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styrelsen har ordet

redaktörens rader

sund stamm’s golden gaston ”Galliano”   foto: PeterBergkvist

Essmania’s shamwari och Essmanias Ochi                                            
              Foto: anette Essman

13 År

Nu väntat vi en härlig höst med hundkurser av olika slag. 
Utställningsträning, promenader och BPH har varit igång 
även under sommaren.

Stockholms Hundmässa i december är inställd. Nu hoppas 
vi på MY Dog i Göteborg i början av nästa år. Där vi även 
planerat för vår populära monter.

Vår ordförande avgick under sommaren av privata skäl. Vi 
i styrelsen jobbar vidare och det fungerar bra men vill att 
klubbens medlemmar redan nu börjar fundera på namnförslag 
till nästa år.

Varma hösthälsningar från oss i styrelsen

Hej alla läsare och Eurasiefantaster. 

Denna tidningen är inte min, det är vår tidning . Och som redaktör önskar jag givetvis att 
tidningen fylls av det ämnen, frågor och funderingar ni har. Till detta nummer blev det enligt 
min åsikt, lite för mycket av mig, men hoppas på att det enbart är en engångsföreteelse 

. Sänd gärna massor av bilder och hälsningar och vad helst ni tänker kan berika vår 
tidning.  Jag tycker det är otroligt kul att läsa om era eurasieträffar och önskade jag kunde 
vara med på alla. Glöm inte den viktiga hälsoundersökningen och att njuta och ta vara 
på våra kära familjemedlemmar  

Hoppas ni får en trevlig läsning, Amanda Hammargren

Foto: Oscar Lindelöv

Åsa Johnsson 

och 

9 st godissugna 
eurasier 

Foto: Amanda Johnsson
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Ny redaktör

rättelse

I föregående nummer av Eurasierbladet 
försvann av okända skäl en del av texten 
som tillhör texten av Eurasierträff Brandalsund

Nedan kan du läsa hela texten. Redaktionen 
ber om ursäkt. 

Vi vill också tacka Helena Nordström för att 
ha organiserat detta evenemang i många år

Helen Nordström och ExAminos Angel Of 
LIfe ”Exa” Fotograf: Helen Nordström

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. Vilket ställe är mest lämpat att 
ge bort hundsaker på om inte på våra 
träffar. Stort tack till er som tömde den 
gigantiska Ullaredskassen på leksaker, 
koppel, regnjackor, aktivitetsbrädor 
och annat användbart. Jag hoppas 
det kom till användning.

Vi hade också äran att få ha ca 4 st  val-
pintressenter som var med och jag tror 
att våra fyrbeningar och tvåbeningar 

gav ett bra intryck. Återstår att se om 
de dyker upp med en valp på någon 
träff. Tack ExAminos och Chikaraspitz 
kennel för att ni var med och kunde 
ge bra information. 

Åh dessa valpar, man blir ju helt valp-
sjuk i hela kroppen, bara man tittar 
på dem. Attila och Enzo var dagens 
coola minstingar på 4 månader som 
var med. 

Det har varit sju roliga, mysiga, isiga, 
blåsiga, regniga, snöiga, soliga och 
framför allt trevliga stunder tillsammans. 
Men det här var sista året jag ordnade 
där ute och tackar för mig. Men vi slutar 
inte att åka ut till Brandalsund, för det 
är en så mysig plats att vara på.  

Ett stort tack till er som kom, och 
till er som ville komma men av olika 
anledningar inte kunde. Glöm aldrig 
att det är alla vi tillsammans som gör 
det. Vi är fantastiska tillsammans.

Hälsningar , Helen Nordström

Hej, 

Helt ärligt vet jag inte vad jag ska skriva men jag kan berätta hur 
jag hamnade i denna världen av Eurasier.

