vi kan alltid bli fler. Vi behöver 
fler engagerade i vår PR och Infokommitté tex. 
Vår duktiga redaktör Camilla ska lämna sin post vid 
årsskiftet, så vi kommer behöva en efterträdare. 
Styrelsens förhoppning är att få en grupp människor 
som vill driva Eurasierspecialen i norra delen av Sverige, 
så vi kan ha specialen vart annat år i söder och vart 
annat i norr. Idag står vi utan en sådan grupp i norr 
och har därför valt att flytta specialen till Tidaholm 
även nästa år. 

Till sist vill jag att ni redan idag bokar in den 4 Mars 2018 i almanackor. Då kommer vi att ha vårt årsmöte 
i Jönköping. I skrivande stund är inte lokal bestämd, så håll gärna utkik på vår hemsida och Facebooksida.  
 
Jag önskar er alla en God Jul & Ett Gott Nytt År

Charli Ahl Ludvigsson, Ordförande
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Jag heter Wiveca Larsson och har kenneln Pine 
Garden. Har haft hund i hela mitt vuxna liv. Jag 
började med bostonterrier, sedan blev det en 
tervueren.  Jag har även haft grand danois i 38 
år och varit uppfödare i rasen, under många 
år.

Vi har haft uppfödning av mops och norsk lun-
dehund också under några få år.

För några år sedan köpte jag min första eura-
sier och nu blir det inga andra raser. De pas-
sar oss perfekt. Vi har tre tikar. Det har vi alltid 
haft under åren med grand danois också.

Jag blev intresserad av lydnad och spår, redan 
när jag hade min tervueren och det har hållit 

i sig. Jag tävlade en del och försöker få mina valpköpare att upptäcka glädjen i att träna tillsammans 
med sin hund.  

En del styrelsearbete har det blivit under åren. Dels i grand danois klubben men även i lundehund-
klubben i avelskommittén

Johanna heter jag, 24 år gammal och 
bor i Göteborg med mina två eura-
sier, Kouvo på 3 år och hans dotter 
Katla på snart ett halvår. 

Jag jobbar på hunddagis där hun-
darna får vara med mig under da-
garna vilket passar oss perfekt. Fri-
tiden spenderas med hundarna och 
vi hobbytränar lite agility och rally-
lydnad, men älskar också att gå lång-
promenader med vårat lilla eurasier-
gäng vi har härnere.

Jag heter Elsa och är en tjugofemårig 
veterinärstudent boendes i Uppsala. 
Jag har en jaktlabrador, Acho, samt en 
eurasier, Appa. Vi tycker om att vara 
ute i skogen och tränar lite allt möjligt.

Jag heter Anette Essman och har Essmania’s 
kennel och bor i Lysekil på västkusten.

Jag har haft rasen sedan 2001. Mina första  
eurasier var två hanar sedan kom första tiken 
2005. Hade min första valpkull 2006, så många 
valpar har sett dagens ljus här hos mig fram 
tills nu.

Har suttit i klubbens styrelse samt avelskom-
mitté för flera år sedan och är nu tillbaka.

Jag bor på landet i hus med stor inhägnad 
tomt och allt är inrett efter mina hundar. Idag 
har jag fyra eurasier och en whippet hemma.

Har åkt mycket på utställningar förr men tiden räcker inte till för allt då man är singel ,arbetar och har 
hundar samt hus att se till.
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Jag heter Anna-Karin och har kennel Bal-
der-Balder, namnet är min första eurasiers 
smeknamn. Jag fick upp ögonen för rasen 
innan den fanns i Sverige, men på den tiden 
krävdes karantän för att importera hundar 
och internet fanns ju inte heller ”för vanligt 
folk” så jag fick ingen hund. När sen import-
reglerna ändrades och den första eurasiern 
kom till Sverige 1994 var jag snabb att ställa 
mig i kö för en valp, men först i juni 1995 
föddes han. Balder kom till världen och ra-
sen kom in i mitt hjärta, framförallt genom 
Balders mamma som blev min själsfrände. 
Det är hundar som henne som är mitt av-
elsmål.

Jag var med på mötet i Västerås 1997 när 
vi bildade Svenska Eurasierklubben och har 
jobbat för klubben på många olika poster i 
både styrelse och kommittéer sen dess, men för några år sedan kände jag att orken, tiden och lusten 
inte fanns längre och har haft en lång paus från uppdrag och engagemang i klubben.  Nu känner jag 
att rasen behöver hjälp att hållas på rätt köl för att fortsätta vara den underbara och fantastiska ras 
den en gång var. Vi som var med från början och vet hur eurasier var och såg ut då behöver hjälpa 
rasen och de nya uppfödare som inte var med tidigare och inte känner till bakgrunden och historian. 
Ingen uppfödare får glömma att det är levande hundar vi sätter till världen, hundar som vi låter andra 
människor ta till sina familjemedlemmar, ett enormt ansvar.  För mig finns ingen annan ras än eura-
sier och eftersom jag inte kan leva utan hundar omkring mig måste jag kämpa för de här underbara 
hundarna. Jag blev övertalad att gå med i avelskommittén igen och hoppas att vi tillsammans kan 
förvalta den här rasen till hundarnas vinning. 

