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Eurasierbladet har under en ganska lång tid saknat 
en redaktör och redaktionen har bestått av endast 
två medlemmar. Det blir lite väl mycket arbete för 
två personer så, Anna och Menno, ni ska ha ett stort 
tack för att ni jobbat på och ändå sett till att vår fina 
tidning kommit ut.

Det tycks tyvärr vara en trend inom SKK (och inom 
föreningslivet i stort) att det ideella engagemanget 
minskar och att tidning efter tidning läggs ner i 
rasklubbarna. Jag hoppas innerligt att Eurasierbladet 
inte ska behöva gå samma öde till mötes men för att 
undvika det behöver vi hjälp.

Det är både roligt och utvecklande att jobba i en 
klubb och det går alldeles utmärkt att bli en del av 
en kommitté utan att ha någon tidigare erfarenhet. 
Gillar du att skriva, nosa reda på reportage, fota eller 
liknande? Då är du varmt välkommen att höra av dig 
till redaktionen eller direkt till mig.

Ariana Carlén, Ordförande

Ordförande har ordet

redaktörens rader

Hugos äventyr
Hej igen! 

Sedan vi hördes av förra gången har jag hunnit med en hel del. Det var meningen att vi skulle ha en kennelträff i april men det slutade 
med att vi träffade Jenny med Lief och Lovis, och så hälsade vi på hos Ulla-Carin på vägen hem. Där var det fullt av små valpar (Foxfire 
Magic- kullen), de var så på mig hela tiden, jag hoppade upp på en bänk för att få vara ifred, men inte då, de sträckte på sig och nafsade 
i mina tassar ändå. Jämrans! Det var en ny hund där också, Gosh, han var visserligen efterhängsen men fattade att jag är äldst. Ja, det 
har ju gått väldigt bra för honom också på utställningar, det blir nog hund av honom också.

Någon vecka senare var jag hos Ulla-Carin igen, och då fick jag stanna kvar ett tag, nu var det bara en av de små kvar, och det funkade 
bättre. Matte och husse skulle visst ut och åka igen, till det där England, vad de nu har där som jag inte får följa med på. De var borta 
några dagar och gissa om jag blev glad när de kom och hämtade mig! Vi kom hem på onsdagskvällen och på fredag förmiddag bar det 
av igen, mot Västervik. Vila kan man göra se’n!

Det var kul att se så många av er på Eurasierspecialen i Västervik häromsistens! När vi kom dit, och jag blir som jag brukar bli på nya 
ställen – drar och ska framåt, framåt, framåt, är grinig mot allt och alla – så var matte redo att ställa in att ställa ut, men så fick jag på mig 
utställningskopplet och så blev jag som en annan hund, följsam och smidig och bryr mig inte så mycket om de andra hundarna. Matte 
undrar hur det går till. Nåja, vi lyckades bra, matte och jag, vi fick rött kort (som alltså inte är utvisning utan bedömningen excellent) och 
en fjärdeplacering, av fjorton hundar. Det var jätteroligt att min kompis Isidor (Just Pix Grim) fick en så bra bedömning, han blev också 
excellent och dessutom BIM, och han och matte Linn blev bästa ekipage. Gissa om vi är malliga här i Myrängen nu, ja inte vi hundar 
förstås, men våra mattar och hussar. Jag träffade också min syster Hilda där, det var kul, det var några år sedan sist!

Märkte ni förresten något underligt i slutet på mars? Jag kan ju klockan och vet precis när det är dags för både eftermiddags- och 
kvällspromenad (de andra är lite olika, det beror ju på när matte och husse vaknar), och när det är matdags, men helt plötsligt verkar det 
som alla klockor går fel och vi går ut en timme tidigare. Jättekonstigt!

Jo, just det, det här med att badas. Jag insåg att jag inte skulle klara mig undan längre, så innan jag åkte till Ulla-Carin så var det 
bad-dags. När husse och matte är iklädda badkläder och tar med mig in i badrummet och stänger dörren... Nåja, jag hoppade faktiskt i 
alldeles själv, både matte och husse blev så förvånade!

Så, tack för idag, ha det så bra tills vi hörs igen!                text: Hugo. Foto: sven Wallén (bakgrund) och tina Wallén

Ett par månader har förflutit sen årsmötet och vi i den nya 
styrelsen håller så sakteligen på att bli varma i kläderna. 
Majoriteten av ensemblen är ersatt av nya ansikten, som alla 
presenteras i det här numret av tidningen, och vi har även en ny 
adjungerad kassör. Som ni förstår tar det lite tid att komma in i 
rutinerna och jag hoppas att ni hör av er till oss om vi skulle ha 
missat att återkomma i något ärende och även om ni har frågor, 
funderingar eller förslag.

För att en ideell klubb som vår ska frodas så behövs personlig-
heter av alla de slag som är villiga att bidra med sin kunskap, 
sin tid och sitt engagemang. Ingen kan göra allt men alla kan 
göra något. Tyvärr är vissa av kommittéerna något tungrodda 
för stunden och vi behöver framförallt fler frivilliga krafter i 
redaktionen och avelskommittén. Tveka inte att höra av er till 
mig eller någon annan styrelsemedlem om ni vill hjälpa till.

Jag vill pusha lite extra för hälsoenkäten som medföljer det här 
numret och understryka att varje inrapporterat sjukdomsfall är 
värdefullt för avelsarbetet med vår ras. Jag vill också passa på 
att påminna om att klubben sponsrar genomförda BPH med 
200 kr och hoppas att ni tar er tid att låta mentalbeskriva era 
hundar.

Avslutningsvis vill jag passa på att säga tack till alla som kom 
och gjorde Eurasierspecialen trevlig och ett extra tack går 

givetvis till er som hjälpte till på ett eller annat sätt. Missa inte 
att läsa reportaget från utställningsdagen.

Ariana Carlén



8 EurasiErbladEt #2 2019 EurasiErbladEt #2 2019 9

Eurasierträff Karlstad 2019
En solig söndag i april hade Eurasier Värmland en liten träff på Skutberget i Karlstad. Trots att det var annandag påsk och att vi inte 
är så många medlemmar, dök det upp 14 stycken härliga fluffrumpor i olika färger och åldrar. Varav två utav dessa var av rasen thai 
bangkaew dog! Jätte kul att få se denna fina ras också! 

