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Ordförande har ordet

redaktörens rader

Hej alla medlemmar,

är det någon mer än jag som saknar sommaren? Man ska ju alltid 
vara försiktig med vad man önskar, men lite mer kyla och snö hade 
varit mysigare än det milda vädret och regn som vi nu har här i Skåne.

Vår Linux har börjat att kolla av vädret innan han beslutar sig för 
att gå ut. Linux är en karl som inte vill bli blöt i onödan. Någon mer 
som känner igen detta?

Klubben har två roliga aktiviteter i nära framtid. Först är det rasmontern 
på Stora Stockholm. Vi har fått ett gott gensvar på vår efterlysning 
av folk till att bemanna montern. Sedan är det rasmontern på My 
Dog i Göteborg. Här behöver lite fler medhjälpare. Hör gärna av er 
till PR- & Infokommittén om du kan hjälpa till.

Till slut så vill jag passa på att önska er en god jul & ett gott nytt år!

Med vänlig hälsning,

Charli Ahl Ludvigsson

Hugos Äventyr

Hej igen!           19 november 2018

Förra gången skrev jag ju att jag tyckte det var skönt att det blivit svalare, men nu har det gått för långt, nu är det så svalt att 
husse och matte håller ytterdörren stängd, så jag kan inte gå ut och in som jag vill utan får hålla mig inomhus. Det ÄR bättre 
på sommaren. Fast snart blir det kanske snö? Det är ju roligt!

Vi hade inte varit hemma länge sedan förra brevet innan det var dags att åka iväg igen. Nu fick jag vara hemma hos Ulla-Carin 
igen, matte och husse skulle visst flyga iväg någonstans. Jag märker nog att de är lite ledsna att lämna mig, men jag har det 
rätt bra, jag får ju vara med och springa lite som jag vill i trädgården, och träffa mina kompisar där. Och så glad jag blir när de 
kommer och hämtar mig sedan, när de flugit färdigt!

Vi har haft några av mattes barnbarn här, både Iris och Julia, fast inte samtidigt. Det är kul tycker jag, fast de var bättre när de 
var små, då ”ramlade” det mat från dem mest hela tiden.

Ni minns kanske att vi var i Tallåsen och hälsade på i vintras? Massor med snö, och djupa snödrivor att hoppa och skutta i! Vi 
var där igen i slutet på sommaren och då fanns ingen snö kvar. Vi skulle åkt dit lite tidigare men då var det skogsbrand och 
rökigt överallt. Nu var vi på en marknad och jag såg en häst – de är alldeles för stora för att vara kul, hellre då de där renarna 
vi såg häromåret. Och så har jag inte varit på vernissage igen, fick inte följa med in den här gången heller. Typiskt.

Annars har det inte hänt så mycket här, dagarna går. Nu i kväll är husse och jag ensamma hemma, matte är på jobbet igen. 
Hon brukar vara rätt så trött när hon kommer hem på morgonen, och vem är inte det? Då ska hon nödvändigtvis ta mig på 
en promenad, jag kan lika gärna vara hemma och sova ett tag till. Ibland är jag så trött att hon till och med får borsta på mig 
innan vi går ut. Just nu verkar det vara dags att byta päls, har jag märkt.

Ojdå, är klockan redan så mycket, det är dags att sova nu! Ha det så bra tills vi hörs igen!

Hugo

Hugo   Foto: Sven Wallén
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På denna plats brukar redaktörens betänkligheter stå. Just nu saknar vi en redaktör & vi 
söker med ljus & lykta efter en ny.

Om du känner dig nyfiken att vara med och forma vår fina tidning, 

hör av dig till redaktoren@eurasierklubben.se
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ÖNsKar COrYaNa´s KENNEL
aLLa TrEVLiGa VaLPKÖParE OCH aLLa EurasiErVÄNNEr.

God Jul och 
Gott nytt år
God Jul och 
Gott nytt år

ÖNsKar COrYaNa´s KENNEL
aLLa TrEVLiGa VaLPKÖParE OCH aLLa EurasiErVÄNNEr.

God Jul & Gott Nytt År
Önskar Kennel Chikaraspitz

EURASIERbladets

redaktion önskar er alla

en God Jul & ett Gott Nytt År
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BIR Sorchies X Mikko 

BIR Veteran Leiionspitz Xavier

Helgen den 14 - 16 september hade vi återigen en helt fantastisk eurasierhelg, 
den 5:e i ordningen och det finns inga som helst tecken på slentrian inte 
utan vi hade till och med ett rekord med hela 45 eurasier anmälda denna 
gång 😊. Dock så var vädret inte direkt på topp på fredagen när vi kom, det
var ganska täta skurar där ett tag men tillslut fick vi både husvagn samt 
partytält på plats och framåt kvällskanten så höll det upp så pass att vi 
till och med fick till en gemensam promenad.

