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Ordförande har ordet

redaktörens rader

v. Disse kaante Kuunder Härliga Lovis     foto: Barbro Lundberg

Ex aminos angel Of sunshine, Kitune´s Perdita och  
Kitune´s Lovely Freja                                           Foto: Jeanette Dyberg

”Det blev ett annorlunda år för oss alla och jag hoppas att ni har hälsan i behåll. Den planerade helgen med Eurasierspecialen 
och BPH fick vi skjuta på framtiden men det blir att ta nya tag nästa år i stället.

Vi önskar att ni redan nu börjar fundera på om ni vill hjälpa till med klubbens rasmonter i Stockholm 12-13 december. Dit 
behövs många trevliga hundar! Vi söker också 
en eller ett par personer som tycker att det är 
roligt att vara med att planera montern och 
vill hjälpa till med det förberedande arbetet. 
Hör gärna av er till info@eurasierklubben.se 
för att få veta mer.

Törstar ni efter eurasiergemenskap? Våra 
medlemmar anordnar träffar här och var i 
landet med jämna mellanrum så håll ögonen 
öppna i t.ex. Facebook-gruppen ”Eursierträf-
far”. Vi påminner om att när ni ordnar träffar 
så hjälper klubben gärna till att tipsa om 
dem på vår hemsida och Facebook-sida. Ni 
behöver då skicka ett mejl till webmaster@
eurasierklubben.se.

Med önskan om en fin sommar. Förhoppningsvis 
har ni hundar som är mer lättövertalade att 
hoppa i plurret än kuvaszpojken på bilden. :)

Ariana Carlén, Ordförande”

Hej allihop! Jag hoppas att alla mår bra och myser lite extra 
med era fluffisar där hemma i dessa tider. Önskar att jag hade 
den möjligheten, men dessvärre får jag nöja mig med mina 
växter som nu är min nya hobby sen jag jobbat hemifrån 
i tre månader. Men såklart, inte lika mysigt som att ha en 
fyrbent vän att kunna umgås och mysa med. Vad har du 
haft för dig nu i dessa tider med social distansering? Extra 
tid med familj och husdjur? Har du som jag, fått någon ny 
hobby - kanske tillsammans med din fluffis?

Något som jag ofta gör är att gå in på Eurasier Sweden eller 
Eurasier i Sverige på Facebook för att se alla fina, roliga och 
gulliga inlägg! Drömmer mig bort om att en dag få vakna 
upp och ha en alldeles egen Eurasier. Har du inte gått med 
i dem grupperna – gör det! Så himla kul att få läsa om era 
berättelser och se era fina bilder där, men glöm inte att du 
även kan skicka in detta till oss på redaktionen inför nästa 
Eurasierblad!

 Hoppas ni får en riktigt fin sommar!

Kram Jonna Kronlid Redaktör Eurasierbladet

Jag och min vän som strosar runt i idyllen på  
Trädgårdsföreningen i Göteborg
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Hugos äventyr
Hej igen!

Oj, så mycket det hänt sedan vi hördes förra gången! Jag glömde ju helt bort förra numret. Hur har ni det? Visst är det tur att 
vi finns, så människorna får komma ut i friska luften emellanåt? Underliga tider, och inte får vi ses på någon eurasierspecial i 
år. Tråkigt värre! Jag skulle ju egentligen ha varit hos Ulla-Carin efter påsk, medan matte och husse var i England men de fick 
stanna hemma, och jag också. Ja, jag har ju inga problem med det. 

Jag berättade väl att jag har ett eget fönster i vårt nya hus, där jag kan spana och hålla koll? Verkligen en bra idé! Då ser jag ju 
när någon kommer på gatan utanför, en del skäller jag lite på (fast det gillar inte husse och matte) speciellt när det kommer 
en katt smygandes och om någon kommer in på tomten, då skäller jag på ett lite annat sätt. 

Numera får jag vara ensam hemma ibland, när både husse och matte är och handlar. Det funkar bra, tycker jag, och så får jag 
ju en godispinne när de kommer hem. Ibland får jag följa med när de ska iväg och det gillar jag, det är bäst när jag får vara 
med där de är! Det är roligt att åka med i bilen. 

Det finns några tikar här i området som löper nu och jag piper för jag vill ju ut och träffa dem, men varken matte eller husse 
släpper ut mig. De verkar inte gilla att jag piper, men vem var det som tog in alla dessa pipleksaker i huset? Var det jag, kanske? 
Nej, just det! Jag funderar på att skriva till HO. Husse och matte säger att jag inte ska få några idéer från någon annan, men 
det var just det jag tänkte, ni kanske kan hjälpa till med idéer hur jag ska göra? 

Det blev lite kort den här gången, jag har viktiga saker för mig! 

Vi hörs!

Gå fint i koppel – hur gör man?
Det är väldigt jobbigt när hunden drar för mycket i kopplet, 
både för oss som hundägare och för hunden själv. Skador 
uppstår på oss - ont i armar och axlar, kanske till och med 
ischias, och på hunden kan det bli förskjutna kotor i nacke 
och rygg, och snedbelastning. Man kan ju tycka att det är 
konstigt att de drar så hårt när det måste vara obehagligt 
med ett tryck över halsen hela tiden. Man kan se hundar 
som inte längre går på alla fyra om de ser en annan hund 
utan hänger i kopplet med båda frambenen i luften. De 
utvecklar en kraftig muskulatur runt hals och bröstkorg och 
skjuter på med bakbenen, det är inte lätt att hålla en stor 
hund som gör på det viset. 

