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Som nybliven redaktör ska jag nu för första gången 
ta mig an uppgiften att skriva dessa rader. Känns jät-
tespännande vilket även detta nummer är. 

I årets första nummer kommer det bl.a. bra tips på 
hur vi under vintern kan ta hand om våra hundars 
tassar. Tassarna får utstå mycket under vintern så det 
känns bra att veta att det finns hjälp för att lindra torr-
ra, spruckna vintertassar. Vi kan läsa om varför vuxna 
hundar leker. Man kanske tror att det bara är valpar 
som är lekfulla men så är det absolut inte. Bokrecen-
sioner jobbade jag mycket med när jag arbetade som 
lärare. I detta nummer kan vi läsa en recension om 
”Blygerhundar”. Den ger oss tips på 
hur vi kan stärka hundens självförtro-
ende. Det kan väl aldrig vara fel!

Ni har väl inte missat Eurasierspeci-
alen den 19:e maj! Den kommer att 

hållas på Hökensås Camping i Tidaholm. Hoppas vi 
ses där! 

Tänk på att vi gärna tar emot bilder på era små pälsk-
lingar         Skicka bilderna till 

redaktor@eurasierklubben.se 

Som avslutning på min första ”Redaktörens rader” 
tar jag mig friheten att visa makens och min eurasier.  
Bilden har en f.d. kollega tagit.

Cissi Bäck – redaktör

Ordförande har ordet

redaktörens rader

God fortsättning!
Jag hoppas att ni alla haft en start på 2018 som är likvärdig Sveriges OS-framgångar i PeyongChang.

I början av januari var det hundutställningen MyDog i Göteborg. Linux & jag var klart ringrostiga efter ett års uppehåll 
från utställningar. Men vi gjorde en klar upphämtning andra dagen. Så nu ser jag fram emot årets utställningar.

Klubben var representerad på rastorget på MyDog. Vi fick mycket positivt och nyfiket bemötande av besökarna. Tyvärr 
hade vi ingen rasmonter med på Stora Stockholm i december, men vi hoppas såklart att vi ska vara med detta år.

Som så många andra så tittar jag dagligen på våra sociala medier och har märkt en ökning av efterfrågan av 
eurasierträffar. Det behöver ju inte vara svårare än att man lägger upp var man tänker ta en promenad och bjuda in 
de som kan och vill. Träffar med en fikakorg är de bästa tycker jag. Därför finns det en plan för klubben att sponsra 
våra ”fritidsmedlemmar” med t.ex. bidrag till fikan på sina träffar. Detta hoppas vi i styrelsen ska öka antalet träffar 
och i det långa loppet öka aktiviteten i föreningen.

Jag önskar er en skön vår och hoppas att vi ses på någon eurasierträff.

Charli Ahl Ludvigsson

Risangårdens Sizko   Foto: Jim Bäck

Min eurasier: Leija

  Fakta:   Leija
  Kennelnamn:   Leiionspitz Kissproof Pawi

  Kön:    Tik

  Ålder:    10 månader (2017-04-06)

  Färg:    Grå

  Bor:    Skärholmen

	 	 Familj:			 	 Kraft

  Personlighet:   Kelgris, vill gärna vara nära. Går  
	 	 	 	 	 aldrig	långt	ifrån	sin	flock.

	 	 Favoritmat:		 	 Äter	allt,	till	och	med	medicin

  Favoritgodis:   Falukorvbitar.

  Favoritleksak:   Pipleksaker, det är roligt när det  
     låter

	 	 Favoritsysselsättning:		 Bita	Tosha	i	bakbenen,	älskar		 	
     snön.
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Vinter

Snö, slask och salt kan skapa smärtsamma sprickor i 
hundens trampdynor. Under vintern är det därför bra 
att ägna hundens tassar lite extra uppmärksamhet. Så 
här gör du för att förebygga problem.

Vintern kan vara tuff för ömtåliga tassar. Hård skare 
på snön, is och fruset underlag kan slita på de annars 
mjuka trampdynorna. Bor du i en stad där det saltas 
mot halka på vintern kan saltet, om du har otur, skapa 
sprickor i tassarna som irriterar och besvärar. Som tur 
är kan du ganska enkelt förebygga och komma till rätta 
med problemen om du upptäcker dem i tid. En daglig 
koll av tassar och trampdynor är att rekommendera.

Förebyggande tassvård för hunden

Välskötta tassar har bättre förutsättningar att stå emot 
väder och vind. Har du en hund med mycket päls mellan 
trampdynorna bör du ansa regelbundet. På så vis torkar 
tassarna snabbare när hunden kommer in och hunden 
slipper isklumpar mellan trampdynorna. Se också till 
att hålla klorna i bra skick genom att klippa klorna 
regelbundet. För långa klor kan fastna och få hunden 
att belasta tassarna fel.

Smörj hundens tassar med tassalva

Om din hund har torra tassar kan du smörja in trampdy-
norna med en fet salva för att förebygga problem med 
sprickor. Det finns speciell tassalva i många djurbutiker. 
Tänk på att smörja tassarna när du planerar vara inomhus 
en stund, så att salvan hinner gå in i huden innan ni 
ger er ut i snö och slask. Håll ett öga på hunden eller 
avled med någonting gott precis när du behandlat 
tassarna, annars finns risk för att hunden slickar bort 
all salva från tassarna.

Vägsalt torkar ut hundens tassar

Om ni går på saltade vägar är det bra om du spo-
lar av hundens tassar efter promenaden. Vägsaltet 
torkar nämligen ut trampdynorna om det får vara 
kvar. Kommer saltet in i sprickor i tassarna kan det 
dessutom svida till ordentligt - om hunden blir plöts-
ligt halt på promenaden kan vägsaltet vara boven. 
 
Har du en hund som får stora problem med sprickor i 
tassarna eller drabbas av köldkramp när temperaturen 
faller kan hundskor vara ett alternativ. Det finns både 
enkla plastmodeller som håller väta borta och lite mer 
robusta modeller som håller tassarna varma.

Källa: Agria Djurförsäkring

Ta hand om hundens tassar i vinter!

Mika Nordlending N av Terjeviken

Foto: Elisabeth Berg Jormeland

9EurasiErbladEt #1 2018



10 EurasiErbladEt #1 2018 EurasiErbladEt #1 2018 11

My Dog 2018
Det börjar redan kvällen innan, man känner att något är på gång i området. 
Dofterna ändras och det ligger förväntan i luften. Det är så spännande att det 
knappt går att sova.