Lördagens aktiviteter startade med föreläsningen ”Laga din egen hundmat” 
av Åsa Sjöberg från Humlebyns Hundhälsa. Och föreläsningen var mycket 
uppskattad och tänkvärd! Jag har ju hört henne förr så jag visste ju hur 
bra Åsa är och till min glädje så tyckte deltagarna detsamma och flera har 
redan börjat laga egen hundmat.

Vid tolv var det lunchdags och ett ypperligt tillfälle för alla att mingla 
runt, testa agilitybanan eller bara ta det lite lugnt en stund för vid ettiden 
var det dags för nästa aktivitet och det med Anna Frisk som bl.a innehöll 
”tvångs-mys”, kontakt- och lekövningar samt ringträning, ja det är minsann 
ingen semester att vara på en eurasierhelg varken för två- eller fyrbenta 
om någon nu trodde det?

Eurasierhelgen 2018

BIR Valp Lupus Ferratus Bingo
10 EurasiErbladEt #4 2018 EurasiErbladEt #4 2018 11
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Framåt eftermiddagen var det då dags för den årliga skojutställningen ”Överlidahunden”, eurasierhelgens stora och 
prestigefyllda event! .  En rolig utslagstävling där allt fokus främst ligger på att ha kul med sin hund och i år hade vi tre 
klasser som slutade så här:

Bästa Valp – Lupus Ferratus ”Bingo”

Bästa Vuxen – Sorschies X Mikko 

Bästa Veteran – Leiionspitz Xavier

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

Och med detta vill jag och Hasse avsluta med ett bamsestort TACK till alla inblandade, ingen nämnd ingen glömd, 
hade det inte varit för er alla så hade denna helgen inte blivit den succé som vi tror att det återigen blev! Vi har fått en 
fantastisk hjälp av er för att kunna genomföra denna helg på olika sätt, allt från praktisk till att ni delar med er av eran 
glädje och öppenhet och det är ”tricket” som vi tror gör Eurasierhelgen populär. Att alla, nya som gamla, känner sig 
välkomna och som en i gänget, det är vad vi jobbar för och jag tror och hoppas att vi hittills har lyckats ganska bra?

Hoppas vi syns igen!

Jeanette & Hasse Dyberg

Eurasierhelgen 2018

12 EurasiErbladEt #4 2018
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SE UCH
Ex Amino´s Angel Of Sunshine

Stolta ägare: Jeanette & Hasse Dyberg
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Titeltavlan

   SE UCH

Cool Surprise Praktfulle Diezel

SE32698/2015

  Ny titel: SE UCH

RLD A RLD F RLD N SE UCH                                              

Leiionspitx Amazing Zaviera

SE23793/2014

Ny titel: RLD A

Årsmöte 2019
Kallelse till Svenska Eura

sierklubbens 

årsmöte 2019

Plats: Platensgatan 25, 582 
20 Linköping

Datum: 10 Mars 2019

Tid: 13.00

Klubben bjuder på lättare 
förtäring & 

dryck innan mötet.

Anmälan görs till 

sekreterare@eurasierklubben.se  

senast 1/3-2019.

Meddela då även ev. allergier

Varmt välkomna!

NORD JV -15 SE UCH 

Wirosas Aileen

SE12991/2015

Ny Titel: SE UCH

DK UCH LT CH NORD UCH Nordic

Leiionspitz Great Talea

SE30171/2016

Ny titel: Nordic CH FI UCH

NO UCH RLD F RLD N SE UCH

Just Pix Fox

SE20361/2016

Ny titel: RLD A

Här presenteras hundar  

som fått nya titlar:  

27 augusti 2018  

till den 10 oktober 2018

16 EurasiErbladEt #4 2018 EurasiErbladEt #4 2018 17
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Valberedningen förslag inför 2019 - Svenska Eurasierklubben

Ordförande: Nyval 1 år    Ariana Carlén

Ordinarie ledamöter: Omval 2 år  Maja Ärleborg

 Nyval 2 år  Josephine Wistrand

 Nyval 2 år  Anita Brage

 Fyllnadsval 1 år Inger Johansson 

 1 år kvar  Nina Klaar

 1 år kvar   Tina Andersson

Suppleanter: Omval 1 år  Pernilla Sellgren

 Nyval 1 år  Amanda Johnsson

Revisorer: Omval 1 år   Måna Quist Eriksson

 Nyval 1 år   Kristina Niesel

Revisorsuppleanter: Nyval 1 år  Silvana Carlén

 Nyval 1 år  Rickard Nibell

Ansvariga för förslaget: Kicki Svalin (sammankallande), Jeanette Dyberg, Patricia Sjölander