Vi gick en härlig promenad tillsammans i de vackra omgivningarna efter Vänerns kant och sen fikade vi i gröngräset. Kan meddela att 
vår underbara ras väckte verkligen uppmärksamhet bland alla människor vi mötte och alla gjorde finfin reklam för rasen! 

text: Cecilia andersson, Foto: Gabriel Orsby
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styrelsepresentation

Amanda Johnsson, suppleant

Jag heter Amanda Johnsson och är 25 år gammal. Jag tillsam-
mans med min sambo, katt och våra tre eurasiertjejer bor för 
tillfället i Gislaved. Vi planerar att inom kort flytta ut på landet. 
Där trivs vi som bäst allihop.

Jag har haft eurasier i familjen i 9 år men min första egna skaf-
fade jag för 5,5 år sedan. Efter det har det blivit två till.

Jag spenderar mycket av min fritid tillsammans med hundarna, 
vi åker ofta på utställningar men hundträffar och bus tycker 
hundarna är det bästa. När det inte står hundaktiviteter på 
schemat umgås vi gärna med familj och vänner.

Till vardags jobbar jag som kvalitetstekniker på en plastindustri 
där vi tillverkar förslutningslösningar.

Jag är invald som suppleant 1 år i styrelsen. 

Jag tillsammans med Nova (till vänster) och Meija (till höger).

Ariana Carlén, ordförande

Jag är 30 år gammal och uppvuxen i Vetlanda på Småländska höglandet 
men bor i skånska Svalöv tillsammans med en engelsman och två 
kuvaszpojkar. En del av er har varit i kontakt med mig då jag har varit 
webmaster i SvEuk sen 2017 och trots att jag inte har eurasier själv så har 
jag fått chansen att bekanta mig med rasen under de här åren. 

Hundar och hundklubbar är en stor passion. För att inte säga enorm! Jag 
har levt med kuvasz i närmare 20 år (bortsett från ett par år då jag bodde 
utomlands) och jag deläger Kennel Ecarpadi tillsammans med min mor. 
Jag har läst etologi (läran om djurs beteende), jag gillar starkt att träna 
hund och mitt hjärta ömmar lite extra för s.k. problemhundar. Mycket av 
min tid har jag lagt på hundutställningar och jag är bland annat certifie-
rad utställningsarrangör (CUA) och för stunden håller jag på att utbilda 
mig till ringsekreterare. I själva verket bryr jag mig inte så mycket om vad 
domarna tycker om hundarna jag visar men däremot kan jag bubbla av 
lycka i flera dagar om det står ”välpresenterad” i kritiken. För mig är det 
nämligen ett kvitto på att hundarna och jag har byggt fina relationer med 
varandra och att all träning som vi lagt ner har givit resultat som faktiskt 
syns.

Vad det gäller det ideella är jag kassör i Kuvaszklubben och har varit det sen 2016 men mitt engagemang där har pågått betydligt 
längre än så. Egentligen har jag nog fått passionen för klubbar och styrelsearbete genom bröstmjölken men mitt första uppdrag fick 
jag som 18-åring när jag blev redaktör för Kuvaszklubbens medlemstidning. Så småningom blev jag även ansvarig utgivare. För övrigt 
är jag revisor i Pyrenéersällskapet och jag sitter i diverse kommittéer hos Kuvaszklubben (däribland avel, mentalitet och utställning). 
Jag ingår även i Småland-Öland Kennelklubbs utbildningskommitté som arrangerar kurser och föreläsningar. Till vardags frilansar jag 
främst som skribent, bland annat åt SKKs tidning Hundsport. Jag har förstås fler intressen än hundarna och gemensamt för dem alla är 
att jag (oftast) kastar mig in med hull och hår i vad jag än tar mig för, om det så bara handlar om nåt så simpelt som att baka en kaka.

Åsa Juntti, ordinarie ledamot 
 
Jag heter Åsa, är 28 år och bor i ett litet hus i Norrtälje. Familjen består 
av maken Henrik, katten Peach och eurasiern Yoshi på 5 månader. Jag 
är uppvuxen med långhårig collie och cocker spaniel och har spenderat 
barndomen på många hundutställningar runtom i Sverige. 

Jag är utbildad steriltekniker och jobbar nätter. Jobbet ställer höga krav 
på noggrannhet och innefattar kvalitetskontroll och sterilisering av instru-
ment som sedan ska användas på operation. Min fritid spenderar jag helst 
i naturen som vi har i princip bakom husknuten. Svampplockning ligger 
varmt om hjärtat och det blir desto roligare nu när Yoshi kan följa med. 

Jag sitter med i styrelsen som ledamot. Är även invald till MH & BPH-kom-
mittén samt PR & informationskommittén. Under sistnämnda är jag också 
sammankallande för Stockholm.  
 

Inger Johansson, sekreterare

Jag heter Inger Johansson och har Wävlegårdskennel. Namnet 
låg vilande sedan 70 talet då jag födde upp schäfer (4 kullar) 
2014 kom Just Pix Cindy in i vår familj och i samma veva blev jag 
eurasierfrälst. Har haft 2 eurasierkullar hittils och den 3:de på 
gång. Är utbildad instruktör och domare inom SBK samt jobbat 
inom avelsföreningen för schäfer. De sista 20 åren har jag drivit 
butik i ett köpcentra och arbetat en del med marknadsföring av 
centrat. 

Nu i vår blev jag pensionär och har tid att jobba inom eura-
sierklubben.  Tycker det är både stimulerande och roligt att 
tillsammans med andra bidraga till en ännu bättre rasklubb.

Josephine Wistrand, ordinarie ledamot

Hej! Jag heter Josephine Wistrand och bor i Ödeshög. Jag 
jobbar natt som undersköterska inom äldreomsorgen. För snart 
2 år sen flyttade min första eurasier Musse hem och har man en 
så vill man snart ha fler, så för bara något halv år sedan så blev 
det tillökning med syster Olea. Eurasier har funnits i familjen sen 
2010 då mina föräldrar skaffa sin första och dom har sen några 
år tillbaka även en till och min syster har också en eurasier.

Om vi inte åker iväg på någon träff eller utställning så tar vi 
gärna en sväng förbi mina föräldrar på landet eller umgås med 
både två- och fyrbenta vänner. Detta är mitt första styrelseupp-
drag och jag sitter också med i utställningskomittén. 
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Nina Klar, ordinarie ledamot

Hej!

