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Ordförande har ordet

redaktörens rader

I November förra året så utökades vår 
familj med ytterligare en Eurasier. Tänk 
så mycket man hinner glömma på 7 år. 
Det är fart & fläkt på denne valp från 
arla morgonstund, så vi försöker hänga 
med i svängarna. Linux, som är morfar 
till Cache, tycker nog mest att vi kunde 
lämna tillbaka honom. Men det verkar 
som att trägen vinner, eftersom Cache 
till och med har fått ”gubben” Linux att 
börja leka. Här nere i Skåne så har solen 
strålat från en blå himmel några dagar 
och jag känner hur våren närmar sig och 
allt väcks ur vinterdvalan.

Det har varit flera Eurasierträffar runt om 
i Sverige och det är så kul att höra hur fler 
och fler upptäcker vår ras.

I början på Januari så hjälpte jag till i 
rasmontern som klubben hade på My 
Dog i Göteborg. Vi fick många frågor om vår härliga ras och jag tycker det märks att fler och fler upptäcker Eurasiern.

Jag önskar er alla en underbar vår.

Charli Ahl Ludvigsson

En rolig och nyttig aktivitet för din eurasier är att träna med 
balansboll. Det bygger muskler, tränar koordinationen och ökar 
hundens självförtroende, dessutom skapar träningen bra kontakt 
mellan dig och din hund.

Jag anmälde till en tvåtimmars introduktionskurs med min tvååriga 
eurasier Tessa (Leiionspitz Just Quintessa) hos ReDog i Alafors, 

utanför Göteborg. I beskrivningen av kursen stod ”Träningsmetoden 
är kontrollerad, skonsam och ger dessutom din hund mental 
stimulans. Det som gör träning med balansboll så unik är att man 
tränar på ett instabilt underlag. Hunden måste hela tiden jobba 
för att stabilisera de olika rörelserna. Detta gör att träningen mer 
liknar den belastningen hunden utsätts för till vardags.”

Instruktörerna gick igenom hur vi skulle hålla bollen och vilka olika 
typer av bollar det finns (en hel massa, små och stora, med och 
utan piggar, vissa att sätta en tass på, andra att sätta två tassar på 
osv) och betonade att när man tränar balansboll så är säkerheten 
det viktigaste, aldrig riskera att hunden ramlar av och gör sig illa.

Första övningen var att få hunden att sätta upp framtassarna på 
bollen, vilken jag knep fast mellan knäna så att den inte skulle rulla 
iväg. Det var en stooor boll, i formen som ett avlångt ägg. Inga 
problem tyckte Tessa. Nästa steg var att få Tessa att gå några steg 
framåt med bakbenen, samtidigt som hon hade framtassarna på 
bollen. Lätt som en plätt tyckte Tessa. Nu kom vi till något som 
var svårare, ta några steg bakåt med bakbenen, samtidigt som 
hon höll tassarna på bollen, riktigt knivigt! Den här övningen är 
bra för att bygga muskler i bakpartiet och ryggen.

Sen skulle hon hoppa upp på bollen. Det var inte helt enkelt, första 
gångerna fick jag hjälpa henne att lyfta upp bakdelen, njae, kravla 

upp rättare sagt. Riktigt jobbigt att knipa fast bollen hårt mellan 
knäna, så att hon inte skulle ramla ner. Lite vingligt till en början 
men spännande tyckte hon.

På bollen skulle vi göra övningar: först stå, sitt och ligg. Gick 
skapligt bra. Sedan att vrida huvudet åt sidan, först åt ena hållet, 
sedan åt andra hållet. Sedan höja huvudet uppåt, sedan neråt. I 
alla tre positioner. Genom att vrida på huvudet åt olika håll, lugnt 
och försiktigt, aktiveras alla muskler i sidan, och faktiskt i hela 
kroppen, eftersom hon samtidigt skulle ålla balansen på bollen. 
Bör väl tillägga att jag hade något riktigt gott att fresta med så 
att hon kände sig motiverad att vara på bollen, men efter ett tag 
märkte jag att hon verkligen tyckte det var roligt, så jag kunde 
dra ner på godiset.

Nu kom vi till det riktigt svåra, att göra övningar när bollen lutar! 
Först lutade vi bollen framåt i en rejäl nerförsbacke så att hon 
fick använda andra muskler för att hålla sig kvar, sedan lutade vi 
bollen bakåt.

Instruktörerna menade att med balansboll kommer man åt att träna 
de mest skelettnära musklerna, vilket ger en bra grundstabilitet och 
koordination som är så viktig oavsett om ens hund är sällskapshund 
eller tränar på elitnivå.

Jag fick med mig ett kompendium hem och en trött och nöjd Tessa. 
Den här kursen gav verkligen mersmak och jag kommer att hyra en 
boll under en månad och träna med Tessa men också med mina 
andra två eurasier. Om det är något jag vill fortsätta med så kan jag 
köpa loss bollen. Jag kan verkligen rekommendera denna träning.

Text: Anna Frisk, foto: Elisabeth Karlsson

Tessa tränar balansboll

På denna plats brukar redaktörens rader stå. Just nu saknar vi en redaktör och klubben 

söker med ljus och lykta efter en ny. Om du känner dig nyfiken att vara med och forma vår fina 

tidning, hör av dig till redaktor@eurasierklubben.se

Vi som satt ihop detta nummer är Menno Visser och Anna Frisk. För att 

det ska bli någon tidning i fortsättningen så behövs även fler redaktions-

medlemmar (hör av dig på samma mailadress om du är intresserad) och 

att alla ni medlemmar som läser tidningen sänder in eget material. Det 

kan vara tips på pälsvård eller träning, artiklar om avel och hälsa, små 

reportage om träffar ni har haft eller planerar att ha (tänk på att vara ute 

i god tid), text och bild till ”Min eurasier” och till ”In memoriam” om du har mist din bästa vän. Sen behövs 

förstås bilder bilder bilder… och hög upplösning ska det vara så att det även går att använda några till 

helsidor, omslag och sista sidan, samt halvsidor inuti tidningen.
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Resultaten är sammanställda av: Emma Nilsson och är hämtade från SKKs Hunddata och SBK Tävling.

