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Det blev knappt någon vår det här året. Sommaren 
kom i stället med raska steg. Med sommaren kommer 
också, de i mina ögon väldigt otäcka, huggormarna. I 
det här numret kan ni läsa om hur ni går tillväga om 
olyckan skulle vara framme, att er hund blir biten av 
huggorm. Det gäller att ta sig till en veterinär så fort 
som möjligt. 

Ni kan läsa om årets Eurasierspecial som även i år höll 
till på Hökensås Camping. Ni som inte var där kan i 
tidningen njuta av årets bilder samt resultat. Somma-
ren hade gjort sitt intåg även i Tidaholm vilket gjorde 
att det var soligt och varmt hela dagen. Det är tur att 
någon uppfann silverduken. Kvällen avslutades med 
gemensam grillning. Stort tack till de som fixat sallad, 
bröd och dricka! 

I detta nummer får vi lära känna styrelsemedlemmar-
na lite bättre. De har skrivit om sig själva och sina hun-

dar. Hur det kom sig att det blev just en eurasier samt 
vad de tycker om sitt uppdrag i styrelsen. 

Något att planera in till nästa år skulle kunna vara ”Eu-
rasierträffen i Brandalsund”. Två- och fyrbenta ser ut 
att ha jätteroligt tillsammans. Läsarbidraget ”Hugos 
äventyr” fortsätter. Ni tänker väl på att ni kan skicka 
in texter/bilder på vad ni än hittar på med era fluffi-
sar. Ni kanske har ordnat någon träff, promenad eller 
något annat med eurasierhundar där ni bor. Skriv och 
berätta! Skicka till redaktor@eurasierklubben.se. Det 
är alltid intressant att läsa om vad som händer i eura-
siervärlden i vårt avlånga land. 

Cissi Bäck – redaktör

Ordförande har ordet

redaktörens rader

Så var vi här igen. Sommaren knackar på dörren, och när jag skriver detta så är det vår Eurasierspecial som tar mångas 
uppmärksamhet. Det är en handfull medlemmar som jobbar hårt för att få allt att gå ihop. Hade jag fått önska något 
så hade det varit fler hjälpande händer. Det gör jobbet med dessa tillställningar så mycket lättare. 

I mars fick klubben en ny styrelse. Ni kan läsa mer om vilka vi i styrelsen är i detta nummer av Eurasierbladet. Det 
känns som en bra blandning av nya och gamla medlemmar. Vi jobbar på lite olika projekt som vi hoppas ska engagera 
er medlemmar mer i vår underbara ras.

Jag önskar er en trevlig sommar och hoppas att vi ses och hörs.

Med vänlig hälsning, 
Charli Ahl Ludvigsson

Huggormsbett på hund – Så gör du

Känner du till riskerna med huggormsbett för din 
hund? Varje år blir ett stort antal hundar i Sverige bitna 
av huggormar. Betten kan leda till allt från lokal svull-
nad till allvarlig sjukdom. Varje år dör ett antal hundar 
av huggormsbett men de allra flesta djur blir friska 
igen. Avgörande för utgången är hur mycket ormgift 
som injiceras, vilket kan vara svårbedömt i akutskedet. 
Om din fyrfota vän blir ormbiten, uppsök veterinär 
omgående. Här får du veta mer om huggormsbett, vilka 
symtom det kan ge, vad du ska göra om det händer och 
vilken hjälp som finns för ormbiten hund.

Symtom på huggormsbett 
Hundar blir oftast ormbitna i nosen, kring huvudet eller 
i ett ben. Svullnad uppstår oftast inom två timmar och 
många gånger blir hunden tröttare än vanligt. Det bitna 
området är ömt. Allmäntillståndet kan förvärras under 
det kommande dygnet. Det är därför din hund behöver 
komma till en veterinär för undersökning.

Svullnad 
Beroende på hur mycket ormgift som injicerats blir 
svullnaden lindrig, måttlig eller kraftig. Det bitna 
området är ömt. Ibland ser man två små prickar i huden 
efter ormens tänder. Svullnaden kan öka under de 
närmaste dagarna för att därefter avklinga.

Systemiska symtom 
Blodcirkulation kan försämras efter ett huggormsbett. 
Kräkning och diarré är relativt vanliga symtom efter 
måttlig till kraftig giftöverföring. Ungefär var tionde 
hund drabbas även av hjärtrytmrubbning. Blödnings-
rubbningar och skador på inre organ är allvarliga 
symtom som tack och lov är ovanliga. Rapporterad 
dödlighet efter huggormsbett hos hund är upp till fyra 
procent.

Behandling 
Om du vet att din hund har blivit biten av en huggorm 
gäller det att både bevara lugnet och handla snabbt. 
Uppsök veterinär omgående. Bär om möjligt din hund 
så sprids giftet långsammare i kroppen. Det viktigt att 
din hund inte rör sig efter bettet. Rörelse gör att giftet 
sprids snabbare ut i kroppen. Om du kan, lyft ditt djur. 
Lägg inte tryckförband, och försök inte suga ut giftet 
från bettet.