Så är morgonen äntligen här, årets största hundevent är igång! Vi ska dit, men 
matte är som vanligt seg i starten, ska göra alla möjliga saker i lägenheten innan 
vi kan gå. Kom igen nu, matte! Jag håller utkik i fönstret så länge, därifrån ser jag 
parkeringshuset invid mässan, kan höra alla hundar som med spänd förväntan 
tågar mot mässans entré.

Då är vi äntligen på väg! Ut genom dörren, full fart mot ån! Nu ska vi äntligen 
in i vimlet och hälsa på alla potentiella nya kompisar! Vad nu? Matte går fel väg, 
hon leder mig bort från dofterna och ljuden, är vi på väg till jobbet? Känner 
mig grundlurad.

Foto: Nina Klar
EurasiErbladEt #1 201810

Av någon anledning svänger vi av från den vanliga vägen och jag ser 
något längre ner på gatan som fångar mitt intresse, en hund som ser 
ut ungefär som jag kommer rakt mot oss! Matte, ser du?! Jo, matte ser. 
Stannar upp och hälsar på människan som kommer i sällskap med den 
främmande hunden. Vi byter riktning och slår följe med dem. Det är 
lite stelt i början, när man ska lära känna varandra, men han den där 
Akio verkar vara en schysst kille ändå.

Helt plötsligt är vi tillbaka vid Mölndalsån och Svenska Mässan, hur 
gick det till? Hade nästan glömt bort mässan och alla hundar, blev 
så exalterad över min nya bekantskap. Det är många som är på väg 
in, vi får stå en stund i kö. Till slut är det vår tur att visa biljetten. 
“Rasklubbstorget”, står det på den. Efter biljettkontrollen är det bara 
ett stopp kvar, de  ska kolla att mina papper är i ordning, att alla sprutor 
är med, en snabb koll bekräftar det. Så, äntligen!

Vi är inne! Mässhallen sjuder av liv och rörelse, det är så häftigt att 
vara här! Det är hundar överallt, i alla möjliga storlekar, färger och 
frisyrer. Svårt att välja vilka man ska hälsa på. Matte verkar inte ha 
tid att stanna, leder mig i sicksack förbi alla hundar. Vi kommer fram 
till det lilla staketomgärdade området där det står EURASIER på 
väggen. Det är inte så stort, men mattorna som är utlagda på golvet 
gör att det känns mysigt och ombonat. På bordet ligger broschyrer 
med information om oss och väggarna är täckta av bilder på olika 
Eurasierhundar, några av dem har jag och matte träffat. Valpbilderna 
får som vanligt flest kommentarer, alla verkar tycka att det är något 
särskilt med oss när vi är små.

Får man klappa? Aja, okej då. Akio har redan satt sig till rätta intill 
staketet, njuter i fulla drag av allt gos som erbjuds från andra sidan. 
Jag är lite mer avvaktande, vill gärna nosa lite på handen först, bilda 
mig en uppfattning om den som ska gräva ner fingrarna i min päls. 
Överlag verkar det som reko personer och matte verkar tycka att jag 
ska låta dem klappa mig. Okej då.

Krävs det mycket pälsvård? Är vi bra familjehundar? 
Nä, Eurasier är inget samlingsnamn på flera raser, 
vi ser lite olika ut helt enkelt. Kan vi ha hur lång 
svans som helst? Är vi vaktiga? Matte sköter sig 
bra tycker jag, ger svar på alla funderingar de 
nyfikna på andra sidan staketet har. Hur är det 
med jaktinstinkten, då? Det finns väl inte riktigt 
någon vits med att springa efter djur som ändå 
inte vill umgås, tycker jag.

Akios matte pratar i radio, berättar om mässan 
och vilka fina och bra hundar vi är. De undrar om 
vi är skälliga, det låter ju så mycket i bakgrunden. 
Konstig fråga egentligen, vi har ju inte sagt ett 
ord på hela tiden!

När vi kommer hem från mässan är jag fullproppad 
med intryck och tokdäckar i vardagsrummet. Man 
blir trött, men det är det värt. Det där får vi allt 
göra om! Det ska vi, lovar matte, helgen är inte 
över än. Redan imorgon ska vi träffa Akio igen och 
på söndag ska vi tydligen umgås i montern med 
Leo, en av mina brorsöner. Okej, vad bra matte. 
Med den vetskapen somnar jag gott om och 
drömmer om alla fantastiska möten som väntar.

Foto: Nina Klar

Foto: Malin Gilborne
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Hugos Äventyr
Hej igen!

Visst är det väl kul med snö? Jag tycker det är det bästa, 
man kan hoppa och skutta och busa i den och den ser 
till att man håller sig sval. Och så kan man äta av den när 
man blir törstig! Häromveckan var jag med en tjej jag 
nog inte träffat förut, Uma, och busade och brottades 
i snön i fårhagen, hon var jättebra på att brottas, det 
var jättekul! Fast hon bet mig i svansen och öronen, 
men lite får man väl tåla. Det snöade och var lagom 
kallt, och jag fick visa henne lite av de nedre delarna 
av hagen, fast det är egentligen roligare när det är 
varmare och myrmarken inte är frusen, då är det som 
värsta spa-behandlingen med allt vatten! Jag lärde Uma 
att när någon går förbi på gångvägen i andra änden av 
hagen, då ska man springa dit och skälla på dem och 
jaga bort dem! Vi var hemma i min trädgård också, och 
jisses vilka roliga historier hon kan berätta! Jag hoppas 
vi ses snart igen! BFF! Det enda tråkiga med vinter och 
kyla är att matte och husse envisas med att stänga 
ytterdörren, så jag kan inte gå ut och in som jag vill.

Hur hade ni det på nyår? Jag tycker det blir jobbigare för 
varje år som går, det tjuter och smäller, alldeles onödigt 
tycker jag. Tänk om de kunde sluta med det, eller i alla 

fall bara ha det vid några fasta klockslag, så man kan 
hålla sig inne då och slippa riskera hamna alldeles intill 
någon som smäller och skjuter raketer. Undrar hur det 
ska bli i påsk, det brukar ju smälla och tjuta en del då 
också, fast jag får väl låtsas att de firar min födelsedag.

Matte säger att hon haft tillräckligt med vinter nu men 
tycker det ändå är bra att det är kallt och jag inte blir 
så smutsig. När det blir vår så kommer kanske de där 
ändra djuren som bor här fram, vi har både igelkott, 
snok och möss här. Igelkottarna är spännande, fast de 
sticks så! Snokar gillar jag inte, de ser så skumma ut, 
och ben har de inte heller, så jag håller mig borta från 
dem. Jag misstänker att de bor under uteplatsen, och 
där bor en mus också, jag kan höra när den rör sig 
därunder, men man kommer ju inte åt dem alls. Jag 
får väl nöja mig med att jaga fåglarna som sitter på 
marken så länge, och kanske en eller annan ekorre, om 
jag får syn på någon.