Topp 5 Tikar 
 
1 Essmania’s Emira   80p  
2 Leiionspitz Amazing Zaviera  64p  
3 Leiionspitz Just Quintessa  11p  
4 Polkas valpar Cindy   9p  
5 Lovely Megan’s Julia Roberts  8p 

Topp 5 Hanar 
 
1 Just Pix Fox    47p 
2 Essmania’s Orinoco   37p 
3 Eurasierliebe Checker   30p  
4 Leiionspitz Fabulous Udo  26p  
5 Foxfire Loyal Love from Sphinx  12p

Årets utställningseurasier 2018
Under året som gått har SKK:s länsklubbar anordnat sammanlagt 37 utställningar över hela Sverige. 
Utöver det har SSUK anordnat 4 officiella utställningar och SvEuk har anordnat 1 rasspecial. 
Vi har sammanställt placeringarna under dessa utställningar och delat ut poäng efter ett poängsystem för att 
komma fram till 2018 års mest framgångsrika eurasier i utställningsringarna.  
De 5 bästa officiella resultaten på varje hund beräknas. Hunden, vars ägare är medlem i eurasierklubben, är 
svenskregistrerad. Endast resultat som registrerats i SKK:s databas Hunddata räknas in, (SSUK:s BIS räknas där-
med INTE).  Undantag är rasspecialen och klubbens  inofficiella titlar. 

Regler och uträkningar för bästa utställningseurasier kan ses i förra årets Eurasierbladet nr 1/2018, som finns på 
Eurasierklubbens hemsida under ”medlem”.

Topp 5 Tikar 
 
1 Leiionspitz Great Talea   236p  
2 Balule Kalitchi    72p  
3 Twin Dogs Aiming to the Stars  58,5p  
4 Bittebit’s Gilde Polly   49,5p  
5 Foxfire Faithful Ferrari   49p

Topp 5 Hanar 
 
1 Risan Gårdens Moltas   548,5p  
2 Foxfire Brilliant Benji   158,5p  
3 Leiionspitz X-tra Xanthos  113p  
4 Leiionspitz Fabulous Udo  109p  
5 Twin Dogs Aiming for Success  102p

Det har också anordnats en hel del tävlingar och prov under förra året. 

Regler och uträkningar för bästa arbetande eurasier kan ses i förra årets Eurasierbladet nr 1/2018, som finns på 
Eurasierklubbens hemsida under ”medlem”. 

De 5 bästa officiella resultaten på varje hund beräknas (resultat som registrerats på SKK:s hunddata).

Årets arbetande eurasier 2018

Årets utställningseurasier :   Risan Gårdens Moltas 

Leiionspitz Great Talea (Lea)

Årets arbetande seurasier :   Essmania’s Emira 

Prisutdelning till  

årets arbetande eurasier  

och 

 årets utställningseurasier  

vid årsmötet. Just Pix Fox
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Eurasierträff Brandalsund 2019
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Eurasierträff på Brandalsund 2019-02-24

Hade bara gått och väntat på att det skulle bli Januari så jag kunde 
kontakta Södertälje kommun för att få tillåtelse att få vara ute på 
Brandalsund och kunna sätta upp information att vi kommer att 
vara där.  Men i år var det inte lika lätt som de varit förut. Jag ska 
backa bandet lite. Har aldrig varit några problem med att vara 
där ute, men så förra året ringde jag aldrig dem utan slängde upp 
den där informationen som alltid. Tre veckor efter vår träff fick jag 
ett telefonsamtal av en kille på kommun.  Fick lite bastning för 
att vi satt upp ett anslag. Hm sa jag, anslag! näe information att 
vi ska vara där och det har alltid varit ok att göra det. Men nej det 
var inte ok och man fick inte ha så stora evenemang om man inte 

hade beviljat tillstånd. Urk jag kände lite kalla kårar i ryggen, jag 
som alltid är så noggrann. 

Egentligen skulle det vara polisanmälan på det fortsatte han.  Hm, 
ville han att jag skulle bli rädd nu? Jaha men det är tre veckor sedan 
och ytterligare två veckor innan det, som informationen sattes upp. 
Varför hade ingen ringt förrän nu. Mitt nr satt ju på informationen.  
Då kom det att de skulle ha överseende med det den här gången 

och han var ny i tjänsten. Han hade även frågat sina kollegor om 
det var känt att vi brukade bara där och det hade han fått bekräftat 
att det var så. Det är inga problem att ha en träff där ute men be 
om lov nästa gång.  OK sa jag, då hörs vi i januari 2019 då. 

Bäst att göra det skriftligt tänkte jag, sagt och gjort så skickade jag 
in så vi skulle få beviljat tillstånd till den 24:e mars 2019. Men i mars 
får man ju inte ha hundar lösa. Men jag talade om att så står det på 
deras skylt där ute och till 100% så har de som är där sina hundar 
lösa . Från 1 nov till 31 mars. Självklart med respekt för andra som 
är där såklart.  Fick också information om att det kostar att ansöka 
om tillstånd, och hur gör vi med avföringen och sophanteringen? 
Fick bli ett litet samtal in iallafall. Nu var det en tjej som hade hand 

om ärendet, kostnaden skulle vi slippa men avföringen och soporna 
undrade hon fortfarande över. Ja det var inte så svårt att svara på. 
Avföring plockar vi upp och kastar i papperskorgarna där ute, likaså 
med soporna. Självklart städar vi efter oss, vi vill ju komma tillbaka. 