Jag heter Nina Klar och fyller 37 år i år. Jag är ledamot i styrelsen se-
dan några år tillbaka. Jag bor i en villa i centrala Tidaholm. Där bor jag 
tillsammans med min familj som består av min man, Mathias, våra två 
söner på fyra och sex år och Mathias två tonårssöner. I familjen finns 
där även två eurasierhanar; Akio är 5 år gammal och Yambha är 5 
månader. Mitt absolut största intresse är hundar och innan vi hittade 
eurasiern hade vi en schäferblandning, en tik som Akio hade turen att 
få växa upp med innan hon blev för gammal och fick ta farväl. Jag har 
testat på allt från specialsök till longering och vill hela tiden lära mig 
nytt om allt som har med hundar att göra. Man blir ju lixom aldrig 
fullärd. Med Yambha är målet att få testa på freestyle och att få åter-
uppta sök som jag tränade ihop med min tik. 

Anledningen till att jag gick med i styrelsen var att även där få mer 
kunskap. Man lär sig så otroligt mycket om både ras och föreningsar-
bete när man har möjlighet att jobba med andra mer erfarna männ-
iskor. 

När jag inte är hemma med familjen eller hittar på bus med hundarna jobbar jag heltid som bildlärare på en mindre skola. 

 

Pernilla Sellgren, suppleant

Mitt namn är Pernilla Sellgren. Bor i Karlskrona, Blekinge.

Har haft eurasien Alma sen början av 2015. Tillsammans gör vi 
allt. Lydnad, agility, rallylydnad, spår mm. Denna underbara ras. 
Tanken är att det ska bli fler av dessa hemma hos oss. 

Det är andra året i styrelsen för mig. Tycker det är roligt och 
lärorikt. 

Robert Olsson, adjungerad kassör

Jag heter Robert Olsson, jag är född 1959 och bor på Tjörn på 
Västkusten. Jag har It-tekniker som yrke.

Mitt hjärta slår för rasen pyreneisk mastiff. 
 
Jag är:  
–   aktiv inom BPH, en verksamhet jag brinner för.  
–   figurant hos Västra Kennelklubben.  
 
Jag har: 
–   genomgått CUA-utbildning. 
–   varit kommissarie vid några tillfällen. 
–   varit kassör i Pyreneiska Mastiffklubben i 8 år.  
–   varit med i driften några år på MyDOG, Västkustvalpen och  
     Backamodagarna, jag har bl.a. medverkat vid prisutdel - 
     ningarna vid finalerna. 
–   uppdrag som revisor i Kuvaszklubben och Tjörns Brukshund- 
     klubb samt sammankallande i valberedningen för Västra Ken- 
     nelklubben

Anita Brage, ordinarie ledamot

Jag heter Anita Brage. Bor i Sölvesborg i Blekinge med min sambo 
Gunnar och eurasierkillen Bingo. Han är nu 18 månader, och min tredje 
eurasier. 
Jag har precis gått i tidig pension från Sveland Djurförsäkringar, där jag 
arbetat i många år. Nu väntar mer tid för långa sköna hundpromenader.

Maja Ärleborg Hasselkvist, vice ordförande

Jag har varit med rasen sen 2006 och startade min kennel Bonus Pop Up's 2011. 
Suttit med i styrelsen sen 201 6 och brinner för avelsfrågor. Jag önskar att skapa 
ett större intresse och kunskap om vår ras. Hålla en öppen dialog mellan upp-
födare och klubben. Vill mer ibland än jag mäktar med och försöker lära mig att 
fokusera på en sak i taget. Jag bor utanför Strängnäs i Södermanland med mina 
hundar och en nykomling Hugo (corgi pembroke). Åker gärna på utställning och 
andra hundaktiviteter. 

RÄTTELSE
  

I förra numrets lista över Årets utställningseura-

sier 2018 blev det fel i listan för tikarna, Kitune’s 

Jill Johnson kom inte med, och skulle ha varit 

på andra plats. Så här ser den korrekta listan ut:

Topp 5 Tikar

1 Leiionspitz Great Talea 236p  

2. Kitune’s Jill Johnson   86p  

3 Balule Kalitchi 72p  

4 Twin Dogs Aiming to the Stars 58,5p  

5 Bittebit’s Gilde Polly 49,5p
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BIR: Leiionspitz Unforgettable Ullis
 och BIM: Just Pix Grim

14 EurasiErbladEt #2 2019

Eurasierspecialen 2019

Himla spännande med en fotograf tyckte flera 
av hundarna!

Lördag den 18:e maj var det äntligen dags, årets Eurasierspecial drog igång!  Utställningen hölls på Västervik Resort i Småland och planerades starta klockan tio. Redan vid åtta var så gott som alla på plats: drygt 100 eurasier med deras glada mattar och hussar.  Som vanligt när det samlats många eurasier på en och samma plats slogs man över hur förhållandevis lugnt det ändå var, knappt några skall hördes och ett förväntansfullt lugn rådde.  Liksom tidigare år hade många besökare rest långvägars tvärs över landet och övernattat på campingen eller i husbil.   
De två utställningsringarna var vackert prydda av maskrosor och runtomkring stod färgglada utställningstält tätt.   
Vädret bjöd på drygt 15 grader och disig sol, skönt tyckte både två- och fyrbenta besökare.

Hanarna och valpar 4-6 månader dömdes av Nils-Arne Törnlöv, med ringsekreterarna Pia Molin och Monica Ölén Krüger. Tikarna i alla åldersgrupper samt valpar 6-9 månader dömdes av Gunilla Skallman, med  ringsekreterarna Annelie Milton Björk och Ing-Marie Gustafsson.

I de yngre klasserna syntes att några av hundarna ännu inte fått den trygghet i ringen som följer med vana och träning, domarna var dock tålmodiga och lät bedömningen ta sin tid. 

Vid sidan av ringen var tryggheten desto större i alla ålderskategorier. De hundar som gavs chansen ville gärna hälsa på den spännande fotografen, smaka godis och kela lite. En del ville gärna säga hej när de for förbi i ringen också! 

Nedan följer en presentation av vinnarna 

inom respektive klass.

BIR-valp hanar 4-6 månader samt BIS-valp:  

Kathakalis Dearest Kamal

BIR-valp 6-9 månader: Argos De Sweet Ohana och   BIM: Sorschies Wi Olea

Bästa junior hanklass:  

Twin Dogs Believe In Friendship

Bästa junior tikklass: Twin Dogs Believe In Me

Bästa unghund hanklass: Sorschies X Mikko

Bästa unghund tikklass: Sorschies X Meija

Bästa hane öppenklass, BIM och certifikat:  Just Pix Grim

Bästa tik öppenklass, certifikat –och med det Svensk 
Champion idag: Balule Kalitchi
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Bästa hane championklass: Just Pix Fox

Bästa tik championklass och BIR:  Leiionspitz Unforgettable Ullis

Bästa veteran hanklass och BIM-veteran: 

DaQela’s PiriPiri

Bästa veteran tikklass och BIR-veteran: Ex Amino’s Angel Of Life

Att det ska ta en sådan tid med utställning!

