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Frågor? Kontakta medlemsansvarig via medlem@eurasierkluben.se
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Ordförande har ordet

redaktörens rader

Klubbens årsmöte med avelskonferens har precis klarats av 
och jag tackar för en trevlig helg och förtroendet att få vara 
ordförande i ytterligare ett år. I stora drag ser styrelsen ut 
som den har gjort under 2019 men ett nygammalt ansikte 
valdes in i styrelsen; Kicki Svalin som sedan många år jobbar 
med vår Eurasierspecial. Nina Klar tackade för sig men finns 
kvar i vår PR-, info- och utbildningskommitté, där hon främst 
har ansvar för vår rasmonter på MyDOG.

Jag har nämnt det förut och nämner det igen: Klubben 
behöver alltid eldsjälar som vill jobba i våra kommittéer eller 
vill stötta i under våra evenemang. Om du är intresserad av 
att hjälpa till på något sätt, tveka inte att höra av dig till mig 
eller någon annan i styrelsen.

Visst har vintern lyst med sin frånvaro i södra Sverige men 
nu börjar det äntligen att lukta vår här nere. Det betyder att 
det inte är långt kvar tills det är dags får årets stora händelse: 
Eurasierspecialen. Ni missar väl inte den även om ni inte är 
utställningsintresserade? Ingen gång på året får vi ett sådant 
tillfälle att träffa eurasier och deras människor, prata hund 
och umgås med likasinnade.

I år är vi även glada över att ha lyckats få till ett BPH dagen 
efter Eurasierspecialen. Det är en typ av mentalbeskrivning 
där man får möjlighet att se hur ens hund reagerar i olika 
situationer. Min uppfattning är att det alltid är intressant 
att göra BPH men det är extra spännande när ett stort antal 

Äntligen börjar vårkänslorna komma, så härligt! 

2020 – nytt år och nya möjligheter att skaffa underbara 
minnen med våra fyrbenta vänner. Har ni något speciellt 
planerat i år? I början av året besökte jag MyDog i Göteborg 
med min mamma. Hennes hund gick bort i december så vi 
kände att vi ville skingra tankarna och omringa oss bland 
massa superfina hundar! På mässan träffade vi några utav er 
som säkert befann sig där och era fina fluffisar! Finns inget 
bättre än hundar och deras energi – så efteråt mådde vi så 
bra men tänkte såklart på vår saknade Lady. 

Nog med ledsamheter! Tack för alla fina vårbilder vi har fått 
till detta Eurasierblad, så himla fina bilder på era fluffisar! 
Nästa manusstopp är 1 maj – då önskar vi oss såklart massa 
fina sommarbilder och historier! Kram

Jonna Kronlid - Redaktör

hundar av samma ras beskrivs vid samma tillfälle. Missa inte 
den chansen!

Ariana Carlén, Ordförande

  

      Kathakali’s Dearest Jambha ”Yambha”

      Foto: Nina Klar

  

      Järpéns Puppies Eros of ibux ”Miro”
      Foto: Charlotte Arborelius

  

      Lejonbols Zilja af Carrot

      Foto: Maria Hedenmark

  

      sorschies Wi simba

      Foto: Kicki Svalin
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Eurasierspecialen 2020

Lördag 16 maj

Hökensås Camping, Tidaholm

Domare:

Hanar: Gunilla Sandberg

&

Tikar: Ann-Christin Johansson

Anmälnings- och betalningsinformation för Eurasierspecialen 
SISTA ANMÄLNINGSDAG 20 APRIL

Anmälningsavgifter: 
Valpklass (inoff) 4-6 mån och 6-9 mån: 200:-/hund 

Junior, unghund, öppen och championklass: 380:-/hund 
Veteranklass: 220:-/hund (veteran från 10 år, ingen avgift) 

Halva priset från tredje hund med samma ägare. 
Gäller ej valpar och veteraner.

Anmälningsavgiften betalas in på SvEuk BG 5101-5030 eller SWISH 123 517 83 71 
senast 20 april

Ange 2 saker per hund - Hundens stamtavlenamn och registreringsnummer vid inbetalningen.

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

Klubbadress: Svenska Eurasierklubben c/o Inger Johansson, Vävle Gård 1, 635 05 Eskilstuna

Internetanmälan finns på www.eurasierklubben.se

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

Vid frågor kontakta utställningskommitteén: euspecialen@gmail.com

VARMT VÄLKOMNA!

BOENDE

First Camp Hökensås-Tidaholm
Håkängen 1

522 91 Tidaholm
https://www.firstcamp.se/

20 hundstugor är förbokade åt klubben och 
de går att boka  

fr.o.m 3 februari 2020 kl.10.00.