Första gången jag träffade denna fluffiga ras var för några år sedan 
men jag har alltid sökt efter en Irländsk röd setter, som varit min 
drömhund sen barnsben. Jag var lite osäker på all hårvård och 
fällandet då jag är hundallergiker. När jag för ungefär tre år sedan 
fick en annons sänd till mig gällande en omplacering och jag såg 
den vackra svarta ettåriga tiken i annonsen var jag såld. Inom fem 
minuter hade jag ringt upp annonsören, som frågade mig om jag 
var säker på detta och att det innebär mycket jobb med en hund, 
att valpar biter i allt, men jag visste, jag var säker, detta skulle 
bli min hund   Visst var jag orolig och osäker på vad det kan 
innebära med att ta över en hund, men jag tänkte att det löser jag.  
Någon tid senare tog jag äntligen hem henne, min vackra finaste 
Luna. Tydligen säger folk, och det har ni väl alla säkert redan hört, 
”har man en eurasier så har man snart två”, och jag tänkte att det 
inte gäller mig. Jag kan ju inte ha två hundar med två barn i min 
lägenhet…. Eller ?  Sen kom den…. Ett pling i mobilen… ”Jag har 
fått återbud på tiken”. Och hur skulle jag, kunna säga nej till en liten 
fluffboll som inte fick följa med till sitt nya hem. Och simsalabim 
satt jag helt plötsligt med två underbara tikar, som har fantastiska 

personligheter men är som natt och dag.  Luna är en tillgiven och 
vacker liten dam, kallar henne ofta primmadonnan för hon trippar 
så nätt och vill inte bli smutsig eller blöt . Hon är väldigt självständig 
men alltid inom tryggt avstånd. Hon har stöttat och tröstat och 
myst med mig från första dagen. Vi klickade från första stund och 
en lojalare kamrat har jag aldrig haft. Sen har jag stora lilla valpiga 
Qarma, hon växte väl om sin syster när hon var 6-7 månader, hon 
ska helst av allt ligga på mig och kramas länge och mycket oavsett 
om det passade eller inte. Utmaningen med henne var att bygga 
hennes självkänsla och självförtroende. Denna rasen kan vara lite 
reserverad, men generellt är de lugn och trygg och positiv på alla 
sätt, men som med allt finns det undantag, Qarma är ett sådant. 
Idag har hon, enligt mitt tycke, vuxit hästlängder och jag tycker hon 
är så nära gränsen för vad som jag anser vara godkänt ”reserverad” 
som hon kan komma i denna åldern. Jag vet att alltid kommer få 
jobba med henne, inte för att tvinga henne utvecklas mer, utanför 
att bibehålla det hon har vuxit. 

Mina hundar är så nära mänskliga som jag vågar göra dem, de är 
absolut givna och högt älskade medlemmar i min familj. Min familj 
som består av mina två killar, och mina två vackra tikar.

Amanda Hammargren

8 EurasiErbladet #3 2020



10 EurasiErbladet #3 2020 EurasiErbladet #3 2020 11

Texas  sjöräddningsdrömmar
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Hej, mitt namn är Texas och jag har flyttat från min kennel Sorschies i Svenljunga till mitt nya hem och 
flock i Tjörn. Nu ska jag bo med matte, husse och deras  tre söner, mina nya lekkamrater. I familjen jag 
hamnat i finns redan en fyrbent familjemedlem som heter Pansar. Jag jobbar på att charma  
honom så vi kan bli bästisar. 

Min husse är volontär på Stenungssunds sjöräddningssällskap och trivs  
väldigt bra med det. Nu är det så att jag eventuellt ska ska följa med  
honom och lära mig hur jag kan rädda och hjälpa människor ute  
på sjön. Att jobba med det  är ingen enkel sak och kräver  
utbildning av både mig och husse. Som tur är har han redan  
mycket av det som behövs, bara jag som måste lära mig  
allt. Jag har redan nu fått följa med på jobbet lite  och  
kollat in båten och all arbetsutrustning  husse har på sig. 

På husses jobb finns det andra hundar, som  är  
färdigutbildade. Och jag hoppas jag kan få bli en  
av dem. Enligt husse måste jag vara i god form  
och orka mycket både  fysiskt och mentalt.  
I utbildningen ingår  det bland annat att söka  
folk som har gått vilse, flyga helikoptrar,  
simma och  kramas. Det sista hoppas jag i  
alla fall på .... vill kramas mycket och trösta  
alla. 