Bästa tik öppenklass, certifikat –och med det Svensk 
Champion idag: Balule Kalitchi

Domarna tog sig tiden att ge en utförlig kritik till samtliga ekipage. Det blev en lång dag tyckte några av de fyrbenta besökarna.

Strax efter ett när championklasserna gått klart 

var det dags att bryta för lunch. Det populära 

inslaget ”barn med hund” tog sin början. Att få 

med sig hunden i ena handen och godis i den 

andra visade sig bjuda på en utmaning. Det 

rådde även viss tveksamhet i vem det egentligen 

var som gick med vem, men tillslut lyckades 

ekipagen ställa upp sig fint. Det blev en så jämn 

kamp att samtliga ekipage utropades, av domare 

Jennifer Andersson, till vinnare!

Under lunchen fanns även möjlighet att delta i parklass, där domarna Ida Nordgren och Nina Klar avgjorde vilka två hundar som var mest lika.

Andra prestigefyllda priser som utdelades under eftermiddagen var ”årets nakenfis”, ”gladast svans”, ”dagens clown”, ”bäst uttryck” samt ”bästa ekipage”.

Polkas Valpar Geisha blev ”Dagens Clown” genom att charma domaren när hon satte 

sig på bakbenen och vinkade. Här visas hon av lillmatte vid ”barn med hund”

Efter lunchen hölls bästa avelsgrupp och bästa 

uppfödargrupp. Bägge klasser vanns av kennel 

Twin Dogs. Avelsgruppen med tiken Leiionspitz 

Unforgettable Ullis och uppfödargruppen med två 

avelskombinationer.
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Hälsoregister och hälsoenkät
Eurasier är en frisk ras och vi uppfödare och rasklubb vill gärna att det ska fortsätta vara så! 

Vi vill fortsätta att avla på friska, sunda individer och ha uppföljning på valpkullar med de verktyg som finns att tillgå. Vi ser 
högre siffror på antal HD- och ED-röntgade hundar och det betyder så mycket för oss uppfödare att ni valpköpare röntgar 
era hundar. Vi kan läsa av HD-/ED-statistik på SKK och det är lätt för oss att följa vår avelsbas. 

Det finns dock sådant vi missar inom hälsan av rasen, sjukdomar som inte syns i statistik. Därför gjorde SvEuk ett hälsore-
gister som finns på vår hemsida. Tanken med ett hälsoregister är att valpköpare/medlemmar ska kunna inrapportera en 
sjuk hund. Det är oerhört viktigt verktyg för oss uppfödare att uppmärksamma avvikelser som vi kan notera och följa upp! 
Hälsoregistret ska öppnas upp så att alla medlemmar kan få del av det. I detta nummer av tidningen har vi lagt med en 
hälsoenkät. Den finns även på hemsidan att fylla i via webben. Det går också bra att posta den till oss. Vi vill få en “nystart” 
med denna enkät och att registret uppdateras. I fortsättningen kommer det finnas en påminnelse i tidningen om hälsore-
gistret och hur man gör för att inrapportera en sjuk hund. Avelkommittén finns att rådfråga om ni är osäkra på något eller 
vill veta mer om hur ni går tillväga för att 
skicka in den. Allt för att vi fortsätter ha en 
frisk, sund ras!  

Maja Ärleborg Hasselkvist sammankallande 
för  Avelskommittén och kennelägare till 
Bonus Pop Up´s. 
avelskommitte@eurasierklubben.se 

Avslutningsvis hölls finalerna.
Stort grattis till alla vinnare och inte minst alla 
deltagare för fantastiskt fina och trevliga hundar! Eloge till Eurasierklubben som ordnat med en 

sådan fin tävling och tjusiga rosetter till samtliga 
ekipage.

Reportage och bilder av Elsa Alkelin

BIR: Leiionspitz Unforgettable Ullis

 och BIM: Just Pix Grim

BIS-valp: 

Kathakali´s Dearest Kamal

18 EurasiErbladEt #2 2019
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Eurasier är en frisk och sund hundras. Men någon procent drabbas varje år av allvarlig sjukdom 
som kan vara ärftlig.

Du som har eller har haft hund med fastställd diagnos för nedanstående sjukdomar vänligen 
hjälp oss att uppdatera vårt hälsoregister. Registret är värdefullt för det fortsatta avelsarbetet 
för både uppfödare, avelshundägare och till stor glädje för alla valpköpare.

Efter uppdateringen kommer hälsoregistret att bli offentligt för alla Eurasierklubbens medlem-
mer genom inloggning.

Du kan också svara på enkäten digitalt på klubbens hemsida eller skriva ut och skicka.

Om man inte har någat veterinärintyg har man alltid rätt att få en journalkopia utan kostnad.

Hundens namn enl. stamtavla: ____________________________________________

Registreringsnummer:  ____________________________________________

Kön:     ________

Veterinärintyg:   Bifogas: JA _____ NEJ _____                                          
journalkopia

EPI/EPA:    Diagnos år: __________

Hypotyreos:    Diagnos år: __________

Magomvridning:   Diagnos år: __________

Är din hund opererad för patellaluxation?  Vilken ålder: __________

Härmed godkänner jag att mina lämnade uppgifter får visas i det offentliga hälsoregistret.

Namn: __________________________________________________________________

Posta under adress:

Svenska Eurasierklubben

c/o Inger Johansson

Vävle Gård 1

635 05 Eskilstuna

Det går också bra att svara direkt från hemsidan eller via mail:

avelskommitte@eurasierklubben.se

Hälsoenkät Min eurasier - Lovis Björnfot
Personlighet: vänlig, lugn, kelig

Favoritmat: Orijen red 

Favoritgodis: en visp med laktosfri grädde

Favoritleksak: pinnar, bollar

Favoritsysselsättning: få besök av favoritpersoner, tokryck i skogen, hundbad ,promenader och bli 
kliad på magen.