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. 

Det går inte att boka innan den 3 februari 
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 

GEMENSAM GRILLNING 

Gemensam grillning på lördag kväll 
kl.18.30 vid Gästhuset på campingen.

Vi hoppas många dyker upp till en trevlig 
kväll tillsammans.

VÄLKOMNA!

BPH

Klubben kommer ordna ett BPH 
i samband med rasspecialen.

Söndagen 17 maj, 18 platser, först till 
kvarn!

Mer info och hur man anmäler sig finns 
på sidan 24.

Här kan ni läsa om vad BPH är:

www.bph02.ga
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MyDog
Den tredje till sjätte januari var det återigen dags för MyDog i 
Göteborg. En stor hundmässa med utställning, nosework och 
annat roligt att titta på. Dessutom finns det massor att titta på 
för den shoppingsugna.

Varje år anmäler Svenska Eurasierklubben sitt intresse att få en 
plats på rastorget vilket är den plats där rasmontrarna står. 

I rasmontern står det oftast två personer och två hundar som 
visar upp rasen för besökare. I år hade vi turen att återigen få 
delta med en monter. Det var långtifrån en självklarhet då det 
i år var så eftertraktat att MyDog hade varit tvungna att neka 
några rasklubbar.

Vi i PR-, info- och utbildningskommittén gör vårt bästa för att utveckla 
montern och göra den inbjudande för besökarna. Eftersom vi har 
en ras framavlad för sällskap är vårt mål att bygga en monter som är 
hemtrevlig och mysig. Vi har bland annat köpt in panel som spikas 
upp varje år. I år köpte vi även in en griffeltavla där vi får chansen 
att presentera våra fluffiga vänner i montern. Vi hänger upp vår 
vackra raskalender och våra inramade bilder på färgvariationen i 
vår ras. Allt detta gör vi för att bli mer attraktiva för besökarna och 
ett blickfång för de som just söker den perfekta sällskapshunden.

Men vad är en monter utan dess mest 
värdefulla innehåll? Självklart pratar vi om 
hundarna och deras fantastiska ägare. En 
del tror att man behöver vara expert på 
rasen sedan många år tillbaka för att 
kunna stå i montern. Det påståendet 
motbevisade årets monterarbetare. Vi 
hade allt från de som har ägt eurasier 
i många år och är inne på både sin 
andra och tredje hund till de som 
köpt sin första eurasier för inte alls 
så längesen. Den yngsta deltagaren 
i år var en hane på 11 månader. Han var 
familjens första eurasier och både ägare och hund skötte 
sig galant. Alla som stod i montern i år bemötte våra besökare med 
ett stort leende och pratade utifrån sina egna erfarenheter om 
rasen. Hundarna var lagom nyfikna och visade sig från sin bästa 
sida. Ibland var rumpan den bästa sidan när man började tröttna 
på besökarna. Hundarna får alltid bestämma själva om de vill 
hälsa, vi tvingar aldrig någon.  Så om hundarna tröttnade kunde 
de krypa under bordet, dricka lite vatten och tugga på godiset 
som erbjöds. Även människorna i montern kan behöva påfyllning 
av energi så i år fanns det både kylskåp och vattenkokare. För 
besökarna stod det en stor skål med godis som man kunde tugga 
på samtidigt som man kände på den gosiga pälsen hos hunden 
som stod och ville bli klappad.

Rasparaden, vad är det?

Rasparaden anordnades varje dag klockan 14.30 i stora finalringen. 
Varje rasklubb som fanns med på rastorget skulle finnas representerad 
där. Rasparaden är också något man kan anmäla sig till att delta 
i. Man brukar gå in gruppvis. Så eurasiern som tillhör grupp fem 
går alltså in med alla spets och urhundar. Väl inne i ringen brukar 
en konferencier presentera de olika raserna, vad de används till 
och var de kommer ifrån. Slutligen brukar hen ställa någon fråga 
till rasägarna, den vanligaste frågan är om man gör något särskilt 
med sin hund. 

På fredagens rasparad var Svenska Eurasierklubben välrepresenterade 
med ett gäng hundar i varierande färg. Varje dag representerades 
vår ras på ett trevligt och lättsamt sätt, så roligt att se. 

Vanligaste frågorna när du står i montern:

1.  Vad är skillnaden på eurasier och finsk lapphund?  
 (I år hade vi fått montern bredvid finska lapphunden  
 så vi bad besökarna att lyssna helt enkelt. En monter  
 var tyst, den andra inte. Kan ni göra en vild gissning   
 på vilken som var vilken?)