Hon gjorde ändå lite jobb med tillståndet, Tog kontakt med markägaren 
och även han sa att det var ok, och att vi brukar vara där på våren. 
Kontaktade länsstyrelsen ang vilda djur. 

Vi fick beviljat tillstånd bara vi hade det före den 
28:e februari. Oj, min känsla sa snö,drivis och 
isflak, för det kan det ju vara den tiden på året. 
Jag skickade ut en förfrågan på fb sidor om vi 
skulle ha det i februari och lösa hundar eller i 
mars  men då i koppel. 

Det blev med lösa hundar den 24:e februari. 
För 6:e året i rad samlades vi vid Ingo macken 
i Södertälje. Värden var sen, men vaddå, fint 
folk kommer väl alltid sist! Och några var riktigt 
tidiga. Tack för att ni höll ställningarna. Vi åkte 
tillsammans ut i karavan, jag gillar ordet karavan, 
det är maffigt på något sätt. Några tog sig ut på 
egen hand och när vi kom till p-platsen såg man 
redan några fyrbenta som hade riktigt roligt i 
skogen.  eurasier är nog bäst på att leka kom 
och ta mig om du kan!

Det blev full fart på de flesta och inte ett ljud eller jo något mutter  
här och där men förövrigt så är det alltid så tyst när de leker med 
varandra. Det är ju också tur att hundarna håller koll på vem som 
är dess ägare. En och annan som inte vill komma på inkallning, det 
kan man ju förstå. Det är ju såååååå roligt att få springa loss, när 
man nu äntligen får göra det. Några hundar tycker om att bli jagade 
medan andra hellre jagar, och man ser hur mysigt de tycker att det 
är att ta ut stegen och galoppera i sanden. Även om det ser ut att 
gå lite vilt till så far ingen illa, utan det är en del i den allvarsamma 
leken.  Grillen var redan tänd när vi kom så Roger behövde inte 
tända den. Tror han blev lite ledsen det är ju liksom hans grej.  

eurasier:

•	 Kan	inte	riktigt	förstå	de	där	tvåbeningarna,	när	man		
 äntligen har lite kul då ska man bli kopplad. så viktigt  
 är det väl inte att äta korv och fika, eller jo om man blir  
 bjuden kan det ju vara ok. 

Årets minsting hette Buster 4 mån och kom från Zeldas Kennel, 
vilken härlig kille. Helt orädd och ville inte alls vara kopplad när 
man kunde få vara fri som en fågel. En supergo och social kille.  
Ja vilken dag vi fick med en underbar sol, +6 grader i skuggan, 
undrar hur mycket det var i solen? det hade man inte väntat sig i 
februari månad. 

Nästa år då? Ja vi får se om det blir Brandalsund igen, men någonstans 
blir det helt garanterat. 

Många underbara bilder finns utlagda på eurasier sidor på fb.

Ett stor tack för en trevlig dag och för alla som kom och de som 
ville komma men inte kunde av olika anledningar. 

Glöm aldrig att det är vi tillsammans som gör det.

Hälsningar

Helen Nordström  (Text och foto)

Emrik från Wäflegårdens kennel och Nala från  Leiionspitz

Buster 4 mån från Zeldas kennel Zarek och Zamina från Ex aminos kennel

Leija från Leiionspitz, Exa och Grimm från Ex aminos

EurasiErbladEt #1 2019 11
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Wirosas Double Touch (Asta)

Foto: Amanda Fransson

Cool surprise Praktfulle Diezel
Foto:  © Mattias Mårdner

Järpéns Puppies Florence (Maisie)  

Foto: Moa Karlsson
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Titeltavlan
RLD F RLD N 

Risan Gårdens Utta
SE42132/2016

Ny titel: RLD F

     FI UCH SE UCH

Wirosas Abra
SE12992/2015

Ny titel : FI UCH

FI UCH NO UCH SE UCH
Leiionspitz X-Tra Xanthos 

SE16926/2013

Ny titel: FI UCH

DK JV-17 DK UCH DK V-17 SE UCH

  Skovagergaards Thor

SE 16108/2018

 Ny titel: SE UCH DK UCH

SE JV-17 SE UCH 

Lovely Megan´s Philip Seymour Hoff

 SE 10930/2017

Ny titel: SE UCH

Här presenteras hundar 

som fått nya titlar:

11 oktober 2018 till 25 januari 2019

Min eurasier: Cache

 

Personlighet: Yrväder, en räv bakom varje öra

Favoritmat: Korv, skinka, korv och korv

Favoritleksak: Foppatofflor & skor i allmänhet

Favoritsysselsättning: Hämta vänsterskor från hallen och retas med sin morfar

Fakta: Cache

Kennelnamn: Nordic Amigos Cache

Kön: Hane

Ålder: 5,5månader

Färg: Röd fawn med mask

Bor: Saxtorp, Skåne

Familj: Matte Charli, Husse Jonas, lillhusse Vidar, Lillhusse Emrik, Katterna Trisse & Bamse och Eurasier morfar Linux

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

In memoriam



16 EurasiErbladEt #1 2019 EurasiErbladEt #1 2019 17

Foto:  Christian Wavik

Essmania’s Vulcano

Foto:  Katarina Bernström
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Leiionspitz Nugget of Metz

Inte alltid ”guld och gröna skogar” att vara hundägare…

Visst älskar vi alltid våra hundar eller? Jag menar att hur gulliga de än är så har de allt sina mindre trevliga sidor de också, precis 
som vi människor. Inte för att vi människor med stor njutning rullar oss i vad andra djur lämnat efter sig men jag tror ni fattar 
vart jag är på väg... Dessa mindre trevliga beteenden som jag tänker på, utan inbördes ordning, är:

Naturens delikatesser. Ja inte finns det något hundgodis som slår en harplutt eller? Och det går väl an, värre blir det 
när man kommer till det som vildsvin eller grävling så prydligt lagt precis i hundarnas väg, kan det vara det som kallas 
”gående bord” tro? Lyckan är då total om de inte både lyckas att äta det utan också för att toppa det hela ta sig en 
rejäl rullning. Allt under tiden som matte står och tjoar i förhoppningen om att lyckas stoppa det hela men nej då! 
Den s k fina kontakten mellan matte & hund är som totalt bortblåst, inget funkar utan man får snällt gå hemåt, helst 
med flera meter mellan sig själv och hunden, för att sedan anta utmaningen att få in hunden i duschen utan att själv 
bli alldeles nedsmetad också…!

”Shake it baby”. Ja då var vi ju inne på det här med hundbad. Oavsett anledning så är det ett kapitel för sig, eller snarare 
i mitt fall det som ibland kommer efteråt. För hur man än förbereder så blir det aldrig riktigt som man tänkt sig ;). Man 
har folk på patrull utanför badrumsdörren för att så fort som möjligt få ut hunden i trädgården men vad händer då? 
Jo hunden parerar enkelt detta hinder och tar ut sin kurs som först inbegriper att ta vägen genom vår säng för att 
sedan skaka sig, på vägen genom hallen gnida sig som en katt mot alla fasta föremål och såklart skaka sig, för att sedan 
äntligen vända mot altandörren och på vägen dit lyckas gnida sig igenom hela bäddsoffan. Jag tror inte jag behöver 
tillägga så mycket mer om hur hemmet ser ut efter denna prestation!

Drägel. Nu har jag inte en ras som har en stor benägenhet att dregla men ändå tillräckligt för att kunna ställa till det 
ibland. För det slår väl aldrig fel att när man väl fått på sig finkläderna, efter att ha rullat bort allt hundhår, så är hundarna 
aldrig så kärvänliga som då. Gärna lägga huvudet i knät för lite extra mys vilket resulterar i blöta kletiga små fläckar 
vilket leder till en ny tur till garderoben. Och jag är helt övertygande om att de skyldiga fnissar bakom min rygg 

Bland det som står högst 
i kurs att sno här är mina 
Foppa-tofflor och då 
ska det vara de som jag 
för tillfället använder 
och inte de som ligger 
spridda lite här och var 
i trädgården. Kan reta 
mig till vansinne detta 
att efter en skön som-
marstund i solstolen vara 
utan tofflor IGEN för att 
därefter barfota försiktigt 
(man vet ju aldrig vad 
som döljs) trippa runt 
i gräset för att leta upp 
dem igen)

Som ni förstår är inte mina tjejer 
perfekta på något vis utan kan till 
och med vara mindre populära 
hos mig ibland men trots detta så 
skulle jag absolut inte vilja byta 
ut dem på villkors vis. De skänker 
mig så otroligt mycket glädje 
och kärlek och jag är tacksam 
för varje dag vi får ihop!

Text och foto: Jeanette Dyberg

Guld och gröna skogar?
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Eurasierträff i Trosa 2019-01-06

Så har Susanne Söderberg för 14:e året i rad ordnat vår raspromenad 
i Trosa på trettondagen. En gråmulen dag utan snö men isfläckar 
här och där.

Ca 18 hundar med hussar och mattar träffades vid Hamnplan för 
att gå en tur längs Trosa ån och genom gamla stan för att sen 
vända tillbaka mot hamnen igen.

Avsluta med fikakorgen och Tomas hade varit snäll och  tagit 
med sig gasolgrillen så vi kunde värma korven, tur var ju det så 
vi slapp äta den kall.

Det är alltid lika trevligt att återse många Eurasier vänner med 
deras hundar, både nya och gamla. Folk som stannar upp för att 
bara titta när man kommer gående med alla våra pälsbollar. 
Det är MAFFIGT.

Den äldsta för dagen var en riktig gamling.

Sund Stamm´s Chico Costello ”Douglas” som blir 14 år.

Just nu i skrivande stund  är det bara 365 dagar kvar till nästa träff 
i Trosa, samma dag och samma tid som alltid.

Glöm aldrig bort att det är vi tillsammans som gör det.

Helen Nordström (Text och foto)

Eurasierträff Trosa 2019
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Eurasierklubben på My Dog 2019

3-6 Januari hölls My Dog, en av Sveriges största hundutställ-
ningar, i Göteborg.Under 4 dagar så fylls Svenska mässan i 
Göteborg till bredden av hundar och människor. I år besöktes 
mässan av 8700 hundar och 35 064 besökare. Utöver utställning, 
uppvisningar och hundmässa så har de även ett rastorg där 
alla raser har chansen att få presentera sig, genom att svara 
på frågor och visa upp några av sina fina hundar.

Detta året var det båda nya och gamla medlemmar i klubben 
som ställde upp med sin/sina hundar och gav av sin tid för 
att stå i montern och svara på besökarnas frågor. Nina Klar 
& Johanna Devert hade, efter förfrågningar efter frivilliga 
personer i eurasierbladet och på hemsidan, fått ihop en bra 
grupp människor och hundar att bemanna vår rasmonter.
Utmaningen var att få ihop ett bra schema, så att det fanns 
både en hane och en tik i montern under varje pass. Tanken 
är att kunna visa skillnaden mellan hane & tik. Detta lyckades 
till största del men både hundar och människor kan bli sjuka 
i sista sekund. Så under vissa monterpass stod där två hanar 
ihop som vi visste sedan tidigare skulle klara av att samsas 
på ett så litet utrymme.

