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Hösten kastar sina varma färger mot glaset 
Marken pryds av fallande guld 
Bakom reflektionen reflekterar Abiskko 
Vinterfödd, snart i sitt rätta element 

Leiionspitz Fabulous Umbra (Abiskko)               Foto: David Törehed



4 EurasiErbladEt #4 2019 EurasiErbladEt #4 2019 5

Eurasierklubben
styrelse kommittéer

Ordförande
Ariana Carlén 
Vittskövle Farm 1105 
268 90 Svalöv 
Tel: 076-147 75 84 
ordforande@eurasierklubben.se

Vice ordförande 
Maja Ärleborg Hasselkvist 
Stationsväg 44 
640 43 Ärla 
Tel: 016-700 26 / 070-232 29 60
viceordforande@eurasierklubben.se

Kassör (adjungerad) 
Robert Olsson 
Surdal 4 
471 92 Klövedal 
Tel: 070-848 86 56 
kassor@eurasierklubben.se

Sekreterare
Inger Johansson 
Vävle Gård 1 
635 05 Eskilstuna 
Tel: 070-848 82 58 
sekreterare@eurasierklubben.se

Ledamöter
Nina Klar
Telefongatan  6 
522 31 Tidaholm 
Tel: 072-306 06 13 
nina@eurasierklubben.se

Anita Brage 
Östra Storgatan 14 A 
294 31 Sölvesborg 
Tel: 070-362 60 66 
anita@eurasierklubben.se

Josephine Wistrand 
Sotäng 3 
599 94 Ödeshög 
Tel: 073-074 22 68 
josephine@eurasierklubben.se

Åsa Juntti
Glimmervägen 11
187 43 Täby
Tel: 073-934 91 49
asa@eurasierklubben.se

Suppleanter
Pernilla Sellgren
Gyllenskeppsväg 21
373 36 Fridlevstad
Tel: 0455-338 262 
pernilla@eurasierklubben.se

Amanda Johnsson 
Henjavägen 15 
332 35 Gislaved 
Tel: 076-038 32 80 
amanda@eurasierklubben.se

Revisorer 
revisorer@eurasierklubben.se

Måna Quist Eriksson 
Valås Parkväg 25 
437 32 Lindome 
Tel: 070-445 61 88

Kristina Niesel 
Hedvägen 10 
433 51 Öjersjö 
Tel: 070-352 82 44

Revisorssuppleanter
Silvana Carlén 
Tälläng Furuhaga 1 
574 55 Kvillsfors 
Tel: 073-025 10 54

Rickard Nibell
Kallviksvägen 22
590 45 Brokind
Tel: 073-814 20 05 

Valberedning
valberedning@eurasierklubben.se

Jenny Sandvall (sammankallande)
Kustvägen 28
570 90 Påskallavik
Tel: 070-335 90 33

Malin Gilborne
Underåsgatan 18 lgh 1002
412 51 Göteborg
Tel: 070-201 52 69

Patricia Sjölander
Kårkelösavägen 44
605 99 Norrköping
Tel: 076-852 10 93  
 
Avelskommitté
avelskommitte@eurasierklubben.se
(hit skickas sjukdomsanmälan)  

Maja Ärleborg Hasselkvist
Stationsväg 44
640 43 Ärla
Tel: 016-700 26 / 070-232 29 60

Christel Fredriksson
Nästorp Arbetarbostaden
641 96 Katrineholm
Tel: 070-092 85 09

Annika Håkansson
Fjäll 130
462 94 Frändefors
Tel: 073-380 78 06

Arbetsgrupp Dandy Walker
dandywalker@eurasierklubben.se
(hit skickas alla frågor angående Dandy Walker)

Kicki Svalin
Örsås Borryd 111 
512 94 Svenljunga 
Tel: 073-575 57 24 / 0325-190 11 
 
Madeleine Andersson 
Hammarängsvägen 7
137 55 Tungelsta  
Tel: 070-778 65 65

Utställningskommitté
utstallning@eurasierklubben.se

Kicki Svalin
Örsås Borryd 111
512 94 Svenljunga
Tel: 0325-190 11, Mobil: 073-575 57 24

Amanda Johnsson
Henjavägen 15
332 35 Gislaved
Tel: 076-038 32 80

Alice Sjöström
Tingbergsvägen 3c
434 32 Kungsbacka
Tel: 070-960 10 41

Josephine Wistrand
Sotäng 3
599 94 Ödeshög
Tel: 073-074 22 68 
 
PR-, informations- & utbildnings-
kommitté 
info@eurasierklubben.se 

Nina Klar (sammankallande)
Telefongatan 6
522 31 Tidaholm
Tel: 072-306 06 13  

Johanna Devert
Banehagsgatan 16 Lgh 1401
414 51 Göteborg
Tel: 072-217 11 03

Anna Berggren
Hoppets gränd 30A
903 34 Umeå
Tel: 073-028 96 61

Åsa Juntti
Glimmervägen 11
187 34 Täby
Tel: 073-934 91 49

Charli Ahl Ludvigsson   
Harstigen 4  
261 93 Saxtorp  
Tel: 070-947 26 01

Jan-Erik Long   
Nåttarövägen 27   
124 51 Bandhagen   
Tel: 070-616 34 74

Monteransvariga på MyDOG:   
Nina och Johanna.  
Monteransvariga på Stockholm Hundmässa:   
Åsa och Jan-Erik  

MH- & BPH kommittén

mhbph@eurasierklubben.se

Åsa Juntti (sammankallande)
Glimmervägen 11
187 34 Täby
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

Fannie Rydell 
Folkparksvägen 20 
632 22 Eskilstuna 
Tel: 072-518 54 41

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 
268 90 Svalöv 
Tel: 076-147 75 84
webmaster@eurasierklubben.se

iNFO från utställningskommitten!
EURASIERSPECIALEN 16 maj 2020 kommer vara på Hökensås Camping i Tidaholm.
20 hundstugor är förbokade åt klubben och de går att boka fr.o.m 2 februari 2020. 

Det finns även stugor där man inte får ha hund inne men de är inte förbokade. 
Ni ska boka hundstugorna genom Monica på telefonnummer 0502-23053 eller 0733-223053, inte via nätet eller deras växel. Att det inte går att boka innan den 2 februari är för att alla ska få samma chans att få en stuga. 
Förutom stugor finns det ju självklart campingplatser så det går ju bra att ta med husvagn/husbil eller varför inte ta med tältet .
Mer om helgen kommer i nästa Eurasierblad.
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Ordförande har ordet

redaktörens rader

VM i para-agility
Min och Emiras resa till VM i para-agility i spanien!

Den 14:e augusti kommer min pappa med husbilen och vi 
måste packa den inför resan. Det är första gången pappa kör 
husbil och den är ca 7m lång. På eftermiddagen börjar resan till 
Göteborg för att kunna ta en färja på natten till Kiel i Tyskland.
När vi bokade sa vi till om att vi har både rullstol och hund med 
oss. Vi blir visade en plats på färjan där de vill ha oss parkerade, 
men när pappa kliver ur upptäcker han att rullstolen som är i 
husbilens lastutrymme är instängd och dessutom kan vi inte ta 
oss till dörren som leder till hissarna. Får säga till gubbarna som 
sköter parkeringen om det och att vi måste komma åt en hiss 
för att ta oss upp till hundhytten. Det blir för pappa att backa 
en bra bit i trängseln, inte helt lätt men det gick. Tyvärr hade de 
inga handikappanpassade hundhytter utan vi fick tränga in oss 
i en vanligt hundhytt. Emira brydde sig varken om att åka husbil 
eller åka färja, så länge matte är med är hon nöjd! Däremot 
tyckte hon att ”hundtoaletten” på färjan var jätteäcklig! Hon 
vägrade att ens kissa där.

15:e augusti 
Emira sov jättegott hela natten på färjan, men vägrade 
fortfarande att kissa. Vi passade på att äta en god frukostbuffé 
för att sedan åka av färjan vid 10. Det blev ingen höjdare till dag, 
extremt mycket trafik i Tyskland och många vägarbeten så det 
bildades bilköer. Så trots över 10h körning kom vi bara ca 35 mil!

16:e augusti 
Vi gick upp före 05 för att försöka komma iväg tidigt innan det 
började bli mycket trafik och köra in lite mil när det blev så få 
mil igår. På förmiddagen när vi stannade efter motorvägen för 
en fikapaus så ringde de från radion, P4 väst och intervjuade 
mig om VM. Under dagen körde vi ca 60 mil så vi precis kom 
över gränsen till Frankrike, där vi stannade för natten.

17:e augusti 
Fortsatte vår resa vid 07 och på morgon/förmiddag var det inte 
alltför mycket trafik så vi kunde köra in lite mer av tiden, som 
vi kom efter, i planeringen under första kördagen. Nu när vi 
började komma mer söderut i Frankrike blev det mer och mer 
vinodlingar och snabbt betydligt varmare, ca 35 grader.