Ojdå, är klockan redan så mycket, dags att gå, ha det 
så bra tills vi hörs igen!

Hugo

1

Min eurasier: Chila

  Fakta:   Chila
  Kennelnamn:   DaQela’s Syringa

  Kön:    Tik

  Ålder:    17 månader

  Färg:    Varggrå

  Bor:    Mo i Rana, Norge

	 	 Familj:			 	 Matte	Trude,	husse	Egon	och	Benji

	 	 Personlighet:		 	 Omtänksam,	visar	mycket	kärlek,	lekfull,	villig	att	lära	sig

  Favoritmat:   Det mesta

  Favoritgodis:   ALLT

  Favoritleksak:   Pipleksaker

	 	 Favoritsysselsättning:		 Reta	Benji,	träna,	mysa,	springa
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Uma (Balder-Balder Litla Systir Solfagur)   Foto: Sven Wallén



14 EurasiErbladEt #1 2018 EurasiErbladEt #1 2018 15

Min eurasier: Benji

  Fakta:   Benji
  Kennelnamn:   Risansgården Rex

  Kön:    Hanhund

  Ålder:    3 år

  Färg:    Röd Fawn

  Bor:    Mo i Rana, Norge

	 	 Familj:			 	 Matte,	husse	och	Chila	

  Personlighet:   Som ”Ferdinand”

  Favoritmat:   ALLT

  Favoritgodis:   ALLT

	 	 Favoritleksak:		 	 Ingen	speciell

	 	 Favoritsysselsättning:		 Som	Ferdinand...	”Lukta	på	blommorna”	och	ta	livet	med	ro.

EurasiErbladEt #1 201814

Genomfört BPH 2017

SE57781/2010 Leiionspitz Perfect Pyrrhos

SE18555/2016 Leiionspitz Fabulous Udo

SE32698/2015 Cool Surprise Praktfulle Diezel

SE56176/2014 Lovely Megan’s Leonardo Di Caprio

SE51126/2015 Risan Gårdens Sizko

SE30171/2016 Leiionspitz Great Talea

SE56173/2014 Lovely Megan’s Liam Neeson

SE30646/2013 Blondie

SE45698/2015 Ex Amino’s Enchanted by the Rainbow - utan skott

SE46796/2015 Sorschies Wi Heffa - utan skott
Tack för att ni låtit beskriva era hundar!

BPH 2017

Abby (Kathakali’s Absolut Schizandra)

Foto: Jennifer Andersson
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Ny medlem i redaktionen 
Hej,

Numera är det jag Cissi Bäck som har tagit över jobbet som redaktör efter Camilla Norberg. Ser fram emot att få vara en del av teamet som gör EURASIERbladet med hjälp av er läsare. Min man Tomas och jag flyttade från Skåne till Vemdalen i Härliga Härjedalen för cirka fyra år sedan. Sommaren 2017 köpte vi ett hus i Röjan i Jämtland. 
Vi har tidigare haft amerikansk cockerspaniel, golden retriever samt en new foundland-labrador-sankt bernhard. Vi hade varit utan hund sedan december 2013 när vi sommaren 2015 besökte Karin och Stefan på Risangården i Vemdalen. Hos dem föddes Risangårdens Sizko i september. Vi blev med hund igen! 
Tomas och mitt ”sladdbarn” är nu drygt två år och fem månader. Vi köpte Sizko med avelsrätt så för tillfället bor hon hos Karin och Stefan eftersom hon fick fem gulliga valpar i början av februari. Vi hälsar på så ofta vi hinner. Vi ser fram emot att få hem henne igen när valparna är stora nog att flytta till sina ägare.

Cissi

Sizko med valpar, Foto: Cissi Bäck

Min eurasier: Hera
  Fakta:   Hera
  Kennelnamn:   Järpéns Puppies Demeter

  Kön:    Tik

  Ålder:    Hon fyller 8 år den 24 oktober

	 	 Färg:		 	 	 Viltfärgad

  Bor:    Gullringen

	 	 Familj:			 	 Matte	Kristina,	husse	Gunnar	och	Stella,	Rhea	och	vår  
     ”Grand Old Lady” Dixi. 

	 	 Personlighet:		 	 En	 charmerande	dam,	 som	oftast	gillar	allt	och	alla.	 Fredagen 
     den 16 februari	blev	jag	och	matte	godkända	som	Besök-	och		 	
	 	 	 	 	 terapihundsekipage.	Nu	väntar	en	spännande	framtid	för	oss.

	 	 Favoritmat:		 	 Jag	 äter	 nog	 allt	 som	 jag	 kommer	 åt,	 men	 matte	 och husse 
		 	 	 	 	 har	koll	så	jag	inte	får	för	mycket	mat….

  Favoritgodis:   Jag tar emot vad som bjuds på, här är jag inte kräsen.

	 	 Favoritleksak:		 	 Ingen	speciell

	 	 Favoritsysselsättning:		 Jobba	med	matte	som	besök-	och	terapihund,	på	olika	boende 
      med en massa trevliga 2-benta som busar med mej eller så 
     hjälper	jag	dem	med	olika	aktiviteter.	Nu	älskar	jag	snön	och	bu- 
     sar med mina systrar

17EurasiErbladEt #1 2018
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Fina bilder som tyvärr inte är användbara (av olika orsaker) till tidningens fram- eller baksida eller till halvsidorna.

A)  Sara Kånåhols och Wävlegårds Enter (Bolinder), Foto: Emma Frost B)  Järpéns Puppies Donna of Oscar, Foto: Ola Linde C) Foxfire Incredible Ikaros, Foto: Peter Bergkvist D) Kozmo, Foto: Kerstin Moberg 
E)  Essmanias Samburu (Ricky), Foto: Caroline Antonsson F) Pakita Pearl Cool Surprise, Foto: Sten Näsmark G)  Lejonbols Zixten af Carrot (Dino), Foto: Annica Sander H) Lundvangs Katinka (Sally), Foto: Ann-Sofi Andre 

A B

C
E

F

G

H

E

D

Årets utställningseurasier 2017

1. Risan Gårdens Neymar 348 p         1. Leiionspitz Unforgettable Ullis 257p 
2. Risan Gårdens Moltas 336 p          2. Risan Gårdens Queen 123 p  
3. Foxfire Brilliant Benji 183p          3. Wirosas Abra 103,5 p 
4. Leiionspitz X-tra Xanthos 152p         4. Bittebit’s Gilde Polly 85,5 p  
5. Bonus Pop Up’s Oscar Wilde 76,5p         5. Kitune’s Jill Johnson 77 p  

Årets utställnings eurasier:  Risan Gårdens Neymar

Under året som gått har SKK:s länsklubbar anordnat 
sammanlagt 45 utställningar över hela Sverige. 
Utöver det har SSUK anordnat 4 officiella utställning-
ar och SvEuk har anordnat 1 rasspecial. 