När söker jag hjälp? 
Även om din hund verkar obesvärad, uppsök alltid 
veterinär om du misstänker att hunden blivit ormbiten.

Medicinering 
Kortison ges inte längre rutinmässigt som behandling 
för ormbett. Tidigare var det vanligt att behandla 
svullnaden efter ormbett med kortison. Men nya 
studier visar på både positiva och negativa effekter av 

att ge kortison direkt efter huggormsbett. Prata alltid 
med veterinär innan du ger ditt djur kortison.

Om ormbettet har tagit i nosen eller i läpparna 
svullnar ansiktet upp.

Vad gör veterinären?

Så går behandlingen till:

1. Hur din hund behandlas beror på symtomen. 
– Vid endast lokal svullnad och gott allmäntillstånd, 
kan hunden ordineras vila hemma. 
– Om allmäntillståndet är påverkat och cirkulatio-
nen nedsatt rekommenderas ofta inskrivning för 
dropp, smärtlindring och observation. 
– Vid allvarliga symtom ges om möjligt antiserum.

2. Vid måttliga till kraftiga symtom tas ofta blod-
prover för att till exempel undersöka röda och vita 
blodkroppar, blodplättar och lever- och njurvärden. 
Blodkoagulationen och tecken på hjärtmuskelskada 
kan undersökas med specifika tester vid behov.

3. Intravenöst dropp ges ofta efter huggorms-
bett för att förebygga eller behandla nedsatt 
blodcirkulation.

4. Smärtlindring ges i de allra flesta fall.

5. Den enda specifika behandlingen vid huggorms-
bett är antiserum. Det finns nu ofta tillgängligt vid 
många större kliniker och djursjukhus. För bäst ef-
fekt ska denna behandling sättas in under det första 
dygnet. Behandlingen är relativt dyr och det finns 
en viss risk för så kallad anafylaktisk chock. Därför 
ges inte antiserum till alla djur som blivit bitna.

Eftervård

Strikt vila i 10–14 dagar rekommenderas efter bettet. 
Långtidseffekter efter huggormsbett är ovanliga men 
några upplever nedsatt kondition under en tid.

    DJURVÅRDGUIDEN

Huggormsbett
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Hugos Äventyr

Hej igen!

Nu har jag precis kommit hem, jag har varit några dagar hos Ulla-Carin medan matte och husse har varit i England. 
Undrar vad som finns där och varför jag inte får följa med, såhär har det varit varje vår, ja, fast inte första våren. 
Husses son och sonson bor visst där. Undrar vilka de är, hoppas de kommer och hälsar på snart! Nåja, nu planerar 
vi redan för nästa resa, då ska vi åka till Danmark och Tyskland, det ska bli kul! Undrar vad jag ska få vara med om 
där, vi ska visst till några ställen jag inte varit på förut. På vägen hem ska vi hälsa på hos några av mattes vänner i 
Skåne, och hunden Bosse. Bosse ska visst komma hit om ett par veckor också, undrar om han är kul. Nå’n liten sort. 
Det ska nog gå bra.

Jag är redo för äventyr, är nyvaccinerad och fästingmedlad! Och nybadad. Ja, jag klarade mig inte längre, det blev 
bad häromveckan. Det tar några dagar och några rullningar innan schampo- och balsamlukten är borta. När jag blev 
vaccinerad togs också blodprov för DNA-undersökning, Dandy Walker Like Malformation, och det visade sig att jag 
är fri från detta. Inte för att någon trodde något annat, men nu vet vi ändå, här är en som inte är ”malformerad”.

Jag har varit tvungen att lära mig ett nytt ljud. Det är kanske fler än bara jag som märkt att Arla har ändrat förpackning 
på sin Creme Fraiche? De första gångerna matte öppnade en sådan höll jag alldeles på att missa vad det var som 
pågick, men man lär sig snabbt. I alla fall ibland. Eller alltid fast man inte vill visa det, eller att man inte tycker det är 
så himla viktigt. Som det där med att inte trampa i mattes rabatter. Det måste man ibland, till exempel när man ska 
ta sig snabbt mellan bak- och framsidan på trädgården, eller när det verkar vara något spännande I rabatten. Jag tror 
det är bäst att jag inte gräver där i alla fall.

Oj, oj, nu är klockan redan så där mycket igen, dags att gå, ha det så bra tills vi hörs igen!

Hugo   Foto: Sven Wallén

Yoshi (of Norway, från Orionstjärnan)

Foto: Peter Lööv Roos

9EurasiErbladEt #2 2018
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Brandalsund våren 2018
Det är en viss glädje när eurasierägare redan i 
början av året börjar fråga om det blir någon träff på 
Brandalsund. Självklart fixar jag det. är ju svaret. Det 
är en så enorm känsla när våra fluffisar får springa 
lösa och det är fullt ös över hela stället, spelar ingen 
roll vad det är för väder. Som ni vet så finns det ju 
inget dåligt väder, bara dåliga kläder.