Det var även flera som ville ställa upp men som även skulle 
ställa ut sina hundar. Efter några vändor och ändringar 
lyckades ändå schemat komma på plats.

Sedan skulle ju montern byggas och pyntas. Kenth Frisk och 
hans bror gjorde ett storartat jobb ännu en gång. De hade 
skaffat en ny bakgrundspanel som verkligen gjorde sitt till att 
få vår monter att kännas hemtrevlig. Staket, duk, blommor, 
mattor och våra Informations roll-ups kom också på plats. När 
mässan väl öppnade så var det en strid ström av människor 
som stannade till vid vår monter för att klappa hundarna och 
ställa frågor om rasen. Många frågade om pälsen; Är det mycket 
borstning? Fäller den mycket? Vi hade även flera som frågade 
om Eurasiern liknade Finsk Lapphund i sätt, lynne och aktive-

ringsnivå. 
Vissa av dessa 
besökare sa även att de valt 
bort Eurasiern eftersom de hade fått 
information om att den inte kan vara ensam 
hemma…Det kommer även fram Eurasierägare och 
pratar en stund när man står i rasmontern. Det är väldigt kul 
och det blir en chans att få prata om likheter och olikheter 
hos våra hundar.

Innan man vet ordet av så har månader av planering kommit 
till sitt slut och de fyra dagarna är slut.

Vi hoppas att alla deltagare hade en lika kul upplevelse som 
vi och att ytterligare några tar chansen att anmäla sig nästa 
gång. Känner man sig manad att även hjälpa till att vara med 
under planeringen inför My dog kan man anmäla intresse 
för att gå med i PR och info kommittén. Vi saknar folk och 
nya ögon är alltid roligt och behövligt.

Nina Klaar & Charli Ludvigsson

MyDog 2019

Essmanias Verona (Molly)

Foto: Kicki Näslund

Sorschies X Mocca   och Leiionspitz Cheerful Xena
 Foto: Kicki Svalin

Risangårdens Otis 

Foto: Björn Hansson

2120 EurasiErbladEt #1 2019
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Jag var arg i flera veckor, men egentligen hade jag ju ganska 
roligt också, för så fort Arrax tittade på mig så morrade jag åt 
honom och han bara skrek rakt ut av skräck. Hahaha  
VILKEN JÄKLA FJANT  HaHa! Detta kan ju bli riktigt skoj 
tänkte jag. Men jag visade inte matte det, för då hade jag fått 
skäll bergis. 

Arrax är ju absolut inte lika smart som jag ska ni veta. Ganska så 
korkad kille egentligen enligt mig och ni som följt min blogg 
från början, Ni vet ju att jag själv är superduper smart. Så säger 
jag, att han inte är så smart så stämmer ju faktiskt det 

Men iaf så är Arrax ganska nyfiken av sig, så när jag låtsas sova 
så smyger han fram till mig i tron om att jag inte märker något. 
Haha! När han är framme så flyger jag upp, rakt i mot honom 
med ett läte som är värre än ett morr från avgrunden, Hmmm 

 heter det så må tro ?? Men ni fattar va?  
Typ så här GRRRRR , VRÅÅÅÅL liksom sååå. Arrax blir så rädd att 
han flyger bakåt och verkligen skriker, han skriker sååå högt att 
han tillomed kissar på golvet. HAHA SÅÅÅÅÅÅ JÄKLA ROLIGT 
ATT SE  
FATTA VILKEN MES HAN ÄÄÄR  .

Ja jäklar så jag skrattade, säg inget till matte om att jag kan 
svordomar, jag får ju inte svära för henne, men jag som 
härskarinna i heeela världen gör ju det ändå. Hehe. 
 
Han var livrädd för mig i flera månader, skiitroligt. 
Men jag tycker absolut inte om honom. Bara så ni vet liksom 

 
 

Idag är Arrax större än mig men han är fortfarande rädd för mig 
när jag verkligen morrar åt honom och det är tur för honom 
det. Annars så äter jag upp honom har jag sagt åt honom och 
han tror ju verkligen på att han ska bli hundmat en vacker dag 
åt mig  Men fatta, HUUUR DUM FÅR MAN BLI??   
Tänk er - Matte!! Idag vill jag äta Arrax till kvällsmat, Hahahaaa, 
jisses jag får ju ont i magen av allt skratt som bubblar i min 
mage. Så knäppt va?  
 
Han fyllde förresten 1 år häromdagen, oj va tiden har gått fort 

. 
Okej då, jag lekte liten med honom då, han har faktiskt blivit 
lite bättre, men jag tycker egentligen INTE alls om honom, bara 
så ni vet.

Se så stor han har blivit, man ser ju inte husse därbakom  .

Nu har ni fått veta lite om Fjanten Arrax så nästa gång kanske 
jag skriver om våra skojiga höns eller ankorna  Dom är roliga 
att jaga, men inte ett ljud till matte om det .

Kram på er dårå

Sendo

 

Det här är den första delen av flera med texter av eurasier-
tjejen Sendo som bor utanför Trollhättan med sin familj. Vi 
har fått lov att publicera ett inlägg från hennes blogg men 
i fortsättningen kommer hon att skriva direkt för Eurasier-
bladet. Här presenterar hon sig själv:

Mitt namn är Sendo. Sendo betyder frisk & sund härskarinna på 
japanska, det beror på uttalet. Jag bor på landet med matte Malin, 
husse Micke och min bråkiga nya lillebror Arrax. Vi har också höns 
och ankor. Jag är en tjej med skinn på nosen, jag vet alltid vad jag 
vill och jag äger hela världen, läs så får ni se själva! 