Vi har sammanställt placeringarna under dessa ut-
ställningar och delat ut poäng efter ett poängsystem 
för att komma fram till 2017 års  mest framgångsrika 
eurasier i utställningsringarna.  
 
De 5 bästa officiella resultaten på varje hund beräk-
nas. Hunden, vars ägare är medlem i eurasierklub-
ben, är svenskregistrerad. Endast resultat som regist-
rerats i SKK:s databas Hunddata räknas in, (SSUK:s 
BIS räknas därmed INTE).   
Undantag är rasspecialen och klubbens  inofficiella 
titlar.

Bästa Hane/Tik BIS-Placeringar 
BH/BT 2.     15 poäng BIS 1 120 poäng 
BH/BT 3.     10 poäng BIS 2 110 poäng 
BH/BT 4.     5 poäng BIS 3 100 poäng  
   BIS 4 90 poäng

BIM:     RASSPECIALEN 
20 poäng (+0,5 poäng per  10 poäng per  
slagen hund inom könet) klubbvinnartitel

BIR:  
25 poäng (+0,5 poäng per slagen hund totalt) 
 
BIG-PLACERINGAR 
BIG 1.        70 poäng 
BIG 2.        60 poäng 
BIG 3.        50 poäng   
BIG 4.        40 poäng 

 TOPP  5 HANAR            TOPP 5 TIKAR 

Risan Gårdens Neymar 
Foto: Marita Carlstedt

 

Leiionspitz Unforgettable Ullis 
Foto: Sofi Karlsson
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  Vinnaren av årets arbetande eurasier,  Cool Surprise Lilleman,  ”Freke”, är den första 
           eurasier i Sverige att bli Svensk  rallylydnadschampion, SE RALLYCh! 

 Freke blev årets arbetande eurasier för andra året i rad!

 Hunden som toppar listan över tikarna, Polkas Valpar Cindy, har också tävlat rallylydnad, hon  
         tog nämligen  diplom i avancerad klass under året.  Cindy har också godkänt doftprov eukalyp- 
       tus i den nya officiella sporten Nose Work!

   Bland övriga placeringar är det mest rallylydnad som dominerar (25 hundar med hela 119 starter!)   
  men även i viltspår (3 st), lydnad (2 st) och agility (2 st) har det tävlats i under året.

Cool Surprise Lilleman 
 (Freke) 

Foto: Ida Nordgren

VILTSPÅR 
Godkänd anlagsklass: 15 poäng 
Öppen klass: 1a pris med hp: 15 poäng, 1a pris: 10 poäng, 2a pris: 5 poäng, 3e pris: 3 poäng  
Championat: 20 poäng 
 
NOSE WORK 
Officiel tävling (TEM/TSM)  NW1 Eukalyptus: 1 poäng,      NW2 Lagerblad:  2 poäng,      NW3 Lavendel: 3 poäng 
Genomförd tävling utan diplom)  NW1 Eukalyptus: 1 poäng,      NW2 Lagerblad:  2 poäng,      NW3 Lavendel: 3 poäng 
100 poäng med max 3 fel (diplom) NW1 Eukalyptus: 2 poäng,      NW2 Lagerblad:  4 poäng,      NW3 Lavendel: 6 poäng 
Uppflytt (dvs 3 diplom i klassen)  NW1 Eukalyptus: 5 poäng,      NW2 Lagerblad:  10 poäng,    NW3 Lavendel: 15 poäng 
 

TOPP  5 HANAR            TOPP 5 TIKAR 

1. Cool Surprise Lilleman 80p          1. Polkas Valpar Cindy 64p 
2. Leiionspitz Fabulous Udo 57p         2. Essmania’s Emira 60p 
3. Just Pix Fox 43p            3. Leiionspitz Amazing Zaviera 57p  
4. Leiionspitz Amazing Zeppelin 42p        4. Rocknikk’s Cruising Eldorado 55p  
5. Essmania’s Orinoco 42p          5. Järpéns Puppies Artemis of Ex 39p 
 

Årets arbetande eurasier:  Cool Surprise Lilleman

Resultaten är sammanställda av: 
Emma Nilsson, Sara Ljusterfors och Anna Frisk, och är hämtade från SKKs Hunddata och SBK Tävling.

Det har också anordnats en hel del tävlingar och prov under förra året. Nedan beskrivs hur poängen beräknats 
för de olika tävlingarna och proven. Hunden, vars ägare är medlem i Eurasierklubben, är svenskregistrerad. 
De 5 bästa officiella resultaten på varje hund beräknas (resultat som registrerats på SKK:s hunddata).

MH/BPH 
Fullföljt MH/BPH 20 poäng (får räknas med varje år, oavsett när man genomförde det) 
 
LYDNADSPROV 
Start alla klasser: 3 poäng per tävlingsdag 
Startklass 1a pris/uppflytt: 10 poäng  2a pris/godkänt: 5 poäng   Diplom/championat: 10 poäng 
Klass 1   1a pris/uppflytt: 20 poäng  2a pris/godkänt: 15 poäng  Diplom/championat: 20 poäng 
Klass 2   1a pris/uppflytt: 30 poäng  2a pris/godkänt: 20 poäng  Diplom/championat: 30 poäng 
Klass 3   1a pris/uppflytt: 40 poäng  2a pris/godkänt: 30 poäng  Diplom/championat: 50 poäng 
 
AGILITY & HOPP 
Start alla klasser: 3 poäng per tävlingsdag oavsett antal starter 
Klass I   Pinne: 5 poäng   Felfritt: 10 poäng  Max 5 fel: 10 poäng 
Klass II   Pinne: 10 poäng   Felfritt: 15 poäng  Max 5 fel: 10 poäng 
Klass III   Pinne/Cert: 15 poäng  Felfritt: 30 poäng  Max 5 fel: 20 poäng  Championat 30 poäng 
 
RALLYLYDNAD 
Start alla klasser: 3 poäng per tävlingsdag oavsett antal starter. 
Nybörjarklass      100p = 7 poäng       Kvalificerande poäng = 4 poäng     RLD N (diplom): 10 poäng  
Fortsättningsklass  100 p = 10 poäng    Kvalificerande poäng = 6 poäng     RLD F (diplom): 15 poäng 
Avancerad klass      100 p = 15 poäng    Kvalificerande poäng = 8 poäng     RLD M (diplom: 20 poäng 
Mästarklass     100 p = 25 poäng    Kvalificerande poäng = 10 poäng   RLD A (diplom): 30 poäng   Championat 30 poäng 
 