Avelskommittén önskar God Jul och Gott nytt År 
 

Eurasierhelgen 2017
I september hade vi återigen en helt fantastisk eurasierhelg! Faktiskt den 4:e i ordningen men inga som 
helst tecken på slentrian inte utan vi hade det precis lika roligt som tidigare år! Dock så startade det vä-
dermässigt inte så himla bra på fredagen utan åska med tillhörande regn vandrade fram och tillbaka över 
Överlida camping hela eftermiddagen samt en del av kvällen. Men inte vilande det några sura miner för 
det utan det minglades för fullt bland både två- och fyrbenta 😀

Tanken var ju att det skulle vara ringträning på fredagskvällen men intresset för det när regnet öste ner var 
minst sagt svalt så den sköts till på lördagen och vi hade en mysig kväll i tältet istället. Och ärligt talat så var 
jag allt rätt orolig om våran tumme med vädret skulle ta slut denna gång. Tanken på att tillbringa hela hel-
gen ute i regn och åter regn kändes inte kul alls men något gott har man nog gjort för när vi vaknade upp 
på lördagsmorgonen så möttes vi av sol varvat med lite moln och helt vindstilla! Detta var inte direkt vad 
vi hade trott men det var bara att tacka och ta emot samt njuta av vad vädergudarna tänkte bjuda oss på!

Vid halv elva startade första föreläsningen med Linda & Sofi Karlsson från Twintrim. De delade med sig av 
många matnyttiga tips om hur man bäst sköter en eurasier-päls och jag tror inte jag är ensam om att fått 
en ny motivation att ta mig an tjejernas päls. 

Vid tolv var det lunchdags och ett ypperligt tillfälle för alla att mingla runt, låta hunden njuta av massage 
utförd av Christina Haggren från Hagas Hundvård eller testa agilitybanan.

Klockan halv två var det dags för nästa föreläsning som handlade om hundspråk med Julia Liljekvist från 
Liljetassen. En mycket intressant föreläsning och minst lika välbesökt som den förra och jag tror att många 
fler än mig fick sig en aha-upplevelse eller två 🙂 
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hade denna helgen inte blivit den succé som vi tror att det återigen blev! Vi har fått en fantastisk hjälp av 
er för att kunna genomföra denna helg på olika sätt, allt från praktisk till att ni delar med er av eran glädje 
och öppenhet och det är ”tricket” som vi tror gör Eurasierhelgen populär. Att alla, nya som gamla känner 
sig välkomna och som en i gänget, det är vad vi jobbar för och jag tror och hoppas att vi hittills har lyckats 
ganska bra?

Hoppas vi syns nästa år igen då det faktiskt är ett jubileum på tapeten, eurasierhelgen firar hela 5 år, det 
ni! 😉

Jeanette & Hasse Dyberg

Efter Julias föreläsning så körde vi direkt vidare med ringträning, ja det är 
minsann ingen semester att vara på en eurasierhelg om någon nu trodde 
det? En välbesökt träning och framförallt nyttig inför den stundande sko-
jutställningen ”Överlidahunden”, eurasierhelgens stora och prestigefyllda 
event! 😉.  En rolig utslagstävling där allt fokus främst ligger på att ha kul 
med sin hund och i år hade vi tre klasser som slutade så här:

Bästa Valp – Twin Dogs Aiming To The Stars ”Loppan”

Bästa Vuxen – Coryana’s Linux

Bästa Veteran – Sorschies Ze Butterfly ”Fly

Med skojutställningen avklarad så knorrade det rejält i de flesta magar och 
grillen åkte snabbt fram och sattes igång innan vi samlades i tältet för en 
gemensam grillkväll vid långbord där humöret var på topp hela kvällen och 
även en bit in på natten.

Och med detta vill jag och Hasse avsluta med ett bamsestort TACK till alla 
inblandade ❤, ingen nämnd ingen glömd, hade det inte varit för er alla så 
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ÖNSKAR CORYANÁ S KENNEL

ALLA TREVLIGA VALPKÖPARE OCH ALLA EURASIERVÄNNER.
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Hej på er!            1 november 2017

Ledsen att det inte blev något inlägg i förra numret, husse hade glömt bort att skicka in. Hoppas det gick 
bra för er, ni som var på Eurasierspecialen! Ja, en del av er träffade jag ju där, vid campingen.