18:e augusti 
Varmt och kvavt på natten. Det gjorde att astman blev sämre 
och jag var uppe nästan hela natten. Även Emira hade det 
jobbigt med värmen.  Vi åkte från rastplatsen vi hade sovit på 
vid 07. Trafiken flöt på bra i Spanien så vi åkte ända till Valencia 
idag. Vi kom fram till campingen, några mil utanför Valencia ca 
18. Vi hade förväntat oss en stor luftig camping efter bilderna 
vi sett på deras hemsida, men det var extremt trångt. Det 
var knappt att husbilen gick att köra där och det var en liten 
ställplats på grus.  

19:e augusti 
Natten var extremt varm och kvav, vilket gjorde det jättetufft 
för mig pga astman. På morgonen åkte vi in till Valencia för 
att leta efter en portabel luftkonditionering. Vi behövde även 
leta upp en affär med flaggor, eftersom jag fick besked under 

nerresan, att vi skulle ha med oss en svensk flagga. Inte det 
enklaste att hitta när man är i Spanien.  Vi letade även upp var 
tävlingarna skulle vara, (i Silla utanför Valencia) och passade 
på att äta lunch i närheten. Vi var tillbaka på campingen på 
eftermiddagen. 

20:e augusti 
Även om AC:n var stor för att vara portabel så var det tyvärr inte 
alls tillräckligt för att minska astmabesvären, så även denna natt 
fick jag tillbringa sittande.  Även för Emira är värmen jobbig. 
Dagen tillbringades vilande på campingen.

21:a augusti 
Kvar på campingen för att förbereda inför morgondagen då VM 
tävlingarna börjar.

22:a augusti 
Vi åkte från campingen halv elva, ca 25 minuter från tävlings-
platsen. När vi kom fram var det redan över 35 grader varmt 

på tävlingsplatsen. Det stod några från Belgien framför oss 
och hon hade tävlat PAWC sedan 2008. 13.25 var det dags för 
veterinärbesiktning. Det var inga problem, veterinären tyckte 
Emira var väldigt fin för sin ålder.  14.15 var det dags för min 
träning, varje tävlande fick 2 minuter på banan för att alla ska 
hinna testa underlaget och ta några hinder. Det visade sig fin-
nas både en mur och ett ramlöst däck och det har jag och Emira 
aldrig stött på förut. De två hindren har vi aldrig haft på varken 
träning eller tävling.  Så det var viktigt att hinna ta dom några 
gånger så inte Emira skulle bli överraskad på tävlingsbanan. 
Tävlingsbanan kändes ganska trång och det var hög ljudnivå i 
hallen. Dessutom kändes underlaget ganska halt, märkte att el-
rullstolen ibland fick lite svårt att få fäste. 17.00 var det möte för 
alla teamleaders (jag var tvungen att gå på det då jag var helt 
ensam från Sverige) Vid 18.00 var det dags för invigning och jag 
visste inte alls hur eller vad som skulle göras. Alla samlades med 
sitt respektive land och en spanjor till varje land med en skylt 
där det som för oss stod Sweden och hade en svensk flagga 
och nu fick vi använda vår inköpta flagga. Sedan gick land efter 
land in på arenan och det visade sig vara fullsatt läktare där 
folk hejade på och viftade med flaggor, musik på högsta volym 

It’s beginning to look a lot like christmas… Hej alla läsare! Då var det dags för årets sista 
Eurasierblad. Nu har tiden kommit då det är mörkt när jag går till jobbet och mörkt när 
jag ska åka hem – så det gäller att ta vara på dagsljuset!

Först och främst vill jag tacka för alla fina bilder vi har fått till detta nummer, så I detta  
nummer kan vi gladeligen meddela att vi har fått ett nytt tillskott i redaktionen 
- välkommen Fannie! Läs mer om Fannie på sida 19. Ni kan i  detta nummer läsa 
om Hugos fortsatta äventyr, om BPH - vad det står för  och varför det är bra att 
göra det med din fluffis. Läs om Kicki och  Emiras oförglömliga äventyr när de 
deltog i para-agility VM i Spanien.  Tack för att vi får ta del utav er upplevelse! 
Läs även om eurasierträffar  i både Överlida, Blekinge och Eskilstuna. Var du 
inte där? Njut av  fina bilder och återberättelser från trä  ffarna som 
vi fått in. 

Har du också hört om den hemska hundsjukan i Norge?  Läs Trudes 
tårdrypande berättelse om när det som  inte får hända, hände 
hennes älskade Benji. Men hur det trots alla odds fick ett lyckligt 
slut! 

Nästa manusstopp är 1 februari, så glöm  inte att skicka 
in texter/bilder på vad ni än  hittar på med era fluffisar. 
Skicka till redaktor@eurasierklubben.se. Det är  alltid lika 
intressant att läsa om vad som  händer i eurasiervärlden!

                                                        Jonna Kronlid - Redaktör 

Julen står för dörren och med den kommer Stockholm 
Hundmässa 14-15 december och MyDOG i Göteborg 3-6 
januari. De här mässorna är en dröm för många hundägare och 
i vanlig ordning kommer vår klubb finnas representerad med 
rasmonter på båda två. Besök dem gärna, om ni har möjlighet.  
  
Under hösten har en stor del av styrelsens fokus legat på att 
förbättra samarbetet med vår specialklubb, Svenska Spets- och 
Urhundklubben (SSUK), och på att bli bättre på klubbarbete. 
Vi har därmed deltagit i den samverkanskonferens som SSUK 
arrangerade för sina rasklubbar och vi har haft en kurs i 
föreningsteknik under ledning av av SSUKs ordförande Jonas 
Öhrn. Båda har varit mycket givande och min övertygelse  
 är att ju bättre utbildad en styrelse är, desto bättre kommer   

arbetet i klubben att fungera.

I det här numret kan ni läsa mycket om BPH och ett stort 
antal hundar har beskrivits under året. Styrelsen ser med 
glädje på den utvecklingen och vi har beslutat att fortsätta 
sponsra BPH under hela år 2020. Det innebär att ni kan få 
200 kr av klubben om er hund har genomfört BPH.

29 februari 2020 är det dags för årsmöte och det efterföljs 
av en avelskonferens. Jag hoppas att få se många av er där 
och jag vill understryka att alla som är intresserade av avel 
och uppfödning är välkomna till avelskonferensen. 

Ariana Carlén

Mina styrelsekollegor Pernilla, Anita, Amanda, Josephine och jag på utbildning.                        Foto: Jonas Öhrn.
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och en speaker som presenterade alla länder. Det hölls några 
inledningstal och sedan hade en kille uppvisning med sina 2 
border collies. De gjorde en massa olika tricks med bl a frisbees, 
väldigt imponerande. Alla länder bytte även en gåva med ett 
annat land. När det var gjort var det dags för utmarsch. Vi var 
tillbaka först kl 20 vid campingen och tyvärr var jag för dålig för 
att klara att åka på galamiddagen senare på kvällen.

23:e augusti 
Lyckades slumra till lite sittandes (pga astman) under natten 
men vaknade då upp av migrän. När migränen sätter in gör 
det tyvärr även att jag ofta kräks. Men jag sa till pappa att 
köra till tävlingsplatsen ändå. Fram till 09 höll kräkningarna i 
sig och vi var tvungna att vara på plats senast 09.50 då PAWC 
banvadringar skulle börja. Jag tvingade mig in trots migränen 
och bara hoppades att jag åtminstone inte skulle kräkas mer. Då 
jag förutom elrullstolen är synskadad fick jag gå banvandringen 
med de andra synskadade men att jag får tävla i gruppen för 
rullstolar. Jag var den enda med en elrullstol som går 10 km/h 
de andras går i 15-30 km/h. När jag skulle gå banvandring hade 
jag turen att Finlands teamleader Tina kunde tänka sig att ställa 
upp och hjälpa mig Har man behov av hjälp vid banvandringen 
måste man själv ordna med att hitta någon. VM banorna är 
svårare än de jag tävlar på i Sverige. Emira har för första gången 
någonsin varit påverkad av värmen och tycker det är jobbigt, så 
jag undrar hur det ska gå under tävlingshelgen. Om hon skulle 
ha ork, dessutom extrem ljudnivå inne på arenan och vi har 
aldrig tävlat agility inomhus. Men när vi väl kom in på tävlings-
banan, domaren blåste att det var okey att starta och speakern 
bad publiken om tystnad (hade sagt till om det då det är viktigt 
för mig att kunna höra var Emira är) Förväntade mig att Emira 
skulle ta banan i lugn takt med tanke på värmen. Men så fort 

jag gav henne signal att börja satte hon en väldans fart, var hur 
pigg, glad och busig som helst. Det gjorde att jag kom efter 
direkt och fick försöka guida med rösten så gott jag kunde. Vi 
hade verkligen jätteroligt ihop inne på banan och hon lyssnade 
jättebra. Till och med slalom som hon kan tycka är lite tråkigt 
tog hon i full fart. När vi var vid 3:e sista hindret missuppfattade 
hon tyvärr vad jag menade och tog fel hinder vilket resulterade 
i disk. Trots det var jag hur glad och nöjd som helst och det 
var många som kom och sa att de tyckte vi gjorde en superfin 
runda! Vi hejade klart på alla PAWC ekipage innan vi återvände 
till campingen för att jag skulle få välbehövlig vila 