BRUKSPROV 
Start alla klasser:  5 poäng per tävlingsdag 
Godkänd:   10 poäng 
Lägre uppflyttad:  30 poäng,  Godkänd: 20 poäng 
Högre uppflyttad:  60 poäng, Godkänd: 40 poäng 
Elit Cert:   100 poäng,  Certpoäng: 80 poäng,  Godkänd: 60 poäng 
 

Årets arbetande eurasier 2017

Polkas Valpar Cindy  
Foto: Charlotte Traumer

Prisutdelning till  
årets arbetande eurasier  

och 
 årets utställningseurasier  

vid årsmötet.
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GRILLNING
Gemensam grillning på lördag kväll kl.18.30 vid 

Gästhuset på campingen.

Klubben bjuder på sallad, bröd och dricka.

Ni tar med vad ni vill grilla, tillbehör och starkare 
drycker.

Anmälan görs senast 1 maj till Christina på mail 
c_haggren@live.se

Vi hoppas många dyker upp till en trevlig kväll 
tillsammans.

VÄLKOMNA!

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

Eurasierspecialen är Svenska Eurasierklubbens officiella hundutställning som hålls under försommaren varje år. 
För eurasierägaren är det ett gyllene tillfälle att visa upp sin hund och umgås med andra eurasierägare medan 
det för eurasierintressenten ger en god möjlighet att stifta närmare bekantskap med rasen och dess uppfödare. 
 
Elektroniskt anmälningsformulär till utställningen finns på Eurasierklubbens hemsida: www.eurasierklubben.se 
 
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. 
 
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.

Eurasierspecialen 2018 EURASIERSPECIALEN 2018
Lördag 19 maj

Hökensås Camping, Tidaholm

Domare:

Hanar:        Karin Vorbeck, Tyskland 
& 

Tikar:        Karin Sjöholm Östlund, Sverige

Anmälnings- och betalningsinformation för Eurasierspecialen 

Anmälningsavgifter:   Valpklass (inoff) 4-6 mån och 6-9 mån: 175:-/hund 

    Junior, unghund, öppen och championklass: 330:-/hund 

    Veteranklass: 220:-/hund (veteran från 10 år, ingen avgift)  

Från tredje hund med samma ägare, halva priset på den billigaste avgiften, Gäller officiella klasser (ej valpklasser)

Anmälningsavgiften betalas in på SvEuk PG: 71427-9 senast 20 april

Ange 2 saker per hund -  Hundens stamtavlenamn och registreringsnummer på talongen

Utlandsboende använder sig av IBAN: SE86 8000 0816 6190 3975 768    BIC/SWIFT: SWEDSESS 

Klubbadress: c/o Blixtorp 88, 432 91 Varberg 

Använd gärna vår Internetanmälan på www.eurasierklubben.se 

Utländska hundar ska skicka kopia på stamtavlan till Kicki - euspecialen@gmail.com

Förrutom Internetsanmälan går det även att anmäla via mail, euspecialen@gmail.com

Ange följande uppgifter:  -  Klass 

    -  Kön 

    -  Hundens stamtavlenamn 

    -  Titlar

    -  Registrerings nummer

    -  Född

    -  Antal cert och sista datum på cert 

    -  Faderns namn 

    -  Moderns namn

    -  Uppfödarens namn & ort 

    -  Ägarens namn & adress samt telefonnummer

    -  Ägarens mailadress

SAMTLIGA uppgifter ska finnas med!



24 EurasiErbladEt #1 2018 EurasiErbladEt #1 2018 25

Att unga hundar gillar att leka är allmänt känt och att även vuxna hundar leker dagligen är det få som reflekterar 
över. Sanningen är dock den att detta är ett ovanligt fenomen inom naturen då lek bland vuxna individer 
sällan förekommer i det vilda. Möjligen leker vuxna med varandra i samband med sexuell uppvaktning och 
parning men för övrigt är det oftast de unga individerna som står för lekarna. Så hur kommer det sig att vuxna, 
domesticerade hundar verkar gilla att leka?

 
Syftet	med	valplekar

Först och främst bör det nämnas att lek bland unga individer förekommer hos de flesta rovdjursarter men 
varför hundar liksom människor leker överhuvudtaget är inte fastställt. Den vedertagna tolkningen är att lek 
är en form av träning inför vuxenlivet. Att valpar jagar varandra och brottas kan exempelvis tänkas vara träning 
inför den jakt som de skulle ha deltagit i om de levde ett naturligare liv. De måste vara snabba nog att komma 
ifatt byten, de måste vara starka nog att lägga ned bytet och i många fall måste de även kunna samarbeta med 
en flock. Att kampa med trasor och ruska om bylten kan även det härledas till rörelser inom jakten.

Paralleller kan dras till människor där barns stora intresse för att springa och leka tafatt också kan sägas vara 
träning inför kommande jaktstunder. Vi må kanske inte vara en snabb art men vi är uthålliga som få och än idag 
finns det kulturer som formligen springer ihjäl sina byten.

 
Tre huvudtyper av lekar

I takt med att studier på hundars beteende har ökat så har det fastställts att lekar kan vara stöpta i mer än en 
form, mycket beroende på hur lekkamraterna ser ut. Det är självfallet så att inte alla hundar leker men den 
stora majoriteten gillar någon typ av lek.

Solitär lek 

Att leka i ensamhet, exempelvis med fluffiga leksaker som piper, tycks hänga ihop med jaktbeteenden. Det 
är inte ovanligt att leksaken slits i stycken och det är inte heller ovanligt att hunden tröttnar ganska snabbt 
på leksaken. 

När hunden aktiveras med leksaker som har fyllts med godis kan även det klassas som en typ av lek, och en 
mycket tillfredsställande sådan, men i själva verket handlar detta mest om att få i sig föda.

Det finns en tredje typ av lek som faller in under solitär lek till en början men där hunden i själva verket 
utövar sin ensamhetslek för att locka en lekkamrat in i leken. 

Lek med artfränder

Vissa hundar gillar att leka med andra hundar medan en del hundar hellre avstår från hundlekar. Kanske 
kan detta handla om hur självsäker hunden är eller huruvida den är van vid att leka med andra hundar? 
I hälsosamma lekar mellan hundar tycks det finnas outtalade regler om att leken inte får eskalera så till 
den grad att aggression förekommer. Det är förmodligen av denna anledning som hundar som inte känner 
varandra vanligen leker väldigt artigt med tydliga signaler och i kortare stunder, medan hundar som känner 
varandra väl har formulerat sina egna oskrivna lekregler och därmed kan leka tuffare och längre. 