Fjorton dagar innan träffen åkte vi ut och satte upp 
lappar att vi tänkte vara där för femte året i rad. Just 
då kändes det inte direkt hoppfullt att isen skulle vara 
borta men hoppas kunde man ju. En vecka innan åkte 
vi ut och kollade av hur mycket is det var kvar på sjön. 
Isen var borta, vilken tur. Bara gräsmattan var täckt 
av snö och is. Man hoppas ju att det ska vara barmark 
när det är dags.

Under sista veckan hade det lovats både regn, moln, 
snö och sol och på morgonen den 24:e var det sol och 
+2 grader. På vägen till Södertälje började det snöa. 
Tack och lov slutade det,  dagen blev molnig och en 
aning kylig. Det var ca 14 bilar som möttes vid INGO, 
några hade hittat ut själva. Några eurasierintressenter 
var också med för att träffa rasen.

Vinden hade vänt sedan veckan innan, isen hade åter 
igen hittat till Brandalsund. Det låg isflak längs strand-
kanten. Det hindrade inte vare sig två- eller fyrbenta 
att prova på att stå på dem. Som alltid var det eura-
siers nästan överallt vart man än vred på huvudet så 
såg man en. Några blev kära och kunde bara inte låta 
bli den snygga tjejen de sett.  En och annan tog sig 
ett vårdopp med tassarna, medan andra bara sprang 
runt runt, runt och minglade på eurasiervis och bara 
var  lyckliga. Många skratt blev det.

Roger såg till att grillen var tänd så alla som ville 
kunde få i sig något varmt i kylan. Det sitter aldrig fel 
med matsäck när man är ute i naturen. Att värma sig 
vid grillen är inte heller fel.

Sist men inte minst. Lite kul när jag får ett samtal från 
en kille som är på väg till träffen, och undrar var vi 
håller hus? Frågar om vi är kvar för de är på väg. 
      - Vi har nog kört lite vilse. 
      - Eh, jaha var är ni? 
      - Taxin hittar inte riktigt, vi har nog åkt lite långt.vi         
         åkte till Södertälje syd och tog en taxi därifrån. 
Jag måste ge en eloge till de två killarna som är så 
intresserade att man tar en taxi ut i skogen för att 
träffa vår underbara ras. Taxikillen var nog lite skep-
tisk till att köra ut till skogen. Haha, det kan man nog 
förstå. De hittade iallafall rätt till slut och fick träffa 
några som stannat kvar i kylan. 
Killarna fick sedan skjuts tillbaka till tåget.

Under åren som gått har vi haft sol, värme, badande 
tvåbeningar, snöoväder, isande kallt men alltid snö 
och isfritt. Så har vi nu i år fått kvarvarande snö och 
lite isflak. Vad kan vi mer få för väder? Med mars kan 
man aldrig veta.

Ett 25-tal eurasier kom med mattar och hussar 
för en trevlig stund i naturen. Ett stort tack till alla 
som kom eller som ville komma men inte kunde av 
andra anledningar. Glöm aldrig bort, att det är vi 
alla tillsammans som gör det. Brandalsund nästa år? 
SJÄLVKLART.

Hälsningar 
Helen Nordström 

Roger Persson
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Eurasierspecialen 2018

Bästa uppfödargrupp, Sorschies kennel. Foto Patricia Sjölander

Klubb JuniorVinnare 2018.  Nueva Stella Hamarod Des 

Legends De Retz och Sorschies X Mikko
BIM och BIR-valp 6-9 månader, Amentino´s Lina och Leiionspitz Nugget Of Metz Bästa uttryck, Kitune´s Jill Johnson. Foto Patricia Sjölander

Ringträning

BIR och BIM-valp 4-6 månader 
Stagnitica’s Allie, Stagnitica’s Amadeus

Foto: Jeanette Dyberg

Årets Eurasierspecial gick av stapeln den 19:e maj i Tidaholm, på Hökensås Camping, samma plats som förra året. 
Campingen passar bra för hundutställningar, med fina promenadstigar runt om samt stora gräsytor. Möjlighet för 
grillning fanns och det utnyttjades efter utställningsdagen, där klubben bjöd på sallad och dryck.

Domare för dagen var Karin Vorbeck från Tyskland, specialiserad på eurasier. Hon har varit en av de avelsansvarig 
under många år i en av de största eurasierklubbarna i Tyskland, KZG.  

Redan på fredagskvällen kunde de som ville delta i ringträning som Madde och Camilla Svensson höll i. Det var ett 
helt gäng som deltog och som fick mycket bra tips.  Hundarna fick även träning i att bli hanterade av någon annan.