2.  Visst är det mycket pälsvård?

3.  Visst är detta en hund som behöver mycket  
 aktivering? Det ser ju ut som en sån där draghund.

På måndag eftermiddag klockan 17.00 
var mässan slut och besökarna drog sig hemåt. Men 
det var inte dags för oss att åka hemåt. Det som kom upp skulle 
också ner så då var det dags att börja ta isär montern, paketera 
ihop den och se till att den är fit for fight till nästa år.

Hundar och ägare åkte sedan hem och däckade i sina sängar innan 
de med glädje kunde se tillbaka på mässan som varit. Så många 
intressanta samtal med intresserade besökare, frågor från besökare 
som aldrig tidigare hört talas om rasen och tyckte att den lät för 
bra för att vara sann och sist men inte minst möjligheten att få 
visa vilka fantastiska hundar vi faktiskt har.

Vill du hjälpa oss i PR-, info- och utbildningskommittén eller bara 
helt enkelt vill stå med i montern nästa år? Skicka iväg ett mejl 
till PR-, info- och utbildningskommittén eller kontakta Nina Klaar 
eller Johanna Devert. 

Vid tangenterna: Nina Klaar och Johanna Devert 
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Nytt år och nya möjligheter! 

Ja, nu börjar utställningssäsongen om på nytt och inte nog med 
det, utställningarna börjar flytta ut. De trånga, högljudda och 
smittofyllda lokalerna byts ut mot grönt gräs, fågelkvitter och 
strålande sol… eller rättare sagt regn och blåst!

Planer börjar ta fart och kanske har du redan anmält till någon av 
sommarens alla utställningar? Du kanske funderar på att ställa ut 
valpen eller varför inte den äldre hunden? Är du och din hund nya 
i utställningsringen? Här kommer lite tips!

Officiellt eller inofficiellt?

Det viktigaste innan du anmäler din hund till en utställning är att 
bestämma om du vill ställa officiellt eller inofficiellt. Valpar upp till 
nio månader ställs alltid inofficiellt även på officiella utställningar.

Några skillnader mellan de två utställningstyperna är att resultatet 
från den officiella utställningen bokförs på SKKs hund- och avelsdata 
och visas officiellt för vem som helst. 

Officiella utställningar ger möjlighet att få ett CK (Certifikat Kvalitet) 
och ett cert vilket man inte kan få på en inofficiell utställning. Man 
kan alltså inte bli champion och få andra titlar på en inofficiell 
utställning. Något som är viktigt att veta är att du måste vara 
medlem i SKK eller i SKK ansluten klubb för att få delta på en 
officiell utställning.

Om du funderar på att ställa den oerfarna hunden kan det vara till 
en fördel att ställa inofficiellt först då de ”inte räknas” och kan ses 
som lite övning tills man blivit lite varm i kläderna . Om du bara 
vill ställa officiellt gör du det och vill du bara ställa på inofficiella 
så gör du det. Du kan även variera dig om du känner för det. Det 
finns inget rätt eller fel utan det viktigaste är att du och din hund 
har superkul ihop!

Via SKKs internetanmälan kan man anmäla till både officiella och 
inofficiella men det vanligaste är att man anmäler till inofficiella 
utställningar på annat sätt. Det är upp till arrangerande klubb att 
bestämma hur de vill ta emot anmälan. Många väljer att ta emot 
anmälan via mejl eller post och betalning via swish, plusgiro eller 
kontant på utställningen.

att tänka på

Utställningar handlar inte bara om vilken typ av utställning eller 
vilken klass man ska anmäla till. Det är också viktigt att kunna visa 
upp hunden på ett bra sätt. 

Först och främst måste man se till att hunden är ”hel och ren” inför 
utställningen. Om hunden behöver badas är det bäst att göra det i 
god tid före utställningen (några dagar eller en vecka) så att pälsen 
hinner lägga sig. Om man gör det för tätt inpå utställningen finns 
det en risk att pälsen står ut för mycket vilket kan resultera i att 
hunden ser oproportionerlig ut. Har du en hund under fällning bör 
du inte bada hunden och tänk på att borsta ytligt och försiktigt 
då en urfälld eurasier inte är något vidare . 

Inför utställningen är det också viktigt att ringträna med din hund. 
Du kan träna hemma eller gå på arrangerade ringträningar. Många 
klubbar anordnar ringträningar med jämna mellanrum. 

Jag skulle säga att ringträningar är till för att ni som ekipage ska 
få tips på hur ni kan förbättra er och ert samspel i ringen. Detta 
är jätteviktigt tex när du visar hunden i rörelse. 