En bidragande sak som gör att de börjar dra i koppel är 
att man har en så kallad gummiarm. När hunden vill ner i 
diket eller fram till en kissfläck så följer man med genom att 
sträcka ut armen. Det här gör att hunden får en signal om 
att det lönar sig att dra, den kommer ju fram dit den vill. 
Efter några gånger har den snappat vad det går ut på – jag 
drar, jag kommer fram till kissfläcken! Att sedan börja bråka 
med den när den drar i kopplet när det är man själv som 
har lärt den det är förstås för hunden obegripligt, den kan 
inte räkna ut själv vad det är du vill om du inte lär den vad 
du vill att den ska gör istället.

Två väldigt duktiga hundtränare är Maria Brandel och Siv 
Svendsen, de har skrivit en liten bok som heter Bäst Var-Dag! 
som jag rekommenderar starkt. Vill man skaffa bara en bok om 
hundträning så är det den här man ska ha! Rekommenderas 
även till uppfödare som säljer en valp till någon som inte 
tidigare har haft hund. 

De beskriver boken så här: 

Den här boken liknar ingen annan bok om hundar. Den är 
enkel, konkret och innehåller en massa roliga övningar så att 
du ska få bästa vardagen med din hund. Sist men inte minst - du 
hinner läsa den på en kväll! Det hunden gör ofta blir den bra 
på, oavsett om det är saker du vill den ska göra eller saker du 
inte vill den ska göra. Skapar du goda vanor i vardagen så blir 
ditt liv med hunden både skojigare och enklare. I boken får du 
en massa övningar för att skapa goda vanor, som till exempel 
att gå fint i koppel, hantering, vänta och inkallning. Du får 
också veta hur din hund tänker och vad som får hunden att 
göra som du vill beskrivet på enklast möjliga sätt. Enkla och 

konkreta träningstips med fina och skojiga illustrationer gör 
läsningen till ett rent nöje.

Men hur ska man göra istället då? Jo, et sätt är att ladda fickorna 
med gott hundgodis och en leksak helst i naturmaterial 
(skinn, ull) och varje gång hunden börjar gå mot diket så 
säger du hundens namn och backar några steg och håller 
flera godis i öppna handen framför dina lår, låt den se godiset 
(vill den inte komma med först så dra försiktigt i kopplet, 
inga ryck). Låt den ta några bitar, en i taget, samtidigt som 
du fortsätter backa några steg. Lek ibland med leksaken när 
hunden kommit fram till dig, be den sätta sig ner och du 
håller leksaken framför bröstet och säger ”det här är min” 
och gå sen framåt och du får en hund som går fint och ser 
på dig! Belöna med rösten och en godbit, det är så här fint 
du vill att den ska gå.

Så tricket är – erbjud något bättre än ett dike och en kissfläck, 
erbjud dig själv! Var skoj, var en resurs! Vissa sträckor ska du 
förstås gå långsamt och hunden får nosa och kissa så mycket 
den vill, men när du bestämmer dig för att nu ska hunden 
gå fint, då ska den vara med dig, och inte bry sig om diket 
eller andra hundar. 

Använd gärna klicker för att befästa hundens namn, klicka 
så fort den tittar på dig när du säger namnet. Belöna alltid 
med en godbit eller med lek efter du har klickat. 

I nästa nummer ska vi titta på några fler övningar.

Anna Frisk 
Certifierad allmänlydnadsinstruktör och rallylydnadsinstruktör

Tessa går fint   Foto: Sandra Jönsson
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Eurasierträff Brandalsund
Eurasierträff på Brandalsund 2020-02-23

För sjunde året i rad så var det dags för en av årets höjdpunkter, iallafall i mitt tycke. Brandalsund är en fantastisk plats att 
släppa våra pälsklingar på, speciellt när solen värmer och det inte blåser isvindar. Ett 40-tal eurasier kom och förgyllde dagen 
med spring, lek och glädje. Även några andra kompisar anslöt sig till gruppen, och visst var de också välkomna. 

En promenad över kullen blev det, och efter så många år var det en tvåbening som sa. - Här har jag aldrig gått förut. Tänk att 
det fanns något nytt att upptäcka efter så många år.  Det var verkligen hundar överallt. Uppför kullen och ner igen, fram och 
tillbaka, vilket race. Inte bara fyrbeningar som for över kullen även barnvagnar och kryckor som tog sig över. På andra sidan 
sprang ett helt gäng ner till vattenbrynet för att svalka tassar och släcka törsten. Kanske berodde det på svanarna som 

fanns där. Man vet aldrig med Brandalsund, om det blåser 
eller inte och just på den andra sidan var det riktigt blåsigt, 
genast kändes det också mycket kallare. Fyrbeningarna 
brydde sig inte, men vi andra blev inte så långvariga och 
gick tillbaka mot varmare grader. 