24:e augusti 
Efter ännu en tuff natt så försökte jag ta det lite lugnt på 
morgonen. Vi åkte från campingen vid 11.00. 12.20 började 
banvandringarna för PAWC. Idag en spansk domare, agilityklass 
som på banvandringen kändes ganska svår med många ”fällor” 
(med fällor menas att det står hinder på hundens linje men att 
hunden ska ta något annat hinder istället). Även idag kändes 
Emira jättebra, härlig attityd och gjorde sitt bästa. Även om vi 
diskade oss idag så lyckades vi med många fina och bra bitar 
av banan. Så jag kände mig riktigt nöjd ändå. Det var flera som 
kom fram efter loppet och tyckte vi hade gjort ett jättefint lopp 
och det blir jag otroligt glad att få höra. Gårdagens domare kom 
även han fram och sa att han tyckte vi gjort jättefina lopp både 
igår och idag och att han hoppas få se oss på fler tävlingar! Det 
betyder såklart extra mycket att en domare tar sig tiden att 
komma och säga att han tycker vi är jätteduktiga och gjort fina 
lopp! Vi stannade kvar och hejade fram alla PAWC tävlande Det 
var många som hade problem med dagens utmanande bana 
och diskade sig. (I agility är det vanligt att diska sig då det går 
otroligt snabbt och är så små marginaler, ofta diskar sig ca 60% 
av startfältet) Flera stycken undrade vad eurasier är 
för ras och tyckte det var väldigt bra gjort att ta sig 
såhär långt i agility med en sällskapsras (nästan alla 
har arbetande raser, framförallt vallhundar)  Vi var 
tillbaka på campingen efter 17 och helt slut alla tre då 
det fortsätter vara 30-35 grader varmt och soligt.

25:e augusti 
Vi fick ställa klockan på ringning halv 5 på morgonen, 
det var kolsvart ute och ”vägen” på campingen så 
trång att husbilen knappt fick plats. Hade oturen att 
bilar parkerat i vägen på campingen så enda sättet 
att ta sig ut var att backa hela vägen! En snäll tysk 
granne och en vaktmästare fick hjälpa oss att gå med 
lampa på vardera sida och visa pappa då det var 
mycket trångt på båda sidor. Det tog tid men tillslut 
kunde vi komma ut från campingen. Idag började 
banvandringarna för PAWC redan vid 08.00. Den sista 
tävlingen för VM var som första dagen en hoppklass. 
Jag fick jobba rejält hela vägen in i mål, några gånger 
var det ytterst nära att vi skulle diska oss Jag lyckades 
stoppa Emira i sista ögonblicket några gånger, men 
även idag var hon så glad och pigg inne på banan 
och vi hade verkligen jätteroligt! Vi gjorde 2 missar 
vilket blir 10fel, men det räckte till en 9:e plats och det kände 
jag mig otroligt glad och nöjd över. Och i totalen så slutade vi 
på en 10:e plats! Jag känner mig väldigt glad och stolt att vi 
faktiskt kan mäta oss med de bästa i världen. Då vi var tvungna 
att vara med på avslutning och sedan även ett teamleader-
möte fick vi vara kvar hela dagen. När PAWC var klara hade de 
lite pausunderhållning, en kille som dansade och alla tävlande 

som ville fick vara med och dansa. Efter det gick även finalerna 
i det vanliga klasserna. 17.30 så var det avslutningsceremoni 
(som invigningen) och medaljutdelning, det höll på till ca 19.00. 
Sedan var det teamleader-mötet vi behövde vara med på vid 
20.00. Dels var det personer som tog upp saker om helgens 
tävling och sedan en presentation om nästa års VM. Det blev 
många diskussioner så kl var över 21.00 innan vi kunde åka 
tillbaka till campingen 

26:e augusti 
Vi lämnade campingen 09.30 för att påbörja resan hemåt. Vi 
tog oss ungefär 20 mil före lunch, sedan körde vi nästan 50 mil 
till innan vi hittade en liten mysig rastplats där vi tänkte stanna 
för natten. När vi stått där ca 1h och sett några personbilar 
som verkade bete sig märkligt så kom polisen och knackade 
på. De ville varna oss för att de sker många rån under nätterna 
på rastplatser och detta ställe var lite undanskymt utan andra 
husbilar. Så sent på kvällen började vi därför leta efter ett nytt 
ställe att övernatta. Vi kunde inte hitta något bra utan fick nöja 
oss med en belyst långtradarparkering där vi ställde oss mitt 
bland alla lastbilar. 

27:e augusti 
Vi åkte 07.30 och körde hela dagen för att ta oss genom hela 
Frankrike tills vi kom över gränsen till Tyskland. Fick ställa oss på 
en vanlig parkering då varenda truck-stop var helt fulla! 

28:e augusti 
Vi åkte 07.00 på morgonen, det var mycket trafik och vägar-
beten hela dagen så det tog lång tid att köra 60 mil. Vi körde 
av motorvägen efter Hannover och hittade en liten pittoresk 
by där vi stannade på en parkering för natten. Precis nedanför 

parkeringen var det ett kafé där de hade massor av olika sorters 
glass, våfflor och crepes. Vi beställde båda våffla med glass och 
förväntade oss något likt det man får hemma. De kom in med 
varsin jättestor tallrik med 2 gigantiska våfflor och massor av 
glass och chokladsås. Det var jättegott men svårt att få i sig så 
mycket! 

29:e augusti 
Det var ett rejält väderomslag när vi kom uppåt norra Tyskland 
så under natten var det inte så många grader och regnet öste 
ner hela natten med åska och blixtar.

Under dagen åkte vi till en ställplats vid Kiel-kanalen, några mil 
från Kiel. Själva ställplatsen har utsikt över kanalen så det var 
ett jättemysigt ställe. Vi passade på att ta en promenad längs 
kanalen och åka en liten färja över till andra sidan och fortsätta 
promenaden en stund där.

30:e augusti 
Sitter och dricker morgonkaffe, pappa tittar ut över kanalen.
Då ser pappa att det kommer ett jättestort lastfartyg som heter 
Express Agility, hur stor är chansen att det ska komma en båt 
som heter Agility när vi är där?! På eftermiddagen åker vi till Kiel 
för att åka ombord på färjan. Det står 4 killar på olika ställen på 
parkeringsdäcket för att visa var fordonen ska stå. Vi behöver 
lite extra hjälp så vi får stå bredvid dörren till hissen och att det 
är utrymme att få ut rullstolen. När pappa hade hjälpt mig och 
Emira ut dröjde det knappt 3 min så stod alla 4 ”parkeringsgub-
bar” på knä och gullade med Emira. De frågade hur gammal 
valpen är!”Bara 10år” sa jag, de trodde att jag skojade med dom. 
Emira hade inte något emot det hela, njöt bara av uppmärksam-
heten och kliandet. När vi hade kommit till hytten och packat 
upp lite så gick vi till restaurangen för att ”lyxa till det” med att 
äta buffé. Det fanns massor att välja på och det var väldigt gott 
med god mat och kall öl för att njuta av sista delen av resan. 
Försöker få Emira att kissa på ”hundtoan” ute på däck innan vi 
ska lägga oss men hon vägrar, tycker bara den är jätteäcklig!

31: a augusti 
Vi gick upp och åt av den goda frukostbuffén innan vi packade 
ihop i hytten. När vi sedan kom av färjan i Göteborg åkte pappa 
längre in på parkeringarna där, tänkte inte direkt på det då 
jag trodde han skulle ställa in GPS:n eller något. Han ställer sig 
på en parkering och plötsligt öppnas dörren på min sida. Det 
visar sig vara 2st av de personer jag lärde känna på Ågrenska 
(Ågrenska ordnar vistelser på några dagar för personer med 
sällsynta diagnoser, för att man både ska få lära sig mer om 
sjukdomen men också få träffa andra med samma diagnos) 
två år tidigare. Blev extremt överraskad och väldigt glad och 
rörd att de kom dit för att fira och gratulera mig och Emira att 
vi kvalade till VM och även kämpade för att ta oss till Spanien 
för att kunna delta och sluta som topp 10 i vårt första VM. Det 
var väldigt roligt att få träffa dom igen och jag fick en jättefin 
blombukett och de hade även köpt presenter till Emira. Efter 
någon timmes pratande var det dags att fortsätta sista biten av 
hemresan. 