När man visar hunden i rörelse vill domaren se hunden från sidan, 
rakt framifrån och rakt bakifrån. Domaren vill alltså inte se en hund 
som sneddar framför dig och det är bara du som kan påverka det. 

Vilken klass ska jag anmäla hunden till?

Klassindelningen kan skilja sig åt mellan inofficiella och officiella 
utställningar.

De officiella utställningarna håller sig till en speciell klassindelning 
vilket är följande:

     • Valpklass 6-9 mån 
     • Juniorklass 9-18 mån 
     • Unghundsklass 15-24 mån 
     • Öppenklass 15 mån- 8 år 
     • Championklass 15 mån och uppåt (hund som redan  
    blivit champion) 
     • Veteranklass 8 år och uppåt

Inofficiella utställningar kan anordnas av vilken klubb som helst 
vilket också innebär att det är upp till klubben att bestämma vilka 

klasser och klassindelningar som gäller på deras 
utställning. 

Här är ett exempel på hur klassindelningen kan 
se ut på en inofficiell utställning:

    • Valpklass 4-9 mån 
    • Öppenklass 9 mån- 8 år 
    • Veteranklass 8 år och uppåt

För att anmäla din hund till en klass måste hunden 
ha uppnått den åldern på utställningsdagen och 
den får inte heller ha överstigit åldern för klassen 
den dagen den ställs ut. Detta är viktigt att tänka 
på när du anmäler.

På de officiella utställningarna går klasserna i 
varandra vilket gör det möjligt att välja vilken 
klass du vill anmäla till. Om din hund t. ex. är 15 
månader på utställningsdagen innebär det att 
du kan anmäla till juniorklass, unghundsklass och 
öppenklass! Även championklassen är öppen från 

15 månader och där tävlar bara hundar som har ett championat 
som är godkänt enligt SKKs utställningsregler.

anmälan

SKKs internetanmälan är SKKs internettjänst som hjälper dig att på 
ett enkelt och smidigt sätt se och anmäla till de flesta utställningar 
i vårt avlånga land. 

Du börjar med att välja vilken utställning du vill anmäla till och 
fyller i ditt medlemsnummer i arrangerande klubb. Sedan skriver 
du bara in hundens registreringsnummer eller kennelnamn och 
väljer vilken klass du vill anmäla till. Endast de klasserna som din 
hund kan delta i kommer att visas när du anmäler. Det enda du 
måste bestämma själv är vilken klass du vill ställa i om din hund 
är i den åldern då klasserna går i varandra.

Hunden vet inte hur den ska springa om du inte visar den det. 
Detta får ni hjälp med på ringträningar.

Att hunden kan stå stilla en längre tid och bli hanterad av en vilt 
främmande människa är A och O på en utställning. En hund som 
inte kan hanteras kan heller inte bedömas! Detta tränar ni bäst på 
hemma med hjälp av för hunden väl kända människor till en början. 

Tänk även på att införskaffa ett utställningskoppel att visa hunden 
i på utställningen. Det ser mer professionellt ut och stör mindre än 
ett vanligt koppel. Det godiset som din hund i vanliga fall älskar 
kanske inte är lika populärt på utställningen så ett tips är att plocka 
med olika godis att ha i reserv. 

Sist men absolut störst! Se till att ha roligt inne i ringen nu så 
kanske vi ses på någon gräsplan i sommar och hur det än går så 
har du samma fantastiska hund med dig i bilen hem, kom ihåg det!

Text: Fannie Rydell

utställning- officiell eller inofficiell?
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Titeltavlan
RLD F RLD N SE JV-14 SE UCH

Essmania´s Orinoco

SE 23801/2014

Ny titel: RLD F

DK UCH FI UCH SE UCH 

Foxfire Kindful Kozy

SE19272/2016

Ny titel: FI UCH

DK UCH DK V-19 RLD N SE JV-12 SE UCH
Bonus Pop Up´s Adin

SE 15757/2012

Ny titel: DK UCH

Här presenteras hundar som fått nya titlar: 
1 november 2019 till 31 januari 2020

Härligt! BIR-valp med hederspris på båda 
de inofficiella utställningarna. Vilken stjärna 
vi har tänkte jag glatt när vi skumpade 
hem genom de höstbeklädda skogarna i 
Östergötland. Biten som man hade blivit 
och vetgirig som jag är drog jag fram 
SKK:s sida med utställningar och fick där 
en liten kallsup. Inga utställningar innan 
mars för vår valp. Vi kan ju inte trötta ut 
honom med ringträning i fyra månader, 
någon rolig aktivering ska vi väll kunna 
hitta för honom.  