Vår grillmästare Roger såg till att det glödde i grillen 
under hela tiden. 

Det finns ju inget bättre än värme, anser han. Tänk att 
korv och kaffe smakar så gott utomhus. Förra året hade 
vi +6 i skuggan och vi tyckte det var en perfekt dag med 
sol, men i år var det faktiskt varmare, hela +11 grader i 
skuggan. Vem förväntar sig det i februari.

Text och foto:  Helen Nordström
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Glöm för tusan inte bogen!
Hunden bär 60-70% av sin kroppsvikt på frambenen. Det varierar lite med kroppsbyggnaden men ungefär. Där har vi grundor-
saken till att bogen är ett muskulärt problemområde för hund. Biomekaniskt sett så ska frambenen vara som staven för en 
stavhoppare och bara ta emot kraften som kommer bakifrån. Bogarna och frambenen ska normalt inte jobba med påskjut 
utom när man behöver ta i riktigt mycket, som till exempel när man klättrar i branter eller drar något tungt. Många hundar drar 
mycket i kopplet och kör egentligen ”fyrhjulsdrift” i stot sett alltid och det blir bekymmersamt för bogmuskulaturen i längden.

En hund som har problem i fronten försöker flytta över kroppsvikten till bakdelen. Om det finns läsare här som rider, så gör 
hunden precis som en häst som går i form. Hunden spänner ländryggen, vinklar in bäckenet under kroppen och rör sig ganska 
stelbent bak för att bibehålla positionen. Över tid så kan detta leda till smärta och inflammation i ländryggen och ägarna 
brukar märka att hunden inte vill hoppa upp på saker längre. Muskelgruppen mm.Iliopsoas och muskeln m.Psoas minor 
jobbar hårt med att dra in bakdelen och blir ofta ömma och överansträngda. Dessa sitter inuti kroppen, under ryggraden, 
och man kan se på hundens kroppshållning att de är väldigt ansträngda för hunden får en kutande rygg – hunden ser ut 
som en ostkrok. Bakbenen kan också få utåtpekande tår av detta. Det man ser bak är ofta sekundära problem som beror på 
att fronten har bekymmer.

 Så kasta ett extra öga på hunden: 

    • Hur ser rygglinjen ut? Kutar hunden ryggen?

    • Står den med baktassarna under sig i riktning framben?

    • Går hunden passgång?

    • Lägger den ut baken åt ena sidan?

Om svaret är ja på en eller flera av dessa frågor så kan det vara väl värt att boka ett besök hos någon som kollar muskelstatusen 
i kroppen och glöm för tusan inte bogen!

Marie-Louise Granholm, Certifierad Canineopat

Människan har avlat fram många raser med märkliga 
benställningar och för dessa hundar är benställningen 
genetisk och inget att göra åt. Tänk på hur en basset, tax, 
drever, schäfer kan se ut. Det var inte så naturen avsåg att 
hunden skulle se ut, utan benställningarna är ett resultat 
av mänsklig påverkan.

Genetiska avvikelser tex bassetens kraftigt utåtvridna  
framtassar skapar som regel inte stora problem – så länge 

tassen är i lod och belastningen alltså hamnar rätt – men 
låt oss titta på vad som sker om hunden har normala 
benställningar men musklerna arbetar inte som dom ska.

Framben 
Hunden bär väldigt mycket vikt på sina bogar och bogen 
är därför det område som tar väldigt mycket stryk när 
hunden arbetar. När en hund som normalt har korrekt 
ställda ben med tassar som pekar rakt fram plötsligt 
uppvisar felställningar eller om en felställning gradvis 
förvärras så kan orsaken mycket väl vara muskulär. 
Orsaken skall i så fall sökas i muskulaturen runt bogleden.

Om vi får en vridning i bogleden  dvs muskler som har 
ursprung på bogbladet och fäster på överarmsbenet 
(humerus) drar överarmsbenet utåt eller inåt kommer 
detta att påverka tassarna. Hundens armbåge kan inte 
vrida sig, så som människans kan och den kan därför inte 
kompensera vridningen, utan hela benet följer med. En 
vridning i bogleden utåt – ger en armbåge som vrids ut 
och tassen (tårna) kommer att peka inåt – tårna kommer 
att få samma parallella riktning som överarmsbenet. 

Motsatt gäller om muskulaturen på insidan åstad-
kommer en vridning inåt. Armbågen dras in mot 
kroppen och tårna kommer att peka utåt.

Beroende på hur musklerna fäster på överarms-
benet och hur dom samarbetar med varandra kan 
dom dessutom orsaka en rotation av överarmsbe-
net. Benet roterar alltså runt sin egen axel ( tänk er 
en rörelse som ett grillspett) och återigen så kan 
inte hundens armbåge kompensera – hela benet 
följer med och det synliga resultatet är en tass som 
vid utåtrotation sätts ner utanför lodlinjen ; hunden 
blir markvid. Vid en inåtrotation hamnar tassen 
innanför lodlinjen och hunden blir marktrång eller 
smalspårig.

