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Maja Ärleborg Hasselkvist
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Södravägen 54B
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Tel: 073-074 22 68 
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kommitté 
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Nina Klar (sammankallande)
Telefongatan 6
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Tel: 072-306 06 13  
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Anna Berggren
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Rostockvägen 54
761 98 Norrtälje
Tel: 073-934 91 49

Robert Olsson
Surdal 4
471 92 Klövedal
Tel: 070-848 86 56

Redaktion
redaktor@eurasierklubben.se

Jonna Kronlid (redaktör) 
Halvsekelsgatan 30 
415 35 Göteborg 
Tel: 072-316 99 82

Menno Visser 
Torp 2 
683 94 Lakene 
Tel: 072-270 25 88

Valphänvisning (Puppy Referral) 
Kerstin Olofsson 
Emriks gata 6 
582 52 Linköping 
Tel: 070-566 14 38 
valphanvisning@eurasierklubben.se

Medlemsansvarig (Members Contact)
Rose-Marie Forsberg
Furug 11 A
598 34 Vimmerby
Tel: 0492-314 53
medlem@eurasierklubben.se

Medlemsartiklar (Member Items)
Hänvisas till PR- & Informations- och 
utbildningskommittén

Webbansvarig (Webmaster) 
Ariana Carlén 
Vittskövle Farm 1105 
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webmaster@eurasierklubben.se

kommittéer

Ex Amino’s Enchanted By A Hurricane (Grimm)                               foto: Jennifer Andersson
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Ordförande har ordet

redaktörens rader

Leiionspitz Lucky Ophelia
 LEXIE:  född 2017-06-15

Nu är hösten här och när den här texten skrivs så har temperaturen  
precis dippat under nollan och vi har haft vår första kalla natt i 
södra Sverige. Förutom friska hundpromenader och en hel del 
kursstarter på hundklubbarna så innebär hösten i hundsfären en 
del konferenser och möten som jag vill lyfta.

Vår specialklubb Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) bjuder 
in till en raskonferens lördag 26 oktober 2019 strax utanför Gränna. 
Den riktar sig till alla som äger eller föder upp SSUK-raser. Mer 
info finns på vår hemsida www.
eurasierklubben.se.

Vår avelskommitté planerar för en 
uppfödarträff söndag 24 november 
2019 i Lenhovda utanför Växjö. Mer 
information kommer skickas ut 
direkt till uppfödarna men det går 
också bra att kontakta kommittén 
direkt.

Stockholm Hundmässa pågår 14-15 
december 2019 och 3-6 januari 
2020 är det MyDOG i Göteborg. 
Återigen planerar vi för att ha en 
rasmonter på båda eventen för att 
visa upp vår ras. Det brukar vara 
väldigt roligt att stå i montern och i 
vanlig ordning behöver vi folk och 
hundar som vill hjälpa till. Om du 
tycker att det låter spännande så 
hör av dig till PR-, informations- och utbildningskommittén som 
har hand om det.

Vidare så behöver vi alltid frivilliga krafter i våra olika kommittéer 
och inte minst i redaktionen som gör den här fina tidningen. Alla 
kontaktuppgifter hittas på sidorna 4-5.

Med önskan om en trevlig höst.

Ariana Carlén, Ordförande

Jag har ju inte själv eurasier men hjälpte till att visa rasen i 
avelsgruppen på Ölands-utställningen där det blev en första 

placering. 

Foto: Susanne Carlsson.”

Hej alla eurasierälskare! Nytt nummer och ny redaktör. Jag heter Jonna och jag är Eurasierbladets nya redaktör. Jag är en 23-årig eura-
sierälskare från Göteborg som hittade till Eurasierbladet av en ren slump. Läs mer om mig på sida 24 vettja!  Nu börjar min favorittid på 
året. Då träden skiftar färg och doftljusen fyller hela rummet men såklart – extra mycket mys med de fyrbenta! Hoppas ni alla har haft en 
underbar sommar med många roliga och härliga minnen ni sent kommer glömma!