Det har varit ett oförglömligt äventyr som jag aldrig någonsin 
kommer glömma! Är så glad att min pappa ville ställa upp som 
assistent/chaufför så att jag kunde komma iväg och att få dela 
upplevelsen med honom. Men jag är även otroligt glad och 
tacksam över alla er som ställt upp och swishat pengar till resan 
och att Eurasierklubben ville sponsra oss! Utan er hade det inte 
varit möjligt så tusen tack allihop som hjälpt till! 

Kram Kicki och Emira
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SE26066/2018 Balder-Balder Ragnar Snöstorm

SE48536/2016 Balder-Balder Thoka Järnvilje

SE49843/2018  Belleur Destina Bb

SE39789/2014 Bonus Pop Up’s Karin Boye 

SE39786/2014 Bonus Pop Up’s Oscar Wilde

SE43292/2016 Bonus Pop Up’s Crush Limett

SE56901/2017 Bonus Pop Up’s Endless Black Charm

SE31908/2017 Bonus Pop Up’s Danties Japp

SE41134/2012  Coryana’s Mira

SE20021/2018  Essente Zuperb Zuperman

SE30525/2016  Ex Amino’s Fighting For Glory

SE15256/2017  Fridlyckans Kenzo

SE15330/2014 Just Pix Casper

SE15577/2017 Just Pix Grim

SE45222/2017 Just Pix Hedda

SE14389/2018  Ibixys Caretiza Cazimiro

SE28992/2017 Leiionspitz Kissproof Pawi

SE18556/2016 Leiionspitz Fabulous Umbra

SE59127/2017 Leiionspitz Nugget Of Metz

SE14408/2017 Leiionspitz Irresistible Roxi

SE11671/2017  Lion

SE52276/2017 Pine Garden’s El Condor Pasa

SE40278/2018 Pine Garden’s Grand Gazzol

SE27363/2018  Rocknikk’s Expects The Baseballs

SE34957/2017  Silvergläntans Betydande Fiin

SE20038/2017 Sorschies Wi Lillen

SE20037/2017  Sorschies Wi Lexus

SE20043/2017  Sorschies Wi Luna

SE24808/2018  Sorschies Wi Nalle

SE24809/2018  Sorschies Wi Nemo

SE24811/2018  Sorschies Wi Nino

SE24812/2018  Sorschies Wi Nixon

SE26214/2016 Sorschies Wi Jezzi

SE24815/2018 Sorschies Wi Nova

SE46625/2017  Sorschies X Musse

SE46627/2017 Sorschies X Meija

SE46629/2017 Sorschies X Mon Ami

SE53140/2018 Sorschies Wi O’Jessie

SE57758/2016 Sorschies Wi Kiw 

SE15261/2018  Stagnitica’s Allie

SE19606/2018 Wävlegårds Frank

SE19609/2018 Wävlegårds Flora

SE38591/2017 Wävlegårds Emrik

BPH  2019
BPH i Nykvarn 19/10

Den 19 oktober var vi 7 
eurasier som genomförde 
BPH i Nykvarn. Hundarna 
var i olika åldrar, alltifrån 
16 månader till fem år. 
Det är alltid lika roligt att 
träffa andra eurasier och 
se vilken stor variation det 
är mellan olika individer, 
både till utseende och 
temperament.

Jag fotade även några 
av hundarna, både på 
planen och utanför. Det 
var jätteroligt då ett av 
mina stora intressen är att 
fota men det var också roligt att vara med inne på planen och 
se hundarnas beteenden på närmare håll och se hur hundarna 
skilde sig åt!

Vi hade en kall men superbra dag med trevliga hundar och människor. 
Att göra BPH var roligare än jag trodde. 

Tack Maja för bra initiativ!

Men… det här med BPH, vad är det egentligen?

Du har säkert hört ordet förut och tänkt, “vad snackar de om?”. 

Det är ju faktiskt så att världen kryllar av ord som man inte 
har en aning om vad de betyder men när du har läst det här 
kommer du att ha stenkoll på vad BPH innebär och vikten av 
att göra det tillsammans med din hund. Vi börjar från början! 

Vad står BPH för och vad innebär det?

BPH är en förkortning för Beteende- och personlighetsbeskrivning 
hund och innebär helt enkelt att man utsätter hunden för situationer 
som förekommer i vardagen och får en 
tydligare bild 

av hundens mentalitet och personlighet. BPH är öppet för alla 
hundar över 12 månader och hunden ska ha uppnått den åldern 
på BPH dagen.

Hur förbereder jag mig och min hund inför BPH?

BPH är inget man förbereder sig inför egentligen. Det 
är till för att se hur hunden reagerar i olika situationer 
och om man då har tränat på momenten bedöms ju 
inte hundens naturliga reaktioner. Däremot kan det 
vara bra om hunden kan koncentrera sig någorlunda 
i nya miljöer och gå i koppel. 

Om din hund är van vid olika miljöer, kan gå i koppel 
och har träffat på främmande människor förut är 
det bara att köra!

utförande

Under ett BPH kommer du och din hund att träffa flera olika 
personer bl. a. beskrivaren och testledaren. Testledaren kommer 
att berätta för dig som förare vad som kommer att hända, vad du 
ska göra och kommer även delta i några av momenten. 

Hunden kommer bl. a. att utsättas för en överraskning där en 
silhuett av en halvfigur reses upp några meter 

framför hunden som tillsammans med dig eller annan förare 
kommer gåendes. Här kommer beskrivaren titta på hur hunden 
reagerar och hur kraftigt. Blir hunden arg, rädd eller glad? Hur lång 
tid tar det för hunden att ta kontakt med silhuetten och behöver 
hunden din hjälp för att våga sig fram? Här bedöms också hundens 
nyfikenhet, alltså hur nyfiken den är på att undersöka silhuetten.

Din hunds matintresse, leklust och kontaktbenägenhet kommer 
också att bedömas.

Ett BPH består av åtta olika moment varav ett, skott, är valfritt. 

Om man väljer att genomföra BPH med skott kommer två skott 
att avlossas ca 50 meter ifrån dig och din hund. Ett skott när ni är 
i rörelse och ett när ni står stilla. Även här kommer beskrivaren 

BPH, vad är det? 
Genomförda BPH from 19-01-01 tom 19-10-29

antal 43 st

För att få en jämförelse, så har from 2010-01-01 tom 2018-01-01 
78 st eurasier totalt BPH beskrivits.

SvEuk började juni 2018 att betala tillbaka 200 kr per varje 
genomförd BPH beskrivning till alla eurasierägare med 

medlemskap i klubben.
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att titta på hundens re-
aktioner. Blir den rädd, 
osäker, förväntansfull 
eller bryr den sig inte 
överhuvudtaget?

Du kan läsa mer om de 
olika momenten, vad 
de innebär och hur 
de genomförs på SKK 
under ”Uppfödning” 
och sedan ”Mentali-
tet”. Tryck sedan på 

”BPH” och ”Momenten i BPH”.

Det sista beskrivaren gör är att sammanfatta din hund muntligt 
för dig som ägare och du har möjlighet att ställa frågor.

Några dagar efter beskrivningen kan du se din hunds resultat på 
SKK Avelsdata.

Varför ska jag göra BPH med min hund?

Det viktiga med din hund är inte utsidan, det är precis som på 
oss människor insidan som räknas! Vi kan inte ha 
aggressiva hundar 
eller hundar som är 
livrädda för allt och alla. 
Även om eurasier är en 
reserverad ras måste 
våra hundar klara av 
vardagliga situationer 
för att både vi och hun-
darna ska må bra och 
trivas i varandras sällskap. 
En eurasier ska inte vara 
rädd och obekväm i so-
ciala sammanhang. Det 
är vårt ansvar att se till att 
det blir så och det gör vi 
bl. a. genom socialisering 
när vi får hem våra valpar 
men det gäller ju även att 
göra det med den vuxna 
hunden också. 

Jag vet att socialisering är 
en viktig och stor del av en 
eurasiers uppväxt men i vissa fall hjälper inte socialiseringen hur 
mycket man än försöker. Det kan bero på föräldrarna till hunden 
eller bara på hunden som individ.

Om föräldrarna är reserverade är det större risk att valparna 
också blir det medan det är större chans att få sociala valpar om 
föräldrarna är sociala. Genom att göra BPH får man en tydligare 
bild av hunden och ju fler som gör BPH, desto bättre mentalitet 
kommer vår underbara ras att få.  

Med hjälp av BPH kan vi följa mentaliteten i linjerna och undvika 
att avla på individer med en oönskad mentalitet. 