Det var 86 eurasier anmälda till utställningen och först ut var valpar 4–6 månader, där Stagnitica’s Allie blev BIR 
och Stagnitica’s Amadeus blev BIM. Nästa klass var valpar 6–9 månader och där blev Leiionspitz Nugget of Metz 
BIR (till höger), och Amentino’s Lina BIM.

Sedan blev det final för valparna där Best in Show-valpen skulle utses av de två BIR-valparna. Den som drog längs-
ta strået var Stagnitica’s Allie, endast fyra månader gammal.

Sedan blev det hanar;  juniorer, unghundar, öppen klass, championhanar samt veteraner. Efter en välbehövlig 
lunchpaus blev det tikarnas tur. Det hela avslutades med avelsklass samt uppfödarklass där bästa uppfödargrupp 
blev Sorschies kennel och avelsklassen vanns av Leiionspitz Cheerful Xena.

Bästa junior av tikarna blev Nueva Stella Hamarod 
Des Legends De Retz. Bästa junior av hanarna blev 
Sorschies X Mikko.

Dagens bästa tik med certifikat blev Leiionspitz Great 
Talea som även med det blev svensk utställnings-
champion. Dagens bästa hane blev Bonus Pop Up´s 
Adin. I finalen blev det hanhunden som blev BIR och 
tiken BIM. Eftersom BIR-hanen redan var champion så 
gick han-certet till Sorchies X Musse.

Slutligen utsågs BIR-veteran Sorschies Ze Butterfly och 
BIM-veteran Foxfire Brilliant Benji. 

Sedan blev det prisutdelning till klubbvinnarna som fick fina pokaler. Dessa delades ut till BIR och BIM, 
bästa juniorhane och juniortik samt bästa veteranhane och vetarantik. 

Under hela dagen visade sig vädret från sin bästa sida. Det blev dock väldigt varmt för hundarna i den 
gassande vårsolen. Vi som inte hade ett eget utställningstält smög runt och sökte skugga bakom de 
andras. Årets produkt kyldynan kom väl till pass för de hundar som hade en sådan. Ett fint lotteri fanns 
där lotterna gick åt som smör i solsken i det varma vädret. Efter de officiella bedömningarna kom så pris-
utdelningen för de inofficiella skojtävlingarna för de hundar som domaren bedömt ha ”Gladast Svans”, 
”Bästa Uttryck”, ”Bästa Hållning”, ”Dagens Clown” samt Dagens Nakenfis”.

Allt som allt var det en dag som inte gick av för hackor. Domaren måste ha varit helt slut efter att ha be-
dömt alla hundar på ett typiskt tyskt grundligt vis: både yttre och inre egenskaper, inklusive tandräkning. 
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Jag heter Charli Ahl Ludvigsson, bor i Saxtorp i Skåne och 
är stolt ägare till en eurasierhane på fem år, SE DE UCH 
Coryana’s Linux.

Jag och min familj är ganska nya inom eurasiervärlden. 
2011 googlade vi lite olika hundraser och kom fram till att 
eurasiern verkade passa oss perfekt. Problemet var väl att 
vi aldrig hade hört talas om rasen innan, än mindre sett 
en i verkligheten. Så vi åkte på utställningar och tog kon-
takt med några uppfödare. Därefter var vi eurasierfrälsta. 

Linux är främst en familjehund men vi åker även på en 
del utställningar. Linux har fått testa på både rallylydnad 
& agilityträning, men det är svårt att hitta tid till trä-
ning med två små barn hemma, så mestadels blir det 
skogspromenader som aktivitet. Detta är mitt andra år i 
styrelsen och andra året som ordförande. 

Jag heter Tina Andersson och bor 
i Virserum, Småland. Ända sedan 
barnsben ville jag ha en hund. Tyvärr 
satte min familj stopp för det.  
Men för ca 15 år sedan började jag 
längta efter en hund igen. Vi sökte 
mycket på nätet och även hundtid-
ningar men kunde inte bestämma 
vilken ras vi ville ha.Jag var inne på 
schäfer men det satte min man stopp 
för.  
Vår dåvarande granne hade träffat 
och sett en eurasier och tipsade om 
en uppfödare i Gullringen. Jag tittade 
på hennes hemsida och ringde. Vi 
åkte dit och tittade på hennes eura-
sier och när jag såg hennes ena tik, 
Ronja föll jag pladask. 