Nu ska jag gå och sova lite innan jag  
tänkte leka med Pansar. 

Vi kanske hörs mer en annan gång. 

    Många nospussar och håriga kramar 

                                            Sorschies X Texas  
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Träning och Tävling med en slyngel

Där kom den. Den beryktade slyngelperioden som slog till med full kraft. Han är över allt och ingen stans, klumpig och 
ofokuserad med ett extremt närhetsbehov. Att gå fot har plötsligt blivit den största utmaningen och närminnet är värre än 
en guldfisks. Då blev det att ta en välbehövlig paus från allt vad träning heter och bara mysa, busa och gå promenader för 
att stärka hans självkänsla. 

Husse som är hemma och studerar har fått ta en större del av 
träningen och han gör det galant. Det blir en del inkallning på 
fälten och fotgående på trottoarer samt momentträning inomhus. 
Nu blir det verkligen stopp på banor och kedjor utan vi startar 
upp det lite närmre kursstarten i slutet av april. I veckan har jag 
även anmält oss till den första tävlingen som går av stapeln den 
21/5 här i Linköping. Det ska bli kul och förhoppningsvis klarar 
vi av banorna och kommer runt dem, det som är målet.

Utöver rallylydnaden så blir det också några utställningar nu i 
vår då han blir 9 månader i mars. Så får vi se hur det går i ringen. 
Jag har anmält oss till ringträning veckan innan så han får lite 
socialträning med okända hundar vilket jag tror är bra att vi 
bockar av innan det är showtime.

Trodde jag ja… Corona kom och hela världen stannade upp. 
Ingen ringträning, utställning eller tävling blev av som planerat. 
Vilket i dessa tider är helt förståeligt, smittskydd och säkerhet 
går före utmärkelser och rosetter alla dagar i veckan. Då gjorde 
vi så at istället för tävling och utställning gick vi en tävlingskurs i rallylydnad på Linköpings brukshundklubb. Detta var ett 
skönt avbrott och tack vare lite guidning kom vi över krönet! 

Kursen varade i 6 veckor med både teori och träning. Dexter 
fick miljöträning och träna samtidigt med andra hundar och 
jag ska inte ljuga, jag var beredd att kasta in handduken efter 
första träningstillfället men ledaren ingav hopp om att det 
är en process och mycket riktigt klarade vi en hel bana med 
störningsljud och nytt område vid femte tillfället. I samma veva 
som kursen närmade sitt slut öppnade SBK upp för tävlingar 
med mindre än 50 deltagare så nu är vi åter igen anmälda till 
en tävling nu i juli, fast utan publik då så klart. 

Trots vår träningskurs kvarstår vårt mål, att ta sig runt banan 
och ha kul! Det ska bli kul att se vilka moment vi ska förbättra till 
nästa gång och förhoppningsvis kommer vi ut ur denna kris så 
det blir lite mer normalt i hundvärlden så även min man får följa 
med och se vilka framsteg han har varit med och byggt upp.

Veckorna rusade iväg och snart kom tävlingsdagen. Pirr i magen 
kom vi till utomhustävlingen, vädret var inte på topp utan det 
regnade av och till. Banvandringen delades upp i flera omgångar 
för att minska trängsel och smittrisk så tävlingen tog lite längre 
tid än vanligt men vad gjorde det. Vi startade i två klasser, som 
nummer 6 och nummer 14 av 23 ekipage, och som vi gjorde 
det! 93/100 på första banan och 84/100 på andra banan trots 
ihållande regn. Vilken stjärna vi har! Efter denna bravur har 
Dexter fått vila lite från rally och nu tar vi semester i fjällen med 
vandring på schemat, nästa tävling tar vi i augusti. 