Min lillebror Arrax

Min så kallade lillebror, han heter Arrax, Fniss 
Hur kan man döpa någon till Arrax?? Haha 
Han tror bergis att han är en Arraxboll, - En stycken Arraxboll 
Tack. Hahaha, Såååå himla knasigt  Han ser ju lite likadan ut 
som en Arraxboll 

Men han förstår säkert inte bättre än så. Ni får inte säga till 
matte om vad jag skriver för då blir hon Arg på mig, jag ska ju 
vara så snäll hela tiden mot honom. Suck 

Men så här gick det i alla fall till när han flyttade in hos oss. 
Arrax kom hem till oss, liksom bara så dääär, rätt som det var så 
kom husse med något svart i famnen från bilen. Jag tänkte inte 
så mycket på det direkt för jag blev så glad att matte o husse 
kom hem igen efter att ha varit borta superduper länge. Men 
rätt som det var så såg jag att det svarta lurviga rörde på sig i 
husses famn, jag blev stel av skräck . ETT MONSTER !!! Passa 
dig husse, du blir uppäten av ett monster skriker jag åt husse, 
men han bara sjasar bort mig. DÅ SER JAG PLÖTSLIGT, EN 
HUNDBÄBIS, HJÄÄÄLP .

Den ska väl inte bo här hinner jag tänka innan husse sätter ner 
det svarta monstret på backen. 
Här är din lillebror säger matte och gullar med det där svarta 
håriga äckliga lilla kräket .Åååå Neeej, vad har du gjort matte ??? 
Men JAG då? Du har ju inte frågat mig om detta. JAG tänker 
minsann inte alls acceptera det här.  
Jag måste smida en plan helt enkelt, jag tänker minsann inte alls 
dela min matte o husse med någon .

Så detta var första dagen på resten av mitt liv alltså, eller vad 
man nu brukar säga . 
 

Eurasiertjejen Sendo - Mitt liv som hund
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Foto: Sandra Guillasson-Sevä

Tivo
Min eurasier: sid

 

Personlighet: Påhittig clown, kelgris

Favoritmat: All mat

Favoritgodis: Herrgårdsost

Favoritsysselsättning: Ge matte gråa hår, rymma (utbrytarkung!),  
tugga sönder påsklämmor, hitta och äta gömd choklad…

Fakta: sid

Kennelnamn: Leiionspitz Midsummer Nikki

Kön: Hane

Ålder: Snart 2 år

Färg: Varggrå

Bor: i hus på landet utanför Umeå 

Familj: Lemmy & Zeppe (också eurasier såklart!), katten Rut samt husse & matte.

24 EurasiErbladEt #1 2019



26 EurasiErbladEt #1 2019 EurasiErbladEt #1 2019 27

EURASIERSPECIALEN 2019
Lördag 18 maj

Västervik Resort

Domare:

Hanar: Nils Arne Törnlöv

&

Tikar: Gunilla Skallman

Anmälnings- och betalningsinformation för Eurasierspecialen 

 SISTA ANMÄLNINGSDAG 23 APRIL
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 BG 5101-5030 senast 23 april

Ange 2 saker per hund - 
Hundens stamtavlenamn och registreringsnummer

Utlandsboende använder sig av IBAN: SE86 8000 0816 6190 3975 7068 
BIC/SWIFT: SWEDSESS 

Klubbadress: c/o Blixtorp 88, 432 91 Varberg

Internetanmälan finns på www.eurasierklubben.se

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

Vid frågor kontakta utställningskommitteén: euspecialen@gmail.com

VARMT VÄLKOMNA!

BOENDE

Västervik resort aB
Lysingsvägen

595 53 Västervik

www.västervikresort.se

Eurasierklubben har förbokat 
21 st 4 bädds Björkö stugor med kök 960:-/natt 

10 st5 bädds Vidö stugor med kök 845:-/natt

Lakanset kan hyras för 140:-/set 
Slutstädning kan bokas för 550:-/stuga 

Frukostbuffé 99:-/person

Bokningen sker via receptionen 0490-258000 
Uppge EURASIERKLUBBEN

Gemensam grillning på lördag kväll kl. 18.30 vid Lekplatsen på campingen 
Alla tar med sitt eget. 

 
Vi hoppas många dyker uupp till en trevlig kväll tillsammans. 

 
VÄ L KO M N A !
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Förläsning vid eurasierklubbens årsmöte den 23 mars.

Jag, Camilla Svensson som håller i föreläsningen, kommer att prata om menta-

litet (MH), mentalbeskrivning och Beteende och personlighets beskrivning av 

hund (BPH).

Vad är mentalitet? Varför är bra mentalitet viktig och varför i hela världen ska 

man göra ett BPH eller MH på sin hund?

Det och lite till tänkte jag att vi skulle prata om när vi träffas.

Välkomna

        Camilla Svensson

från vänster

V. Dissekaantekuunder Flinga-Sahlea

Fridlyckans Jedi

Artaio’s Charming Swea 

Foto: Josefine Mazetti

Utställningskommittén behöver DIN hjälp!

Lördagen den 18 maj är det dags för årets Eurasierspecial som detta år arrangeras i Västervik. Utställnings-

kommittén håller på för fullt med förarbetet inför den. Saker som att boka domare och ringsekreterare, 

ta emot anmälningar, göra katalog och fixa priser och rosetter är bara få saker på listan över vad som ska 

göras innan utställningsdagen är här.

För att Eurasierspecialen ska bli så bra som möjligt för alla så behöver vi hjälp. Vi behöver frivilliga personer 

som kan tänka sig att ta ett eller flera pass i caféet eller sekretariatet under dagen.

Café:

 •  Stå och sälja det som kommer finnas i caféet. 

Sekretariat:

 •  Kolla vaccinationer. 

 •  Ge ut nummerlappar.

 •  Sälja rosetter. 

 •  Ta emot anmälan till barn med hund, parklass.