Sagt och gjort. När Ronja fick valpar köpte jag min första eurasier. Han hette Foxfire Ichicko aka Chicko.  
Två år senare blev det en ny valp. Det är vår gammeltik Luna. Efter ytterligare två år kom det en ny tik, Nova heter 
hon.  
För att göra en lång historia kort har vi idag fem eurasier varav Nova som bor hos min dotter. De hundar som bor 
hos oss heter Luna, Zeb, Chilla (se bild) och Saga.  
Tyvärr har vi haft otur med en del av hundarna. Chicko dog i magomvridning en månad före sin 5-årsdag. Zeb fick 
sköldkörtelproblem när han var 1½ år. Chilla fick först diagnosen Entropion när hon var 1½ år. Ett år senare fick 
hon först Addisons sjukdom och strax efter det fick hon EPI. Hon mår efter omständigheterna bra idag.  
2007 blev jag egen uppfödare och har sen dess haft tre valpkullar. Som ni ser, ingen stor uppfödare.  
Jag har tidigare varit med i styrelsen i SvEuk som ledamot. Har även varit utställningsansvarig och har utbildning 
för det.  
Har blivit tillfrågad några ggr innan om jag kan tänkas vara med i styrelsen eller kommittéer men känt att jag inte 
haft tiden. Men den här gången kunde jag inte säga nej så nu är jag tillbaka igen.

styrelsepresentation

BIM Leiionspitz Talea, BIR Bonus Pop Up´s Adin

Stagnitica’s Allie BIS VALP

BIR och BIM Veteran Foxfire Brilliant 
Benji, Sorschies Ze Butterfly

Som brukligt på Eurasierspecialen så beskriver domaren 
hundens mentalitet och en bokstav skrivs på kritiklappen 
enligt den nyckel som utarbetats av klubben. Styrelsen/
avelskommittén sammanställer och redovisar sedan re-
sultatet årsvis som en utvärdering av rasens mentalitet. 
Nyckeln fanns med i utställningskatalogen men finns även 
publicerad på klubbens hemsida. 

Ett stort grattis till alla vinnare och ett jättestort tack 
till utställningskommittén som arrangerade denna fina 
special på ett så professionellt sätt. De som arbetat med 
årets special är Linda Karlsson, Sofi Karlsson, Kicka Svalin, 
Gisela Wallin, Jeanette Dyberg, Cathrine Baudeau och 
Amanda Johnsson. 

Alla officiella resultat finns på SKK/Hunddata.

Anna Frisk
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Jag heter Malin Nilsson och jag bor strax utanför 
Varberg på västkusten. Familjen består av man, 
två ungdomar och hunden Freja. Kitune ś Lovely 
Freja, som hon egentligen heter, är numera fem år. 

På fritiden är det familjen som är högsta prioritet. 
Vi åker gärna ut med vår husvagn och umgås med 
vänner på både hundutställningar och bilutställ-
ningar runt om i landet.

Det var egentligen en slump att det blev eurasier 
när vi skulle leta hund och det är någonting som 
vi absolut inte har ångrat. Rasen är helt underbar 
och man träffar så många härliga människor i 
samband med träffar och utställningar. 

Det är andra året jag är med i styrelsen och jag ser 
fram emot ett nytt spännande och lärorikt år.

Jag heter Nina Klar och sitter med i Svenska Eurasierklubbens sty-
relse sedan några år tillbaka. Jag fyller 36 år i år och bor i Tidaholm 
med min man och fyra barn i varierande ålder. 

Akio, eller Just Pix Casper som han heter i stamtavlan, vann våra 
hjärtan för lite mer än 4,5 år sedan. Han är vår första eurasier men 
absolut inte den sista. Jag är en s.k. hundgalen person som helst 
testar på allt och vill göra massor med hunden jag har. Eurasiern pas-
sar oss perfekt och det förstod vi nog på en gång när vi ”snubblade” 
över den bland alla rasgooglingar. För trots att jag vill göra massor 
med hunden förstår jag också mina begränsningar med små barn 
och ett heltidsjobb och då passar eurasiern in.  Att jag gick med i 
styrelsen var för att lära mig mer. Mer om rasen, mer om hundar och 
mer om allt däremellan.

Vi ses i hundvimlet! Mvh Nina

Jag heter Pernilla Sellgren, bor med sambo i villa strax utan-
för Karlskrona. Vi har två utflyttade barn och ett barnbarn. 
Vi har haft eurasien Alma sen början av 2015. Valet av ras 
har jag aldrig ångrat. Helt underbar hund som vill vara med 
på allt. Vi har provat lydnad, nosework, spår, rallylydnad och 
agility. En del utställningar har det också blivit. Just nu läser 
jag uppfödarutbildning på distans och hoppas på några små 
valpar i framtiden.  
Det är mitt första år i styrelsen. Känns spännande och 
lärorikt.

Jag heter Maja Ärleborg Hasselkvist och bor i ett samhälle 
mellan Eskilstuna och Strängnäs som heter Ärla. 

Min första kontakt med eurasiern var 2006. Jag fick 2011 mitt 
kennelnamn Bonus Pop Up’s och det har varit en spännande 
resa att börja med avel. Jag är en person som vill lära mig mer 
och brinner för vår ras och dess utveckling, hälsa och avel. 
Jag sitter på andra året som styrelsemedlem och lär mig ang 
föreningsarbete, utveckling. Det går sakta framåt och jag ser 
fram emot detta år med klubben! 