Min käre make som hörde mina tankar 
(då jag har en ovana att tänka högt) och 
sa att det löser sig. “Jag har tänkt att testa 
lite spår med honom, det gick ju så bra 
på valpkursen.” Jag tänkte att det var 
en jättebra idé, träning, motion, mental 
stimulans och så kommer gubben ur 
huset, perfekt! “Absolut, det tycker jag 
att du ska göra!” svarade jag och nöjda 
åkte vi hemåt.

När vi var tillbaka i vardagslunken började 
tankarna vandra igen, vad skulle vi nu 
ha för mental aktivitet till hunden? Då 
började jag söka information om spår 
och fort hamnade jag på sbk.se, där man 
kan läsa på om de olika hundsporterna 
som finns. Jag är väl medveten om vilken 
hundras vi har köpt, så vissa sporter gick 
för min del direkt bort och vissa var Dexter 
alldeles för ung för. Men spår verkade 
passa honom perfekt, han har ju en pappa 
som är Vch (viltspårchampion) så nog 
har han anlag för detta.

Vidare läste jag på om vad spår var och 
jag såg då att detta var ett specialmoment 
i bruksprov och av någon anledning 
snurrade jag in på lydnad, det obligatoriska 
momentet. I och med att jag inte har 
någon kunskap om detta, gick jag till 
dagens informationskälla: Youtube, sökte 
på lydnad och började titta. Redan där 
tyckte jag det såg väldigt stelt ut och jag 
som vill att det ska vara lite livligare blev 
inte såld på detta alls, de gick rakt och 

de satt och de låg på samma sätt varje 
gång. Duktiga hundar och förare men det 
var inget som föll mig i smaken direkt. 

Så såg jag ett förslag som hette “Ral-
lylydnad” och började titta och där satt jag 
fast. Vilken grej, vardagslydnad/freestyle/
agility/lydnad i ett! Jag sneglade ner på vår 
valp och tänkte, “han kan ju kommandona 
stå, stanna och ligg så det borde ju gå 
att träna in lite mer..” 

Innan jag utsatte vår valp med detta 
nya påfund läste jag på ordentligt och 
införskaffade en så kallad rallylydnads-
kortlek. Jag valde ut ett par kort och 
sakta började jag träna valpen. 

Dexter tittade på mig länge och väl innan 
han behagade att sätta sig ner vid min 
vänstra sida vid kommandot “sitt” men 
med mutor och belöningar kom detta 
mer och mer automatiskt. Jag la på kort 
efter kort och snart hade vi grunderna 
för nybörjarklassens banor. Exalterad 
byggde jag kedjor och övade små stunder 
under våra promenader och till sist var 
det dags att ta steget att gå en hel bana. 

Vi hade övat och tränat under 2 månader 
på momenten och nu var dagen inne, 
jag satte upp banan på baksidan och 
bad mannen filma. Sen körde vi och det 
gick superbra! 

Lite snett sista skylten men ändå, första 
banan och han följde mig ganska bra. Nu 
kan vi öva så att det blir snyggt också. 
Därför har jag anmält mig och Dexter 
till en tävlingskurs i rallylydnad nu till 
våren och på senvåren är vi anmälda 
till vår första rallylydnadstävling som 

ska bli väldigt intressant att gå. Målet är att komma runt banan 
och blir det ett bra resultat är det mest en bonus. 

Naturligtvis ska vi fortsätta med utställningarna när de drar igång 
igen men under tiden, när man inte har finlir i ringen att göra 
har vi någonting som vi kan göra tillsammans, jag och vår hund. 
Det känns väldigt skönt och roligt att vi har hittat någonting 
som vi båda kan göra i vardagen. Även barnen tycker det är 
kul, de får nämligen bestämma vilka kort som ska användas. 
Rallylydnad är helt klart något som jag varmt kan rekommendera 
till alla som vill ge sina hundar lite mental stimulans utan allt för 
mycket tidsåtgång. 

Text: Sanna Carlsvärd

Foto och ägare: Philip Carlsvärd

Twin Dogs Dependable Porthos ”Dexter”

Vad ska vi göra nu?

saxat från avelsdata
År 2019 nyregistrerades 272 eurasier mot 200 år 2018 en ökning med 36%

År 2019 registrerades 43 valpkullar undan 32 olika hanar. År 2018 registrerades 37 kullar undan 33 olika hanar.