EurasiErbladEt #4 2017

  Foto: Josefin Brouneus

Amentino’s Lina

Valberedningen

18 EurasiErbladEt #4 2018
Foto: Pernilla Näslund
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Mina eurasier

Min eurasier: Tindra

Personlighet: Flockens clown

Favoritmat: Hemmagjord hundmat

Favoritgodis: Torkad nötlunga samt torkad kyckling

Favoritleksak: Föredrar helt klart tuggben framför leksaker

Favoritsysselsättning: Skogspromenader

Fakta: Tindra

Kennelnamn: Ex Amino´s Angel Of Sunshine

Kön: Tik

Ålder: 7,5 år

Färg: Red Fawn

Bor: Ätran i Hallands inland

Familj: Matte Nettan, husse Hasse och ”syrrorna” Jill & Zelda

Min eurasier: Jill

Personlighet: Coolaste tjejen i stan

Favoritmat: Hemmagjord hundmat och hushållsost

Favoritgodis: Torkad nötlunga

Favoritleksak: Inte mycket för leksaker denna tjejen

Favoritsysselsättning: Bada och åter bada!

Fakta: Jill

Kennelnamn: Kitune´s Jill Johnson

Kön: Tik

Ålder: 6 år

Färg: Black and tan

Bor: Ätran i Hallands inland

Familj: Matte Nettan, husse Hasse och ”syrrorna” Zelda & Tindra

Min eurasier: Zelda

Personlighet: ”Ett hjärta av guld”

Favoritmat: Spagetti med köttfärssås

Favoritgodis: Allt som erbjuds

Favoritleksak: Pipleksaker

Favoritsysselsättning: Vara med matte…överallt 😉

Fakta: Zelda

Kennelnamn: Kitune´s Perdita

Kön: Tik

Ålder: 9 år

Färg: Red Fawn

Bor: Ätran i Hallands inland

Familj: Matte Nettan, husse Hasse och ”syrrorna” Jill & Tindra
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Här kan du sätta in en 
minnesannons om din  
eurasier har gått bort.  

Den kostar inget och är en 
¼-sida.

 
En bild, hundens namn, datum 

för när den var född och 
avliden samt ägarens namn.

 
Sista datum att sända in din 
annons för nästa nummer är 

1 februari.

 
Du behöver inte göra 

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

In memoriam

Foxfire 

Celda
Du fattas oss!

Vi älskar dig till månen och tillbaks

 

 2002-05-06  -  2018-09-28

Linda, Johan, Linus, 

Viggo och Enja
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När vi bestämde oss för att skaffa en Eurasier var meningen 
att vi endast skulle ha hunden som sällskapshund men när 
Frank kom till oss och blev större och större och såg, i alla fall i 
våra ögon, väldigt fin ut väcktes tanken på att ställa ut honom. 
När Frank var 4 månader ställde vi ut honom för första 
gången på en inofficiell utställning i Haninge. Som tur var 
hade vi med oss Franks uppfödare som kunde gå med ho-
nom i ringen. Jag hade ingen aning om att man skulle gå 
på ett visst sätt och att han skulle stå på ett visst sätt, jag 
trodde det bara var att visa upp vår nybadade och nybor-
stade ulltuss och så skulle priserna regna över honom. 
Nu gick det ganska bra, Frank blev bäst i rasen, endast för att 
han var den enda eurasiern i sin klass. Han fick HP och gick då 
vidare till finalen där han åkte ut till förmån för alla små hundar 
som domarna valde att ha kvar. Vi gick stolta hem med två fina 
rosetter.

Nästa gång var Frank 7 månader också en inofficiell utställ-
ning i Vallentuna. Nu först började jag förstå vidden av ut-
ställning. Folk hade bord, tält, särskilda burar och alla möj-
liga redskap med sig. De jag pratade med hade ett annat 
språk och tittade lite medlidsamt på mig när jag sade att det 
var Franks andra utställning och att vi var riktiga nybörjare. 
Frank blev återigen bäst i rasen, BIR har jag lärt mig, bara för 
att han även denna gång var den enda eurasiern i sin klass. 
Han fick HP, vilket är en slags kvalitetsbedömning, jag trodde 
hederspris var något man fick som tack för glatt deltagande 
(!) och gick därmed vidare till gruppfinal. Där fick han BIG.  
Va? Jo, fin rosett men har han vunnit något? Jaha, han har vun-
nit i sin grupp, det var ju toppen. Återigen otroligt tacksam över 
att Franks uppfödare ville vara med och förklara och stötta och 
svara på alla dumma frågor. Denna gång gick vi, omåttligt stolta, 
hem med tre fina rosetter.

Eftersom det gått ganska bra för Frank började tanken födas att 
ställa ut honom på Stockholms hundmässa i Älvsjö. Sagt och 
gjort Frank blev anmäld, vilket var den lätta delen men vad göra 
nu. Jag hade förstått så mycket att man inte kunde komma med 
en hund och göra lite som man vill på den här utställningen 
så Franks uppfödare rekommenderade mig att vi skulle gå på 
utställningsträning. Ok, det finns alltså folk som tränar andra 
att gå fint i en ring..?