Jag har ju alldeles glömt att berätta att det flyttat in en Eurasier i grannkvarteret, Isidor kallas han (Just 
Pix Grim). Han var bara tio veckor gammal när jag mötte honom första gången och nu när ni läser detta är 
han redan över ett år! Han är väldigt förtjust i mig, piper varje gång han går förbi utanför min trädgård och 
hoppar och skuttar när vi möts på promenad! Det är ju skoj att ha en frände i grannskapet och i somras 
var han här och vi busade runt i trädgården, det var kul! Jag hoppas vi kan gå till fårhagen snart och leka 
där. Både matte och husse säger att det är alldeles för lerigt nu och att vi får vänta tills det torkar upp eller 
fryser på. Apropå fryser på, det var länge sedan nu det var någon snö, är det inte dags för det snart? Snö 
är kul, tycker jag! Fast det är kanske trevligare ändå när det är sommar och varmt och dörren står öppen 
mest hela tiden, så man kan gå ut och in som man vill.

Förra gången skrev jag ju om att det verkade vara en ny resa på gång, fast den gången fick jag inte åka med 
utan vara hos Ulla-Carin. Ja, det är bra att vara där, jag får ju vara med de andra hundarna som en i familjen, 
men bäst är det förstås när matte och husse kommer och hämtar mig! Fast allra bäst är det ju när jag får 
åka med, som i somras då vi åkte till Idre och vandrade, gissa om det var spännande! Vi gick ganska mycket, 
både uppför och nedför, det var lite jobbigt bitvis men vi klarade det bra allihop. När man är ute så mycket 
är det viktigt att dricka ordentligt och det är något visst med fjällvatten, även om det vanliga Loka Lera är 
väldigt gott. Vi såg några djur jag aldrig sett förut: de hade horn och såg roliga ut, lite större än rådjuren 
som bor här i området, och de heter visst renar. De verkade intresserade av mig också, så jag försökte få 
matte eller husse att släppa mig så vi kunde leka, men inte då, de är så tråkiga, de där två. En och annan 
ekorre visade sig också, men de är snabba på att springa upp i träden och jag har ännu inte lärt mig hur jag 
ska göra för att klättra efter dem, men jag jobbar på saken. Vi har ju varit på några andra resor också, det 
är lite spännande när vi stannar och jag hoppar ur buren utan att riktigt veta var jag är.

Apropå ren, matte pratar om bad. Helt onödigt. Hoppsan, jag måste sticka nu! Vi hörs!

Hugos Äventyr

God Jul
Varma hälsningar

Styrelsen
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Husapoteket
15 Saker Att Ha I Husapoteket

Skrapsår, spruckna tassar och oroliga magar – våra fyrfotade vänner kan ha många anledningar till att 
behöva lite extra omvårdnad! Något som de flesta hundägare nog märkt är att det är skönt att vara för-
beredd, så att man slipper stressa till apoteket stup i kvarten. Här ger vi tips på några grundläggande 
saker att ha i hundens husapotek:

1. Sunt förnuft: Det allra viktigaste att ha gott om är sunt förnuft! Ta alltid det säkra före det osäkra. 
Ring och rådfråga din veterinär hellre än att chansa!

2. Termometer: Eftersom det enda säkra sättet att ta tempen på hunden är i ändtarmen kan det 
vara bra att ha en termometer som är hundens egna. Normal temperatur är 38-39 grader Celsius. 

3. Fästingplockare: En självklarhet i husapoteket både för hund och människa! Välj den sort som 
du tycker är enklast att använda, kofot eller ögla. 

4. Sax och pincett: Dessa verktyg kan vara bra att ha tillgängliga till många ändamål, exempelvis 
för att klippa gasbindor och plocka ut stickor. 

5. Krage och/eller body. Ibland är hunden sin egna värsta fiende och kan behöva ha krage på sig 
för att hindras från att klia eller slicka på sår. Beroende på sårets placering kan en body även 
fungera för att skydda såret. 

6. Örontvätt: Örat är ett känsligt organ och ska hanteras varsamt. För att torka ur smuts ur örat kan 
man använda speciella rengöringsmedel för hundöron eller lite ljummet vatten på en kompress 
eller bomullstuss. Veck och gropar kan torkas med en tops, men peta aldrig in i örat med tops!

7. Sårrengöring: Koksaltlösning är generellt den bästa sårrengöringen eftersom det har samma 
pH-värde som kroppen. Ofta går det även bra att använda vanligt vatten. Ibland kan även 
antibakteriell sårrengöring såsom klorhexidinlösning behövas. Det är bäst att använda sterila 
kompresser när man rengör såret, men bomullsrondeller fungerar också. 