Bakben  
Samma typ av bekymmer kan dyka upp i bakbenen 
om inte musklerna är i balans med varandra, alltså 
om utsidan är starkare än insidan eller tvärt om. Det 
som händer här är att musklerna roterar lårbenet. 
En utåtrotation ger en hastrång, tåvid hund och en 
inåtrotation ger inåtpekande tår. Det finns muskler 
som har rotation av femur som en funktion och 
dessa kan orsaka felställningar i tassen redan när 
hunden står rakt upp och ner, om muskeln är för 
kort och osmidig. Ser man felställningen i rörelse 
så handlar det oftast om en obalans – insidan är 
starkare än utsidan eller tvärtom .

Med detta i åtanke så tycker jag inte att man ska 
låta sig nöja med att konstatera att hunden är 
marktrång eller markvid – man bör ta reda på om 
benställningen är genetiskt betingad eller om den 
har muskulär grund. En aldrig så liten felställning 

ökar belastningen på leder och kan ge förslappade 
ligament, inflammationer och slutligen artros med 
benpålagringar i lederna. Det ligger ett värde i att ägna 
sig åt friskvård – se över hundens muskulatur ett par 
gånger om året för att ta tag i småsaker innan dom blir ett 
stort problem. På så vis håller sig hunden frisk och fräsch 
längre upp i åren.

 Marie-Louise Granholm, Certifierad Canineopat

Marktrång, tåtrång, tåvid
– inget att göra åt. Bara att gilla läget – eller?
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Varma hälsningar från Benjen med familj. 
Jag tycker en blir lika förvånad varje gång som våren kommer efter en mörk och grå 
vinter och det börjar bli sådär härligt grönt utomhus igen. När sedan sommaren närmar 
sig och det börjar bli (lagom) varmt också är det svårt att inte längta ut i 
naturen när man sitter hemma med skolarbete. Dessa härliga bilder är 
tagna av en kompis till mig precis innan scillan blommade över. 
Att behöva stå, sitta eller ligga stilla för ett fotografi är sällan 
Benjens melodi (för helt ärligt är det mycket roligare att 
jaga efter flugor eller attackera grästuvor, det vet ju vem 
som helst), men när min kompis drog fram en helt ny 
spännande boll så blev det lättare att belöna Benjens 
passivitet framför kameran med aktivitet, det vill 
säga bollen. 

Efter fotograferingen gick vi hem i solskenet och 
passerade en liten bäck på vägen. Benjen älskar 
att plaska och bada, så det var självklart att han 
skulle få gå ner och roa sig lite i det 10 cm djupa 
vattnet. En överlycklig liten ljus eurasiergrabb 
studsade ner i ”bäcken” och så vips - hela benen 
sjönk ner i leran under vattenytan och en ännu 
gladare Benjen hoppade nu runt med lera upp 
till magen. Sakta men säkert såg jag hur min ljusa 
fawnfärgade eurasier förändrades till en mer viltfär-
gad variant. Men glad var han iallafall och då kan man 
väl inte annat än att vara glad själv? Tyvärr fångades 
inga bilder på ler-fenomenet, kanske lika bra det.

Önskar alla en fin sommar och ta hand om er!

Elin Lundbeck

Benjen

Foto: Johanna Abrahamsson 
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Bonus PoP uP’s HoPes of stardust ”Loke”

EurasiErbladets cEntErfoldFoto: © Fannie Rydell
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En dag på universitetsdjursjukhuset

Efter en längre tid med hosta och harklingar som inte gått 
över på fyra valpar från samma kull, med olika 
diagnoser från olika veterinärer, så fick vi till slut 
en remiss till Uppsala. Den 22 April var det bokat 
en dag på SLU i Uppsala för tre av dem. Den 
fjärde finns tyvärr inte längre med oss.

Dagen började med lite information om hur planen 
för dagen såg ut. Sedan gick allt på löpande band 
med många olika besök och alltid någon hund 
som undersöktes. På grund av coronapandemin 
så fick vi mellan de olika undersökningarna vänta 
ute, men det gjorde inget då vädret var på topp.

Först ville veterinären som hade hand om oss 
lyssna på lungor, hjärta och fråga lite om hundarnas 
besvär. Det som märks är att de harklar och 
har slemhosta, värst är tidigt på morgonen. På 
dagarna är de som vilka hundar som helst, som 
busar och leker. Men vi har märkt en försämring 
de senaste månaderna. Periodvis hostar de även 
på dagarna och de har ibland fått mer nosflöde.

Sedan var det dags för ett besök inne hos hjärt-
veterinären där han tog ultraljud på hjärtat. Han 
rakade bort en liten fyrkant i pälsen bakom 
frambenet och sedan fick hundarna ligga på ett 
bord medan han kollade med ultraljud. Deras 
hjärtan såg jättebra ut vilket var en lättnad för 
oss alla. 

Efter en stund ute i solen i väntan på att hundarna 
skulle kissa för att kunna lämna urinprov visade 

det sig att alla inte var som Eevee, som så duktigt kissade 
direkt. Flera gånger när Essie satte sig för att kissa så ställde 
hon sig direkt när vi närmade oss med provröret. Raiko hade 
vi innan skämtat om skulle vara den lättaste att få ett prov 
från, men det visade sig inte heller vara så lätt. Men till slut 
lyckades vi få prover från alla tre.