Jag heter Inger Johansson och bor i Eskil-
stuna. På fotot ser ni också SV-16 SUCH Just 
Pix Cindy som kom in i vår familj 2014. Sedan 
dess är jag eurasierfrälst och har också fött 
upp två kullar eurasiervalpar under ken-
nelnamnet Wävlegårds. Namnet låg vilande 
sedan jag var schäferuppfödare på 70-talet. 
Jag är suppleant och helt ny i eurasierklub-
bens styrelse. Även om jag suttit i flera 
styrelser innan så är detta något spännande, 
roligt och känns nytt för mig.

Jag heter Christina Haggren och jag bor med min sambo strax 
utanför Upphärad på en liten gård, med våra två eurasierhundar. 
En hane på 6 1/2 år och en tik på 4 år. Vi skaffade vår första 
eurasier för åtta år sedan, men han finns tyvärr inte med oss 
längre. 

Jag är certifierad canineopat och djurvårdare på utökad nivå. Jag 
jobbar på Djurkliniken i Partille som djurvårdare och här har jag 
jobbat sen november förra året. Jag har ett stort hundintresse 
men jag tycker mest om att gå på utställningar. Jag har egen 
firma för rehabilitering och friskvård för hund och den har varit 
aktiv sen 2016. Jag är även eurasieruppfödare och hade min 
första kull i början av 2018. 

Jag har varit aktiv i klubben i nästan fyra år, varav tre år i 
styrelsen. Första året var jag med i PR- & infokommittén.



EurasiErbladEt #2 2018 1918 EurasiErbladEt #2 2018

BPH: Beteende- och personlighetsbeskrivning hund 

Eurasierklubben sponsrar sina medlemmar med 200:- per hund vid BPH. 
Gäller tiden 1/8 2018-31/8 2019 mot kopia av kvitto som skickas till vår kassör Mats. Vid frågor kontakta 
Eurasierklubben.

Vad är BPH? Det är en beskrivning av hundens mentalitet och personlighet. Syftet är att bidra till ökad kunskap. 
Den vänder sig till enskilda hundägare som vill lära känna den egna hundens mentala egenskaper samt till 
uppfödare som en hjälp i avelsarbetet.

BPH är inte ett prov eller testform. Din hund bedöms helt individuellt och det finns inget godkänd el. icke 
godkänd. BPH är en officiell merit och beskrivningen noteras som genomförd.

Påverkas hunden av beskrivningen? Nej, den hund du har med dig hem efter beskrivningen är densamma 
som du kom dit med. Däremot har du som hundägare fått ökad insikt om din väns mentala kapacitet. Hunden 
måste ha fyllt ett år för att få deltaga. Finns ingen åldersgräns uppåt men önskvärt är att beskriva hunden vid ca 
två års ålder.

Du som vill veta mera sök på SKK BPH där finns all information.

BPH

Rallylydnad för alla kunskapsnivåer
Titel: Rallylydnad –  
           Från grundfärdigheter till mästare

Författare: Anna Larsson

Utgivningsår: 2018

Förlag: Klickerförlaget

Antal sidor: 323

Nu har Klickerförlaget kommit ut med ännu en 
hundträningsbok i toppkvalitet och den här gången 
är det boken Rallylydnad – Från grundfärdigheter till 
mästare av Anna Larsson det gäller. Först och främst 
ska det nämnas att det är en stilistiskt snygg bok som 
är lätt att ta sig igenom, trots det höga sidantalet. 

Anna Larsson är hundtränare och 
driver företaget 3vallare, där hon håller 
hundkurser och föreläsningar i både Sverige 
och i våra nordiska grannländer. Därtill 
är hon bland annat domare i freestyle 
liksom friskvårdskonsulent för hund och 
diplomerad hundmassör. Med sina tre 
vallare (border collies) tränar och tävlar 
hon i rallylydnad, freestyle och heelwork 
to music, lydnad, agility liksom vallning. I 
heelwork to music tävlar hon för Sverige 
och bland meriterna finns bland annat ett 
EM-guld och en fjärdeplats på VM men 
hon har också kvalat in till SM i rallylydnad 
flertalet gånger.

Med det sagt bär Anna Larsson på en stor 
dos kunskap och erfarenhet och i den här 
boken delar hon med sig av det. I Rallylydnad 
– Från grundfärdigheter till mästare finns 
i princip allting som du behöver veta om 
du funderar på att börja träna eller tävla i 
rallylydnad och jag tycker att den är väldigt 
bra och lärorik. Anna skriver inledningsvis 
att hon hoppas att boken ska kunna ge både 
verktyg och glädje i träningen, oavsett om 
läsaren aldrig har tränat hund förut eller om 
läsaren i fråga redan tränar rallylydnad men 
behöver en knuff för att komma vidare. Jag 
tycker att hon lyckas bra med detta.