8. Gasbindor: Gasbindor används för att skydda sår mot smuts och mot att hunden slickar på det. 
Det finns många olika sorters gasbindor på marknaden. Självhäftande gasbinda är ett populärt 
val eftersom den sitter fast bra!

9. Kompresser: Kan används till samma ändamål som gasbinda, för att skydda såret. Ett sår på benet 
kan exempelvis skyddas från smuts på promenader genom att en ren kompress lägs direkt på 
såret och en gasbinda lindas runt för att hålla det på plats. 

10. Förhudsrengöring: Om din hanhund får förhudskatarr är den bästa behandligen att tvätta förhuden 
med förhudsrengöring eller koksaltlösning. Information om hur detta görs på bästa sätt går att 
hitta på internet, men fråga en veterinär om du är osäker!

11. Avmaskning: Det säger sig själv vad detta används till! Avmaskning ska generellt inte användas 
förebyggande hos vuxna hundar, utan endast om du vet att hunden har mask.

12. Tass-salva och tossor: Många hundar kan få sprickor i tassdynorna, speciellt under vinterhalvåret. 
Då kan det vara bra att ha mjukgörande tassalva och tossor hemma, så att hunden kan springa 
ute utan bekymmer! Det kan även vara smart att ha en vattentät gummitossa hemma för att 
skydda eventuella tassbandage från fukt och smuts.

13. Sparris: Om hunden fått i sig någonting lite vasst såsom en liten ben- eller plastbit kan den ges 
sparris. Sparrisens trådiga fibrer kan linda sig runt det vassa föremålet vilket minskar risken att 

det gör någon skada. De flesta rekommenderar burksparris, vilken har lång hållbarhet och kan 
förvaras hemma i förebyggande syfte. 

14. Probiotika: Probiotika är goda bakterier som normalt finns i hundens tarmflora, i viss mat och 
i olika tillskott. Om hunden får diarré brukar det rekommenderas att de får skonkost men om 
magen fortfarande är orolig kan man även ge dem probiotikatillskott som hjälper till att stabilisera 
magen. 

15. Information: Det kan vara bra att ta lite tid att samla information som kan behövas om hunden 
insjuknar. Bra information kan bland annat vara telefonnummer och adress till närmaste veterinär-
mottagning och närmaste jour-mottagning, hundens försäkringsinformation och telefonnummer 
till föräkringsbolaget och telefonnummer till giftinformationscentralen. 

OBS: Det är viktigt att tänka på att medicin också har utgångsdatum och att vissa produkter har kort 
hållbarhet efter de öppnats. Ett tips är att skriva på flaskan/burken vilket datum du öppnade den. Håll 
dina produkter uppdaterade, och släng inte gammal medicin i soporna utan lämna det till apoteket. 
Dela heller inte med dig av receptbelagd medicin till andra hundägare! 

Tekst och foto: Fanny Rådman

Källor:

Veterinärsjuksköterska Ardente Klint

http://www.brukshundklubben.se/hundar/halsa/oron/

https://www.anicura.se/fakta-och-rad/hund/hund-som-atit-olampligt-foremal/

https://www.djurvardguiden.se/artikel/sarskada-pa-hund-symtom-och-orsaker/

https://www.apoteket.se/kategori/djur/hund/sarvard-forband/sarrengoring/

https://www.agria.se/hund/artiklar/sjukdomar-och-skador/snoppdropp-ett-tecken-pa-forhudskatarr/7

https://animail.se/vad-ar-prebiotika-och-probiotika.html
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Jag och Krim

Aldrig mer hund sa jag när min förra hund Casper dog. Han var en långhårig Akita och blev bara drygt 
3 år. Efter många behandlingar och mycket mediciner så slutade organen fungera och vi fick ta beslutet 
att låta honom somna in. 

Men efter några tomma år och sjukdomar i familjen så bestämde jag mig för att nu är det dags för 
en hund igen. Ingen Akita, som är en ganska tuff hund. Fick rådet av en kompis att kolla upp Eurasier. 
Hade faktiskt träffat en Eurasier (från Lund) tidigare som Casper lekte jättebra med.

Vi åkte till en Eurasierträff som Jeanette Dyberg och hennes man hade ordnat. DÅ BESTÄMDE VI OSS 
och hade tur att det fanns ett återbud så vi fick vår Krim ganska snabbt.

Krim fick akut anaplasmainfektion när han var drygt 1 år och blev förlamad några timmar i bakbenen/
bakdelen. Fick smärtstillande och det gick över ganska snabbt.