Alla tre hundarna röntgades, och bilder togs på både lungor 
och mage. Det är inte så lätt för en Eurasier att ligga avslappnad 
på ett bord när en främmande person håller i bakbenen och 
matte/husse håller i frambenen. Särskilt inte när maskinen 
över bordet de ligger på plötsligt låter jättekonstigt. Men 
de skötte sig galant. 

Det sista besöket var hos ögonspecialisten där hundarna 
fick följa med en djurskötare in på rummet då veterinären 
som skulle göra undersökningen är i riskgrupp. Trots att de 
fick gå ifrån husse/matte var alla hundar jättesnälla och det 
var inte några problem alls.

Efter besöken inne hos alla olika veterinärer så var det dags 
för lite lunch för oss tvåbenta innan vi skulle få en sam-
manfattning av dagen.

När veterinären pratat ihop sig med 
övriga veterinärer så kom hon ut till oss 
och berättade att alla provsvar var bra. 
Röntgenbilderna på magen såg bra ut 
och allt låg på rätt plats, men det de såg 
var slem i luftvägarna. Det kan bero på 
att flimmerhåren i halsen inte fungerar. 
Men för att kolla på flimmerhåren så skulle 
de behöva kolla med mikroskopkamera 
i hela luftvägarna och den möjligheten 
finns inte för hundar. 

Vi fick en ny behandling som vi nu ska 
testa och se om det hjälper dem bättre. 

Veterinären berättade att detta är ge-
netiskt och därför skulle vi vilja veta om 
det finns fler hundar som har liknande 
återkommande luftvägsproblem, t.ex. 
hosta, harklingar eller mer nosflöde.

Har du en eurasier som har liknande 
symtom så vill vi gärna att du skriver 
ett mail till hostaeurasier@gmail.com. 

Är du tveksam så skicka gärna iväg ett 
mail ändå, tillsammans kanske vi kan 
hjälpa forskningen gå framåt kring vår ras. 

Syskonskaran med familjer
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Kitune´s Jill Johnson

Foto: Jeanette Dyberg
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Boss

Hej! Jag heter Boss och jag bor i Linköping med matte Patricia och husse Tommy. 

Utomhus är jag inte den boss som jag kan vara hemma. Husse och matte kanske tror att de bestämmer men det är bara för 
att jag låter dem tro det. 

När jag är ute och rastar mina ”päron”, då vill jag vara på den säkra sidan av ”staketet”. Jag vill undvika att reta upp dem i 
onödan. Jag knyter näven i fickan, så att säga. Det är säkrast så. Jag är lite som ”Tjuren Ferdinand”. Njuter gärna av lugnet 
och livets goda ting. Ibland är livets goda ting kanske golvet på toaletten. Men det är helt ok oavsett vad alla andra tycker. 

Anledningen till att jag väljer att vara offentlig är för att visa att man duger som man är. Det viktiga är att man tror på sig 
själv, det gör jag. 

Trevlig sommar önskar jag er alla. 

/Boss ??



EurasiErbladet #2 2020 2322 EurasiErbladet #2 2020

att äga en hund,
är mer än att bara äga en hund
För många är en hund i livet en självklarhet, 
något som bara ska finnas där och där ett 
liv utan en hund är helt otänkbart. Men 
för en del är en hund ett problem, något 
som bara kräver massa tid och arbete 
och som hindrar oss från att göra det vi 
tycker om. Det är heller inte ovanligt att 
drömmen om en liten hundvalp bara 
förblir en dröm.

När vi skulle skaffa vår första hund, Nocco, 
fick vi höra från både höger och vänster 
att det var det dummaste vi kunde göra 
och att vi bara låser oss. Tanken var att jag 
skulle ta ett stort ansvar om vi skaffade 
hund men enligt alla andra var inte det 
heller bra, jag var bara 14 år och skulle 
bara vara intresserad av hunden någon 
vecka eller två… Eller hur!

Att bestämma sig för att skaffa hund är 
ett stort beslut, ett beslut som innebär 
ett stort ansvar och en förändring i livet. 
Det kräver noggrann planering och innebär ofta en väntan 
på sin lilla vän, i alla fall när det gäller en eurasiervalp.

Jag tror att de flesta som har hund kan hålla med om att det 
är bland det bästa som har hänt dem och att en hund i ens 
närhet ger så mycket tillbaka. En hund ger inte bara sann 
kärlek och EN vän för livet, en hund öppnar upp en helt ny 
värld med ännu fler vänner för livet, både två och fyrbenta. 

Vi har snart haft Nocco i vår familj i två år, TVÅ år!!! Dessa 
två år har inneburit kaos, glädje, tårar, frustration, förtvivlan, 
glädjeskutt, you name it! Jag tror aldrig att jag har känt 

så många känslor på en och samma gång som jag gjorde 
under det första året med vår hoppestuds. Jag brukar säga 
att det inte är förrän nu, vid två års ålder som vi vet hur han 
fungerar någotsånär. 