Första gången vi kom till utställningsträningen hade jag med 
mig min bonusdotter, som tur var, för jag var helt fel. Det kän-
des som jag kommit till skolan första dagen med fel kläder, fel 
frisyr, fel attiraljer till hunden, ja allt var fel. Jag skall tillägga att 
jag läst på juristlinjen och inte ens när jag började där kände 
jag mig så udda och fel som jag gjorde här. De här männis-
korna var ju rutinerade hundägare som hade rätt kläder, rätt 
språk, och de förstod direkt vad som menades med de uttryck 
kursledaren använde sig av. Jag vågade inte prata med någon!  
Alla stod fint med sina hundar och gjorde precis som de blev 
tillsagda. Jag och Frank kämpade på men den största stöte-
stenen verkade vara hur folk gjorde med godiset. Det verkade 
som de trollade fram godis ur handflatan medan jag stod och 
fumlade med mina köttbullar som gick sönder och hamnade på 
golvet, hur tusan gjorde de??

Vid nästa träningstillfälle skulle jag och Frank åka själva. Fasa! 
Denna gång provade jag med lite sportigare kläder och hade 
till och med köpt en liten ”väska” att ha köttbullarna i under 
träningen. Väl inne i träningslokalen tänker jag ändå att jag 
kanske ska säga hej till de jag kände igen från förra veckan. 

”Hej hej”- säger jag till en tjej, för det är bara tjejer/damer/
kvinnor där, - helt tyst tillbaka. What? Man kan väl kosta på 
sig en nick eller så tillbaka. Träningen börjar och folk trollar 
fram köttbullar till höger och vänster, fantastiskt. Rätt som det 
är säger en deltagare som står bredvid mig –Hej. Va? Är det 
mig hon pratar med? – Ehh, hej, säger jag tveksamt tillbaka.  
– Ska du ställa ut på Stora Stockholm? Stora Stockholm??? Är 
det hundmässan i Älvsjö hon menar? Jag chansar på det. – Ja-
visst, säger jag, du med eller? Den frågan ångrade jag sedan. 
Hon berättar noggrant för mig hur hon ställt ut sin hund på den 
och den utställningen och hunden har fått QLMP,OKLD,SRET, ja, 
ni förstår att de här bokstäverna betyder ingenting och det var 
precis så det var för mig. Frank har vunnit BIR i brist på eura-
sierdeltagare och fått med sig fina rosetter hem, så stor var min 
kunskap om utställningstermer. 

Det var ett helt nytt språk! När tiden gick och Frank och jag var 
på fler träningar och blev lite mer varma i de nyinköpta ”hund” 
kläderna, friluftsbyxor, snygg fleecejacka, köttbulleväska och 
håret i en tofs, kände jag mig lite mer hemma och vågade fak-
tiskt prata med lite fler människor som var där. De flesta har va-
rit på massor med fina utställningar och fått LKPD, CATG, POKL 
osv. till sina hundar och de är jätteduktiga på träningarna men 
trots det känns det som vi faktiskt hör hit. Jag vet inte om det är 
kläderna och köttbulleväskan som gjort susen eller om det helt 
enkelt är så att man ibland behöver kliva ur sin ”comfort zone” 
och göra något helt nytt som att lära sig ett nytt språk.  

Med vänliga hälsningar från  
Wävlegårds Frank och hans matte Maria Svärd Claesson 

Frank går på utställning
eller matte går på kurs ......

SVENSK SPETS- OCH URHUNDKLUBBEN 
GRUNDAD 1999 - SKK - FCI 

Till dig som är medlem i rasklubben!

Du vet väl om att du också är medlem i SSUK?

Femton rasklubbar inom grupp 5 (spetsar och urhundar) ingår i specialklubben Svenska Spets och Urhund-
klubben (SSUK) och din rasklubb är en av dem. 

”Vad angår det mig”, tänker du kanske. Det beror naturligtvis på hur aktiv du är i rasklubben och vilka 
intressen du har när det gäller hund. Har du någon förtroendepost inom rasklubben, är du uppfödare, är du 
utställningsintresserad?

SSUK anordnar årligen fyra utställningar för samtliga 23 raser som ”tillhör” SSUK. Som medlem i rasklubben 
har du rätt att anmäla och delta i dessa. 

SSUK har delegerat ansvaret för dessa rasers utveckling på respektive rasklubb. Men SSUK har fortfarande 
huvudansvar för rasernas utveckling, avelsarbete, standardrevideringar, domarutbildning och domarkonferenser.   

SSUK och styrelsen i din rasklubb har kontakt i många frågor och kulmen på det hela är SSUKs fullmäktige 
där rasklubbens representanter är med och beslutar om verksamheten och väljer SSUKs styrelse.  

Nästa år firar SSUK 20 års-jubileum och vi börjar den 16-17 mars med utställning och aktiviteter i Eskilstuna. 
Kanhända ses vi då?