Mvh Sanna Carlsvärd och Dexter (Twin Dogs Dependable Porthos)

Vad gör vi med våra hundar?
Vad gör vi med våra hundar är väldigt olika , vissa av oss 
tränar och tävlar i diverse hundsporter, vissa av oss ställer ut 
och trivs med att tillsammans med sin bästa vän få visa upp 
vår ståtliga ras. Vi bor även på olika sätt med våra hundar, 
del av oss bor i hus med trädgård och en del av oss bor i 
lägenhet. Vi, alla hundägare, är olika och alla hundar har lika 

stor variation på karaktärsdrag som vi har  det vi alla dock 
har gemensamt, är kärleken till våra eurasier 

Jag och Alice bor med våra två hundar i respektive 
lägenhet och trivs bra med det. När det gäller boendet 
resonerar vi väldigt lika, om våra fyrbenta fluffisar, att det 

vi inte har i kvadratmeter kompenserar vi med många 
härliga promenader i ur och skur. Därmed ville vi dela 
med oss av lite av en liten tur vi gjort med våra hundar. 
 
Alice kom ner till mig och första natten sov vi hemma i min 
lägenhet för att ha tid och möjlighet att inventera, planera 
och komplettera tillsammans hur mycket mat och vatten som 
behövdes för vår lilla tur, och givetvis mängd hundfoder för 
att ha möjlighet att klara tre dagar ute.  Nästkommande 
dag begav vi oss ut med bilen till den plats vi skulle sova 
vår första natt. När vi anländer regnar det en hel del och 

lite molokna börjar vi planera om och bestämde oss för att 
sova första natten i bilen. Det var läge för kvällspromenad 
för de tre fyrbenta vännerna, och vi gick bort för att kolla 
på den tilltänkta tältplatsen. Snabbt bestämde vi oss för att 
vänta ut regnet för att ändå slå upp våra tält. Det var trots 
allt tältandet och naturen vi kommit för. Bilen får det bli en 
annan gång om det krävs .

 Låt mig presentera våra hundar lite. Först Mikko, en black 
’n tan hane. Han är en härlig grabb som tar livet med ro och 
trivs absolut bäst i naturen där han får gå fritt och ströva runt. 
Han är även far till min Qarma. Mikko fyllde 3år nu i somras. 
Han är en lugn och svårflörtad kille, det är inte mycket som 
imponerar honom  . Han är otroligt lätt att ha att göra med,  
när han får vara med familj och vänner är han som lycklig, 
men lyckligast blir han när matte är i närheten.   

Qarma Mikko och Baileys leker och badar och utforskar 
närområdet med stor entusiasm och glädje  Efter ett x antal 
dopp och varv i sanden utbyter vi ägare blickar och överväger 
att låta lortgrisarna sova ute   men ingen av oss vill sova 
utan våra fluffisar , och det hör faktiskt till med sand o skit 
när en har lyckliga och aktiva hundar 

Eftersom våra magar kurrar inser vi att det är dags för utfodring 
av hundarna och även vi tvåbenta behöver lite mat innan 
kvällen  Vegetarisk tacos blev kvällens måltid och vi alla 
fem njöt vid triangiakökets vaga värme. 

Tid att sova, och krypa ner, alla var glada för att lägga sig 
utom Qarma som hellre ville fortsätta bada och busa, detta 
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till trots att hennes vänner redan lagt sig. Efter lite lockande 
gav hon med sig och kom o la sig. 

 Qarma är 18 månader och njuter av livet med sin flock 
som består av Luna 3,5 år, mina två söner och ledaren för 
flocken som är jag. (Hoppas jag i alla fall  ). Luna fick tyvärr 
stanna hemma med sin bror i Kävlinge, det tackar vi extra 
för  . Qarma är lite reserverad men utvecklas och gör 
ständigt nya små framsteg. Har en vunnit hennes tillit kan 
hon inte få nog av att kramas och mysa. Hon är en röd fawn 
med mycket bus och en högst selektiv hörsel , det enda 
ljud som aldrig undgår hennes öron är ljudet av prassel och 
annat som innebär att det kan finnas en möjlighet för henne 
att få något ätbart. 

Första natten gick bra och fem yrvakna själar steg upp för 
att äta lite frukost. 