Med hund lär man sig något nytt varje dag och jag tror att 
det alltid kommer att vara så. Att en dag bli fullärd kan vi väl 
ha som mål men jag är ganska säker på att ingen kommer 
att nå det målet. Förresten vet jag inte ens om man vill nå 
det målet. En del i hundägandet är just att ställas inför nya 
situationer och ta sig igenom det med sin hund. 

De allra flesta väljer ras utefter vad rasstandarden säger eller 
någon man känner som berättar om hur SIN 
hund är. ”Åh det är precis vad jag vill ha” tänker 
man och så börjar valpletandet. Innan man får 
hem sin lilla nallebjörn har man oftast en bild 
av hur allt kommer vara eftersom man har läst 
i rasstandarden hur rasen ÄR. 

Jag tror att många som köper en eurasier för 
första gången är ute efter en lugn medelstor 
sällskapshund som inte kräver lika mycket som 
en brukshund. En eurasier är en ”självsäker och 
lugn hund” står det om rasen på SKK. Det är 
en ras som inte kräver jättemycket motion och 
som gärna strosar runt i trädgården. 

Rasstandarden talar inte om hur en ras är, utan 
endast idealet. Det finns inte många eurasier 
som stämmer helt överens med rasstandarden 
utan oftast är det något som skiljer. 

Innan vi bestämde oss för att skaffa eurasier var vi helt inne på 
en leonberger. Vi ville ha en stor nallebjörn som inte behövde 
motioneras överdrivet mycket och som gärna följde med 
på allt, nästan precis som en eurasier men i större format.

Anledningen till att vi ändrade oss var att vi insåg vad vi 
hade för bil och hus och att vi inte skulle få plats i soffan. 
Det var efter det som vi först såg en bild på en eurasier och 
blev helt sålda. 

När vi började läsa på om rasen visade sig att allt stämde 
överens med det vi sökte, alltså en lugn sällskapshund 
som inte behövde så mycket motion och inte hade så stort 
behov av att träna!

Hahaha! Vi hade hittat den perfekta rasen men ni ska ju inte 
tro att vi fick det vi förväntade oss utan kanske mer vad vi 
förtjänade. Vi fick ett energiknippe som heter duga, som 
älskar att träna, har mycket jakt och vakt i sig och påminner 
mer om en känguru än en hund.

På grund av hans energi var jag inne på att dels börja cykla 
och dels köra agility med honom. Gud vad han hade älskat 
att flyga över hinder och perfekt att cykla med honom så 
man själv slipper springa!

Något man lär sig när man har hund är att allt inte alltid blir 
som man har tänkt sig. Alla hundar ska inte 
göra allt och det är bara att acceptera. 

När Nocco röntgades såg veterinären på 
en gång en liten, knappt synlig, skugga på 
Noccos vänstra armbåge. Hon var jättetrevlig 
och förklarade för oss hur det ska se ut och 
hur det såg ut på Nocco och vad vi ska göra 
om vi ser minsta lilla tendens till att han haltar 
någon gång i framtiden. Däremot trodde 
hon inte att han skulle få några som helst 
besvär i framtiden men gick igenom vad vi 
ska försöka undvika och hur vi kan träna för 
att förebygga något i framtiden. 

Nocco har alltså ED grad 1 på vänster armbåge 
och nu har vi styrt om planerna för att hjälpa 
Nocco på bästa sätt. Agilityplanerna byts ut 
mot härliga skogspromenader över stock och 
sten och som vi precis har börjat med, även 
ett personspår eller två då och då.

Jag hade aldrig i min vildaste fantasi trott att 
MIN Nocco skulle ha något annat än ED UA, jag var mer nervös 
när det gällde höfterna. Precis efter röntgen när veterinären 
sa att det fanns en liten skugga och att det troligtvis skulle 
ge en etta kändes allt hopplöst och så himla tråkigt. Jag 
tänkte att det hade varit bättre om vi aldrig hade röntgat, 
då hade vi varit lyckligt ovetande!

Där någonstans kom jag på mig själv, vad tänker jag på? Att 
vi hade röntgat Nocco var det bästa vi kunde göra, både för 
oss och Nocco. Om vi inte hade valt att röntga kanske jag 
hade börjat cykla och köra agility med Nocco som i sin tur 
hade lett till att han fått ont om några år. Jag tror inte att jag 

hade förlåtit mig själv om det visade sig att det i stort sett var 
mitt fel att han fick ont, för att vi valde att inte röntga honom.

Nu är inte ED grad 1 speciellt allvarligt men han hade lika 
gärna kunnat ha ED grad 3 och HD grad D. Det är vårt ansvar 
som hundägare att röntga våra hundar och se till att de får 
ett så långt och värdigt liv som möjligt. Även om man inte 
ser att hunden haltar eller på annat sätt visar att den har 
ont, betyder det inte att hunden inte har eller kommer att 
få något problem i framtiden. Därför uppmanar jag alla er 
som läser detta att röntga era hundar, det är nämligen det 
minsta ni kan göra för dem!

Att ha en hund i sin närhet betyder inte bara att man kan 
få planera om när det gäller träning och hundsporter, det 
kan också ändra dina planer i ditt liv. För en del fortsätter 
livet som vanligt men för vissa öppnas nya vägar i livet som 
man aldrig tänkt på tidigare. 