Allt i allo:

 •  Vara tillhjälp där det behövs.

 •  Kolla att allt finns i domartälten eller om det behövs påfyllning.

Eurasierklubben har i dagsläget 662 medlemmar där väldigt få människor engagerar sig ideellt. Just nu 

ligger denna utställningen på 4 personers axlar och vi behöver verkligen hjälp. Vi kan omöjligt ro i hamn 

detta själva.

Så meddela ditt intresse. Hör av dig till Kicki Svalin på Facebook eller maila till utstallning@eurasierklubben.se

Amanda, Alice, Josephine, Kicki 

29
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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
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I mitt jobb som hundfrisör märker jag att många hundägare 
är rädda att tvätta sina hundar. Man tror att man förstör 
pälsen om den blir ren. Jag förstår inte var den idén kommer 
ifrån, i dagens hygiensamhälle där vi tvättar oss själva, våra 
kläder, våra bilar – varför vill man inte tvätta sin hund? 
Hunden vistas utomhus och blir smutsig, sen tar vi in den 
i våra bostäder och låter den ligga på mattor och i möbler. 
Vi vill själva vara nyduschade och fräscha, men våra hundar 
får leva med lortiga och kliiga pälsar, dessutom ofta med 
lösa gamla hår som gör pälsen tjock och funktionsoduglig.

När du tvättar din hund och ser det gråa smutsvattnet rinna 
av, är det föroreningar du ser. Hundens päls färgar inte av 
sig. Föroreningarna består av samma sörja som bilen får på 
sig: sot, avgaser, gummirester, olja, salt och tungmetaller. 
Du vet väl att snö som plogats från marken räknas som 
så miljöfarligt att det inte ens får tippas ut i vattnet – men 
hunden, den vill man inte tvätta. 

Jag skulle säga att precis som bilens lack så suger en smutsig 
päls åt sig mer smuts än en ren. Jag tycker mig också märka 
att de som förespråkar att hunden inte ska tvättas mer 
än sällan för att de är så rädda att torka ut hud och päls, 
samtidigt rekommenderar att man ska använda vanlig 
Grumme grönsåpa för tvätt när man väl kommer till skott. 
Såpa är ett väldigt basiskt allrengöringsmedel med ett för 
huden skyhögt ph-värde på 10 som är verkligt uttorkade, 
ungefär samma ph-värde som ammoniak. 

Använd istället ett hundschampo och hundbalsam av bra 
kvalité så vårdar du pälsen när du tvättar den. Den kommer 

bli luftigare, spänstigare och mer smutsavstötande. Håren 
blir glatta och smutsdroppar trillar av hårstået, sand och lösa 
hår faller ur pälsen när du borstar den och när hunden skakar 
sig. En päls full med gamla lösa hår blir tjock och tung, den 
andas inte och släpper inte ut hudavlagringar och värme. 
Om hunden blir fuktig ligger fukten kvar i den gamla döda 
pälsen, det som gör att det börjar lukta är bakterier och 
svamp som växer i smutsen på hundens hud.

Jag tvättar mina egna hundar ungefär en gång i månaden, 
oftare om jag tycker att det behövs. Det kommer alltid 
grått smutsvatten, alltså föroreningar från miljön vi vistas 
i. De blir också av med lösa hudceller som ju hela tiden 
utsöndras från skinnet och det bygger aldrig upp tjockt med 
lösa döda hår. Jag tvättar med ljummet vatten och utspätt 
schampo, sköljer mycket med hårdaste vattenstrålen och 
använder alltid balsam. Schampot löser smuts och öppnar 
fjällen på hårstået, balsamet gör håret glatt igen genom att 
sluta till fjällen. När du sen sköljer bort balsam följer lösa hår 
och partiklar med. Efter tvätt torkar jag hunden med hård 
luftstråle från hundfön, den piskar vatten och lösa hår ur 
pälsen. När hunden är torr ska alla tovor och lösa hår vara 
urkammade, hela vägen från huden ut genom hela pälsen.

Nu är din hund ren och pälsen i ”orginalskick”. Inom ett 
dygn har hundens egen fettfilm täckt hud och hår igen. 
Många hundägare är så vana att känna på sin hund med 
smutsig päls så de tror att den smutsiga pälsen är ”så som 
den ska vara” och den rena pälsen är ”bara för tillfället” eller 

”schampot har gjort den annorlunda”. Det är 
ju tvärt om! Den rena pälsen är så som den ska 
vara, den har det fall den ska ha, den färg den 
ska ha och känns så len som den egentligen 
är. Om du ska sälja din bil gissar jag att du i 
annonsen skriver dess färg så som den ser ut 
när den är ren, inte när den är smutsig. Det är 
ju den rena bilen som är den ”riktiga”. Ändå 
hör jag folk säga ”min hund känns så konstig, 
den är så mjuk och len” när den är tvättad, som 
om det har hänt något onaturligt med pälsen.

Om du har en kastrerad eurasier är det väldigt 
vanligt att pälsens normala tillväxt- och fäll-
ningscykel sätts ur spel. Ullen växer ohämmat 
och det krävs mycket noggrannare pälsvård 
än innan. Det blir än viktigare att tvätta och 
kamma pälsen för att hålla den i lagom mängd. 
Jag försöker att dagligen riva ur ull för att hålla 
pälsmängden i schack. Det kan hjälpa att använda 
någon typ av utredningsspray för att lättare få 
bort ull om pälsen blivit lång och tät eller fått 
krusig struktur. Jag avråder från att raka en 
kastrerad eurasier, pälsen blir ännu svårare att 
sköta när alla glatta täckhår är avklippta. Täta 
bad och noga genomkamning är min melodi.

att tvätta hunden eller inte
det är frågan!