Efter en varm frukost var 
det tid att plocka ihop, 
diska, städa upp och 
börja vandra.  Innan vi 
hann göra klart allt kom 
ett tv team för att filma 
ett barnprogram, de fick 
högljudda hälsningar från 
de tre fluffisarna. Qarma, 
Mikko och Baileys fick hjälp 
till att göra spår i sanden 
vid en skatt. Blev en rolig 
extra reklam för rasen då 
teamet blev förtjusta i dem 
alla tre.

När vi går får Mikko och Qarma bära på varsin klövjeväska 
och alla var glada över att vi rörde på oss mot nya dofter och 
äventyr  Mikko som aldrig tidigare använt en klövjeväska 
fick bära sin tom sånär på våra plasttallrikar, var på en sida. 
Qarma har övat länge och hjälpte oss att bära vatten. 

Tre glada Eurasier i skogen, de yngre två lekte och busade 
hela vägen och har utan tvekan avverkat mer än dubbelt så 
många meter än vi andra  . Qarma knäckte koden för att 
simma och simmade och badade gladeligen och oberörd 
av den extra packningen som hon ansvarade för  . Det 
var en himla tur att vi valde att packa hennes väska med 
vattentåliga saker, då väskorna inte är gjorda för bad .  
Bailyes däremot missade inte ett enda tillfälle att gnaga på 
lite pinnar. Stora som små i alla träslag han hittade.

Himlen blir mörkare och mullret fick en lite orolig Mikko 
att reagera, men han håller sig nära matte och lyckas ta sig 
igenom mullrandet utan problem. Dom andra två tar det 
med ro. Efter lite kollande på väderappar bestämde vi oss 
för att slå läger för natten innan regnet kommer över oss. 
Sagt och gjort hittade vi en fin plats att mysa och slå upp 
tälten på. Med regnet blev det snabbt gjort. 

Lite lunch ville vi hinna få i oss innan regnet kom och vi 
startade triangiaköket. 

När första regndropparna föll gick vi in och åt i tältet till ljudet 
av det smattrandet som uppstod när vattendropparna möter 
tältduken. De tre pälsbollarna sov på den gröna mossan och 
var nöjd i det svala regnet. Eller för att vara korrekt, två sov, 
en gnaggde på pinnar. Gissa vem .

Efter en timme i tältet och regnet avtagit var vi fundersamma 
men beslutade oss för att chansa på att det inte blir mer 
regn. Vi packa ihop för att komma en bit till på vår rutt innan 
kvällen kom. Vi packar ihop och såg det hela som en bra 
övning att slå upp tälten och under lite stress och sadlar på 
Mikko och Qarma deras väskor. 

När de nästa regndropparna börjar falla och nu intensivare 
slår vi återigen upp våra tält , vi båda två hann blir rätt blöt 
av regnet men denna gången var vi dock helt säkra på att 
det blev för sista gången vi slog upp tälten för natten. Lagom 
tills vi blir klara slutar regnet och vi ser oss efter en badplats 

 då är vi blöta av bad istället för regn... vilket kändes som 
en bättre känsla  .

Fantastiskt svalt och vi alla 
fem njöt av pausen. Med 
kurrande magar lagar vi 
kvällsmat och avnjöt den 
i det strålande solned-
gången. Dagen har gått 
till sin ände och vi beger 
oss tillbaka för att göra oss 
klara för natten . Vi gick 
in i tälten och mös med 
våra älsklingar för att sedan 
somna till deras andetag. 

Jag vaknar första gången 
mitt i natten och bestäm-

mer mig för att kolla in himlen, det är kolsvart ute och stjärnor 
lyser klart. Jag tar med mig Qarma då trots skogens lugna 
skydd är en lite rädd ändå  .  

Övervägde för en liten stund att väcka Alice för att visa henne 
men ville inte störa hennes sömn eller göra hundarna oroliga 
i onödan då de alla verkade sova så gott. 