  Styrelsen SSUK
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Nej nu får det vara nog!!! Tindra här vid tangenterna och det var minsann dags att skuffa undan matte från datorn och släppa 
fram oss fyrbenta i huset för att reda ut hur vi eurasier egentligen tänker med tanke på att vi hört både det ena och andra om 
hur vi kan vara. Alltså hög tid att sätta tassarna i golvet och reda ut begreppen en gång för alla! 

En av sakerna vi ofta får höra talas om är att vi inte kan lämnas ensamma... Vad är det för trams och diskriminering? ;). Vi är 
precis lika lätta eller svåra för den delen att lämna själva hemma. Det har inte ett dyft att göra med att vi är eurasier men en sak 
som vi gör så mycket bättre än andra raser är att ge matte dåligt samvete, för ypperliga skådespelare det är vi.

Sen har vi det där med att det sägs att vi är mer reserverade i vårt sätt än andra raser. Detta gäller ju inte alla av oss, bara titta 
på Zelda som nästan är hopplöst social och ska klänga på människor i tid och otid, blir ju lätt lite pinsamt ju ;).  Jag och Jill är lite 
mer sansade och normala och älskar dem vi känner, de andra är helt okej men vi klarar oss lika bra utan dem, man behöver ju 
inte älska alla eller? 

i huvudet på en eurasierBittebits Ænzo Foto: Ida Olofsson

Något som vi tydligen också ska vara, är att vi är svårmotiverade. Kanske det finns ett uns av sanning där för det ska banne mig 
till mer än en torr Frolic för att jag ska anstränga mig, det ska ni veta ;). Jag vet att jag talar för Zelda också och hon är om möjligt 
snäppet värre än vad jag är. Jill då? Ja, hon är slasktratten i familjen än så länge och jag skyller detta på att hon än så länge är 
alldeles för ung för att fatta grejen, men vänta bara... Snart ska det bara vara hemgjord blodpudding för henne också, tro mig - 
jag jobbar på det.

Sist men inte minst måste jag ju ta upp det där med att vi anses fjompiga i utställningsringen och inte alltid vill låta oss hanteras 
av vem som helst. Detta kallar jag inte fjompighet utan integritet för som tjej måste man hålla på sig och inte låta vem som helst 
få kladda på en eller? ;). Visst gör vi nästan alltid som matte vill och står snällt kvar men oj vad det kan krypa i en ibland...  Jag är 
bara så tacksam för att jag är en tik, hanarna har ju det betydligt värre. Jag behöver väl inte säga varför men husse har iallafall 
extra stark medkänsla just för dem i vissa lägen ;). Zelda däremot har ingen som helst integritet när det gäller hanarna, varken i 
ringen eller utanför och om sanningen ska fram så är hon allt lite lösaktig tycker jag. ;) Jag och Jill är betydligt mer svårflörtade, 
precis som det ska vara. Man måste ju tänka på sitt rykte, något som bevisligen inte Zelda bryr sig ett dugg om.

Ja jag hoppas att vi nu lyckats reda ut några av begreppen om vad som egentligen försiggår ”i huvudet på en eurasier”.

Nospussar från mig och mina syrror.
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Eurasier på ur & skur dagis
Eurasiern Luddes dag på sitt ur & skur dagis börjar vanligtvis väldigt tidigt. I alla fall ur hundens synvinkel. Morgontröttare 
djur får man leta efter.

Klockan kvart i sex ringer väckarklockan för Husse och Matte. Inte för Ludde. Han väntar helst tills det är dags att gå och öppna 
för hönsen. Det får man inte missa. En stund senare är det dags att åka. På med bilselen och då vet Ludde vad som väntar. 
Varje resa till dagis slutar alltid på samma sätt. När bilen svänger in på det lilla avtagsvägen och han ser destinationen börjar 
han alltid skälla av glädje. Sedan full fart in för att hälsa på dagispersonalen.

Hyddans hunddagis är beläget strax utanför stan. Alldeles intill finns en stor skog med många små skogsvägar och stigar. 
Hundarna är indelade i promenadgrupper efter storlek. Stora gruppen, Mellangruppen och Lilla gruppen. Ludde är medlem 
i en av grupperna med stora hundar. Han är ju en stor kille på 27 kg nu. Varje dag går grupperna en lång promenad på 
förmiddagen och en på eftermiddagen. Hemma på dagis vistas oftast hundarna ute i stora hundgårdar. Inomhus är de bara 
om det är för kusligt väder, eller om det är vilostund. Varje hund har sin ”egen” viloplats, berättar hundskötarna. De väljer ut 
en plats som är deras och ligger alltid där när de vill sova. Ludde har en speciell kompis, en golden. De leker tydligen väldigt 
mycket med varandra. Varje dag när det är dags att hämta honom så hörs hans skall inifrån dagis när man går ur bilen. Han 
har känt igen ljudet från bilen. Ludde är alltid tokglad när Husse kommer och det tycker Husse är bästa stunden på dagen. 