Inavelsgraden är låg, år 2019 på  0.7% och 2018 låg den på  0,9 %

EurasiErbladEt #1 2020 15
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Far: LoveLy Megan’s Leonardo di Caprio  
son: Karhunpesän Ådotettu ÅsKar

EurasiErbladets cEntErfoldFoto: Josefin Brounéus
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Svenska Spets- och Urhundsklubben (SSUK) är en 

ung specialklubb som år 1999 bildades för vissa 

raser inom FCI (Fédération Cynologique Interna-

tionale) i grupp 5. SSUKs medlemmar består av 

medlemmarna i respektive rasklubb. Som med-

lem i en av våra rasklubbar, i tex Eurasierklubben, 

får man delta på samtliga SSUKs egna utställ-

ningar/aktiviteter och kan bli invald i styrelsen. 

SVENSK SPETS- OCH URHUNDKLUBBEN 
GRUNDAD 1999 - SKK - FCI 

Uppmaning till alla medlemmar att skicka in bilder på hundar av våra raser i såväl vardagssituationer och vid 
informella möten och aktiviteter, som vid träning, på utställning och vid andra tävlings- eller provtillfällen, från 

både enskilda och rasklubbsrepresentanter.

Bilderna kommer publiceras på hemsidan. Gå in på ww.ssuk.se och titta under ’Skicka in egna bidrag’ i menyn 

ssuK utställningar 2020
Eskilstuna 15/3 2020

Borås 28/6 2020/9 2020

Höganäs 12/9 2020

Sundsvall 10/10 2020

ssuK- Cua utbildning 
lördag-söndag den 2020-04-18 – 2020-04-19. 

Plats Gränna.

intresserad anmäl till sekreterare@ssuk.se

ssuK informerar

Årets utställningseurasier

Årets arbetande eurasier

Årets utställningseurasier: Leiionspitz Unforgettable Ullis

Hanar

1 Twin Dogs Aiming To Be The Best  217,5

2 Sorschies x Musse   181,5

3. Just Pix Grim    155,5

4. Foxfire Brilliant Benji   145

5. Leiionspitz X-tra Xanthos   107,5

Tikar 

1. Leiionspitz Unforgettable Ullis  230

2. Twin Dogs Believe in Me   103,5

3. Sorschies x Meija     95,5

4. Belleur Destina BB     83,5

5. Twin Dogs Aiming To The Stars    75,5 

Årets arbetande eurasier: Bonus Pop Ups Oscar Wilde

Hanar

1. Bonus Pop Up’s Oscar Wilde  75

2. Essmanias Orinoco   51

3. Pine Gardens El Condor Pasa  25

4. Eurasierliebe Checker   23

4. Leiionspitz Fabulous Udo   23

 Tikar

1. Blondie    42

2. Lovely Megans Julia Roberts  39

3. Essmanias Emira   36

4. Balule Kalitchi    35

5. Leiionspitz Amazing Zaviera  34

Bonus Pop Ups Oscar Wilde

Foto: Menno Visser

Leiionspitz Unforgettable Ullis

Foto: Twin Dogs

18 EurasiErbladEt #1 2020
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Essmania’s Termelli

Foto: anette Essman

Eurasierträff i Vingåker
Lördagen den 25 januari hade vi en superbra 
fluffträff på Vingåkers hundklubb. Klubben 
ligger vid Sävstaholms slott i vackra omgiv-
ningar. 25 fluffiga vänner i alla åldrar med 
ägare dök upp och tillsammans bidrog vi till 
en oförglömlig dag. Vi träffades klockan elva 
utanför klubbstugan där vårkänslorna hade 
vaknat till liv. Solen sken och morgonfrosten 
låg som ett silvertäcke över gräset. 

Dagen började med en kall promenad i förmid-
dagssolen där halva gänget valde att gå den 
kortare svängen medan vi andra tog oss an 
den längre ut med den isbelagda ån. 

När vi kom tillbaka möttes vi av några nytillskott 
som hade valt att skippa promenaden med 
sina små! De som ville släppte sina hundar i 
någon av klubbens tre hagar. Vi utnyttjade 
alla hagarna då valparna kunde vara i en 
medan de äldre var i den andra. 

När fluffrumporna sprungit av sig lite passade 
vi på att ta en gruppbild. Det var väl inte det 
enklaste att få 25 mer eller mindre galna hundar 
och ägare att titta in i kameran samtidigt 
men jag är glad att alla fastnade på samma 
bild, alltid något!

Sedan började magarna kurra så då var det 
bara för Gunnar att tända grillen! Där stod vi 
sedan i solen och åt våra korvar medan några 
av hundarna lekte och några hade fullt fokus 
på korvarna. 