 Baileys är en norsk gutt på 11 månader, blir 1år i september. 
Även han är röd fawn men han ser mer ut som ett ståtligt 
lejon med sina långa täckhår än en hund. Otroligt glad 
kille som alltid är redo för nya äventyr. Mysböna som älskar 
att ge pussar och vill helst se till att alla i sin omgivning är 
glada. En känslig själ  …. Som ÄLSKAR sina pinnar …..och 
matte Alice såklart. 

Sista dagen på vår lilla tripp kom och frukosten smakade 
väldigt bra även den dagen  och med lite mer vana och rutin 
packade vi ihop tält och packning när disken var gjord. Det 
var lite lättare packning då maten snart var slut och vattnet 
likaså. De två ljusa busfröna härjade som vanligt och herrn 

lunkade med sin matte lite oförstående varför de andra två 
inte kunde behålla lugnet. Någon extra tur gjorde Mikko 
ändå för att kolla vad som var så spännande. 

Vi följde stigarna längst med sjön och förundrades över 
variationen och mystiken i de olika områdena. Då detta 
inte var en utstakad markerad vandringsled var det lite 
spännande vissa partier hur vi skulle gå för att komma fram 
utan att hamna på allt för stora villovägar.

Men ibland kan en genväg bli en ”senväg” något som vi 
fick uppleva då kartläsaren , undertecknade, missbedömde 
vad som såg ut som en liten spirande bäck, i själva verket 
var en 2 meter bred och 1,5 meter djup på sina ställen utan 
någon övergång. Behöver jag berätta att orientering inte 
var mitt bästa ämne i skolan  . (Borde kanske sagt det till 
Alice innan jag tog mig an kartan  . Inget någon av oss 

uppskattade i stunden men såhär i efterhand får en lov att 
le lite hoppas jag.) 

På vår lilla extra omväg gjorde sig hungern påmind och 
tålamodet och orken började tryta på oss tvåbenta, även de 
fyrbenta skulle uppskatta en paus. I förebyggande syfte och 
för husfridens skull beslöt vi oss för att helt sonika stanna 
där och då för att äta lunch. Tror det var det bästa målet mat 
vi åt på hela vandringen   . 

Inget äventyr utan lite hinder?!? När maten var uppäten 
och vi packade ihop för att gå vidare gjorde sig en gammal 
skada sig påmind och jag fick ryggskott. Vi började tänka 
ut strategier för hur vi skulle komma tillbaka till bilen och 
worst case scenario. Alice kunde omöjligen behöva bära 
två väskor och ha ansvar för tre hundar samtidigt, så inget 
alternativ. Gå till vägen i omgångar, var väldigt tidskrävande 
och vi hade ingen uppfattning om hur lång väg vi hade kvar 
och mer nederbörd var på ingående. 

Tillslut beslöt vi oss för att Alice fick lyfta upp min väska på 
ryggen, och jag använde den för att behålla hållningen den 
sista vägen till bilen. Med myrsteg kunde jag gå mot bilen 
och Alice tog hundarna. 

Äntligen framme vid bilen. Vi klarade det! Väldigt nöjda 
och trötta packade vi ihop oss alla och satte oss i bilen för 
att köra hemåt. I samma stund som vi slog igen bildörrarna 
började regnet falla. 

Glada och oerhört tacksamma för att vädret med moln och 
lite regn hade varit helt optimalt för vår lilla vandring. Både 
människor och djur kunde inte haft ett behagligare väder. Inte 
för kallt och ingen strålande sol som stekte oss. Hundarna 
hade tillgång till bad och dricka i princip hela vägen runt 
och alla var nöjda när körde vi hemåt. 