I detta nummer kommer ni att få läsa och ta del utav många härliga minnen från sommaren. 
Allt från den lyckade eurasierträffen i soliga Sundbyberg, till hur energiknippet Noccos band 
till sin ägare blivit allt starkare genom hundutställningar. Stort grattis till ert första cert! 

Läs om Tippen och Teo som letar nytt hem! Två sjuåriga underbara eurasierhanar behöver 
omplaceras. Letar du, eller kanske någon du känner efter en ny livskamrat? Missa inte på 
sida 19. Kram!

Jonna Kronlid, Redaktör
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Eurasierträff i vackra sundbyholm
Första lördagen i juli hade vi en en underbar eurasierträff i vackra Sundbyholm. En underbar dag med strålande sol och åtta fluffiga vänner 
med underbara ägare. Vi gick en gemensam promenad till hundbadet ute på udden där hundarna fick bada och leka. Vissa galnare än 
andra men helt underbara allihop! Dagen avslutade vi med en trevlig lunch tillsammans i Sundbyholms gästhamn med utsikt över den 
vackra naturen och hamnen. Helt enkelt en dag vi kommer att minnas länge och något vi snart måste göra om! 

För ett år sedan föddes min Nocco och sedan dess har intresset för rasen blivit allt större och det är så roligt att träffa andra eurasier i olika 
åldrar och deras ägare. Jag skapade en grupp Eurasierna kring Eskilstuna på Facebook för tre månader sedan, där jag och även andra 
medlemmar kommer att anordna träffar med våra troll i och runt Eskilstuna. Jag är 15 år och har aldrig haft hund förut så att träffa andra 
med samma ras är väldigt roligt och lärorikt. Jag hoppas och ser fram emot många fluffiga träffar framöver!

text och foto: Fannie rydell
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Hälsoregister
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 

Lovely Megan’s 
Leonardo Di Caprio ”Leo”

med hamstern Oboy, chinchillan Zingo                                                              
och barnen Max och Charlie!
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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 Teddywood’s Triton by Sunshine

Teddywood’s Triton by Sunshine, bor i Linköping med birmakatterna Ramos (mörk) och Elton.

Dom är bra kompisar och Elton och Triton leker ibland och jagar varandra.

Ramos är mer lik en hund då han bott med Triton sen han var 12v, så ringer det på dörren går han

 alltid dit och hälsar.

Dom ligger ofta nära varandra på golvet och chillar.

Magnus & Ing-Marie
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EurasiErbladets cEntErfold

Ex Amino’s Born To BE A sTAr

Foto: Jennifer andersson
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Här kan du sätta in en 
minnesannons om din  
eurasier har gått bort.  

Den kostar inget och är en 
¼-sida.

 
En bild, hundens namn, datum 

för när den var född och 
avliden samt ägarens namn.

 
Sista datum att sända in din 
annons för nästa nummer är 

1 november.

 
Du behöver inte göra 

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

In memoriam Sunds stamm’s 
Chico Copero

Vår älskade Bacchus      

 

 2005-07-04 - 2019-07-02

Du fattas Oss

Familjen Sundin

Lejonbols 
Miraculix (Maxi)

  

 

 2003-04-14 - 2019-06-19

Du är alltid med oss!!

Sinikka och Janne

Fanaka’s 
Beautiful Ronja
Älskad och saknad av oss alla
men du finns i våra hjärtan.

 

 2006-04-06 - 2019-07-04

Ulla-Britt, Gert, Danne, Mackan, 
Doffe och Maria

Balder Balder
Turid Vidfamne

Mycket saknad! Fina älskade, kloka 

Tindra 

2006-04-08 - 2019-05-29

Kommer alltid att finnas i våra hjärtan!
Anna och May-Brit

Coryana’s 
Honey 

Vår älskade Mimmi

 

 2004-12-26 - 2019-07-03

Saknar dej så mycket 

Maritha Andersson, Dan Sandebrant

Lejonbols
Luna Mons Agnes 

Vår älskade nallebjörn

 

 2008-03-03 - 2019-05-31

Du kommer alltid finnas i våra 
hjärtan.

Du fattas oss. 