Fakta: Lovis Björnfot

Kennelnamn: Balder Balder

Kön: Tik

Ålder: nästan 7 år (23 juli)

Färg: Röd fawn

Bor: Alvesta, Småland

Familj: Husse Johan matte Sara Storasyster Alma, 10 år och lillebror Samuel, 5 år och 
en hundvän Lill-Babs (pomeranian) 
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Visa tänderna
Några enkla övningar för att träna din eurasier så att den 
tycker att hantering och visa tänderna är skoj. Det skapar 
förväntan istället för oro, och med valpar är det tacksamt då 
man matar dem ofta, men även äldre hundar kan tränas att 
tycka att hantering och visa tänderna är trevligt.  Mycket beröm, 
ignorera dumheter och förstärk med godbit det hunden gör 
bra, gör att det inte blir konflikter kring hantering, tandvisning 
och kloklippning. Ladda med mycket tålamod och godbitar 
och börja träna på ett enkelt sätt i samband med de dagliga 
måltiderna. Då tar det ingen extra tid och det är lätt att komma 
ihåg att göra det. 

Stå fint och hantering 

Vid varje måltid så håll matskålen framför din hund och se till 
att den står upp. Säg ”stå”. Håll skålen med en hand och med 
den andra stryker du över ryggen först, för varje mål längre 
och längre stund. Stryk den sedan under magen, över bröstet 
och lite överallt när den står och stirrar på matskålen. Lägg 
på ett ord t ex ”klappa”, när du rör hunden. Glöm inte att med 
hanhundar röra lite vid kulorna. Denna övning ger en känsla för 
hunden att det är helt naturligt att du tar i den överallt, det hör 
till vardagen, inget märkvärdigt, och gör också att andra kan 
ta i din eurasier, för har den väl lärt sig någonting ordentligt så 
sitter det, om du bara är konsekvent och gör på precis samma 
sätt som du gjort hemma i köket.

Visa tänderna 

Efter en vecka eller så, lägg till ordet "visa" eller "visa tänderna" 
när du lyfter lite på överläppen innan du sätter ner matskålen. 
För varje dag tittat du mer noga på tänderna, efter någon vecka 
kan du stoppa in ett finger och gnugga på tandköttet och 
känna på de bakre tänderna innan du ställer ner skålen. Glöm 
inte att säga ”klappa” och ”visa” varje gång den ska hanteras 
och visa tänderna. Det skapar en förväntan, och gör att även 
andra kan känna på hunden och titta på tänderna om du bara 
säger de magiska orden. 

Flytta övningarna ut från köket och belöna med något riktigt 
smaskigt som en köttbulle när hunden stått still och låtit sig 
hanteras och visat tänderna utan att rygga. Håll alltid köttbullen 
eller vad du har med ena handen på öppen handflata en bit 
framför hunden. Så fort den backar eller försöker dra undan 
huvudet försvinner köttbullen genom att du stänger handen.  
Låt den gnaga lite så att köttbullen räcker under hela tiden 
hunden blir hanterad. Håll inte köttbullen för nära hundens 
mun när någon annan ska titta på tänderna, och vänta med att 
mata tills personen är klar, annars kan hunden missförstå och 
tro att människa ska ta köttbullen från den! 

Kloklippning

Samma med att lyfta på tassarna och titta på klorna. Gör det 
när hunden står upp och tittar på matskålen. Du kan även när 
du ställt ner skålen och under tiden hunden äter stryka den 
på ryggen, och ner över benen, efter några gånger lyft upp en 
baktass och sätt ner igen. På så sätt kan man förbereda den för 
att klippa klorna stående (som när man kratsar hovarna på en 
häst). 

Ett bra sätt att klippa klorna är att ha hunden i halsband och 
koppel och lägga en köttbulle en meter framför den, och ställ 
dig över hunden med ett ben på varje sida och din bak mot 
hundens huvud, sätter en fot på kopplet, och under tiden den 
står och tittar på köttbullen tar upp tassarna som att du skulle 
klippa klorna. Men först, för att träna, klicka med kloklipparen, 
knacka mot klorna osv. När hunden varit duktig och står och 
låtit dig greja med klorna, blir det varsågod och hunden får ta 
köttbullen (eller korvbiten eller köttbiten, något riktigt gott ska 
det vara).

Ladda med ny godbit, ställ dig på samma sätt och klipp en klo, 
låt den få godbiten, ladda med ny osv, tills du kan klippa klorna 
på en tass, belöna osv. Mjukosttub kan också fungera bra, om 
man är två, man får prova sig fram. 

Lycka till med träningen! 

Anna Frisk

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

In memoriam

Sunds Stamms 

Chico Costello
allas våran Kung Dogge

Livet blir sig inte likt igen utan dig. 
Saknar dig, du fattas oss

2005-07-04 - 2019-03-13

Balder Balder 
Idun Godmode

Min finaste vårblomma 
den raraste i livet.

 

 2007-03-21 - 2019-04-05

Saknar så. 

Du fattas Oss



24 EurasiErbladEt #2 2019 EurasiErbladEt #2 2019 25

Besökshund (Zaminas jobb)
Zamina ” Ex Amino’s Enchanted By The Rainbow ” har förmånen 
att få följa med mig på mitt jobb och arbeta. Hon jobbar även 
på andra enheter där hon dessutom får tjäna sina egna pengar 
och omkostnader genom att vara utbildad besökshund. 

 
Zamina följer sin mamma Zekas ”Leiionspitz Marvellous 
Miyaka” fotspår att utbilda sig inom social tjänstehund 
(besökshund), Zeka var utbildad terapihund.  
Jag jobbar på en gruppbostad och för att jag skall kunna ha 
med Zamina på mitt arbete så behöver hon vara utbildad. 
Företaget Ambea (Nytida och Vardaga) som jag arbetar för 
kräver att hunden är lämplighetstestad och utbildad för att hon 
skall få jobba inom företaget.

Zamina arbetar också på en daglig verksamhet, ett korttids-
boende med 4st enheter där kunderna är från 25 år och uppåt 
inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade) boende. 
Sedan jobbar hon på ett äldreboende med 4st avdelningar med 
9st boenden på varje avdelning. 

När Zamina arbetar så blir det mycket klapp, kel och godisätan-
de för henne, men Zamina får även göra konster för kunderna. 

Zamina är också ute och går med kunderna och då har vi 
ett sk dubbelkoppel. Kunden håller i ett koppel och jag som 
hundförare har ett flexikoppel i handen, detta som säkerhet om 
kunden skulle tappa kopplet. 

När vi är på den dagliga verksamheten så blir det en annan typ 
av aktivitet, självklart är det mycket klapp och godisätande men 
Zamina får där jobba ihop med kunden. Det är kunden och 
Zamina som gör saker ihop, ex spelar dom spel tillsammans, 
hon räknar och visar färger med ett aktivitets spel. Sedan kan 
det vara att stå på pall och gå runt när kunden visar hur hon 
skall göra. Som förare är jag mest passiv och jag kan tipsa 
kunden hur hen skall jobba med Zamina  och självklart så finns 
jag där som stöd för Zamina hela tiden, jag finns alltid nära. 