Det som är 
bra med BPH är att du får en utbildad beskrivare som 
tittar på din hunds reaktioner på ett betydligt noggrannare sätt 
än vad du som ägare gör. Om din hund skäller i en situation kan 
beskrivaren se varför hunden skäller, om den skäller för att varna, 
för att den är rädd, glad eller arg. Beskrivaren tittar då på din hunds 
kroppsspråk och bara av att veta varför din hund skäller får du 
en mycket tydligare bild av hunden! Är den trygg eller otrygg?

Det jag menar är alltså att du lätt kan missförstå hundens beteenden 
och kan på så sätt föra över oönskad mentalitet på avkom-
morna eller helt enkelt gå miste om en perfekt mentalitet!

En god mentalitet hos våra hundar är det absolut viktigaste 
oavsett om det gäller avel eller inte! Din hunds mentalitet 
spelar roll hela tiden, även när ni är hemma eftersom en 
osäker och osjälvständig hund inte kan koppla av på samma 
sätt som en trygg och självsäker hund. 

Så, för att alla ska må bra är det minsta du kan göra att 
anmäla dig och din hund till BPH när hunden är mogen 
för det.

Hur anmäler jag mig och min hund till BPH? 

När du känner att du och din hund är redo att göra 
BPH är det bara att anmäla. Du hittar BPH- arrangörer 
på SKK under ”BPH” och ”Hitta arrangörer och anmäl”. 
Där finns olika arrangörer indelade i olika län så att du 
enkelt kan välja ut vilka som kan vara aktuella för dig! 

Att göra BPH kostar mellan 700–900 kr och för dig som gjort BPH 
i år, glöm inte att skicka in kvittot till Eurasierklubben 
och få 200 kr tillbaka!

stora framsteg

I år har vi gjort stora framsteg när det gäller genomför-
ande av BPH. Det är hela 43 st eurasier som gjort BPH 
i år och det är många fler än det varit tidigare! 

Det tidigare rekordet för genomförda BPH var från 
2016 när 25 eurasier genomförde det. 

Varför göra BPH?
Jag fck frågan om varför jag har pushat mina valpköpare att göra BPH och ska kort berätta varför.
För mig är det ett sätt att med nya ögon se hur min hund reagerar på olika saker. 
Jag får inte med en blick eller ord hjälpa hunden utan ska hålla mig helt neutral. 
Det är väldigt intressant att se hur hunden faktiskt söker förarens hjälp mycket mer än vad man tror.
Du får se hur hunden reagerar på skrammel, främmande personer, upp”flygande” figurer osv.. Det hjälper dig i din vardag att veta hur hunden kan reagera om något sådant händer. Du får också veta om din hund har några speciella rädslor som du kanske behöver jobba med för att hunden ska må så bra som möjligt.Man hjälper också rasen i sig att kunna visa upp hur våra hundar rea-gerar. Eurasiern har ibland ett rykte om sig att vara rädda och aggressiva. 
SSUK kommer under två år att be domarna att bedöma temperamentet extra noga. BPH är ett annat sätt att visa hur våra hundar faktiskt är. 
BPH är ett relativt nytt sätt att testa på och vi behöver få in många hundar för att kunna få en helhet på rasen.
Så under året så har jag peppat mina valpköpare att göra ett BPH på sina hundar och jag är glad att säga att många har nappat på det. Och fler kommer under 2020 hoppas jag .

Vid pennan: Kicki Svalin

År 2017 var det bara 10 st men 2018 gick det uppåt igen då 16 
fluffisar gjorde BPH!

Jag skulle vilja säga ett stort TACK till alla er som har genomfört 
BPH med era hundar och ett stort GRATTIS till Kicki på Sorschies 
kennel där hela 14 eurasier genomfört BPH i år! 

Text: Fannie Rydell i samarbete med Maja Ärleborg

Foto: Fannie Rydell



14 EurasiErbladEt #4 2019 EurasiErbladEt #4 2019 15

Alle har fått med seg alt om denne 
hundesykdommen som var i Norge, og 
hvor jæ… den var. Den kunne i verste 
fall ta livet av hunden, og det kunne gå 
veldig fort. 

Vi har sett bilder, og vi har lest historier til 
mennesker som har stått midt i det, og vi 
venter og venter, og håper at de snart skal 
finne svar på hva dette skyldes… Jeg tror 
de fleste av oss sjekket oppdateringene 
flere ganger om dagen, for å se om de 
hadde funnet ut noe mer.. 

Jeg tenker på alle som har fikk denne 
dritten inn på livet, de som har sett sin 
hund bli syk, og ikke minst de som har 
mistet hunden sin til denne sykdommen. 

For jeg kan virkelig sette meg inn i 
deres situasjon, da jeg selv havnet midt 
i elendigheten med min godgutt, Benji. 
Her er hvordan jeg opplevde noen av de 
tyngste døgnene i mitt liv som hundeeier. 

Glade og fornøyde kom vi hjem fra en 
liten ferietur i områder rundt Ålesund, 
Otta og Trondheim, og vi hadde kun vært 
hjemme å hentet premier og utstyr til det 
årlige Nord-Norske treffet her nord. Vi var 
nesten fremme, da vi hørte på radioen 
om hunder som hadde omkommet av 
en ukjent årsak, og jeg sjekket fort ut 
medier om mer info. Det bare økte på 
med tilfeller, info og anbefalinger om 
hvordan man skulle forholde seg rundt 
dette. Etter et døgn, og med stadig flere 
hunder som ble syke, og døde, kom jeg 
frem til at treffet måtte avlyses. Dette var 
det full forståelse for blant de som hadde 
meldt seg på. Vi valgte a like vel og bli på 
plassen, da vi hadde noen dager fri, og vi 
fikk selskap av et noen flere som valgte 
og komme en liten tur tross sykdommen 
som herjet. 

Så på fredag kveld.. Benji kastet opp 
kveldsmaten sin, og automatisk sjek-
ket jeg den for blod, men det så ikke ut 
som noe annet en at han kanskje hadde 
spiste litt for fort, og at en hund kan kaste 

opp en eller annen gang, er jo heller ikke 
unormalt.. Men utover natten vekker han 
oss flere gangen med at han kaster opp 
slim, syre og skum.. Fortsatt ingen tegn 
til blod, så vi tenker at han må ha spist 
for mye gress igjen.. Mellom kl. 04.00 og 
07.00 på lørdag morgen, kastet han opp 
flere ganger, men så kom det ikke mer. 

Han ble med på morgenturen som vanlig, 
og det var ingen tegn på at han var syk.. 

Men så skjer det.. Lørdag formiddag begyn-
ner han å sikle, og han var veldig slapp. Jeg 
merket fort at han ikke var som vanlig, og 
når han viste tegn til at han måtte gjøre 
fra seg, tok jeg båndet på, og vi gikk kun 
et lite stykke vekk fra vognen.. Det var da 
helvete virkelig startet.. Blodet sprutet, og 
jeg forsto med en gang, at han hadde fått 
i seg den dritten de snakket om på radio 
og i sosiale medier.. Jeg kjente panikken 
grep rundt hjertet, og jeg gikk rundt meg 
selv noen ganger før jeg klarte å puste 
slik at jeg fant ett telefon nummer til en 
veterinær. Nærmeste var to timers kjøring 

unna.. Minuttene fra blodet rant og til jeg 
hadde avtalt med veterinæren at vi var 
på tur gikk så utrolig sakte, men det tok 
ikke lang tid.. På turen får vi høre at det 
hadde vært en bilulykke, og det finnes 
selvfølgelig ingen omkjøringsmulighet.. 
Vi fortsatt bare, og veien var heldigvis 
ryddet innen vi nådde dit. 

Vel fremme hos veterinær, ble han satt på 
tilførsel av væske, og prøver av avføringen 
ble tatt.. Gutten min ble mer og mer slapp, 
og det var som han skjønte at noe var 
veldig veldig galt. Etter noen timer hos 
veterinæren, kom vi oss bort til hotellet 
hvor jeg og Benji skulle overnatte, og 
jeg hadde avtale med veterinæren på 
at om han ble dårligere, måtte jeg ringe. 

Benji var ute flere ganger, og det kom 
kun blod, og han ble mer og mer slapp. 