Efter en mycket trevlig och lyckad dag började 
alla röra sig hemåt. Dagen hade inte kunnat 
bli bättre och detta är något vi måste göra 
om igen!

Jag tycker verkligen att det är så roligt att 
träffa både nya och gamla vänner och att 
det är så många som vill komma och bidra 
till dessa trevliga dagar. Det är många som 
säger att träffarna är bra organiserade men 
det är ju tack vare alla er som släpar er dit 
som träffarna kan bli så fantastiska! 

Vi ser fram emot nästa träff där planeringen 
är igång för fullt …   

Text: Fannie Rydell 
Foto: Fannie Rydell och Pernilla Näslund
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Eurasierträff i Karlstad
Eurasierpromenad den 4/1-2020 Karlstad, Mariebergsskogen

Mariebergsskogen var startpunkt för denna promenad som gick 
av stapeln en solig, klar men blåsig januaridag kl.11

Vi blev 10 st eurasier som samlades med våra familjer för att gå en 
promenad runt i det fina området. De flesta var från Värmlandsområdet 
men vi kom från Närkehållet, närmare bestämt Kumla med våra 
två fluffisar Fozzy och Ziggy.

Det blev ett kärt återseende för Ziggy som fick träffa sin mamma 
Euphoria och mormor Bahana.

Promenaden startades med att gå runt bland visserligen lite för 
årstiden tomma hagar/fållor men det fanns allt lite får och höns 
för hundarna att bekanta sig med (på avstånd givetvis).

Särskilt vår lilla Ziggy tyckte dessa varelser var väldigt intressanta  ;-)

Vi fortsatte runt och kom så småningom till ett område med 
våtmark där de har byggt upp med bryggor/spångar som både 
vovvar, människor och barnvagnar kunde gå runt på.

Det var en otroligt härlig syn att 
se alla hundarnas olika intresse 
av vattnet under oss. Vissa ville 
verkligen i och helst bada men tji 

blev det pga. att det låg en tunn ishinna på, men lite blöta tassar 
blev det allt för en del av dem.

Liten spontan paus blev när vi kom till fastmark igen och då var 
det ett flertal av hundarna som passade på att busa och leka lite. 

När vi sedan skulle till att avsluta promenaden mötte några av 
oss en liten pomeranianvalp på 6 mån och det var roande att se 
storleksskillnaden på Ziggy 4 månader men med samma härliga 
valp rörelser bägge två.

Vi avslutade med fika och tackar Baukje och Menno som tagit med te 
så det räckte till alla som ville och den goda nederländska lakritsen 
var riktigt mumsig 
och pepparkakorna 
med.

Text och foto:            
Sara Åsberg

Litla systra uma och katten Zion
En lördagnatt när klockan var runt 01.30, tänkte jag att jag kunde    
få lite sovmorgon så jag gick sista promenaden med Uma då. 

Det var skönt ute. Väl hemma igen öppnade jag dörren och 
hämtade handduken att torka tassarna med innan hon fick gå 
in.  Sedan var det dags att sova. 

Jag gick runt och gjorde mig klar för natten men det gjorde inte 
Uma. Hon stod kvar vid dörren och gnällde. - Men sluta nu, gå och 
lägg dig,  så jag men hon lyssnade inte på mig utan fortsatte pipa. 

När jag till slut gick mot henne blev hon glad men stod kvar vänd 
mot ytterdörren så jag fortsatte de sista stegen dit. Lyssnade men 
hörde inget där ute i trappuppgången. Jag gläntade försiktigt på 
dörren och in skuttade en gammal trebent, ytterst förolämpad katt.

Zion. 

Vår innekatt Zion som aldrig försökt gå ut i trappan hade denna 
natt gjort just det och blev utelåst om det inte vore för Uma. 
Hjälten Uma. Oj så mycket beröm, kramar och godis hon fick kl 
02 den lördagsnatten, sedan kunde vi alla gå och sova i lugn o ro.

Text: Birgitta Svensson

  

      sorschies Wi star 
      Foto: Cathrine Baudeau

 

En grupp har skapats på Facebook med namnet 

"Eurasierträffar". 

Vi vill gärna uppmana alla som anordnar eurasierträffar och 

andra aktiviteter till att dela era aktiviteter här.

  

      Wävlegårds Glimma ”Theia”

      Foto: Annika Kahva 
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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 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

Från vänster Sorschies Wi Nemo, Wi Kiwi, Wi Nalle och Wi Lexus

Foto: Cathrine Baudeau

Välkommen på BPH 
I samband med Eurasierspecialen så anordnar Eurasierklubben 

ett BPH för våra hundar söndag 17 maj.