Kunderna tycker även om att bara se på när Zamina tuggar ett 
ben eller att lyssna när hon dricker. Många tycker att det är ett 
välbefinnande av att bara ha henne närvarande.

På ett ställe så jobbar vi med en blind person som får känna på 
Zamina från nosen till svanstippen. Ni skulle se vad mysigt det 
ser ut och hur glädjen i kundens ansikte är när hen får känna på 
hela Zamina.

 
På ett annat ställe så är Zamina en uppmuntran och glädje att 
bara finnas. Där är det personer med självmordsproblematik, 
schizofreni och grav autism där det är mycket självskadebe-
teende. Det som är roligt där är när Zamina är med, det blir så 
mycket lugnare. Inga skrik och inga protester, utan då blir det 
ett -Hej hund 

Det är roligt att vara problemlösare när kunderna sitter i 
rullstolar och är väldigt handikappade men dom vill klappa 
ändå. Då får jag locka upp Zamina på rullstolsburen och andra 
konstiga saker, tur att hon är van. 

På äldreboendet blir det mycket mys och klapp. Där får hon 
dessutom gå in till de äldres egna lägenheter. Ibland får hon 
ligga bredvid en äldre person i sängen för att bara vara och 
lugna hen.

Detta är lite av vad vi gör som besökshunds ekipage. 

Zamina och jag får jobb genom en bemannings firma som heter 
bemanning-hvso (Bemanning- Hund i vård, skola och omsorg)

För att bli Besökshund så har Zamina gått Terapihundskolan. 
Det har tagit cirka ett år då Zamina fick ett gäng härliga valpar 
och då fick Zamina  chansen  att mogna på sig. 

Det är så kul att se hur Zamina skapar glädje för dom människor 
hon möter i hennes arbete. Och samspel i en grupp när vi har 
gruppmöten. 

Yvonne Nordén
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Titeltavlan
C.I.B. FI UCH NO UCH SE UCH 

Leiionspitz X-Tra Xanthos
SE 16926/2013

Ny titel: C.I.B.

C.I.B. FI UCH LT CH NORD UCH RLD

Polkas Valpar Noblesse
SE36060/2013

C.I.B. EE CH FI UCH LT & LV CH NO UCH 
SE UCH

Fridlyckans Ina Indiana
SE11033/2015

DK JV-17 DK V-17 NORD UCH

  Skovagergaards Thor

SE 16108/2018

 Ny titel: FI UCH NORD UCH

Här presenteras hundar som fått nya titlar: 25 januari 2019 till 30 april 2019

Hjälp Kicki och Emira till VM!
Som ni säkert läst har Kicki och Essmania's Emira kvalat in till Para-agility VM i Spanien 22-25 augusti. Ingen svensk 
har någonsin deltagit i ett sådant här VM förut och att göra det med sin eurasier är rätt fantastiskt. Nu är det inget 
som förvånar mig när det gäller Kicki! Envis som synden trots sina handikapp, det som påverkar mest är hennes 

EDS och synskada. Hon lägger hela sitt liv åt sina hundar och träning. Emira har en 
hel räcka titlar och är nu 9 år och pigg och glad. När hon fick EPI diagnosen för några 
år sedan undrade man hur detta skulle gå. Hon och Kicki har visat att det mesta går 
att övervinna. Att resa till Valencia kostar givetvis en massa pengar. Vem har råd 
med det, speciellt när handikappet gör att man inte kan arbeta?

Kicki har inga assistenter i dagsläget utan 
klarar sitt liv med hemtjänsten. Då är det 
tur hon har världens bästa pappa som 
ställer upp i ur och skur. Jag har fött upp 
Emira och även hennes andra hund Orino 
som hon även tävlar med. Jag önskar att 
det går att sy ihop det ekonomiska så hon 
kommer iväg. Kicki har permobil när hon 
tävlar och ställer ut. Kommunen i Åmål 

godkänner inte 2 elrullstolar för att kunna göra olika saker (det gör de 
flesta andra kommuner) så därför måste hon själv köpa en elrullstol som 
fungerar för träning/tävling och den är inte billig, ca 60.000kr. Tävlar 
gör hon i de vanliga klasserna mot folk som inte har handikapp och gör 
det suveränt! Just nu håller jag på att leta hjälp till Kicki så att hon kan 
komma iväg till Valencia och representera Sverige. Pengar kommer att 
sökas från SKKs Landslagsfond. Ska man resa till Valencia så verkar det 
billigaste och enklaste alternativet vara husbil med "garage" för att på så 
vis ta sig ner i Spanien. Kickis pappa kommer att ställa upp och köra och hjälpa till med allt och har B-körkort. Har 
du en husbil att hyra ut eller vet någon som hyr ut, hör av dig till mej eller Kicki. Känner du någon tekniker som 
grejar med elrullstolar som kan hjälpa till att höja hastigheten på den hon ska köpa?  Om man köper en som går 
snabbare kostar den ytterligare 60 000 och det är inte genomförbart. 

Foxfire Jewels Jippii 

född 14 sept 2015 

Så lugn och envis. Så lyhörd och 

tröstande. Vill alltid vara hos mig, 

hemma, i bilen, ute och på ”jobbet”. 

Vänlig mot allt och alla, speciellt 

mot dem hon känner, både folk och 

andra hundar.

Foto: Hedwig Stjernvall

Eurasierklubben  sponsrar  Kicki och Emira 

Så nu till det viktigaste! Samla ihop pengar. Inget man 
går ut och ber om i första hand men vill du vara med 
och sponsra Kickis resa till VM så swishar du ett litet 
bidrag. Swisha ditt sponsorbidrag till Pappa Anders 
0706340455, märk inbetalningen med VM. Många 
bäckar små liksom. Tack!!

Anette Essman

Länk till VM sidan: http://imcapawc2019.es/ 
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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 eller  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 Westling

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 / 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

v. 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

Zeldas
Leena Korpi

Karlskoga
Mobil: 070-422 42 26

Zetill’s
Jeanette & Hasse Dyberg

Ätran
Mobil: 070-347 48 22

Kennelregister

Lovely Megan’s Prince Rogers Nelson

Foto: Suzanne Melchersson
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Avokado – Innehåller det för hundar 
giftiga ämnet persin.

Ben – Ska inte ges kokta till hund då de 
lättare går sönder. Råa ben går bra.