Eftersom min förra hund hade fått en autoimmun sjukdom, troligtvis efter Borrelia, så hade jag lite 
noja på detta, plus Anaplasmainfektionen Krim fick så bestämde jag mig efter långt övervägande att 
ge Krim Bravecto.

VET INTE om detta startade Krims problem med att bli känslig för vissa mediciner och kyckling. 

Krim började halta och han fick antiinflammatorisk medicin, vilket slog ut magen fullständigt. Detta 
hände ett flertal gånger under en 3 års period och även smärtstillande slog ut magen. 

Efter besök ett antal gånger och hos samma kli-
nik så bytte jag veterinär. Det tog henne 1 tim-
me att konstatera att Krim hade Borrelia. Efter 
medicinering har jag nu en pigg hund igen. Jag 
slutade med Bravecto, vilket fortfarande fung-
erar på Krim efter 1 års uppehåll. Men magen 
är fortfarande känslig mot kyckling och tugghud. 

Då det har varit svårt att hitta bra mat och jag är 
inte så glad för torrfoder, har jag provat mig fram 
till det bästa receptet. Mesta informationen har 
jag plockat från Canineopat Åsa Sjöberg, som 
har HUMLEBYNS HUNDHÄLSA. 

Jag vill ju att så många näringsämnen som möj-
ligt finns med. Jag lärde känna Åsa när Krim blev 
dålig (innan jag visste att han hade Borrelia) och 
Krim får massage hos henne varje månad, nu i 
flera års tid. Åsa är min Guru.

Jag försöker i möjligaste mån hitta ekologiska in-
gredienser.

Måna och Krim

Krims favorit hemmalagade hundmat som gör gott för magen

 2 kg      Blandfärs eller oxfärs eller viltfärs

 8 st      Ägg 

 8 st      Äggskal krossade eller malda i en kaffemalare (så slipper jag lägga extra kalk på  
      maten)

 7 dl      Havregryn

 5-7 st     Morötter rårivna 

 2,5 dl     Keso laktosfri

 2-3 msk   Kalvfond (kan uteslutas, men jag har med det för smaken)

 5-6 tsk     Chia frön (rik på Omega -3 och kalcium)

 2-3 tsk     Grukmeja ekologisk (har antiinflammatoriska egenskaper som kan bidra till att  
      minska smärta)

 1/4 krm  Svartpeppar

             2 dl       Blåbär frysta (som har många näringsämnen, inklusive höga halter av anthocya       
      niner, som kan hjälpa till att minimera inflammationer genom bekämpa radikaler)

             1-3 msk  Olja (Oliv- eller Rapsolja)

             2 msk      Blåstång pulver (bra för mage och tänder)
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Knäck alla äggen och skölj äggskalen och torka dom i ugnen (100 grader). När dom är torra så mal 
ner dom till ett pulver.

Smörj en högkantad långpanna.

Sätt ugnen på 140 grader(varmluftsugn)

Riv morötterna.

Blanda allt förutom färsen. När allt är väl blandat så blanda i färsen och blanda väl med händerna 
eller i en matberedare.

Bred ut smeten jämn i långpannan.

Baka i ca 45 min – 1 timme, eller tills den är klar i mitten

Låt svalna och skär till i lagom portionsbitar. Frys in.

Lagom dagsranson brukar vara 2 % av kroppsvikten.

Krim som väger 25 kg får ca 200-250 gr morgon och samma på kvällen. (om han vill äta)

Krim är idag 5,5 år och är det bästa i mitt liv. Han är alltid med mig.

Jag och Krim träffar hundkompisar varje morgon och vi går vid havet 1 timme innan jobbet. Krims 
kompisar älskar hans mat som jag alltid har med mig i fickan.

Kram till er alla från Måna och Krim

FI UCH NORD UCH

Kitune´s Jill Johnson

Stolta ägare: Jeanette & Hasse Dyberg

Uppfödare: Susanne Lindahl – Hjerpe

Kitune´s Kennel
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Ny medlem i redaktionen 
Hej,

Ariana Carlén heter jag och är ett nytt tillskott i Eurasierbladets redaktion. Jag har i själva verket ingen eurasier men har råkat halka in i Eurasierklubben ändå och sedan försommaren är det jag som är klubbens webmaster. Hundar är min passion och jag gillar att skriva så när redaktionen sökte medarbetare tänkte jag att jag skulle kunna bidra. Mitt ideella engagemang är stort och jag har varit aktiv i Svenska Kuvaszklubben i många år, där jag för närvarande kassör samt ingår i redaktionen och i kom-mittéerna för avel, mentalitet och utställning.
Hemma hos mig bor två kuvaszpojkar och tillsammans med min mamma driver jag Kennel Ecarpadi vars första kull föddes 2011. Mina största intressen är biologi, etologi (djurens beteende) och inte minst hälsa, så det blir förmodligen dessa områden som mina artiklar främst kommer att beröra. Dessutom är jag ganska pysslig av mig så kanske kan det komma ett och annat tips på tassalva eller annat skoj att göra själv.