Sedan jag var åtta år har jag sett hela min väg fram till färdig 
veterinär framför mig. Jag skulle få A i alla ämnen i 6:an (!!!) 
och hålla det i 7:an, 8:an och 9:an. Jag skulle gå natur på 
gymnasiet med A i alla ämnen och sedan flytta till Uppsala 
för att utbilda mig till veterinär på SLU.

Innan vi fick Nocco gick större delarna av min fritid till att 
plugga, vad skulle jag annars göra? Jag kunde sitta i timtal 

efter skolan och plugga när jag var tio år och mamma fick 
nästan slita bort mig från skrivbordet för att få mig att sluta. 
Vartenda utvecklingssamtal i skolan gick ut på att få mig att 
tagga ned och lärarna blev tokiga på mig. Jag förstod inte 
då hur mycket tid jag faktiskt la ned på skolarbete, tid som 
hade kunnat gå till så mycket annat. 

Så fort vi fick hem Nocco förändrades i stort sett hela mitt 
liv. Jag hade inte längre tid att plugga lika mycket vilket 
i och för sig var tanken. Jag lärde mig att tagga ned och 
insåg att jag inte ens behöver plugga hemma för att nå 
mina mål, precis som lärarna och mamma alltid har sagt. 
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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. 
avelskommitte@eurasierklubben.se 

                                                                                 Foto: Sanne Ek

JustPix Cindy, Zeldas Sunny Girl och Wävlegårds Flora 

Foto: Inger Johansson

Det satt långt in, men till slut insåg jag att man kanske inte kan ha A i alla ämnen i 7:an och 8:an. Nu har jag slutad 9:an och 
har nått mitt mål, A i alla ämnen!

Att jag skulle gå natur har alltid varit hugget i sten men när vi skaffade Nocco blev jag väldigt intresserad av hundträning 
och helt plötsligt var planen med natur inte längre en plan. Jag och Nocco ska nu i höst börja gymnasiet TILLSAMMANS, tass 
i hand, på Realgymnasiet med inriktning hund och utökat naturprogram med särskild högskolebehörighet. Detta kommer 
innebära att jag får allt jag skulle ha fått om jag gick ”vanlig” natur men jag får ha med mig Nocco i skolan, lära mig mer om 
djur, deras beteende och rörelsemönster, möjlighet till certifikat i bl.a. läkemedelshantering och mycket annat.

Det jag vill säga med detta är att det är tack vare Nocco som jag är där jag är idag. Nocco fick mig att hitta nya sidor av mig 
själv och gav mig så mycket mer än vad jag någonsin kunnat tänka mig. Vem hade kunnat tro när vi skaffade Nocco, att jag 
ett år senare skulle vara med i redaktionen i Eurasierbladet? Att vara med i redaktionen eller någon annan kommitté var för 
mig något som absolut inte fanns på världskartan. Det är väl klart att inte en 15 åring kan vara med där! Jodå, tydligen och 
snart ett år senare sitter jag här och skriver för fulla muggar… 

Innan Nocco kom in i vår familj var jag en väldigt blyg person som höll mig i bakgrunden och försökte märkas så lite som 
möjligt. Att prata med främmande människor gjorde jag absolut inte om det inte var nödvändigt. Men när man skaffar valp 
kommer man inte en meter utanför huset innan man blir stoppad för valpgos och människor som pratar och pratar och pratar 
lite till. Man kan säga att både Nocco och jag socialiserades på hög nivå. 

De flesta som träffat mig under de här två åren med Nocco har nog sett en ganska öppen och pratglad tjej, men när ens 
mormor och morfar blir helt chockade över att se sitt barnbarn prata på hundkursen då tror jag man förstår hur blyg och 
tillbakadragen jag en gång var. 

Jag läser ofta inlägg på Facebook om familjer där barnen vill skaffa hund och de flesta kommenterar att man aldrig ska lita 
på att barnen tar sitt ansvar osv. Ofta rör detta barn mellan 13–15 år. Det var precis det alla sa till mamma när 14 åriga jag ville 
skaffa hund. Men mamma känner mig, hon vet att om jag verkligen vill och lovar något, kommer jag hålla det oavsett vad 
som händer. Tack vare att min mamma trodde på mig, fick jag min bästa vän och så otroligt många andra möjligheter som 
jag inte annars skulle ha fått. 

Avslutningsvis vill jag bara säga att mycket av den här texten har handlat om mig, men det är för att jag verkligen vill få fram 
att en hund kan förändra en så otroligt mycket. En hund är otrolig och det är en otrolig möjlighet att kunna ha en hund i sitt 
liv. Att en hund skulle vara något som hindrar en från att göra vad man vill är för mig endast en bortförklaring till att inte 
skaffa hund, bortsett från om man planerar att resa jorden runt kanske!

Jag hoppas att fler vågar lita på sina barn när det gäller att ta ansvar. Jag säger inte att man ska lägga allt ansvar på sitt barn 
och skaffa hund under förutsättningen att barnen ska hjälpa till men man måste kunna ge sitt barn en chans, när ska de 
annars lära sig om de inte får chansen? 

Sist men inte minst, snälla glöm inte att röntga era hundar! 