På natten, ute på en av turene, ville han 
plutselig under en hekk, grave seg en 
grop, å legge seg.. Jeg kjente hjerte mitt 
holdt på å dø.. Tankene gikk.. Er det med 
hunder som med mange ville dyr.. At de 
vill grave seg en grop for å dø? Tankene 
var mange. Jeg ble livredd, men jeg klarte 
å holde fokus på Benji, og med sakte 
og rolig tempo, fikk jeg han med meg 
inn på hotellet igjen. Jeg lå på gulvet 
sammen med ham, og jeg strøk ham 
på brystet, og hodet, snakket med ham, 
og tårene rant og rant.. Plutselig legger 
han labbene rundt armen min, som om 
han ville holde meg fast, og han kikker 
meg rett inn i øynene.. Det kjentes ut 
som han tok farvel med meg.. Jeg gråt 
stille sammen med ham, strøk ham over 
hodet og sa han ikke fikk lov til å reise over 
regnbuen enda.. Han måtte bli hos meg 
i mange mange år.. Vi har jo så mange 
turer vi skal på, opplevelser vi skal ha 
sammen, reiser i inn og utland, og hvem 
vet, kanskje en flott dame vil treffe ham 
også etter hvert.. 

Man kan si hva man vil, men at hunder 
forstår oss, kanskje ikke ordene, men 
følelsene våre, ja det er jeg helt sikker på.. 
Benji lå lenge og bare kikket på meg, så 
fant han roen, og sovnet med labbene sine 
rundt armen min. Der sovnet vi sammen, 
og kl. 5 på morgenen ville han ut igjen.. 
Fortsatt blod.. Jeg syntes å merke litt 
mer energi hos ham, men når klokken 
ble rundt 12, så måtte jeg igjen ringe 
veterinæren. Han gjorde igjen fra seg 
rett før vi gikk inn, og til min fortvilelse, 
så var det fortsatt blod. Blod, men jeg la 
merke til at den hadde endret litt farge, 

så håpet steg. Han fikk nå mer veske, 
kvalmestillende, samt antibiotika.

Mandag morgen, og vi var endelig 
hjemme.. Det hadde roet seg litt med 
blodig avføring, og vi dro til vår lokale 
veterinær. De hadde fått beskjed dagen 
før om vår situasjon, og de ville følge oss 
opp videre. Det ble mer veske, glukose, 
antibiotika, og litt suppe lignende mat, 
gitt med sprøyte og CaneCura Pro, så er 
han endelig på bedringens vei. 

Jeg er så utrolig takknemlig for at jeg 
fikk beholde gutten min, og jeg tenker 
mye på de som ikke har vært like heldige. 

Dette er en skummel sykdom, og jeg 
håper av hele mitt hjerte at de finner ut 
hva det er, og hvorfor enkelte hunder 
blir affisert. 

Ikke vent for å se hvordan ting utvikler 
seg om hunden din blir syk. DU kjenner 
din hund best, og DU er den som først 
forstår om det er en unormal oppførsel 

på din hund.. Alle minutter kan være 
avgjørende. 

Vi fikk svar på avføringsprøven, en uke 
etter den ble sendt inn, og han var affisert 
med den bakterien, og det var RIKELIGE 
funn i prøven.. Så han var ordentlig syk.. 
Om han sitter og tigger ved siden av meg 
nå, så javel… Hans litt sjarmerende og 
rare måte å tigge på, er faktisk en av de 
tingene jeg ville savnet om jeg hadde 
mistet ham.

Men han er her med oss, og vi skal kose oss 
resten av høste og vinteren, og vi skal ha 
mange flotte turer sammen Benji og jeg. 

Ha en flott høst og vinter, og kanskje vi 
treffer noen av dere på en utstilling også 

Trude og Benji  (Mo i Rana, Norge)

Benji og når han ble syk
Hundesykdommen , og min opplevelse med den
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Titeltavlan
Int. UCH

N SE FIN NORDISK UCH

Risan Gårdens Rex (Benji)

Benji bor i Norge, Mo i Rana, sammen med mor, far og Chila (DaQeila’s Syringa).

Han er verdens herligste å tålmodige kosebamse  å det beste han vet er å være på vår stuga 
i Tärnaby. Han er glad i mat, AL mat, bryr seg ikke om andre hanhunder, og han hilser på 

alle mennesker han møter, og noen får mer oppmerksomhet en andre. Benji har to døtre i 
Danmark 

Stolta ägare: Trude Svarttjønneng, Mo i Rana

FI UCH NO UCH SE UCH

Leiionspitz Midsummer Nikki

SE43089/2017

  Ny titel: SE UCH  FI UCH  NO UCH

FI UCH SE UCH 
Sorschies X Mikko

SE46623/2017
Ny titel: SE UCH FI UCHRLD N

Blondie

SE30646/2013

Ny titel: RLD  N

SE JV-16 SE UCH

 EX Amino´s Enchanted By The 

Rainbow

SE45698/2015

Ny Titel: SE UCH

NO JV-18 Nord JV-18 Nord UCHSorschies X Musse
SE46625/2017Ny titel: FI UCH NORD UCH

FI UCH RLD N SE UCH

Wirosas Abra

SE12992/2015

Ny titel: RLD  N

FI UCH SE UCH SE VCH

Bonus Pop Up´s Oscar Wilde

SE39786/2014

Ny titel: SE VCH FI UCH

SE UCH

Sorschies X Meija

SE46627/2017

Ny titel: SE UCH

C.I.B. FI UCH NORDIC CH RLD N SE VCH SE&NO UCH 
Leiionspitz Amazing Zeppelin

SE 23791/2014
Ny Titel: Nordic CH

Här presenteras hundar som fått nya titlar: 1 maj till 25 augusti 2019

SE UCH

Just Pix Grim

SE15577/2017

Ny titel: SE UCH

RLD  F

Lovely Megan´s Julia Roberts

SE47021/2013

Ny titel: RLD   F
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EURASIERbladets

redaktion önskar er alla

en God Jul & ett Gott Nytt År

Jag heter Fannie och är en djurälskande tjej på 15 år. Jag skulle 
beskriva mig själv som en självsäker och positiv tjej som vet vad 
hon vill. Jag bor i Eskilstuna med min mamma, lillasyster, eurasiern 
Nocco och våra tre katter. Nästa år är det dags för gymnasiet 
där jag kommer att gå naturinriktning för att kunna läsa vidare 
på högskolan till veterinär. Jag har sedan jag var i femårsåldern 
drömt om att bli veterinär och djur av alla dess slag har alltid 
varit en stor del i mitt liv. 

Nocco, 16 månader, är min första hund och det finns inget bättre 
än en lång och solig morgonpromenad i skogen om Nocco och 
jag får bestämma.  

Vi åker mycket på utställningar men när vi inte gör det tillbringar 
vi mycket tid med familj och vänner, gärna vid vår sommarstuga 
vid Mälaren. På vintern åker vi gärna till fjällen där jag tillbringat 
mycket tid under min uppväxt.

Jag ser fram emot att vara en del av redaktionen och att läsa om 
alla äventyr ni varit med om eller bara titta på era fantastiska 
bilder ni skickar in på era fluffisar!

Fannie Rydell

Ny i redaktionen
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      rockNikk’s Expects The Baseballs (Winston)       
      Foto: Jenny Ekman

  

      Leiionspitz Lovely lyvan

      Foto: Lisbeth Åberg

  

      Leiionspitz Lucky Ophelia (Lexie)       

      Foto: Jens Bergström

  

      Lovely Megan’s Nicolas Cage
      Foto: Suzanne Melchersson
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Kitune´s LoveLy Freja

EurasiErbladets cEntErfold
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Fozzy och Ziggy (Far och son)

  Foto: Sara Åsberg  

Foto: Daniel Hultman

Twin Dogs Believe In Friendship (Nino)
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Så kom den där dagen man fasar för när sin 
bästa vän går bort, vår lilla Zenta somnade 
in 14 år gammal. Vi hade sagt att vi inte 
skulle ha någon hund för vi skulle aldrig 
få en så snäll och trevlig hund. Dagarna 
gick och det kändes tomt. Dagar blev 

veckor och till sist kom en 
av sönerna hem och sa: ”mamma detta går 
inte vi måste ha en hund det är så tomt här 
hemma”. Det var så skönt att få höra de där 
orden som jag också kände. När vi väl satt 
oss ner och pratade så ville hela familjen 
ha en hund, vi är ju trots allt sex personer 
och alla måste vilja. 

Japp då var beslutet fattat, men vad 
skulle passa oss bäst? Vi var överens om 
att vi ville ha en hund som tycker om att 
vara med sin familj och tycker om att gå i 
skogen och att vara med oss. Jag började 
leta på SKKs hemsida där alla raser finns 
och där fanns hur mycket som helst. Jag 
fastnade för just eurasiern för att den är 
så vacker. Jag läste 

om den och tyckte den påminde väldigt 
mycket om chow chow som jag hade när 
jag var liten. Jag talade om för familjen vad 
jag hittat och de tyckte det lät bra, men 
var hittar man en valp nu på direkten? Jag 

letade på nätet och till 
sist hittade jag Järpéns 
Puppies  som inte fanns 
allt för långt ifrån... och 
där fanns det valpar. 
Jag skrev till Kristina 
och berättade om oss 
och hon hörde av sig. 
Det visade sig att det 
fanns en valp kvar, en 
svart om vi ville men 
vi skulle komma och 
hälsa på för hon ville 
träffa oss innan. 