Ludde verkar älska sitt dagis. Han är alltid glad att komma dit. En positiv sak är att han nu är väldigt socialt kompetent med 
andra hundar. Det är aldrig några problem när vi träffar andra hundar.

Han beter sig väldigt bra.

Wävlegårds Elton a.k.a Ludde

Micael Lagerqvist

Bilderna är lånade från Hyddans Hunddagis FB, med deras tillåtelse

Ludde och Tofflan

Ludde 

Min eurasier: Winston 
Personlighet: Glad, lugn och busig

Favoritmat: Hundmat

Favoritgodis: Baconost

 Favoritleksak: En apa som har förlorat svansen

 Favoritsysselsättning: Följa med på alla mattes äventyr och leka med andra hundar.

Fakta: Winston

Kennelnamn: RokkNikk’s Expects The Baseballs 

Kön: Hane 

Ålder: 7 månader (född i april 2018)

Färg: Röd fawn

Bor: Nykvarn, utanför Södertälje

Familj: Matte Jenny och Husse Jeppe
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 Hejsan!

Jag heter Kicki och bor i Åmål med mina 2 eurasier Essmania’s 
Emira,”Emira” 9 1/2år och Essmania’s Orinoco ”Orino” 4 1/2år.

Mina hundar är mitt allt och jag älskar att träna och tävla 
med hundarna, det är det som gör att jag orkar med det 
som det innebär att ha funktionsvariationer och synskada!

Vårat tävlingsår började i januari i ett kallt ridhus när jag och 
Orino skulle göra debut i Fortsättningsklass i rallylydnad. 
Det slutade på 89p och en 4:e plats.

I mars så skulle jag och Emira göra dubbla starter i Mästar-
klass i rallylydnad. Den första banan fick vi ihop 96p och en 
delad 2:a plats.Därmed fick vi vårat 3:e Cert och hon blev 
Rallylydnadschampion!Hon är den 2:a eurasiern i Sverige att 
lyckas bli det. Jag blev totalt överlycklig då vi länge jobbat 
hårt för att lyckas. Den andra starten fick vi ihop 97p och en 
4:e plats vilket gav oss vårat 4:e Cert. 

 

Den 6 juni åkte jag och hundarna till utställningen i Vänersborg.

Orino var först ut och blev 2:a Bästa Hane med CERT och 
Nordic R-cert och blev då Svensk Utställningschampion! Emira 
blev Bästa Veteran och 3:e Bästa Tik med CERT och då blev 
även hon Svensk Utställningschampion! Totalt obeskrivligt 
glädjerus!

  

I juni åkte vi till Kil för att tävla agility.

Enligt Svenska Agilityklubben så ska jag vara först i Sverige 
att tävla agility med rullstol. Orino blev lite väl överlycklig 
att få springa agility så han tyckte vi kunde göra lite extra 
hinder och då blir man såklart diskad. Men det är så roligt 
att känna hans glädje!

Emira blev i första loppet 4:a och i det andra loppet var vi 
både felfria på hinder och inom referenstiden, det räckte till 
en 3:e plats och vi fick våran första pinne i agilityklass! (Vi 
har sedan innan en pinne i hoppklass.)

Vårat tävlingsår I september så gjorde jag och Orino officiell debut på tävlingslydnadsplanen.

Jag var extremt nervös inför tävlingen och velade länge om jag skulle vara med eller inte. Han är inte någon lätt hund då han 
är extremt självständig och envis. Men tillslut i sista stund bestämde jag mig för att pröva att tävla. 

     Fritt följ:   10p 
     Inkallning:   10p 
     Sitt under marsch:  10p 
     Apportering:   Avstår 
     Fjärr:    6,5p 
     Hopp över hinder:  7,5p 
     Helhet:    9p 

Det slutade med 155p och en 5:e placering av 14st 
Så oerhört glad över den underbara känsla vi hade ihop på tävlingsplanen! 

 

Den 1:a oktober deltog jag och Emira på Di-
striktsmästerskapen i rallylydnad som sker på 
en inofficiell tävling. Vi fick ihop 97p och slutade 
på en 3:e plats!

Så jag är extremt nöjd med vårat tävlingsår!

 

Däremot har jag blivit sämre i kroppen och har 
därför behövt byta permobil till en som ska vara 
lättare för kroppen att styra.

Tyvärr fungerar inte alls den nya för att kunna 
träna och tävla med hundarna.

Tyvärr anser kommunen inte alls att man ska kunna 
få ha mer än en, beroende på vad man ska göra.

Utan de tycker man får klara sig med en.

Så just nu försöker jag fundera på hur det ska gå att lösa, då jag absolut inte vill ge upp träning och tävling med hundarna!

 

Jag hoppas det här kanske får någon annan att våga pröva på att testa något roligt med din hund! 
Oavsett om det handlar om att gå en rolig kurs eller testa på att tävla!