Boken är uppdelad i fyra huvudavsnitt; 
Grunder, Moment, Kedjor och handling 
samt Tävling. Det här innebär att läsaren 
kan välja att läsa de delar av boken som 
passar denne bäst och det är således inte 
nödvändigt att ta sig igenom hela boken. 
För nybörjare räcker det kanske med att 

Bokrecension läsa avsnittet Grunder och kapitlet om nybörjarklass i 
avsnittet Moment. För de som har kommit lite längre 
än så passar det förmodligen att även läsa om de 
mer avancerade tävlingsklasserna i avsnittet Moment 
liksom om hur det går till att tävla i avsnittet Tävling.

Avsnittet Grunder börjar med att i korta drag beskriva 
vad rallylydnad faktiskt är. För den oinvigde ska nämnas 
att benämningen rallylydnad inte har något att göra 
med att det ska gå fort att ta sig igenom banan, istället 
handlar det mer om den navigerande delen av ett rally 
- föraren är således kartläsaren och ska leda hunden 
genom de olika momenten. Av den anledningen passar 
rallylydnad för de flesta raser, både för de snabba och 
alerta likväl som för de mer långsamma. 

Därefter går detta avsnitt in på inlärning och vilka 
grundfärdigheter som hunden måste kunna i 
rallylydnad. Här finns tydliga punktlistor för vad 
hunden måste kunna, såsom sitt, ligg eller backa och 
här finns också förklaringar över hur Anna lär in detta 
hos sina hundar. 

I avsnittet Moment gås varje moment (varje skylt) 
igenom, uppdelat över klasserna, tillsammans med 
vad du behöver kunna för byggstenar för att klara av 
momentet. Det här är det i särklass längsta avsnittet i 
hela boken då det sträcker sig över sisådär 150 sidor. 
Här finns många repetitioner men det har förstås att 
göra med att du ska kunna läsa om enbart de moment 
som intresserar dig och ändå inte gå miste om viktig 
information. Det repetitiva upplägget har alltså ett 
syfte och jag tycker att det är bra. I det här avsnittet 
finns även banritningar som du kan använda dig av när 
du har kommit en bit i träningen.

Avsnittet Kedjor och handling handlar mycket om hur 
föraren tar hundens kunskap till nästa nivå. Det berör 
således hur föraren lär hunden att bli mer uthållig så 
att den klarar av att utföra flera moment efter varandra 
men det handlar också om hur föraren kan bli tydligare 
i sin kommunikation med hunden. Därtill kommer ett 
kapitel som behandlar högerhandling, eftersom detta 
ingår i de högre tävlingsklasserna, det vill säga att 
hunden utför övningarna på din högra sida istället för 
på din vänstra sida, vilket annars är brukligt. 

Slutligen kommer avsnittet Tävling där läsaren får tips 
inför rallylydnadstävlingar. Det handlar lika mycket om 
peppning och hur föraren förbereder sig som om hur 
banvandringen går till liksom hur ett tävlingsprotokoll 
kan utläsas. Det är ett matnyttigt avsnitt som 
förhoppningsvis kan minska nervositeten en aning, om 
läsaren är den typen av förare som lätt blir nervös.

Personligen tycker jag att boken är oerhört bred och 
pedagogiskt, inte minst då övningarna bryts ned till 
sina minsta komponenter och på så vis faktiskt känns 
hanterbara och inte som oövervinnerliga berg. För visst 
är det är mycket lättare att träna hund om man sätter 
små delmål och därmed faktiskt känner att man kan 
komma vidare i träningen och lyckas. Om du är sugen 
på att träna rallylydnad men inte riktigt vet var du ska 
börja så tycker jag absolut att du ska läsa Rallylydnad – 
Från grundfärdigheter till mästare. Om du istället har 
kört fast så kan du säkerligen också finna inspiration 
och verktyg i denna bok.

Text: Ariana Carlén



EurasiErbladEt #2 2018 2120 EurasiErbladEt #2 2018

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 Augusti.

 
Du behöver inte göra 

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

Sund Stamm’s
Yoline

 

 

 2002-05-17—2018-01-30

Ingrid och Jasmine

In memoriam

LeiionSpitz Handsome Strider 

”Bailey”
 

Älskad och oerhört saknad, men i våra 
hjärtan finns du kvar för alltid. Vem ska 

nu ha pipkonserter på kvällarna så tv-
ljudet dränks? 