Vi kan beskriva max 18 hundar under dagen och först till kvarn gäller.

Läs mer och anmäl dig via länken nedan.

Eventuella frågor skickas till mhbph@eurasierklubben.se.

Välkomna!

www.bph01.ga
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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, avels-
hundägare och till stor glädje för alla valpköpare.

Efter uppdateringen kommer hälsoregistret att bli of-
fentligt för alla Eurasierklubbens medlemmer 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.

Hälsoenkät

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

Den kostar inget och är en 
¼-sida.

 
En bild, hundens namn, datum 

för när den var född och 
avliden samt ägarens namn.

 
Sista datum att sända in din 
annons för nästa nummer är 

1 MaJ.

 
Du behöver inte göra 

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

In memoriam
Essmania’s
Hallifax

Vår älskade fluff lämnade oss alldeles 
för tidigt. Du gjorde oss till bättre 

människor och kommer alltid att finnas 
med oss.

 2010-07-24 - 2020-01-13

Älskad och saknad av många.

Malin och Erik

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

Benzo & Atlas
Våra älskade hjärtan, vilket team ni var. Ni var allt för varandra och även för oss.

Saknaden är enorm men ni kommer alltid finnas hos oss och ljuset kommer brinna för er.

     Atlas  2006-07-29 - 2019-11-11
     Benzo 2007-10-31 - 2019-11-30

Hundens namn enl. stamtavla:  

 

Registreringsnummer:  

Kön:    Tik Hane 

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, 1635 05 Eskilstuna

Det går också bra att svara direkt från hemsidan eller via mail:                        avelskommitte@eurasierklubben.se
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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

Fyrfotavännen’s
Anna Thalin
Ankarsrum

Mobil: 0763-49 44 88

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
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
röntgenresultat

Reg.nr   Hundnamn      Kön HD ED Patella  
SE26066/2018  Balder-Balder Ragnar snöstorm     H C  
SE42802/2018  Bittebits Aenzo        H B  
SE56902/2017  Bonus Pop Ups E. Beauty Queen     T A  
SE43989/2018  Chikaraspitz All About Ace      H A 0 ua  
SE43987/2018  Chikaraspitz All About Arizona     T A 0 ua  
SE43988/2018  Chikaraspitz All About Avani      T A 0 ua  
SE43986/2018   Chikaraspitx All About Azarello     H A 0 ua  
SE34164/2018  Cool Surprise Ronaldo      H B   
SE32004/2018  Ex Aminos Guardian Of The Orion    H   ua  
SE47873/2018  Ex Aminos Honouring The Best     H   ua  
SE47872/2018  Ex Aminos H. The Enchanted      H A 0  
SE47870/2018  Ex Aminos H. The Marvellous     H A  
SE15256/2017  Fridlyckans Kenzo       H   ua  
SE19272/2016  Foxfire Kindful Kozy      H A 0  
SE59782/2017  Gottbols Adrian       H A 0 medialt grad 1  
SE59783/2017  Gottbols Alice       T A 0 ua  
SE59778/2017  Gottbols Algot       H A  
SE15025/2018  Järpens Puppies Fernando      H A  
SE15030/2018  Järpens Puppies Fiona      T A 0 ua  
SE45781/2018  Järpens Puppies Gabby Of Baloo     T A 0 ua  
SE45782/2018  Järpens Puppies Grace Of Baloo     T A 0 ua  
SE40911/2018  Knyttas Sola                T B  
SE59128/2017  Leiionspitz Nugget Of Milton     H A 0  
SE13667/2018  Leiionspitz Outstanding Leonardo     H A  
SE15962/2018  Leiionspitz Peerless Kian      H A 0  
SE57027/2018  Nordic Amigos Cache      H A 0  
SE34167/2018  Polkas Valpar Effie De Jarod      T D 0 medialt grad 1  
SE27363/2018  Rocknikks Expects The Baseballs     H A  
SE27365/2018  Rocknikks Expects The Emotions     T A 0 ua  
SE53140/2018  Sorschies Wi O J́essie      T A 0    
SE38950/2018  Twin Dogs Believe In Peace      H B  
SE56116/2018  Twin Dogs Coloful Seasons      H A 0 ua  
    

Pine Garden’s Grand Gazzol ”Nocco” 

Foto: Fannie Rydell 

Finns även i bakgrunden på sida 30
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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: 
Jonna Kronlid, Halvsekelsgatan 30, 415 35 Göteborg 
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

Leiionspitz stunning Hachiko ”Hachi”. 

Foto: amanda Ekström
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Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