Ha en härlig höst och vinter önskar Kicki, Emira och Orino
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       God Jul 

önskar PolkasValpar

C.I.B SEUCH FIUCH DKUCH VDHCH
German Winner -15

Leiionspitz Unforgettable Urax

Stolta ägare: 
Gunilla Paulson Schütt

Hans-Peter Schütt
uraxochleo.bloggo.nu



34 EurasiErbladEt #4 2018 EurasiErbladEt #4 2018 35

Min eurasier: Luka 
Personlighet: Buse, clown, knäppgök.

Favoritmat: Brorsans.

Favoritgodis: Så torrt och smaklöst som möjligt, typ leversnittar.

Favoritleksak: VAD som helst, gärna sånt som inte är leksaker egentligen.

Favoritsysselsättning: Hitta på jäkelskap, stjäla saker, busa med brorsan, träna rallylydnad.

Fakta: Luka

Kennelnamn: Just Pix Fox.

Kön: Hane.

Ålder: 3 år 13 februari.

Färg: Röd fawn i stamtavlan.

Bor: Sundsvall.

Familj: Matte Ida, husse Patrik, eurasierbrorsan Freke och en hög med katter.

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

Kom & gör reklam för eurasiern!
Klubben behöver dig & din hunds hjälp. På Svenskamässan i Göteborg, MyDog 3-6 
Januari 2019 så arrangeras det Rasklubbstorg.
Vi behöver DIG & din hund där!
Vad innebär det? När du står i rasmonter så möter du massor av människor som är 
nyfikna på eurasier. 
Behöver man kunna allt om rasen? Nej, absolut inte. 
Hur länge behöver jag vara där? Ju fler vi är, desto mindre tid. Men inte mer än 2h.. Känner du dig nyfiken, intresserad, manad? Ta kontakt med PR- & Info-ommittén   
info@eurasierklubben.se 

EurasiErbladEt #4 2018 35



36 EurasiErbladEt #4 2018 EurasiErbladEt #4 2018 37

Balder-Balder 
Anna-Karin Lundberg 

Tyresö 
Mobil: 070-962 40 80 

 

Black Baloos 
Marie Björkman  

Norrtälje 
Mobil: 070-618 62 79 

Bonus Pop up’s 
Maja Ärleborg Hasselqvist  

Eskilstuna 
Mobil: 070-232 29 60 

Brännabråns 
Anette Lindeborg  

Härnösand 
 

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: 073-201 15 05 

 
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

Risangårdens Otis 

foto Björn Hansson                                    
Finns även i bakgrunden på sida 38

Kennelregister

Leiionspitz Nugget of Metz 

foto Katarina Bernström

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

röntgenresultat

Regnr.                      Hundnamn                                               Kön HD  ED Patella

SE43297/2016  Bonus Pop Up ś Crush Citrang    H A ED UA  
SE47614/2017  Chiluna Star Chicko        UA  
SE47613/2017  Chiluna Star Chino     H A UA UA  
SE47615/2017  Chiluna Star Chinook     H A UA  Med gr 1 
SE47616/2017  Chiluna Star Chire     H A UA UA 
SE47617/2017  Chiluna Star Chixa     T B UA UA  
SE39207/2016  Cool Surprise Qira     T A UA  
SE51388/2014  Coryana ś Queen Of Night     T    UA 
SE18168/2017  Coryana ś Timba      T A UA UA  
SE18169/2017  Coryana ś Twittra      T B UA UA 
SE17653/2017  Dockgårdens Anja     T C UA UA 
SE17655/2017  Dockgårdens Arita     T B UA UA 
SE17656/2017  Dockgårdens Ingemar     H B  UA 
SE54967/2017  Electra Spindincios Akys     T A UA UA 
SE54196/2017  Kathakali ś Besta Jar     H   UA 
SE54198/2017  Kathakali ś Besta Lena     T   Med gr 1 
SE23179/2017  Essmanias ś Utopia     T E UA 
SE59263/2016  Ibixys Faithful Bianca     T   UA 
SE59266/2016  Ibixys Faithful Bumbi     T   UA 
SE15576/2017  Just Pix Grace      T B UA UA 
SE15577/2017  Just Pix Grim      H   UA 
SE15579/2017  Just Pix Gizmo      H   UA 
SE14405/2017  Leiionspitz Irrestible Rostock    H A UA 
SE14406/2017  Leiionspitz Irrestible Ryoko    T A UA 
SE30168/2016  Leiionspitz Great Tiburtius     H   UA 
SE62659/2011  Leiionspitz Smash-Hit Shadow    H   UA 
SE53953/2017  Lundvangs Loke      H A UA 
SE42472/2016  Polkas valpar Celina Of Mr Coolie    T B UA UA 
SE50379/2016  Rocknikk ś Dances Twist     T C UA UA 
SE16108/2018  Skovagergaards Thor     H B UA UA 
SE26214/2017  Sorschies Wi Jezzi     T A UA UA 
SE57756/2016             Sorschies Wi Kesco     H B UA UA 
SE20039/2017  Sorschies Wi Lion      H B UA UA 
SE20040/2017  Sorschies Wi Loffe     H A UA UA 
SE20041/2017  Sorschies Wi Louie     H   UA 
SE20042/2017  Sorschies Wi Luke     H C UA UA 
SE20043/2017  Sorschies WI Luna     T B UA UA 
SE46627/2017  Sorschies X Meija      T B UA UA 
SE46623/2017  Sorschies X Milo      H B UA 
SE46623/2017  Sorschies X Mikko     H A UA UA 
SE46628/2017  Sorschiea X Mocca     T A 3 UA 
SE46629/2017  Sorschies X MonAmi     T   UA 
SE46625/2017  Sorschies X Musse     H A UA UA 
SE56783/2016  Wirosas Candy Prince     H C UA 
SE56784/2016  Wirosas Chrystal Star     T A 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: 
Menno Visser, Torp 2, 683 94 Lakene 
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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Eurasier som genomfört BPH med godkänt resultat under 2018. 
Resultat t.o.m. 16 september