Jag har provat många olika märken av 
schampon, för tillfället är min favorit Espree 
Doggone Clean schampo som är superdrygt 
men säljs bara i dunk, dock väldigt prisvärt. 
Alternativ är Espree Silky show schampo som 
finns i vanlig flaskstorlek. Till det använder 
jag Espree Silky Show balsam. Den fön jag 
använder är en Phoenix Tornado som blåser 
105 liter luft i sekunden. Alternativ är Phoenix 
Zephir som är lite billigare i inköp men bara 
blåser 55 liter/sek. Det finns mängder av 
bra pälsvårdsverktyg, viktigt är att de inte 
nöter på eller skadar pälsen mer än absolut 
nödvändigt. Måste jag välja en enda får det 
nog bli den hårda kardan från Universal som 
ihop med hård fön lätt kommer igenom den 
rena pälsen. Alternativ är en mjukare karda 
eller gles kam. Jag undviker att kamma i 
smutsig päls om det går, fäller hunden i stora 
sjok kan man med gles kam lyfta ur så mycket 
löst som möjligt innan tvätt. Jag avstår helt 
från skärande ”ullknivar” och använder bara 
i nödfall sax i svåra tovor. 

Så, frågar du mig: Tvätta din hund och njut!

Anna-Karin Lundberg
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Balder-Balder 

Anna-Karin Lundberg 
Tyresö 

 

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

 

Cool surprise 
Agneta Janson 

Utansjö 

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 & Gunnar Mattsson 
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

Kennelregister

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

röntgenresultat

 
 
 
Regnr.                      Hundnamn                                              Kön HD  ED Patella

SE10115/2018  Arimentino ś Lina     T A UA UA  
SE31909/2017  Bonus Pop Up ś Dantes Rollo    H A UA UA  
SE10115/2018  Arimentino ś Lina     T A UA UA 
SE31909/2017  Bonus Pop Up ś Dantes Rollo    H A UA UA 
SE58967/2016  Brännabråns Sagolika Arabella   T B UA UA 
SE58963/2016  Brännabråns Sagalika Baloo   A A UA UA 
SE47618/2017     Chiluna Star Chi To Luminous Elf   T   UA 
SE51852/2016     Emfis Bus Pippi     T A UA  
SE20021/2018  Essentè Zuperb Zuperman    H   UA 
SE35222/2017  Essmania ś Valimaa    T A UA UA 
SE35217/2017  Essmania ś Vulcano    H A UA UA 
SE19271/2016  Foxfire Kindful Kovu Av Jägarvallen   H C 1 UA 
SE35711/2017  Foxfire Loyal Léon    H A UA  
SE35714/2017  Foxfire Loyal Lexie    T B UA  
SE35713/2017     Foxfire Loyal Love From Sphinx   H A   
SE35715/2017  Foxfire Loyal Lovis    T A   
SE15257/2017  Fridlyckans Kazper    H A UA  
SE15253/2017  Fridlyckans Kenija       UA 
SE27967/2016  Fyrfotavännen ś Cogito       UA 
SE59265/2016  Ibixys Faithful Bailey    T B 1  
SE59262/2016  Ibixys Faithful Basti    H C UA Medialt  grad 1 
SE59266/2016     Ibixys Faithful Bumbi    T A 3 UA 
SE15578/2017  Just Pix Gatzby     H A UA  
SE15579/2017  Just Pix Gizmo     H A UA  
SE15577/2017     Just Pix Grim     H B UA  
SE45222/2017  Just Pix Hedda     T A UA UA 
SE37946/2014  Leiionspitz Brilliant Yxa    T  UA  
SE59083/2014  Leeionspitz Cheerful Xeno    H   UA 
SE33631/2016  Leiionspitz Handsome Shira   T A UA UA 
SE14406/2017  Leeionspitz Irrestible Ryoko   T   UA 
SE24125/2017  Leiionspitz Just Queso    H A UA UA 
SE28992/2017  Leiionspitz Kissproof Pawi    T A UA  
SE28994/2017     Leiionspitz Kissproof Pretty   T C UA  
SE41295/2017  Leiionspitz Lucky Olga    T A UA  
SE43091/2017  Leiionspitz Midsummer Nitro   H A UA UA 
SE10926/2017  Lovely Megan ś Penny Johnson   T A   
SE10930/2017     Lovely Megan ś Philip Seymour Hoff  H B   
SE10927/2017  Lovely Megan ś Penelope Cruz   T A   
SE10929/2017     Lovely Megan ś Prince Rogers Nelson  H A   
SE53954/2917  Lundvangs Laleh     T   UA 
SE56133/2017     Nueva Stella H Des Legendes De Retz   T A UA  
SE13922/2017  Pine Garden ś Irene    T B 1 UA 
SE34283/2017  Pine Garden ś Najad    T C UA UA 
SE34282/2017  Pine Garden ś Nardus    H A UA  
SE34284/2017  Pine Garden ś Nitess    T B UA  
SE46626/2017  Sorschies X Malva    T B UA UA 
SE46629/2017  Sorschies X Mon Ami    T  A UA  
SE15261/2018  Stagnitica ś Allie     T   UA 
SE52835/2017  V.dissekaante kuunder Flinga-Sahlea  T B UA  
SE38592/2017  Wävlegårds Elton     H B UA UA 
SE38591/2017   Wävlegårds Emrik    H A UA UA 
SE50378/2016  Rocknikk ś Dances To Luminous Elf   H   Med.Lat.grad 2 

Ex Amino´s Angel Of Sunshine

Foto: Jeanette Dyberg

Finns även i bakgrunden på sida 34
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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

Foto: Trude Svarttjønnengl

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

Foto: Anna-Carin Rahmqvist
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Bonus Pop Up’s Crush Citrange (Troy) 



Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