Vid tangenterna: Fannie Rydell
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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

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

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

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

Den kostar inget och är en 
¼-sida.

 
En bild, hundens namn, datum 

för när den var född och 
avliden samt ägarens namn.

 
Sista datum att sända in din 
annons för nästa nummer är 

1 Augusti.

 
Du behöver inte göra 

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

In memoriam
Leiionspitz

Vlad
Familjens stigfinnare har slutat att visa 

vägen på våra promenader, 
nu går han sin egen väg.

 2006-07-28 - 2020-05-23

Familjen Sporre Lindome

Titeltavlan
Från februari t.o.m. april har endast en svenskregistrerad hund erhålligt championat. 

C.I.B. DK UCH LT CH NORD V-18 NORDIC CHLeiionspitz Great Talea
SE 30171/2016
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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

Chiasma
Cathy Baudeau

Kvidinge
Mobil: 073-614 64 42

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

Czaruso
Johan Gustavsson

Vara
Mobil: 076-269 03 37

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

                           Svenska
                             Eurasierklubben

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

Lilla Näsnaren´s
Christel och Bosse Fredriksson

Katrineholm
Mobil: 070-092 85 09

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

 
 
 
 
 
 
 
 

SE53547/2018  Artaio´s Charming Swea     T A 0 medialt 1 
SE26066/2018  Balder-Balder Ragnar Snöstorm    H   Ua 
SE48536/2016  Balder-Balder Thoka Järnvilje    T C  Ua 
SE48537/2016  Balder-Balder Njenna Järnvilje    T   medialt 1 
SE24328/2019  Black Baloos A Little Bit Of Action   H A 0 
SE21993/2019  Bonus Pop Up´s Finnbro´s Felix   H A 0 
SE21991/2019  Bonus Pop Up´s Finnbro´s Frank   H A 0 
SE30529/2018  Brännabråns Kraftfulla Luna    T A 0 
SE25289/2019  Brännabråns Äventyrliga Osborne   H A 0 
SE16131/2019  Chiluna Star Dragan    H B 0 
SE47872/2018  Ex Amino´s Honouring The Enchanted    H   Ua 
SE47871/2018  Ex Amino´s Honouring The King    H A 0 
SE47868/2018  Ex Amino´s Honouring The Queen    T A 0 
SE47873/2018  Ex Amino´s Honouring The Best    H A 0 Ua 
SE47869/2018  Ex Amino´s Honouring The Prince    H A 0 
SE24558/2019  Foxfire Magic Max      H A 3  
SE24556/2019  Foxfire Magic Marshmallow     H A 0 
SE24561/2019  Foxfire Magic Mystery     H A 3 
SE54201/2017  Kathakali´s Besta Dokka     T A 1 
SE24127/2017  Leiionspitz Just Quinn     T A 0 
SE41294/2017  Leiionspitz Lucky Okami     H A 3 Ua 
SE13674/2018  Leiionspitz Outstanding Leira    T A 1 
SE13664/2018  Leiionspitz Outstanding Lennox    H A 
SE41294/2017  Leiionspitz Outstanding Lizera    T A 0 
SE33741/2018  Lovely Megan´s Rita Hayworth    T A 0 Ua 
SE33740/2018  Lovely Megan´s Roger Moore    H A 
SE30602/2019  Lovely  Megan´s Stellan Skarsgård    H  0 
SE48189/2018  Pine Garden´s Aviano     H A 0 
SE40281/2018  Pine Garden´s Grand Garissa     T A 0 
SE40278/2018  Pine Garden´s Grand Gazzol     H A 1 
SE34527/2018  Polkas Valpar Darling De Jynx    T A 0 Ua 
SE34529/2018  Polkas Valpar Debbie De Jynx    T  0 Ua 
SE34530/2018  Polkas Valpar Douglas De Jynx    H A 0 
SE34526/2018  Polkas Valpar Duneyr De Jynx    T A 0 
SE34168/2018  Polkas Valpar Eddie De Jarod    H D 0 Ua 
SE34169/2018  Polkas Valpar Emmett De Jarod    H D 0 
SE50379/2016  Rocknikk´s Dances Twist     T C 
SE26212/2016  Sorschies Wi Jeltzin    H B 0 
SE53137/2018  Sorschies Wi Okido    H  A 0  
SE53141/2018  Sorschies Wi Olea      T A 0 Ua 
SE53138/2018  Sorschies Wi O`Mezzi     H A 0 
SE53676/2018  Sorschies Wi Pepsi      T B 0 Ua 
SE11936/2017  Twin Dogs Aiming For Your Heart    T A 0 Ua 
SE38947/2018  Twin Dogs Believe In Friendship    H A 0 
SE56115/2018  Twin Dogs Colorful Sky Of Winter    H A 0 
SE52835/2017  V.dissekaantekuunder Flinga-Sahlea    T   medialt 1 
SE27989/2018  Wirosas Early Glory    T A 0 
SE19609/2018  Wävlegårds Flora      T A  Ua  
SE19606/2018  Wävlegårds Frank      H C 0 Ua  
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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 Peerless Karisma ”athena”

Foto: Linnéa Kadfors & Ola Persson
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Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