Helen Roger 
Christian Fredrik Stefan Exa
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In memoriam Foxfire Pollux
Pollux, du min gamle brunögde vän.
Så kom då oåterkalligen den dag som vi visste 
skulle komma. Livet och kroppen som under en 
lång tid var lätt att leva med blev till slut stelare. 
Hur du visste att den skulle komma, det kunde 
jag inte förstå, men kanske kände du tidens flykt 
i din kropp, jag hade det känslomässiga helvetet 
att få se det. Visst sköt jag vetskapen framför mig 
under dina sista levnadsår. Men löftet fanns ju där.

Det var lätt den gången när du kom hem till 
Vitavallsvägen. Liten, söt och vasstandad och 
vi, du jag och matte, hade en gemensam dröm 
om en långt liv tillsammans. Jag hade ju gott om 
tid som nybliven pensionär. Du och jag följde 
matte till bussen varje arbetsdag. Gissa om du 
var populär hos de andra bussresenärerna som 
skulle med. Sedan var resten av dagen vår fram 
tills dess matte kom hem ifrån jobbet.

De dagliga små promenaderna blev med åren 
dagliga långa promenader. När matte blev sämre 
i ryggen, körde vi henne först till jobbet, därefter 
åkte du och jag ut i skogen. Sedan hämtade vi 
matte efter jobbets slut. Vi åkte mycket bil du och 
jag och senare tillsammans med matte när hon 
blev pensionär. Mycket svampplockning med 
harjakt blev det. Jag förklarade varje gång att det 
var döfött att jaga harar men på det örat hörde 
du aldrig. Livet var väl inte alltid jätteroligt men 
förutsättningen var den, för att få tillbringa tiden 
inomhus efter att ha parfymerat sig i kohagen 
betydde det en plats i badkaret.

Efter flera gemensamma år blev det till slut bara 
du och jag kvar här hemma. Vi tröstade varandra 
så gott det gick men började bli ”två griniga gamla 
gubbar”. Det som förr var en enkel verksamhet, 
fästingplockning, blev det sista året ett riktigt 

jagande, jag efter dig med plocken, du ifrån mig 
med fästingen. Dina trötta ögon kunde blixtra 
till. Efteråt tröstade vi varandra med var sin korv. 
Din hörsel blev sämre och då blev du lite ”pipig” 
och inte lika kramvänlig som förr. Kanske hade 
du ont i kroppen, du åt ju medicin mot atros. Vi 

fortsatte våra promenader, i solsken, regn och 
rusk men nu i lugnare tempo på cykelvägarna. 
Vi åkte inte bil längre. Din kropp klarade inte att 
kliva upp i bilen. Måste vi, så lyfte jag i dig trots 
dina protester.

Dagen kom och jag såg att det var dags att stå 
till svars för det löfte jag en gång gav dig. 
Det blev vår sista bilresa.

Nu håller du matte sällskap vid stranden av floden 
Styx. Säg åt färjkarlen att husse kommer så fort 
han kan.

Foxfire Pollux  2005-08-31 - 2019-05-17

Mats Winchler

Omplacering
Tippen söker sitt nya föreviga hem!

Stamtavlenamn: Ex Amino’s Created By True Love 
Registreringsnr: SE31491/2012

Tippen är född hos oss 2012-04-24 och är 7 år gammal. Fullvac-
cinerad och okastrerad. Har lite vana med barn men bör bo i ett 
hem med inte allt för små barn. Tippen ska helst bo som ensam 
hund, ej med annan hane och är inte van vid katter.

Han är glad och trevlig men en bestämd herre och därför tror vi 
att en familj/par/person med hundvana skulle passa för honom.

Han omplaceras pga av personliga skäl och det är vi som 
ombesörjer omplaceringen, därför går all kontakt via oss.

Är du/ni intresserade av att veta mer tveka inte att höra av er till 
oss!

Ring eller maila på: eurasier@examinos.se alt Madeleine: 
0707786565, Jennifer: 0734216543

Kan vi ej svara lämna meddelande eller skicka sms.