Jag önskar er en god jul.

Ariana

Valberedningen 
förslag inför 2018 - Svenska Eurasierklubben

Ordförande:

1 år   Charli Ahl Ludvigsson

Ordinarie ledamöter:

Omval 2 år Nina Klaar

Nyval 2 år Malin Nilsson

Nyval 2 år Tina Andersson

1 år kvar Christina Haggren 

1 år kvar Emelie Gustafsson

1 år kvar  Maja Ärleborg

Suppleanter:

Nyval 1 år Pernilla Sellgren

Nyval 1 år Inger Johansson

Revisorer:

Nyval 1 år  Måna Quist Eriksson

Omval 1 år  Inger Sjöstrand

Revisorsuppleanter:

Nyval 1 år Ariana Carlén 

Nyval 1 år Gisela Wallin

Valberedning: 

Omval 1 år  Kicki Svalin   
 sammankallande

Nyval 2 år  Patricia Sjölander

1 år kvar  Jeanette Dyberg

Ansvariga för förslaget: 

Kicki Svalin (sammankallande), Sofi Karlsson, 
Jeanette Dyberg

EURASIERbladets

redaktion önskar er alla

en God Jul & ett Gott Nytt År
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God Jul & Gott Nytt År

God jul och gott nytt år 
önskar Risangården

Hemsida: www.risan.se

God Jul önskar PolkasValpar

Önskar Kennel Chikaraspitz
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EURASIERSPECIALEN 19 maj 2018 kommer vara på Hökensås Camping i Tidaholm.

 

20 hundstugor är förbokade åt klubben och de går att boka fr.o.m. 2 februari 2018. 

 

Det finns även stugor där man inte får ha hund inne men de är inte förbokade. 

Ni ska boka hundstugorna genom Monica på telefonnummer 0502-23066 eller 0733-223053, inte 

via nätet eller deras växel. 

Att det inte går att boka innan den 2 februari är för att alla ska få samma chans att få en stuga. 

Förutom stugor finns det ju självklart campingplatser så det går ju bra att ta med husvagn/husbil 

eller varför inte ta med tältet . Campingplatser bokar du via webben eller via telefon, de går 

att boka när som helst - www.nordiccamping.se.

 
Mer om helgen kommer i nästa Eurasierblad.

INFO från utställningskommitten! 

Eurasierbladet                                    söker redaktör

Eurasierbladet har en redaktion med för närvarande 6 medlemmar. Arbetet som redaktör 
innebär att ta emot inkommande material till tidningen, 
sammanställa röntgen- och championatresultat samt skapa en över-
siktlig sidplanering inför kommande nummer. Det är redaktören som har 

kontakten med tryckeriet och styrelsen.Redaktörsrollen är en spännande roll där man koordinerar tidningens mate-

rial. Eurasierbladet ges ut 4 gånger per år men arbetet med tidningen sker 

under hela året. Som nuvarande redaktör skriver jag även artiklar till tid-

ningen. Jag tog över redaktörsrollen utan tidigare erfarenhet, engagemang 

är det viktigaste, så lär man sig eftersom. Det finns även stöd i form av re-

daktionen och tidigare redaktör.
Vid frågor om arbetet som redaktör, eller om du vill ta över stafettpinnen 

och vara redaktör för vår fina klubbtidning, kontakta mig Camilla Norberg på 

073-0803286, redaktor@eurasierklubben.se
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Här kan du sätta in en 
minnesannons om din  
eurasier har gått bort. 

Den kostar inget och är en 
¼-sida.

En bild, hundens namn, datum 
för när den var född och 
avliden samt ägarens namn.

Sista datum att sända in din 
annons för nästa nummer är 
1 februari.