En annan viktig faktor som förekommer i hälsosamma lekar är att starka individer låter svagare individer 
vinna ibland. Det hela är ett sorts självhandikapp och det bäddar för en god relation där den svagare parten 
både vill och vågar leka. I lekrelationer där det alltid är en som vinner dör leklusten snart ut och lekarna blir 
alltmer sällsynta.

Det rekommenderas ofta att inte ha leksaker framme när två nya hundar träffas och det ligger en viss 
klokskap i detta. Hundar som inte känner varandra har ofta inga problem med att jaga varandra och brottas 
lite men så fort en leksak kommer fram så kan stämningen ändras. Det här gäller egentligen oavsett om 
hundarna känner varandra eller inte. Få hundar tycks nämligen vilja dela leksaker med andra hundar och 
om flera leksaker finns att tillgå är det inte ovanligt att hundarna väljer att ligga och vakta varsin, istället för 
att umgås.

Lek med människor

Det makabra med hundlekar är att hundar leker väldigt annorlunda med människor. Lekarna delar vissa 
element med lekar mellan artfränder, såsom att jakt och brottning är kul eller att lekar med främlingar sker 
försiktigt eller inte alls. En hund och människa som leker ofta med varandra skapar ett gäng oskrivna regler 
för vad som är okej och inte, precis som vad som sker mellan hundar. 

Den stora skillnaden är att hundar, för det mesta, vill leka med leksaker tillsammans med människor. 
Resursförsvarandet är alltså borta och det verkar snarare som att hundarna villigt ger upp leksaker, bland 

Varför leker vuxna hundar? annat i ett försök att förlänga lekstunden. Så länge som människa och hund respekterar varandra är alltså 
tankarna om att kamplekar och liknande skulle skapa aggressiva hundar något som kan arkiveras – det 
stämmer inte och det verkar snarare som att ju mer en människa leker med sin hund, desto bättre blir 
relationen. Det finns till och med resultat som visar att hundar och människor som leker tillsammans 
presterar bättre i lydnadstest. Här gäller det dock för människan att komma ihåg att båda parter bör få vinna 
ibland för annars händer samma sak som mellan hundar, det vill säga att den svagare individen tröttnar och 
tycker inte längre att lekstunder är särskilt roliga.

Det bör även noteras att hundar som inte vill leka ändå tycks snappa upp social information genom att iaktta 
andra individer leka, utan hänsyn till om det är hund – hund eller hund – människa som leker. 

 
Avel på barnsliga beteenden

Den kanske starkaste idén om varför vuxna hundar leker hänger samman med pedomorfism. I korta drag 
innebär pedomorfism att barnsliga drag inte växer bort och att de alltså finns kvar när djuret når en mogen 
ålder. Hos vuxna hundar kan detta bland annat ses på valpiga beteenden såsom tendensen att skälla och gny, 
viljan att vara till lags och den uttalade leklusten men det kan även ses i diverse fysiska attribut såsom relativt 
breda huvuden, utstående ögon och hängande öron. Pedomorfism innefattar alltså mycket av det som får oss 
människor att tycka att hundar är så ofantligt söta. Jämför exempelvis en vuxen varg med en vuxen eurasier; 
vilken tycker du själv är sötast?

Pedomorfism anses av många vara resultatet av selektiv avel, där exempelvis den ryske genetikern Dmitry 
Belyaev (känd för experimentet med att domesticera rävar) hypotiserade att när människor valde vargar utefter 
mildare beteenden så kom de fysiska förändringarna på köpet. Idén är alltså att det var beteendet som var det 
viktigaste när vargar blev hundar, inte utseendet. 

Kanske har denna selektiva avel fortsatt? Det är inte otänkbart att människan har fortsatt att välja allt mer 
lekfulla hundar just för att det är dessa hundar som samarbetar bäst med människor. Kanske är det också dessa 
lekfulla hundar som blir de bäst lämpade för jakt och liknande? Just därför att leken är en form av träning.

 
En	säker	hamn	ger	fler	lektillfällen

Det är också tydligt att leklusten är större när livet känns tryggt. Till exempel har det observerats att när 
mattillgången är klen så slutar de flesta djur att leka, det gäller helt enkelt att hushålla med resurserna och 
då vinkas det adjö till lekstunderna. Att leka i det vilda kan även innebära en ökad skaderisk för de lekande 
parterna, till exempel i form av attacker från rovdjur under obevakade ögonblick. 

Oavsett varför vuxna hundar leker så är det en härlig stund som reducerar stress och som bäddar för bra 
relationer. Så lek gärna ofta med din hund och kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel, det är nämligen du 
och din hund som tillsammans bestämmer hur era lekar ska se ut.

 
Referenser

Bradshaw, J. W. S., Pullen, A. J. & Rooney, N. J. (2015). Why do adult dogs ’play’? Behavioural Processes 110:82-
87. DOI: 10.1016/j.beproc.2014.09.023

Trut, L. N. (1999). Early Canid Domestication: The Farm-Fox Experiment. American Scientist 87:160-169.

Text: Ariana Carlén

Fridlyckans Ivory Kouvo & Leiionspitz Dazzling Wendy 
Foto Johanna Devert
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Vad är meningen med livet för en hund eller rättare sagt, för en eurasier?

Idag på långpromenaden med tjejerna så blev jag lite sådär filosofisk, reflekterade en hel del över det som 
varit och det som komma skall och då dök denna tanke upp; vad är egentligen meningen med livet för en 
hund? Och det första som dök upp i huvudet var mat, ja det borde vara det självklara svaret eller hur? Jo i alla 
fall om man, och nu generaliserar jag, är en labrador som utan minsta tvekan kastar sig över allt som hamnar 
i matskålen och gärna lite till . Men när det kommer till en eurasier så är oftast deras relation till mat lika 
med en stor skepsis; är detta verkligen ätbart? Och det gäller oavsett om det är fläskfilé eller t.ex. en ”Frolic”. 
Nä, nyheter på matfronten är oftast inte någon större höjdare här utan närmas med stor försiktighet, ja man 
kan tro att de är övertygade om att jag försöker förgifta dem . Så nej, mat är definitivt inte meningen med 
livet om du är en eurasier. 

Träning då? Nej man kan inte direkt likna dem med en arbetsvillig schäfer som gör allt och lite till för att få 
kampa som belöning. Det handlar snarare lite mer om att vara till lags och snällt ställa upp en liten stund för 
att sedan snabbt tappa intresset, oavsett vilken lockelse som erbjuds. Så återigen, nej, träning är inte heller 
detta svaret på frågan om meningen med ett ”eurasierliv”.