Teo letar nytt hem

Stamtavlenamn: Leiionspitz Wildstar Whooper 
Registreringsnr: SE44207/2012

På grund av sjukdom måste jag tyvärr skaffa ett nytt hem åt min 
hund Teo som är 7 år.

Han är en snäll och trevlig hund, men han har en väldig 
aggression mot andra hanhundar, han blir då blockerad och har 
rykt ihop och slagits, turligt nog har ingen blivit skadad. Teo 
fungerar bra ihop med tikar och han är van vid katter.

En tid bodde han ihop med en annan hanhund det fungerade 
bra efter tre veckors träning.

Han är friröntgad, vaccinerad, chip-märkt och kastrerad.

För ytterligare information ring ägare Helene Jansson.

Tel: 070-6288732

Vi bor i Dala-Järna.
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Gramse letar nytt hem

Stamtavlenamn: Järpéns Puppies Ghiradelli Of Baloo 
Registreringsnr: SE45784/2018

Gramse är en unghund på 1 år och inte en hund för vem som helst. Han är 
inte kastrerad, han fungerar med alla hundar men är väldigt energisk och 
”på”. Gramse är en väldigt social hund och blir jätteglad när folk vill hälsa på 
honom. Han är lätt att hantera och älskar att lära sig nya saker.

Det som leder till att Gramse nu behöver komma till en person som är trygg 
i sig själv är att Gramse har utvecklat ett vaktbeteende som leder till att han 
har börjat markera mot sin ägare. Vi söker därmed någon som har erfarenhet 
av hundar med vakttendens samt någon som är villig att lägga ner tid och 
energi och i gengäld få en vän för livet. Vi tror att detta beteende kommer 
ebba ut samt går att tränas bort men vi har två mindre barn och måste 
ta ansvar som föräldrar och inse att våran underbara hund och barnens 
ögonsten kanske en dag misstolkar signaler och biter barnen och där vill vi 
inte hamna.

Gramse är inte en aggressiv hund, han agerar bara helt naturligt som vilken 
hund som helt men det som skiljer Gramse från andra hundar är att när han 
vaktar hoppar han över en del varningssignaler och går direkt till att bitas 
och han biter hårt vilket inte är ett önskvärt beteende hos en familjehund, 
men vi tror som sagt att detta säkert går att tränas bort och blir bättre med 
åren.

Har man frågor om Gramse svarar vi gärna på dessa vi vill att Gramse ska få 
det bästa liv som han förtjänar.

Vi bor i Linköping.

Vid intresse maila oss: alexandra.romanovic@gmail.com

Titeltavlan

C.I.B. LU CH SE UCH VDH CH

Leiionspitz Smash-Hit Shadow
SE 62659/2011

Ny titel: SE UCH

SE UCH
Lovely Megan´s Owen Wilson

SE 40918/2016

Ny titel: SE UCH

Här presenteras hundar som fått nya titlar: 1 maj 2019 till 25 augusti 2019
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C.I.B. EE CH FI UCH LT&LV CH NORD UCH

Polkas Valpar Caramel Of MR Coolie
SE 42470/2016

Ny titel: C.I.B SE UCH DK UCH FI UCH NO UCH

SE UCH

Sorschies X Mikko
SE 46623/2017

Ny titel: SE UCH

DK UCH SE UCH

Foxfire Kindful Kozy
SE 19272/2016

Ny titel: DK UCH

SE UCH
Twin Dogs Aiming To Be The Best

SE 11941/2017

Ny titel: SE UCH

SE UCH

Leiionspitz Midsummer Nikki

SE 43089/2017

Ny titel: SE UCH

C.I.B. Nord UCH SE VCH SE VV-19
Lejonbols Pommes Mandolin

SE 30059/2011

Ny titel: DK UCH NORD UCH

RLD N 

Leiionspitz Just Quintessa
SE 24126/2017

Ny titel: RLD N

NORD UCH SE JV-17 SE V-17

 Balule Kalitchi 

SE 16124/2017

 Ny titel: SE UCH DK UCH FI UCH Nord UCH

SE UCH

Twin Dogs Aiming To The Stars
SE 11937/2017

Ny titel: SE UCH

NO JV-18 NO UCH NORD JV-18 SE UCH

Sorschies X Musse

SE 46625/2017

 Ny titel: SE UCH NO UCH
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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

Czaruso
Johan Gustavsson

Vara
Mobil: 076-269 03 37

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

Just pix Casper

Foto: Nina Klar
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Den 16 augusti 2018 hämtade vi hem vårt livs första valp, den 
åtta veckor gamla Nocco. Vi hade fått den ”lugnaste i kullen som 
pussades mer än bets”, hahaha!!!