Broccoli – Bör inte ges rå till hundar, kokt 
går bra.

Choklad/kakao (teobromin) – Kan 
vara mycket giftig i mängder runt 20 mg 
teobromin/kg kroppsvikt. Det är ett ämne 
i kakaon som hunden inte kan bryta ner, ju 
högre kakaohalt, desto farligare.

Ekollon – Innehåller tannin, tanninet är 
frätande och kan orsaka inflammation i 
mag- och tarmkanalens väggar, även njurar 
och lever kan ta skada.

Fett – Fett från tex julskinka och an-
nat kött kan i stora mängder orsaka 
bukspottkörtelinflammation.

Grönmögelost – Innehåller roquefortin, en 
svamp som hundar är känsliga för.

Lök – Lök av alla varianter innehåller farliga 
ämnen för hund.

Nötter – Innehåller ofta mögelsporer.

Potatisplantor och rå potatis – Innehåller 
solanin och chaconin och är giftigt.

Russin & vindruvor – Kan vara direkt död-
ligt vid snabb förgiftning efter intagande 
av större mängder.  Kan även ge njurskador.

Rå äggvita – Innehåller avidin som gör att 
vitaminer förs ut med avföringen istället 
för att tas upp av kroppen. Kokas äggvitan 
förstörs avidinets egenskaper.

Saffran, Lakrits – Giftigt.

Xylitol – För mycket leder till att hundens 
blodsocker sjunker, det kan också förgifta 
din hund. Tandkräm, tuggummi, godis, 
ersättningssocker och lättprodukter är 
exempel på produkter som innehållet 
xylitol. Hur mycket xylitol en hund klarar 
är individuellt och storleksberoende. Ge 
därför aldrig din hund något som innehål-
ler xylitol.

Marita Carlstedt

Vad ska du inte ge din hund?
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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

Jag minns när vi köpte Akio för lite mer än 
fem år sedan. Jag minns att vi fick en folder 
från uppfödaren om just BPH och att det 
är något som är bra att göra. Jag minns 
också att jag tänkte att ”självklart ska vi 
göra det med denna söta lilla valp”. Barnen 
föddes och barnen växte upp och tiden 
sprang iväg, helt plötsligt var Akio över fyra 
år gammal. Jag hade hört någonstans att 
det är bäst att göra när hundarna är unga 
men å andra sidan fick jag även höra att 
det aldrig är för sent. 

Så hösten 2018 fick jag äntligen tummen ur 
för att söka reda på platser som anordnar 
BPH. Jag hittade Skaraborgs Kennelklubb 
som erbjöd ett antal datum i Håkanstorp, 
Vara. Jag gjorde en anmälan och hoppades 
på att jag inte var för sent ute. 

En vecka innan det var dags kom det ett 
mail med information om vad jag behövde 
ta med mig: 

- Vaccinationsintyg

- Medlemskap i SKK

- En leksak

- Tre godisbitar

- Vatten till hunden

- En icke strypande sele eller halsband.

När vi kom fram till platsen fick vi vänta 
på en funktionär. Denna funktionär fick 
inte ha någon kontakt med Akio då hon 
senare skulle delta i själva BPH:n. Jag fick 
därför ta chip-läsaren för att hitta Akios 
chip och därefter fick jag ett koppel som 
de ville att jag skulle använda. 

Väl inne på plan hade vi en ”testledare” 
bredvid oss hela tiden. Hon guidade mig 
i vad som skulle hända och exakt hur jag 
skulle bete mig i de olika situationerna. 
Oftast skulle jag vara passiv och titta rakt 
fram. Har ni försökt vara passiva någon 
gång utan att få titta på er hund? Jag kan 
säga att det är inte det enklaste. Hela tiden 
sökte sig min blick mot var jag hade Akio 
så gång på gång kom jag på mig själv. 
Under hela tiden hade vi även en person 
som hade ett formulär hon fyllde i, denna 
person kallas för ”beskrivare”. Hon kryssade 
i och antecknade Akios reaktioner på de 
olika momenten. Hon ”mätte” även hans 

energi, attityd, ljudlighet och ilska under 
beskrivningen. 

Under lekmomentet kunde jag inte hålla 
mig för skratt. Jag skrattade inte högt 
men inom mig så bubblade det ganska 
rejält. Jag skulle ta fram Akios leksak och 
få igång honom i lek och därefter kasta 
iväg leksaken. Beskrivarens kommentar var 
”du får gärna göra det en gång till om du 
känner att det inte blev bra”. Då började 
jag skratta och sa att ”det blir nog inte 
bättre än såhär” samtidigt som jag tittade 
på min hund som hade sprungit åt andra 
hållet och totalt dissade mina försök till 
lek. Bättre presentation av min kära Akio 
kunde de inte få, han är ju laid back och 
dissande som en del av hans personlighet. 

Mycket av det beskrivaren berättade för 
mig kände jag igen. Jag kände igen min 
hund och tyckte att hon beskrev honom 
helt och hållet. Däremot överraskade han 

mig i några moment, såna där situationer 
där jag faktiskt trodde att han skulle reagera 
annorlunda. Detta innebär för min del att 
jag nu har ännu bättre koll på vad jag har 
i kopplet och vad för slags hund jag har. 

Beskrivaren berättade för mig att jag kan 
gå in på SKK Hunddata och hitta Akios 
spindeldiagram för beskrivningen. Där 
jämförs han med alla de andra och hur rasen 
oftast ligger till i de olika momenten. Jag 
väntar, i skrivande stund, med spänning 
på att detta spindeldiagram ska bli färdigt 
så att jag kan titta på det och lära mig 
ännu mer. 

Om två år vet jag att jag kommer att stå 
på den där planen igen med vår unga 
hund, som just nu är liten valp, för detta 
var riktigt roligt och lärorikt! 

Vid tangenterna: Nina Klar och Akio 

BPH, Bättre sent än aldrig
Beteende– och Personlighetsbeskrivning Hund är ett enkelt och 
mycket givande sätt att ta reda på mer om din hund. 
 
BPH arrangeras på många olika platser runt om i landet. Vi hoppas att 
du tar dig själv och din hund till ett BPH-tillfälle.

Det är roligt och lärorikt. Det är en stor tillgång för klubben när det 
gäller avelsarbetet, samtidigt som du som hundägare får chansen att 
lära känna din hund bättre.

Resultaten, som du kan se på SKK:s hemsida under 
Avelsdata, visar att vi har trygga och stabila hundar. 
Det är något vi måste värna om. 
Alla hundar som genomgår BPH får 200 kronor i 
sponsorpengar från klubben (gäller t.o.m. den 31 
december 2019).