Så med andra ord, mat och träning kan därmed snabbt räknas bort men kan däremot och då stor med fördel 
ersättas av ekorrar. Detta djur måste ju bara hamna högt på ”menings-listan” hos en eurasier eller? Ett djur 
som brukar utlösa pip, gnäll, hopp och skutt i massor och som grädde på moset, ett totalt ”ekorr-fokus” som 
definitivt inte gör att matte eller husse hoppar jämfota av glädje precis 

Men den ohotade ettan på listan, det värdefullaste för en eurasier, är ju helt klart familjen! Det finns inget en 
eurasier backar för, inga hinder som är för stora att överkomma om bara det allra viktigaste i livet finns med. Så 
det självklara svaret på vad som är meningen med livet för en eurasier måste ju helt klart bli familjen såklart 

Text & foto: Jeanette Dyberg

Meningen med livet för en hund Min eurasier: Tosha

  Fakta:   Tosha
	 	 Kennelnamn:		 	 Essmania’s	Orissa

  Kön:    Tik

  Ålder:    4 (2018-03-14)

  Färg:    Svart

  Bor:    Skärholmen

	 	 Familj:			 	 Kraft

	 	 Personlighet:		 	 Självständig	jakthund.	Envis,	snabblärd

  Favoritmat:   Allt som ligger på min tallrik, bjuds det inte hämtar hon själv   
     från diskbänken

  Favoritgodis:   Kalkon

	 	 Favoritleksak:		 	 Båtboj	fäst	i	ett	snöre,	jakt	ska	det	vara!

	 	 Favoritsysselsättning:		 Springa	i	skogen
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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 maj.

 
Du behöver inte göra 

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

Lejonbols Black Magi

”Milla”
 

Vår älskade, kloka, vackra Milla 
lämnade oss idag i stor sorg och 

obeskrivlig saknad, men Du finns för 
alltid i våra hjärtan finaste vän. 

 

 2010-03-03—2017-09-04

Mariut och Håkan

In memoriam

Teddy Coryaná s Kalvin
”Teddy”

 
Högt älskad och djupt saknad 

För alltid i våra hjärtan 
 

 2010-05-22--2018-01-22

Ami och Conny, My och Iza, 
Ellinor, 

Laila, Bengt och Nancy

Ilifó s Celine.
 

Älskade Celine, 
Du finns i våra hjärtan för evigt. 

Älskad saknad från vaggan till graven. 
 
 

 2004-02-25—2018-01-31

Inga-Lill, Göran, Micke, Patrik, Miranda 
och Humla.

Titeltavlan

NORD UCH RLD F RLD N 

Bittebit’s Gilde Polly 

SE46122/2011

Ny titel:  NO UCH   NORD UCH

RLD F RLD N SE UCH Leiionspitz Amazing Zaviera SE23793/2014
Ny titel:  RLD F

SE VCH 

Rocknikk’s Cruising Eldorado 

SE13578/2015

Ny titel:  SE VCH

NORD UCH 

Risan Gårdens Neymar 

SE44117/2013

Ny titel:  NO UCH

NORD UCH

Risan Gårdens Neymar 

SE44117/2013

Ny titel:  FI UCH   NORD UCH

*Här presenteras hundar  som fått nya titlar:  16 november 2017 till den 21 februari 2018 

Leiionspitz Dazzling Wendy och Fridlyckans Ivory Kouvo                                                                                                                            Foto: Johanna Devert. 
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Bokrecension

Titel: Blygerhundar – Så gör du din hund till en superhjälte! 
Författare: Jessica Mann 
Utgivningsår: 2017 
Förlag: Klickerförlaget 
Antal sidor: 270 

En av de mest läsvärda hundböckerna som utkom under 2017, om du frågar mig, är Blygerhundar 
– Så gör du din hund till en superhjälte! av Jessica Mann. Det är en bok vars fokus kretsar kring 
att stärka hundars självförtroende och den innehåller massvis av konkreta tips för att göra detta. 
Som titeln föreslår är det en bok som är skriven just för blyga – och rädda – hundar men i grund 
och botten är det en bok som kan passa alla hundägare. Jag tror nämligen inte 
att det finns någon hund som är helt perfekt. Vissa hundar har laster som är så 
små att de knappt är märkbara medan andra hundar har större laster som de och deras människor dras med, alla har dock 
chansen att bli bättre med hjälp av träning som vilar på positivitet och en förståelse för hundens känsloliv. 

Författaren Jessica Mann är en omtyckt instruktör och hundbeteendeanalytiker som driver företaget Motiverade Hundar. 
Hon håller bland annat kurser för blygerhundar men hon anordnar också kurser i specialsök samt rena tävlingskurser. Själv 
tränar och tävlar hon i lydnad, rallylydnad, vallning, heelwork to music och jakt med sin tollare och sina border collies. 

Som de allra flesta som blir riktigt duktiga på vad de gör, så kommer merparten av Jessicas kunskap från praktisk erfarenhet. 
I själva verket är det Jessicas första egna hund, Boo, som ligger till grund för all den kunskap som hon har samlat på sig om 
rädda hundar och som nu har resulterat i den här boken. Enligt Jessica var Boo sannerligen inte någon perfekt förstahund 
då hon bland annat var högenergisk, svårmotiverad och bar på mängder av rädslor, av vilka några var människor, hundar, 
föremål och miljöer. Genom ett ihärdigt studerande och testande av olika träningsmetoder så lyckades Jessica och Boo att 
minska Boos rädslor. Det tog tid men det gick och det är kanske något av det viktigaste som andra hundägare kan ta med sig 
från denna bok. Det vill säga att det mycket väl kan finnas sätt att komma till rätta med problematiska beteenden och att du 
som har en rädd hund inte är den första att ha vandrat på denna svårframkomliga stig. 

Anledningen till att boken heter just Blygerhundar är för att Jessica tyckte att de vanligt förekommande uttrycken inte passade 
särskilt bra till det hon ville förmedla. Exempelvis säger ”problemhund” ingenting om vad problemet är eller för vem som 

Gör din hund till en superhjälte

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

beteendet är ett problem medan ”reaktiv hund” inte inkluderar de rädda hundar som svarar med att bli passiva eller dra sig 
tillbaka. ”Blyg hund” beskrev dock denna typ av hund väldigt väl och snart var begreppet ”blygerhund” fött. 