Jag och min dotter 

åkte dit och vi var 
så förväntansfulla och 
nervösa. Tänk om vi 
inte passade för denna 
lilla valp och vi fick 
ett nej. Men så fort vi 
öppnade dörren så 
kändes allt så enkelt 
och alla bitar föll på 
plats. Så fort Moa 
och jag satte oss hos 
valparna så kom just 
"vår valp" till oss bara 
sådär. Då sa Kristina 
”valpen är er, hon gick 
till er med en gång så 
detta är meningen”. 
Förstår ni 

hur glada vi 
blev? Äntligen 
en hund!!! Och 
vilken hund 
alltså. 

I januari 2017 
hämtade vi 
hem vår lilla 
guldklimp, 
vår Enya! Jag 
måste säga 
att hon är 
så härlig på 
alla sätt och 
vis, hon 
är väldigt 

rastypisk. Hon älskar när 
hon får följa med oss och 
kolla på fotboll, alla får 
klappa henne och hon få 
vara lite i centrum. Vi är 
mycket i skogen och hon 
kan vara lös där och springa 
helt fritt, hon älskar det. Enya 
var lätt att få rumsren, det 
tog inte alls lång tid med det 
och vi var också duktiga på 
att gå ut med henne så fort 
hon lekt, ätit eller sovit. Ibland 
kan Enya vara lite blyg och 
det är inte alltid hon går fram 
till alla som kommer in till oss. 
Jag kan tycka att det är ganska 
skönt att de inte bara rusar 
fram, det är ju inte alla som gillar det. Enya 
är väldigt lättlärd och väldigt följsam när 
hon får bestämma.. Det tycker jag att man 

har läst 

bland många eurasier att det är just när 
de får bestämma. De är väldigt envisa av 
sig. Det är inte alltid de kommer när man 
ropar! 

Vi började fundera lite på om vi skulle ha 
en till hund så att Enya skulle få någon 
kompis som hon kunde busa och bara få 
vara med. Det skulle nog stärka hennes 
blyghet tänkte vi. Vi började kolla efter 
en eurasier till och hittade Wirosas Kennel 
som finns här där vi bor, tänk så konstigt 
att vi inte ens visste om den. Jag ringde 
och pratade med  Ann-Charlotte och 
de hade valpar på g. Vi tingade en, en 
liten Layla. Lika bedårande vacker som 
Enya men inte helsvart utan svart med 

Enya och Layla

tantecken. 
När vi talade om för släkt och vänner så sa 

de att det skulle aldrig funka med en hund 
till så tidigt, det är vansinne att skaffa valp 
så tidigt. Men jag tänkte att herregud det 
kan väl inta vara så hemskt det måste väl 

bero på hur man är med sina djur. 
Sagt och gjort vi fick hem Layla i 
slutet på maj, då var Enya 1,5 år. 
Och jag ska säga er att det är det 
bästa vi gjort. De älskade varandra 
sen första dagen det har aldrig 
varit något överhuvudtaget, det 
kan ju komma förstås. Layla är raka 
motsatsen till Enya. Hon är sprallig, 
full med bus och kan inte sitta still. 
Enya däremot älskar att ligga och 
gosa och dra sig och bara ta det 
lugnt och skönt. Vem vet, det kanske 
är därför det funkar så bra med dem. 

Layla älskar också 
att vara med på 
fotboll. När vi är 
iväg med dom så 
är det så roligt för 
då vaktar Enya på 

Layla och ser till så att hon 
har det bra och hon följer 
henne hela tiden. Det är 
så fantastiskt att se hur 
omtänksamma de är vid 
varandra! Layla kan man 
alltid kalla in med hjälp av 
godis. Hon är så matglad så 
lite prassel i fickan och Layla 
sitter direkt vid fötterna hos 
en. Ja det är verkligen en 
fröjd med dessa hundar man 
får aldrig tråkigt och de följer 
med på precis allt. När man 
är ute och går med dem och 
man möter andra hundar eller 

människor så skäller de aldrig! 
Jag tycker verkligen att dessa 
hundar är så underbara och två 
hundar tycker jag inte har varit 
jobbigt att ta hand om. När de 
fäller så får man borsta dem 
lite mer och dammsuga med 
förstås men vad gör det när 
de är så härliga att ha. 

Det jag tycker  är så skönt när 
man köpt en hund från en 
kennel så är just att uppfö-
darna alltid finns för en. Jag 
har kunnat be både Kristina 

och Ann-Charlotte om 

tips och råd. 
De påminner 
mig även 
när de ska 
röntgas och 
när det är 
dags för 
sprutor, 
det tycker 
jag känns 
skönt att 
de finns 
för mig/
oss. Men 
tänk vilka 
fantastiska 
hundar det är, jag är mållös varje dag 
jag tittar på dem. Jag tycker verkligen att 
det är en bra familjehund som verkligen 
finns för sin familj! Alla ni som 

går i hundtankar och inte riktigt vet vad 
ni vill ha så kan jag rekommendera denna 
härliga, underbara, glada, goa och mysiga 
eurasier. Men jag får tacka min Simon för 
att han talade om vad vi behövde och 
tack för förtroendet Järpéns Puppies 
och Wirosas Kennel. Jag hoppas att vi får 
många lyckliga dagar med våra härliga, bu-
siga, underbara  och vackra Enya Järpéns 
Puppies Dike Of Oscar och Layla Wirosas 
Early Glory. Ta nu hand om era fina hundar.

Kram Camilla Bjällebo. 
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Helgen den 13 - 15 september hade vi återigen en helt fantastisk 
eurasierhelg. Den 6:e i ordningen och det finns inga som helst 
tecken på slentrian inte utan vi hade till och med ett rekord med 
hela 53 anmälda eurasier . Även vädret var med oss från start 
denna gång, dock var det väldigt blåsigt hela helgen, något 
som gjorde att söndagsmorgonen fick en rivstart då partytältet 
behagade att ge sig iväg till de ”sälla jaktmarkerna” . 

Lördagens aktiviteter startade med att Anna 
Frisk återigen höll i aktiviteter. Aktiviteter som bl.a innehöll kontakt- 
och lekövningar, hundmöten och ”tvångs-mys”. Ja det är minsann 
ingen semester att vara på en eurasierhelg, varken för två- eller 
fyrbenta, om någon nu trodde det? .

Vid tolv var det lunchdags och ett ypperligt tillfälle för alla att 
mingla runt, testa agilitybanan eller bara ta det lite lugnt en stund 
för vid ettiden var det dags för nästa aktivitet. Det var en mycket 
intressant och givande föreläsning på ämnet ”första hjälpen” av 
veterinär Lone Olesen. 

Framåt eftermiddagen var det då dags för den årliga skojutställningen 
”Överlidahunden”, eurasierhelgens stora och prestigefyllda event! . 

Eurasierhelgen 2019 i Överlida
En rolig utslagstävling där allt fokus främst ligger på att ha kul med 
sin hund och i år hade vi tre klasser som slutade så här:

Bästa Valp – Sorschies Wi Qylo

Bästa Vuxen – Sorschies X Musse

Bästa Veteran – Teddywood´s Zacco By Art

   
 

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

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

Hoppas vi syns nästa år igen, den 7:e i raden, och planerna är 
redan i full gång. Föreläsare på ett mycket spännande ämne är 
redan bokat och om allt går i lås så kommer vi att byta plats till 
ett ställe där vi inte är så väderberoende längre utan kan göra alla 
aktiviteter inomhus om nu vädret mot all förmodan inte skulle 
vara med oss .

Jeanette & Hasse Dyberg

Hugos Äventyr
Hej på er! 

Här har det hänt saker sedan sist! Först så har matte och husse packat 
en massa kartonger och kört iväg med dem och några möbler. Det 
har varit folk här hemma och fotograferat (fast inte mig!) och så har 
de packat ännu fler kartonger och kört iväg med. De har packat 
jättemånga fler kartonger med saker och så åkte vi till ett nytt ställe. 
Jag har visserligen varit där ett par gånger, en gång var det en Bonzo 
där (jag passade på att äta upp hans mat som stod framme i köket!) 
och en gång var vi där med två av mattes barnbarn. Nu lämnade 
husse matte och mig och sedan kom han tillbaka efter ett par dagar 
och dagen efter kom det två lastbilar med alla våra möbler och alla 
de där flyttkartongerna. Vi har tydligen flyttat till ett nytt hus, i Ärla. 
Nu håller matte och husse på att ställa ut möbler och flytta hit och 
dit och packa upp alla dessa kartonger – man blir så trött!