Denna turen vi gjorde skulle kunna göras på en dag, och 
bara ta med mat, men vi valde och ville få erfarenheten av 
slå läger, planera och njuta av skogen och tystnaden mer 
än en dag denna gången 

Tack för oss denna gången, 

Text: Amanda Hammargren 
  Bild:  Alice Sjöström 

Mikko, Qarma och Baileys  
(Givetvis är texten godkänd av alla medverkande)
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LoveLy Megans PrisciLLa PresLey ”BrUMMa”  &  

LoveLy Megans sUzanne Bengtsdotter ”grizzLa”

EurasiErbladets cEntErfoldFoto: Anna-Karin Borg
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Vad  gör  vi  i  avelskommitten
Vi är en blandning av folk som är avelsintresserade. Vi tycker det är viktigt att bibehålla våran ras så frisk och sund som bara vi kan. Det 
är inte bara uppfödarna som är ansvarig för vår ras, utan även hanhundsägare som lånar ut hanen för parning. De har röntgat sin hund 
och har fina resultat. Inte alltid finns det någon uppfödare de kan vända sig till med frågor runt avel och att låna ut sin hane. Vi har nu i AK 
beslutat att vi ska ha en mentor för hanhundsägare. Det blir Camilla Svensson som kommer att finnas till för Er som har frågor runt avel 
och om att låna ut sin hane. Tveka inte att ta kontakt med Camilla info@kathakalis.se.

 Om du är tikägare och kanske vill ta en kull på din 
tik måste du sätta dig in i rätt mycket saker. Det är 
inte bara att para. Ibland kommer det förfrågningar 
till AK om man kan få hjälp att leta hane till sin tik. 
Det bästa tik ägaren kan göra är att leta reda på 
lämpliga hanhundar och AK kan hjälpa till med 
information om hälsa samt kolla inavelsgrad. AK 
säger aldrig att tik ägaren ska använda den eller 
den hanhunden. Detta beslut måste tik ägaren 
ta själv, då de ansvarar för sin avel. Det ansvaret 
kan aldrig AK ta. Har ni frågor om vad man ska 
tänka på innan man parar och hur det är att ha 
en valpkull får ni gärna kontakta Anette Essman 
essmanias@gmail.com eller Christel Fredriksson 
lillanasnaren@outlook.com

Under sommaren har vi arbetat med att färdigställa 
vårt RAS  ( rasspecifika avelsstrategier) RAS är ett 
verktyg för uppfödarna i avelsarbetet. Ta ett titt 
på RAS som ligger på klubbens hemsida Det är 
faktiskt lite intressant även för en som inte håller på 
med avel. RAS är en rekommendation och många 
uppfödare försöker följa detta.  Har ni frågor runt 
RAS eller bara vill veta mer kan ni kontakta Anette Essman. 

Kicki Svalin kom med en lysande ide när det gäller att få in så många svar som möjligt  på en hälsoenkät. I skrivandes stund har Kicki fått 
in över 300 svar! Detta är rätt fantastiskt. Vi tackar 
alla som redan fyllt i den. Detta är viktigt för vår ras 
och ett jättebra redskap för AK. Enkäten hittar du på 
klubbens hemsida, FB grupperna Eurasier Sverige,  
Eurasier Sweden och Eurasierklubben, det tar bara ett 
par minuter att fylla i den. Enkäten ligger ute till och 
med sista september. Tanken är att denna ska komma 
ut vart femte år och då har vi lite färska uppgifter när 
RAS skall revideras vilket görs var femte år.

AK planerar att under hösten ha fysiska möte i distrikten. 
AK har lite pengar över och kan hjälpa till med fika 
och ev. hyra av lokal. Givetvis hoppas vi att många 
kan delta på dessa träffar. Sammankallande i varje 
distrikt fixar lokal. Man kan ju träffas hemma hos 
någon om coronaläget tillåter det. Vad som ska tas 
upp på dessa träffar kommer det information om lite 
längre fram AK ansvarar även för dommarkonferens 
er men de kommer inte så ofta. Information om vad 
detta är kommer längre fram när det närmar sig 
domarkonferens för vår ras. AK önskar Er en härlig 
höst och hoppas att ni inte tvekar att kontakta oss. 
Inga frågor är dumma frågor!