SE16124/2017 Balue Kalitchi

SE28013/2012        Edeängs Ola

SE35217/2017 Essmania´s Vulcano

SE27335/2017 Eurasierliebe Checker

SE19273/2016 Foxfire Kindful Karma

SE33180/2012 Just Pix Adrian

SE33184/2012 Just Pix Alwa

SE15576/2017 Just Pix Grace

SE11026/2013 Kvarnsjölidens Ramina

SE43089/2017 Leiionspitz Midsummer Nikki

SE40911/2016 Lovely Megan´s Oprah Winfrey

SE10927/2017 Lovely Megan´s Penelope Cruz

SE10930/2017 Lovely Megan´s Philip Seymour Hoff

SE10929/2017 Lovely Megans Prince Rogers Nelson

SE 19848/2016 Wirosas Beverly

BPH  2018

Beteende och personlighetsbeskrivning hund 
– också för din hund!

Beteende-och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är Svenska Ken-
nelklubbens egen mentalbeskrivning. Den är utformad för att passa 
alla hundar och raser och har en god koppling till våra hundars 
vardagsbeteende. Idag har runt 16000 hundägare gått BPH med sin 
hund – gör det du också!

”Det var jätteroligt, jag trodde inte att min hund var så modig!”, 
”Oj, vad glad hon blev när testledaren lockade på henne”, ”Min 
hund är en cool typ – nu vet jag att det stämmer!”, ”Min hund är 
ibland lite ängslig, men hon blir trygg nära mig”. 

Ja, många av de hundägare som går BPH med sina hundar upplever 
det som en både rolig och lärorik stund tillsammans. Ibland visar 
hunden sidor man inte hade en aning om, andra gånger får man 
bekräftat det man har sett hemmavid.

BPH beskriver hundens egenskaper och beteenden. Hunden och 
hundägaren går tillsammans en bana med olika moment samtidigt 
som hundens reaktioner noteras av en beskrivare som för in sina 
iakttagelser i ett protokoll. Ingen träning eller förkunskaper behövs, 
varken hos hunden eller hundägaren.

BPH-beskrivningen ser exakt likadan ut för alla hundar. I protokol-
let för BPH beskrivs hundens intensitet i reaktionen i de olika 
momenten, ibland också hur länge hunden agerar. Däremot görs 
ingen som helst värdering av vad som är bra, mindre bra eller rentav 
dåligt. På vilken nivå, det vill säga med vilken intensitet och med 
vilket intresse en hund av en viss ras helst bör reagera och agera, är 
special- och rasklubbens, uppfödarnas och hundägarnas uppgift 
att diskutera. Med andra ord finns det inget färdigt facit för vad 
som är rätt eller fel. Hundraser ska vara olika -  inom våra raser 
finns en unik variation!

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, innebär 
att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika 
hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något 
som ger uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär 
du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina 
starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver 
stöd och uppmuntran.  Beskrivningen kan också ge en förklaring 
till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande eller 
oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar 
med en hel del information. 

I SKK e-tjänst Hunddata noteras att beskrivningen är genomförd. 
Din hunds hela resultatet hittar du i e-tjänsten SKK Avelsdata. 

BPH gör du som vill veta mer om din hund! För din rasklubb och 
för avelsarbetet i just din ras är varje hund som deltar viktig!   

Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph

FILMEN OM BPH  
I Filmen om BPH får du se samtliga moment, möta hundägare 
och deras hundar och höra uppfödares och klubbrepresen-
tanters funderingar. Gå in på www.skk.se/bph och titta på 
Filmen om BPH.

Text: Helena Frögéli, Åsa Lindholm SKK



Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