Nej, inte riktigt så. Vi hade fått hem energidrycken himself, Nocco! 
Han som hängde i ben, armar, händer, öron, näsor, hår, ja allt han 
kom åt helt enkelt. Han visade sig vara ett riktigt energiknippe som 
klarade sig själv, åtta veckor gammal. 

Jag hade förväntat mig en liten nal-
lebjörn men jag fick en piraya. Nästan 
varje kväll satt jag här hemma och 
funderade på vad jag gett mig in på 
egentligen men någonstans runt åtta 
månader vände den där pirayan och 
övergick till en liten vampyr. Det blev 
bättre och under den senaste tiden 
har det hänt jättemycket i honom 
och han är betydligt lugnare.

När Nocco var sex månader hade jag 
aldrig trott att vi skulle komma så 
långt som vi har gjort i både träning 
och utställning. Jag hade inte ens 
tänkt tanken att ställa ut honom och 
att ha honom lös fanns inte. Kop-
pelpromenader var något jag drog 
mig för då han bara drog och gjorde 
precis vad han ville. Nu 14 månader 
gammal går han näst intill perfekt 
och det är jag så glad över. Jag har 
verkligen kämpat med honom och 
som ni vet har vi ju en ras som inte 
går att uppfostra som labradorer eller 
liknande. Man behöver vara övertydlig 
och bestämd men arbeta med mjuka 
metoder och det som kursledarna 
säger passar inte alltid vår ras.

Det här med utställning började jag intressera mig för i början av 
mars när Nocco var runt nio månader. I april anmälde vi oss till två 
inofficiella utställningar i början av maj för att sedan debutera på 
Eursierspecialen i Västervik den 18 maj. Redan på första inofficiella 
blev Nocco BIM 10 månader gammal. På den andra inofficiella gick 
det ännu bättre då han gick ända till BIS.

Det har verkligen gått jättebra för oss och det är så roligt att känna 
mitt och Noccos samspel i ringen.

Vår senaste utställning var i Högbo 7 september och där tog vi vårt 
första cert! Det var så otroligt roligt och jag är så stolt över Nocco 
som på varje utställning visar sig så snyggt. Men det är ju inte så 
att man kan åka på en utställning och förvänta sig att hunden ska 
stå snyggt och låta sig bli hanterad av en vilt främmande person. 
Det krävs mycket övning, tålamod och engagemang.

En vecka innan första utställningen kändes det hopplöst att få Nocco 
att stå. När jag sa ”stå” betydde det allt annat än stå! Vårt sätt att 

lära in ”stå” blev genom lek med favoritleksaken. Vi kombinerade 
leken med godis och hittade en bra balans mellan dem. Jag tror 
att man måste hitta sitt eget sätt inom all träning för det är inte 
säkert att det sättet som andra rekommenderar fungerar för dig 
och din hund.

Sedan Nocco och jag började med utställning har mitt och Noccos 

band bara blivit starkare och vi är ett riktigt team när vi tränar ihop. 
Han älskar att lära sig nya saker och jag älskar att lära honom nya 
saker. Vi kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt och löser 
problemen som uppstår tillsammans. En av de viktigaste sakerna 
i träningen är att man måste kunna lita på varandra. Jag vill att 
Nocco ska lita på mig till hundra procent men jag vill också visa 
att jag litar på honom. Jag tror att det är just tilliten till varandra 
som har gjort oss till det teamet vi är idag.