Vi var och tittade på det gamla stället för ett tag sedan, matte skulle 
jobba så husse och jag sov över där, jisses så tomt det var! Vi var där 
igen häromdagen och jag passade på att prata med min kompis 
Embla, hon som bor uppe på berget. Det var ett tag sedan sist  och 
nu fick jag inte ens ha kvar mina skålar med vatten och mat, matte 
plockade ner dem i en kartong! Nåja, på vårt nya ställe har jag en 
mycket större trädgård som jag kan springa runt i och det finns både 
skog och landsvägar här. Det bor några andra hundar här i kvarteret 
och dem skäller jag lite på emellanåt, ja man måste ju berätta att man 
flyttat in och man måste ju svara när man blir tilltalad! Lite längre 
bort bor det hästar, de var läskiga i början men man vänjer sig. Vid 
hästarna, där bor Ines – min nya kärlek! Tänk så snygg hon är!

I mitt nya hus, på övervåningen, finns ett speciellt fönster som går 
hela vägen ner till golvet så jag kan ligga där och spana på vad som 
händer på gatan utanför. Så himla praktiskt. Snyggt jobbat, Bonzo!

Kommer ni ihåg det där konstiga som hände med klockan i slutet på 
mars? Nu har det hänt igen, fast tvärtom! Nu får man lära om igen, 
och både promenader och mat serveras en timme senare, kan inte 
människorna bestämma sig?

Där vi bodde förut, där lämnade husse och matte mig ensam emellanåt 
när de skulle iväg och handla och så, men här får man tydligen inte 
vara ensam. Varje gång de ska handla så ska jag åka med  och sitta 
bak i buren medan de handlar. Jo, det finns ett ställe där man får ta 
med sig hunden in i butiken, men det har jag inte fått prova ännu. 
Kanske vågar de snart lämna mig ensam här, jag vet ju att det är här 
vi bor – alla mina saker finns ju här, och matte och husse. Just det, 
det finns några katter i området och några av dem har fått för sig att 
klampa in i min trädgård men det gör de nog inte om igen. Så fort jag 
hörde den första satte jag full fart och hade det inte varit en grind i 
vägen så vet jag inte hur det hade slutat!

Det finns ju en bra grej med att matte och husse varit så upptagna   
det är att min päls får vara i fred. Och det behövs ju ändå inte, även 
mina nya grannar tycker jag är så fin i pälsen! Ojdå, hej då, jag ska 
upp och titta lite i fönstret, matte kommer med borsten!

Trick or Treat? I’ll take a treat for every trick!

Hugo

Hugo   Foto: Sven Wallén
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Bittebits Ænzo

Foto: Ida Olofsson   

      Cool surprise Praktfulle Diezel       
      Foto: Julia  Isaksson

  

      Leiionspitz Pearless Kaili (Molly)
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Söndagen den 20e oktober var det en Eurasierträff strax utanför 
Bräkne-hoby i Blekinge. Träffen var vid den natursköna Salsjön, en 
trevlig och lättillgänglig naturupplevelse som passar alla. Vädret 
var krispigt och milt med lätt regn i luften, det vill säga en perfekt 
dag för hundbus.

Närvarande var Bingo, Alma, Frasse, valpen Disa och lillvalpen 
Aska. Eurasier i alla åldrar, men det spelade ingen roll alla kunde 
vara med och leka. I täten var Bingo och Alma som sprang som 
raketer, en bit bakom var Disa som inte riktigt han ifatt och höll 
sig på lagom avstånd när Alma och Bingo lekte. Men det ändrades 
när Aska kom, då var helt plötsligt inte Disa långsammast och det 
märktes att det gillades.

Dagen bjöd på en vacker promenad runt Salsjön, bad för lekande 
hundar och avslutades med grillning och fika.

Bild och text: Robert Carlström

Eurasierträff i Blekinge

Vilken dag! 

Den 12 oktober hade vi en superhärlig träff med våra fluffisar i Kronskogen 
i Eskilstuna. Vi blev 10 fluffisar och 18 tvåbenta som hade jättetrevligt med 
korvgrillning och en massa hundbus.

Vi började med en mysig promenad genom skogen innan vi kom till fårha-
garna som var perfekta att släppa våra fyrbenta fluffisar i.

Alla hundarna kom bra överens och de hundar som inte kom överens i koppel 
skötte sig utmärkt när de var lösa vilket var jätteroligt att se!

Efter bus i hagen började tungorna hänga på fluffisarna och magarna kurra 
på oss tvåbenta, så då blev det grill! 

En mycket lyckad och mysig dag med fint väder och glada hundar och 
tvåbenta. Även elden fick vi igång.  Detta ska vi snart göra om! 

Text och Foto: Fannie Rydell

Eurasierträff i Kronskogen
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  Foto: Menno Visser

Ibixys Biancozy Ebbe

Foto: Ronja Lindsköld

Euphoria van Disse kaante Kuunder

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 hälsoregister 
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 hälsoregistret 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 

                                                                                 Foto: Sanne Ek

Lovely Megan’s Steve McQueen, Lovely Megan’s Suzanne Bengtsdotter och Lovely Megan’s Sophie Turner          
Foto Suzanne Melchersson
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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

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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Här kan du sätta in en 
minnesannons om din  
eurasier har gått bort.  

Den kostar inget och är en 
¼-sida.

 
En bild, hundens namn, datum 

för när den var född och 
avliden samt ägarens namn.

 
Sista datum att sända in din 
annons för nästa nummer är 

1 februari.

 
Du behöver inte göra 

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

In memoriam
Runa

Vårt älskade busfrö, full av kärlek, 
omsorg och alltid vid vår sida.

Vår tid tillsammans blev alldeles för 
kort, vi saknar dig oerhört mycket vår 

trogna vän.

 2018-10-16 – 2019-11-05

Älskad och saknad av många.

Michelle, Sandra och Tuva 



36 EurasiErbladEt #4 2019 EurasiErbladEt #4 2019 37

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

Fridlyckans Danish Delight 
(Nancy)

Foto:  Laila Andersson
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Reg.nr   Hundnamn      Kön HD ED Patella  
SE19437/2019  Argos De Sweet Ohana    H B 0 ua  
SE26067/2018  Balder-Balder Vildur Snöstorm   H A 0 ua  
SE49843/2018  Belleur Destina Bb        T   ua  
SE56901/2017  Bonus Pop Up´s Endless Black Charm       T A 0 ua  
SE56899/2017  Bonus Pop Up´s Endless Black Love      H A 0  
SE43990/2018  Chikaraspitz All About Arya       T A 0 ua  
SE20021/2018  Essente Zuperb Zuperman       H B 0  
SE32006/2018  Ex Amino´s Guardian Of The Horizon       H A 0 ua  
SE32004/2018  Ex Amino´s Guardian Of The Orion      H A 0  
SE32003/2018  Ex Amino´s Guardian Of The Universe      T B 0  
SE47869/2018  Ex Amino´s Honouring The Prince      H   ua  
SE47868/2018  Ex Amino´s Honouring The Queen      T   ua  
SE59776/2017  Gottbols Alfons        H A 0  
SE14385/2018  Ibixys Caretiza Carizio    H A 0  
SE14388/2018  Ibixys Caretiza Cazanova       H B 0  
SE14389/2018  Ibixys Caretiza Cazimiro       H B 2  
SE45783/2018  Järpéns Puppies Greta Of Baloo      T A 0 ua  
SE43095/2017  Leiionspitz Midsummer Nea       T A 3  
SE59132/2017  Leiionspitz Nugget Of Myza       T A 0 ua  
SE15962/2018  Leiionspitz Peerless Kian       H  0  
SE33743/2018  Lovely Megan´s Reese Witherspoon      T A 0 ua  
SE43746/2018  Nella      T A 1 ua  
SE48188/2018  Pine Garden´s Aurora    T  0  
SE52277/2017  Pine Garden´s Easy To Love       T A 0  
SE34279/2017  Pine Garden´s Neptun    H   ua  
SE24809/2018  Sorschies Wi Nemo    H B 0 ua  
SE24810/2018  Sorschies Wi Niko        H B 0 ua  
SE24811/2018  Sorschies Wi Nino        H A 0 ua  
SE24812/2018  Sorschies Wi Nixon        H B 0 ua  
SE53140/2018  Sorschies Wi O J́essie    T   ua  
SE15256/2018  Stagnitica´s Amadeus    H C 0  
SE38945/2018  Twin Dogs Believe In Angels       T A 0 ua  
SE38948/2018  Twin Dogs Belive In Fairytales   H B 0 ua  
SE38944/2018  Twin Dogs Believe In Magic       T A 0 ua   
SE56344/2017  Wirosas Double Price    H A 0 medialt grad 1
 

 
röntgenresultat
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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

Rocknikk’s Cruising Chevelle

Foto: Annika Tranberg



Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