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

Coryana’s Jaipur
”Jennie”

 
Vi saknar dig i våra liv,

men du finns i våra hjärtan 
 

 2006-09-11--2017-07-31
 

Ellinor

In memoriam
Titeltavlan

NO UCH SE UCH SE VCH 

Leonbols Pommes Mandolin 

SE30059/2011

Ny titel:  NO UCH

NORD UCH 
Kitune’s Jill Johnson 

SE52981/2012
Ny titel:  FI UCH NORD UCH

FI UCH SE UCH 

Leiionspitz Amazing Zenzei 

SE23788/2014 

Ny titel:  FI UCH

NORD UCH 

Risan Gårdens Rex 

SE19995/2015

Ny titel:  FI UCH  NORD UCH

DK UCH RLD F RLD N SE UCH 

Bittebit´s Gilde Polly 

SE46122/2011

Ny titel:  SE UCH   DK UCH

FI UCH NO UCH RLD N SE UCH SE VCH Leiionspitz Amazing Zeppelin 
SE23791/2014

Ny titel:  NO UCH

RLD F RLD N SE JV-16 
Leiionspitz Fabulous Udo 

SE18555/2016
Nya titlar:  RLD N, RLD F

DK UCH SE UCH 

Coryana’s Linux 

SE58388/2011

Ny titel:  DK UCH

SE UCH 
Polkas Valpar Sabo 

SE25317/2015
Ny titel:  SE UCH

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

Foxfire Xander
”Xan”

 
Min eviga bebis som aldrig ville bli vuxen.

togs ifrån oss alldelas för tidigt
Jag kommer aldrig glömma dig, 

älskar dig för evigt 
 

 2008-05-22--2017-09-28

Vi ses vid regnbågsbron
Jenny, Sin och Lief

Lovely Megan’s Cameron Diaz

”Corinne”
 

Älskade Corinne
Utan dig blir vår värld aldrig densamma 

mer, vi älskar och saknar dig. 
 

 2008-07-14--2017-08-03
 

Monica, Denise och Alfons

RLD F RLD N 

Järpéns Puppies Artemis Of Ex 

SE34906/2012

Ny titel:  RLD F

RLD F RLD N 

Just Pix Fox 

SE20361/2016

Ny titel:  RLD F
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Zeldas Julrapport
jag förflyttar mig till soffan och lite diskret hål-
ler tassarna för att detta spektakel ska gå vägen 
denna gången också. Syftet verkar vara att ta 
ner det där som hänger i fönstren och byta ut 
dem mot något annat som ska hänga där. Men 
hallå, vad är vitsen med det? Ja jag ser då ingen 
större skillnad, tyg mot tyg, suck.. ja inte förstår 
man sig på detta men matte ser lycklig ut och 
säger – Åh så mysigt det blev, ja ja ”whatever” 
bara hon blir nöjd så... Men det mest pinsamma 

är, ja jag vet inte om jag vågar berät-
ta, men under tiden hon gör detta 
så låter det väldigt högt ur den där 
saken på köksbänken vilket ofelbart 
leder till att hon får ett väldigt kon-
stigt kroppsspråk som är helt omöj-
ligt att tyda samtidigt som hon ylar, 
eller ja, ylar vet jag inte om jag kan 
klassa det som men något åt det 
hållet iallafall ;)

Sen brukar det infinna sig ett visst 
lugn i några veckor innan den to-
tala galenskapen bryter ut med 
att det ur gömmorna plockas fram 
suspekta röda små figurer i olika 
storlekar, ja de brukar dyka upp 
där man minst anar det så det 
gäller att ha stenkoll. De brukar 
oftast inte göra så mycket väsen 
av sig, ja förutom då den där röda 
rackarn som brukar yla lite då och 

då, ja den låter lite som matte faktiskt om san-
ningen ska fram ;). Så av ren självbevarelsedrift 
så brukar jag ta det säkra före det osäkra och 
tysta samt oskadliggöra de som är inom räck-
håll, en ren säkerhetsåtgärd från min sida som 
matte inte alls förstår sig på konstigt nog? ;). 
Men det underliga är att trots att mitt aktiva sä-
kerhetsprogram som nu pågått i snart 7 år så 
verkar det inte ha någon större effekt, de där 
små röda rackarna verkar inte alls avta i antal 
utan snarare tvärtom? Ja man kan ju inte annat 
än att undra vad de egentligen gör under den 
tiden de är nerpackade i sina gömmor? Hm...
vissa saker är nog bäst att låta vara osagda ;)

Och har man fram till nu haft något som helst 
förtroende och tillit för sin matte så blir det som 
totalt bortblåst när hon toppar det hela med att 
bära in en herrtoalett i teverummet och till råga 
på allt hänga ljus och saker som glittrar i den, 
hur tänkte hon där egentligen? Först och främst 
så finns det inte några killar i hundflocken, ja 
inga fyrbenta iallafall ;), som behöver en gran 
att lätta sig mot och då definitivt inte mot en 
upplyst dekorerad sådan! Ja jag menar, 
sånt sköter man väl ändå lite diskret el-
ler? Med andra ord helt naturellt och 
då utomhus och inte i sällskap av glitter 
och glamour oavsett om man är tik eller 
hane? Men vad vet jag, det finns kanske 
de som vill lätta sig under pompa och 
ståt? ;) :D