För er som inte har ställt ut och inte heller tänkt tanken vill jag 
bara säga att ni borde testa! Det är så roligt och ditt och hundens 
samspel kommer att utvecklas något enormt om man bara ser till 
att ha skoj och får en större vänskapskrets vilket är väldigt roligt.

När vi åker på utställningar är vi ofta ett helt gäng som har superkul 
tillsammans och det viktiga är ju inte att vinna, det är att ha roligt!

Text: Fannie Rydell, Foto: Lotta Rydell

Nocco och Jag
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Jag heter Jonna och jag är en 23-årig hundtokig tjej 
som bor i Göteborg. Efter 3 år på Högskolan i Borås är 
jag äntligen en examinerad webbredaktör! 

Hundar har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta och 
det senaste året har jag blivit väldigt intresserad för just 
eurasier, därav anledningen till varför jag vill vara med 
i redaktionen för Eurasierbladet. 

Jag ser det som ett ypperligt tillfälle för att både få 
använda mina kunskaper, men också för att lära mig 
mer om eurasier. Jag ser framemot att hjälpa till så gott 
jag kan med bladet!

-*Jonna Kronlid

Ny redaktör

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

röntgenresultat

 
Reg.nr  Hundnamn      Kön HD ED Patella

SE26069/2018 Balder-Balder Lova-Li Snöstorm    T A 0 
SE49843/2018 Bellur Destina Bb      T A 0 
SE18652/2018 Bingo Lupus Ferratus     H A 0 
SE56898/2017  Bonus Pop Up’s Endless Black Beauty    H A 0 
SE30052/2017  Emfi´s Dream of Faith     T   UA 
SE15256/2017  Fridlyckans Kenzo      H   Medialt grad 1 
SE40911/2018  Knyttas Sola      T   UA 
SE15029/2018  Järpéns Puppies Florence     T A 0 UA 
SE15028/2018  Järpéns Puppies Famna     T A 0 UA 
SE15027/2018  Järpéns Puppies Fenix     H A 0 UA 
SE15026/2018  Järpéns Puppies Frank     H   UA 
SE15031/2018 Järpéns Puppies Freja     T B 0 
SE33740/2018  Lovely Megan´s Roger Moore    H  0 UA 
SE28991/2017  Leiionspitz Kissproof Prime     H A 0 
SE13669/2018  Leiionspitz Outstanding Li     T A 0 
SE13668/2018  Leiionspitz Outstanding Lakritz    H A 0 
SE13665/2018  Leiionspitz Outstanding Lordi    H A 0 
SE13671/2018  Leiionspitz Outstanding Lova    T A 0 UA 
SE41297/2017  Leiionspitz Lucky Operah     T B 0 
SE43096/2017  Leiionspitz Midsummer Nessa    T A 0 
SE43092/2017  Leiionspitz Midsummer Nicko    H B 3 UA 
SE43089/2017  Leiionspitz Midsummer Nikki    H B 0 UA 
SE59127/2017  Leiionspitz Nugget Of Metz     H B 0 UA 
SE15964/2018  Leiionspitz Peerless Keeper     H A 0 
SE16997/2018  Risan Gårdens Vaganza     T A 0 
SE16999/2018 Risan Gårdens Valkyria     T A 0 
SE48188/2018 Pine Garden´s Aurora     T C 0 
SE52278/2017 Pine Garden´s Elected     T A 0 UA 
SE34282/2017 Pine Garden´s Nardus     H   UA 
SE52279/2017  Pine Garden´s Easy To Fool     T   UA 
SE34957/2017 Silvergläntans Betydande Fiin     H A 0 UA 
SE24808/2017 Sorschies Wi Nalle      H B 0 UA 
SE24814/2018 Sorschies Wi Nim      T B 1 Medialt grad 1 
SE24815/2018  Sorschies Wi Nova      T B 0 UA 
SE15259/2018  Stagnitica´s Abigail      T B 0 
SE15261/2018  Stagnitica´s Allie      T A 0 
SE38946/2018  Twin Dogs Believe In Me     T A 0 UA 
SE19606/2018  Wävlegårds Frank      H C 0

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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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: Sandra Rosenqvist
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Sorschies Wi Nixon



Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