 

 2016-05-01--2018-02-08

Matte, AnnaKarin 
och storebror Texas

Titeltavlan

LPI RLD A RLD F RLD M RLD N   

SE RALLYCH 

Essmania’s Emira 

S40666/2009

Ny titel:  SE RALLYCH

SE UCH 
  Cool Surprise Perfekta Rajah   SE32701/2015

  Ny titel:  SE UCH

C.I.B. FI UCH NO UCH RLD N       

SE UCH SE VCH 

  Leiionspitz Amazing Zeppelin 

  SE23791/2014

  Ny titel:  C.I.B

RLD F RLD N SE UCH 

  Just Pix Fox 

  SE20361/2016

  Ny titel:  SE UCH

DK UCH SE UCH 

  Leiionspitz X-Tra Xanthia 

  SE16932/2013

  Ny titel:  DK UCH

*Här presenteras hundar  
som fått nya titlar:  

22 februari 2018 till 
den 8 juni 2018 

C.I.B. NO UCH SE UCH SE VCH   Lejonbols Pommes Mandolin 
  SE30059/2011
  Ny titel:  C.I.B.

DK UCH SE UCH   Leiionspitz Great Talea   SE30171/2016  Ny titel:  SE UCH   DK UCH
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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

DaQela’s Syringa (Chila) och Risangårdens Rex (Benji)

Foto: Trude Svarttjønneng

Foto: Johanna Devert

Fridlyckans Ivory Kouvo & Leiionspitz Dazzling Wendy

Balder Balder Love Björnfot

Foto: foto Tomas Tegner 
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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 

Teddywoods Zenzi By Art (Hemi)      
Foto: Malin Fredriksson

Finns även i bakgrunden på sida 26

Kennelregister

Bahana v. Disse kaante Kuunder          
Foto: Menno Visser

röntgenresultat
Regnr Hundnamn Kön HD ED Patella
SE48540/2016 Balder-Balder Birkeröd Järnvilje H A UA UA
SE48539/2016 Balder-Balder Eldrik Järnvilje H A UA
SE48538/2016 Balder-Balder Elmo Järnvilje H C UA
SE48543/2016 Balder-Balder Miúki Järnvilje H C UA
SE48537/2016 Balder-Balder Njenna Järnvilje T B UA
SE48536/2016 Balder-Balder Thoka Järnvilje T C
SE43297/2016 Bonus Pop Up’s Crush Citrange H UA
SE39205/2016 Cool Surprise Qashqai H A UA
SE41406/2016 Czaruso Amazing Queen T A UA
SE19282/2016 Essmania’s Toronto H A UA MEDIALT GRAD 1
SE30526/2016 Ex Amino’s Fighting For Liberty T A UA UA
SE35713/2017 Foxfire Loyal Love From Sphinx H UA
SE35715/2017 Foxfire Loyal Lovis T UA
SE15253/2017 Fridlyckans Kenija T A UA
SE15256/2017 Fridlyckans Kenzo H A UA
SE27967/2016 Fyrfotavännen’s Cogito H A UA
SE59261/2016 Ibixys Faithful Bagheera H A UA UA
SE59260/2016 Ibixys Faithful Beyonce T A UA UA
SE59257/2016 Ibixys Faithful Brownie T A UA
SE24598/2014 Just Pix Diza T A 1 UA
SE60054/2016 Järpéns Puppies Daisy Of Oscar T A UA UA
SE60056/2016 Järpéns Puppies Dione Of Oscar T B UA UA
SE60052/2016 Järpéns Puppies Dolce Of Oscar T B UA
SE60055/2016 Järpéns Puppies Donna Of Oscar T A UA
SE60053/2016 Järpéns Puppies Duff Of Oscar T A UA
SE11945/2017 Järpéns Puppies Eros Of Ibux H A UA UA
SE11943/2017 Järpéns Puppies Ewita Of Ibux T B 2 UA
SE11148/2016 Leiionspitz Excellent Vizzla T B UA UA
SE18560/2016 Leiionspitz Fabulous Uzita T A UA UA
SE30170/2016 Leiionspitz Great Thindra T B UA
SE30168/2016 Leiionspitz Great Tiburtius H A UA
SE30167/2016 Leiionspitz Great Trust H A
SE57781/2010 Leiionspitz Perfect Pyrrhos H B UA UA
SE40911/2016 Lovely Megan’s Oprah Winfrey T C
SE40918/2016 Lovely Megan’s Owen Wilson H UA
SE42284/2017 My Love Jamie Von Den Wuppertatzen T UA
SE56133/2017 Nueva Stella H Des Legendes De Retz T UA
SE42473/2016 Polkas Valpar Cosmo Of MR Coolie H A UA
SE42131/2016 Risan Gårdens Unika T A UA
SE42129/2016 Risan Gårdens Ursus H A UA
SE42132/2016 Risan Gårdens Utta T A UA
SE50382/2016 Rocknikk’s Dances Boogie Woogie H C UA UA
SE50384/2016 Rocknikk’s Dances Charlston H A UA
SE50383/2016 Rocknikk’s Dances Swing H A 3
SE20037/2017 Sorschies Wi Lexus H C UA 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: Laila Andersson

Fridlyckans Danish Delight ”Nancy”

Foto: Filip Foborg
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Akira



Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