Ja som ni säkert förstår så finns det all 
anledning till oro på grund av denna 
årliga galenskap och inte verkar det bli 
bättre år från år heller. Men en tröst 
i bedrövelsen är att detta beteende 
turligt nog går över rätt fort och matte 
återgår till att vara en fullständigt nor-
mal matte, eller normal och normal, 

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

hon duger iallafall ;)

Så ni alla fyrbenta kompisar därute, håll ut och 
ha överseende med era mattars och hussars 
konstiga beteende för detta är av övergående 
art jag lovar, tyvärr så kommer det tillbaka men 
turligt nog så dröjer det ett helt år :)

Julnospussar från Zelda & company <3

Japp, Zelda här vid tangenterna igen för att 
deklarera att nu är det återigen dax! Den årliga 
galenskapen har idag brutit ut och eftersom jag 
är äldst i flocken så är jag helt klart den mest 
kompetenta att uttala mig om dessa tokerier 
som brukar infinna sig här en gång om året och 
då i slutet av november eller början av decem-
ber. Tokerier som tyvärr brukar upprepa sig med 
vissa variationer från år till år, tänk ändå om 
matte iallafall kunde vara lite mer konsekvent? 
Men nej då, 

inte ska det vara så enkelt inte. Men jag är ju 
vid detta laget ganska bevandrad i detta ämne, 
till skillnad från mina ”syrror” Tindra & Jill, de 
har ju inte upplevt detta hela sju gånger som jag 
gjort vilket därmed gör mig till den stora exper-
ten i ämnet och detta tänker jag utnyttja till ful-
lo! Men jag vill samtidigt starkt betona att det är 
matte som står för galenskaperna, vi fyrbenta är 
ju som alltid fullkomligt oskyldiga...eller?

Det hela brukar starta med att matte börjar kli-
va runt på stolar lite här och var i huset och bara 
detta gör mig nervös, ja jag vet ju hur hennes 
balans är och den är ingen höjdare direkt om 
man nu säger så och detta leder ofelbart till att 
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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 
Mobil: 070-843 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 

 
 

Gottbols 
Lisbeth Åberg 
Kristinehamn 

Mobil: 076-3056500 

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 

Lovely Megan’s Liam Neeson                               
foto: Johanna Devert 

Finns även i bakgrunden på sida 38

röntgenresultat

Reg.nr/ Namn Kön HD ED Patella

SE48536/2016 Balder-Balder Thoka Järnvilje T UA
SE39675/2016 Bittebit’s Xtra To Jaerpen T B UA UA
SE50974/2015 Coryana’s Speja Af Sidentass T C UA UA
SE41401/2016 Czaruso Amazing Silver Vixen T A UA UA
SE59488/2014 Emfi’s Star Alhena T UA
SE11210/2017 Essente Xtra Xcellent T UA
SE55944/2014 Essmania’s Puerto Esperanza T A UA UA
SE51919/2015 Essmania’s Salina T A UA UA
SE51924/2015 Essmania’s Sydney H A UA UA
SE19275/2016 Essmania’s Taurito H A UA
SE19278/2016 Essmania’s Termelli T A UA
SE49627/2014 Foxfire Incredible Iouri H UA
SE57095/2012 Fridlyckans Flora T A UA UA
SE20360/2016 Just Pix Focus H A UA
SE20361/2016 Just Pix Fox H A UA UA
SE20359/2016 Just Pix Froste H A UA
SE59083/2014 Leiionspitz Cheerful Xeno H A UA
SE52943/2015 Leiionspitz Dazzling Wilson H A
SE18555/2016 Leiionspitz Fabulous Udo H A UA UA
SE33627/2016 Leiionspitz Handsome Strider H A UA UA
SE59010/2015 Lovely Megan’s Noah Beery Jr H A UA UA
SE40915/2016 Lovely Megan’s Orlando Bloom H UA
SE50022/2016 Pine Garden’s Proud Pavarotti H A UA
SE50020/2016 Pine Garden’s Proud Penelope T A UA
SE50023/2016 Pine Garden’s Proud Primus H D UA UA
SE50380/2016 Rocknikk’s Dances Jive H A 1 UA
SE20487/2015 Silvergläntans Annorlunda Timon H A UA
SE23216/2016 Sorschies Wi Inez T A UA UA
SE23217/2016 Sorschies Wi Iriz T A UA UA
SE26211/2016 Sorschies Wi Jax H B UA
SE19845/2016 Wirosas Bellcanto H A UA

Kennelregister
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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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Foto: Anna Olsson

Emfi’s Star Alhena

Fanny (Essmania´s Linxi)

Foto: Beit Angesten
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Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