För att få ersättningen, skicka en kopia på den sam-
manfattade BPH beskrivningen, i ett mail till  
kassor@eurasierklubben.se.
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röntgenresultat

Reg.nr  Hundnamn      Kön HD ED Patella

SE12105/2013 Absinth       H A Ua Ua 
SE26068/2018 Balder-Balder Atlas Snöstorm    H A Ua 
SE26066/2018 Balder-Balder Ragnar Snöstorm    H  Ua 
SE47614/2017 Chiluna Star Chicko     H B Ua 
SE30048/2017 Emfis Dream Of Glory     H   Ua 
SE14385/2018 Ibixys Caretiza Carizio     H   Ua 
SE14389/2018 Ibixys Caretiza Cazimiro     H   Ua 
SE15578/2017 Just Pix Gatzby      H   Ua 
SE15026/2018 Järpens Puppies  Frank     H A Ua 
SE10021/2019 Eldorado Spindincios Akys     H C Ua Ua 
SE23180/2017 Essmania´s Utica      T C Ua 
SE35221/2017 Essmania´s Vanna      T A Ua Ua 
SE35220/2017 Essmania´s Venezia      T A Ua Ua 
SE35219/2017 Essmania´s Verona      T A Ua 
SE50610/2015 Foxfire Jewels Jindra     T D 
SE54199/2017 Kathakali´s Besta Alta     T B Ua grad 2 medialt 
SE54196/2017 Kathakali´s Besta Jar     H A Ua 
Se54197//2017 Kathakali´s Besta Mesnali     T C Ua  
SE54200//2017 Kathakali´s Besta Senja     T C Ua 
SE14408/2017 Leiionspitz Irresistible Roxi     T A Ua Ua 
SE24126/2017 Leiionspirz Just Quintessa     T A Ua Ua 
SE28996/2017 Leiionspitz Kissproof Pixi     T A Ua 
SE28993/2017 Leeionspitz Kissproof Pila     T D 1 
SE43090/2017 Leiionspitz Midsummer Nobel    H C 3 
SE59133/2017 Leiionspitz Nugget Of Mondi    T A Ua Ua 
SE15969/2018 Leiionspitz Peerless Karisma     T A Ua grad 1 medialt 
SE40919/2016 Lovely Megan´s Owen Hunt     H A Ua Ua 
SE52279/2017 Pine Garden´s Easy To Fool     T B Ua 
SE52276/2017 Pine Garden´s El Condor Pasa    H A Ua Ua 
SE13920/2017 Pine Garden´s Ingrid     T A Ua 
SE13917/2017  Pine Garden´s Ilion      H A Ua 
SE42470/2016 Polkas Valpar Caramel Of MR Cookie    T C 3 
SE44119/2013 Risan Gårdens Nelson     H   Ua 
SE16999/2018 Risan Gårdens Valkyria     T   Ua 
SE50384/2016 Rocknik´ks Dances Charlston    H   Ua 
SE50383/2016 Rocknik´ks Dances Swing     H   Ua 
SE34954/2017 Silvergläntans Bedårande Kida    T B Ua 
SE34955/2017  Silvergläntans Babblande Mullvad    H B Ua 
SE20037/2017 Sorschies Wi Lexus      H C 
SE52836/2017 V. dissekaantekuunder Fancy-Nala    T  2 
SE41620/2016 Vårin Av Geehrbacch     T C

Ja, varför är röntgen så viktig? Det finns många anledningar till att man ska röntga sin hund och undersöka den för patella-
luxation.  
 
Som uppfödare så har vi ju alla ett ansvar att göra ett så bra jobb som möjligt, alla valpköpare  vill ju ha en frisk hund och 
förutsätter att vi ska göra ett bra jobb. 
Men om inte våra valpköpare bidrar med undersökningar så blir det allt svårare för oss uppfödare att göra ett bra 
jobb.  Kanske vill du i framtiden ha en eurasier till och givetvis då en som är frisk och kry, men har ni själva bidragit med 
hälsoresultat?

Det är ju inte enbart hunden som ska gå i avel som är viktig, även syskon till blivande avelsdjur är jätteviktiga för att 
utvärdera kullar och enskilda individer. Visst det kostar några kronor men är väl investerade pengar för eurasierns framtid, 
för det handlar faktiskt om rasens framtid och för det behöver vi alla dra ett strå till stacken, både uppfödare och vanliga 
hundägare.  
 
Du som har en eurasier som har passerat 18 månader och inte är röntgad, ta dig iväg och röntga din hund och gör vår 
underbara ras en tjänst. Vi behöver verkligen få fler hundar i rasen undersökta. 
 
Men avel är inte den enda anledningen till att du ska röntga din hund. För att ge din egen hund de bästa förutsättningarna 
för att få ett bra liv tillsammans med dig, så är det väl också bra att själv veta hur din hund ser ut i sina leder. Om du 
kanske vill ha din hund med på cykelturen, fjällvandringen, joggingrundan, skidturen m.m. så är det viktigt att du vet vilka 
förutsättningar din hund har.  
Att inte göra det är väl lite som att stoppa huvudet i sanden. 

Givetvis mår alla hundar bra av motion, oavsett resultat på en röntgen, men med ett resultat har du i alla fall bästa förut-
sättningen att kunna ge det din hund bäst behöver och klarar av att utföra. 
 
Så om du älskar eurasier och vill göra en insats för eurasierns framtid, se till att få din hund röntgad både för din hund, dig 
själv, oss som uppfödare och rasens skull. 
 
Vad är det då som ska undersökas, jo höftleder (HD), armbågsleder (ED) som man undersöker med röntgen. Patellaluxa-
tion undersöker veterinären med sina fingrar, dock måste den undersökande veterinären ha en särskild utbildning, så det 
är inte alla veterinärer som får göra patellaundersökningen. 

 
Marita Carlstedt

Varför ska man röntga sin eurasier?

Wirosas Double Touch (Asta) 8 mån. Foto Amanda Fransson Just pix Casper (Akio) och lillehusse Caspian. Foto Nina Klar 
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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).

Med hjälp av SKKs medlemsguide 
(hundar.skk.se/medlemsguiden/) blir du snabbt och 
enkelt medlem i Eurasierklubben. Kontakta i första 
hand SKK vid eventuella frågor om medlemskap: 
medlem@skk.se eller 08-795 30 50.  

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: Nina Klar
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Kathakali’s Dearest Jambha 



Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