Träningen i Blygerhundar vilar på en positiv träningsfilosofi. Jessica vill nämligen ha hundar som tycker att livet är roligt, som 
är ostressade, som är lekfulla och som trivs med sin livssituation. Av den anledningen är all träning i boken belöningsbaserad 
och bestraffningar förekommer inte. För en del hundägare är detta ett helt nytt sätt att träna men genom att eliminera 
bestraffningar så elimineras också risker för att relationen hund-människa blir sämre och att hunden får förtroendeproblem. 
Belöningsbaserad träning är inte vattentät, så det kan råka bli lite fel ändå, men felen blir sällan lika allvarliga som de blir hos 
en hund som utsätts för bestraffningar. I korta drag kan det alltså sägas att i Jessicas typ av träning så är hundens känslor 
den viktigaste parametern. 

Blygerhundar är uppdelad i fyra huvudsektioner där boken inleds med Nördkunskap för superhjältar. Här vidrör Jessica 
kunskapsdelar såsom varför hundar blir stressade, vad stress är, vikten av att hitta bra belöningar, olika typer av inlärning, 
hundars kroppsspråk och mer därtill. 

Sektion två, Självförtroende för superhjältar, handlar om vad du och din hund kan göra för att ge självförtroendet en boost. 
Här hittas övningar som gör hunden lugn varefter det kommer mängder av exempel på trick som du kan lära hunden – eller 
som du snarare kan låta hunden lära sig själv. Jessica är nämligen en stark förespråkare av shejping. Andra aktiviteter som 
Jessica beskriver som stimulerande för självförtroendet är nosework, problemlösning och dog parkour eller balansövningar.

I sektionen Träning av den rädda superhjälten börjar den fokuserade träningen av blygerhunden och om du har en osäker 
hund så är jag ganska så säker på att du kommer att finna mycket av intresse här – precis som jag gjorde. Jessica ger tydliga 
instruktioner för träning när hunden känner rädsla vid hundmöten, rädsla för människor, rädsla för hantering, rädsla för stil-
lastående saker som statyer eller för saker i rörelse såsom cyklar liksom rädsla för ljud. Grunden i träningen är motbetingning.

Sist men inte minst kommer peppning ämnad för blygerhundens husse eller matte i sektionen När du inte orkar vara en 
superhjälte. Att leva med en blygerhund kan nämligen vara både utmanande och utmattande och ibland finns det helt 
enkelt inte ork eller vilja till att träna sin hund. Enligt Jessica är det okej och hon har därmed en handfull nödlösningar som 
kan användas under dessa dagar.

Om det förhåller sig som så att du vill förbättra din hunds självförtroende av en eller annan anledning så är detta helt klart 
boken för dig. Jag kan inte nog rekommendera den.

Text: Ariana Carlén
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Balder-Balder 
Anna-Karin Lundberg 

Tyresö 
Mobil: 070-962 40 80 

 

Chikaraspitz 
Sara Ljusterfors  

Ekerö 
Mobil: 070-751 47 23 

 

 
Chiluna star 
Tina Andersson 

Virserum 
Mobil: 073-843 18 10 

 

Coryana’s 
Ellinor Andersson 

Ängelholm 
Tel: 042-684 31 

Mobil: 070-668 04 31 

 
Essmania’s 
Anette Essman 

Lysekil 
Tel: 0523-61 11 18 

Mobil: 076-040 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 Kindstrand 

Söderköping 
Tel: 073-8437911 

 

 

Just Pix 
Ingegerd Eriksson & Joacim Sandström 

Tobo 
Tel: 0295-340 17 

Mobil: 070-564 14 99 

 
Järpéns Puppies 

Kristina Järpén 
Gullringen 

Mobil: 070-577 42 90 
 

 
Kathakali’s 

Camilla och Madeleine Svensson 
Väse-Västanå 

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

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 

 
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 

Lejonbols Zilja af Carrot 

Foto: Maria Hedenmark 

Finns även i bakgrunden på sida 38

Kennelregister

Essmania’s Valimaa 
Foto: Johanna Devert

röntgenresultat

Reg.nr. Namn Kön HD ED Patella

SE48535/2016 Balder-Balder Arve Järnvilje H UA

SE48542/2016 Balder-Balder Rurik Järnvilje H A UA UA
SE48541/2016 Balder-Balder Vera Järnvilje T B UA UA
SE16124/2017 Balule Kalitchi T A UA UA
SE43294/2016 Bonus Pop Up’s Crush Pomerans T A UA UA
SE11210/2017 Essente Xtra Xcellent T A UA

SE19276/2016 Essmania’s Tanzania T A UA

SE19278/2016 Essmania’s Termelli T UA

SE19283/2016 Essmania’s Tirana T A UA

SE27335/2017 Eurasierliebe Checker H A UA UA
SE30525/2016 Ex Amino’s Fighting For Glory T UA

SE19268/2016 Foxfire Kindful Kian H A 3

VDH/KZG14089 Herr Oskar Vom Lippe-Damm H UA

SE59259/2016 Ibixys Faithful Bajen H B UA UA
S18248/2007 Lejonbols Hard Rock Cafés Java H UA

SE11144/2016 Leiionspitz Excellent Vincent H A 1

SE18556/2016 Leiionspitz Fabulous Umbra H UA

SE59011/2015 Lovely Megan’s Nicolas Cage H B

SE10927/2017 Lovely Megan’s Penelope Cruz T UA UA

SE10926/2017 Lovely Megan’s Penny Johnson T UA UA

SE10930/2017 Lovely Megan’s Philip Seymour Hoff H UA UA

SE10929/2017 Lovely Megan’s Prince Rogers Nelson H UA UA

SE10928/2017 Lovely Megan’s Priscilla Presley T UA

SE50022/2016 Pine Garden’s Proud Pavarotti H UA
SE13918/2017 Pine Garden’s Icaros H A UA

SE13919/2017 Pine Garden’s Ingvild T C UA

SE50019/2016 Pine Garden’s Proud Peach T C UA MEDIALT GRAD 1
SE50020/2016 Pine Garden’s Proud Penelope T UA

SE26213/2016 Sorschies Wi Java T A UA UA
SE51163/2016 Toledo Lupus Ferratus H A UA MEDIALT GRAD 1
SE41620/2016 Vårin Av Geehrbacch T C UA UA

SE19847/2016 Wirosas Bento H A UA
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Medlemsavgifter

Huvudmedlem:                                                            350 kr 
Familjemedlem:                                                           100 kr  
Utlandsboende medlem:                                          350 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: 
Cissi Bäck, Röjan 436, 845 95 Rätan 
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: Fredrik Sätradahl

v. Dissekaantekuunder Fancy-Nala

Foto: Jeanette Dyberg
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Teddywood’s Zacco By Art



Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