Christel, Annika, Anette, Madde, Camilla och Jennifer

Essmania’s Ochi & Essmanias shamwari  Foto: Anette Essman

Essmania’s Fragancia    Foto: Anette Essman

Något som många får problem med är att 
hunden slutar lyssna och går i en egen liten 
värld med alla härliga dofter, och att den inte 
bryr sig om sin ägare som pratar och tjatar 
där bak i andra ändan av kopplet. Det här 
kan ställa till det vid hundmöten, människor, 
bilar, cyklar, katter med mera som man stöter 
på under promenaderna. Använd rösten och 

uppmuntra din hund när den går fint vid 
din sida, den ska förstå att det är där du vill 
att den ska vara, inte två meter framför dig.

I förra numret beskrevs en övning för att få 
hunden att följa med dig – backa med godis 
i handen som du håller framför dina lår. Här 
är några andra enkla övningar man kan göra 
på promenaderna:

Stann-na

Förbered genom att ha flera godis i din hö-
gra hand, sätt ner vänster hands handflata 
framför nosen när du säger STANN-NA, som 
ett stopptecken! Stå en stund o belöna med 
rösten och med flera godis från höger hand 
så att hunden vänjer sig att stå stilla en liten 
stund (den ska inte börja gå igen utan att du 
går). Repetera många gånger. Testa efter några 
dagar att säga ordet STANN-NA och du själv 
fortsätter några steg, om hunden då stannar 
så har den förstått vad ordet betyder, och du 
kan börja träna på lite avstånd. Till slut får du 
en hund som ser fram emot att du ska säga 
ordet Stanna, det är ju jättekul! Bra sätt att 
lära hunden att stanna på avstånd när den 
går lös, om du ska korsa en väg eller om du 

ser något framför er och du vill att hunden 
ska stanna.

Kom in till sidan

Målet är att hunden ska tycka om att vara vid 
din sida och att du med en liten viftning med 
dina fingrar ska få in den vid vänstra sidan.

Kläm fast en rejäl korvbit i din vänstra hand 
mellan tummen och pekfingret. De andra 
fingrarna använder du för att ”fösa” in hunden 
till din vänstra sida när den har nosen i din 
hand. Börja med att du har hunden framför 
dig – nos mot näsa. Vrid din vänstra hand utåt 
åt höger så att hunden ser korvbiten som 
du har längst in i handen, fastklämd mellan 
tummen o pekfingret. Armen ska vara fixerad, 
det är bara handen som ska röra sig. Hunden 
kommer att stoppa in nosen i din hand, låt 
den slicka på korvbiten och försöka ta den, 
men håll dina fingrar ihop och vrid dem inåt 
och fös på så sätt försiktigt hundens nos 
med fingrarna så att den börjar röra på sin 
kropp/bakdel för att komma åt korven. Låt den 
gnaga lite och fortsätt att vrida handen tills 
hunden är vid din sida med hela sin kropp, då 
får den ta korvbiten. Ställ dig snabbt framför 
hunden, plocka fram en ny korvbit och gör 
om övningen. Själva rörelsen med handen 
kan du behöva göra några gånger utan hund 
så att du vänjer dig vid att vrida handen/
fingrarna. Genom den här övningen får du 
hunden att bli uppmärksam på din vänstra 
hand, och kolla om du viftar med fingrarna. 
Så småningom kan du glesa ut godbitarna 
och enbart berömma med rösten när den 
kommer in till din sida.

Gå bakom

Visa först att du har en godis i din vänstra 
hand, för sedan handen bakom dig, du kan 
behöva vrida dig lite så att hunden ser att du 
har en godbit bakom ryggen. När hunden 
har tagit godbiten ca 10 gånger kan du lägga 
på ordet bakom. Träna först att göra det här 
när du står stilla. Sen börjar du träna när du 
går framåt. Väldigt effektivt när en hund 
drar mycket, den söker sig bakåt istället för 
framåt. Bra att kunna även när du går nerför 
eller uppför en trappa, vid trånga passager, 
på en smal stig i skogen när du inte vet vad 
som döljer sig bakom kurvan osv.

Och slutligen en påminnelse om att skippa 
gummiarmen. Följ inte efter när hunden 
drar fram till någon god doftfläck genom att 
sträcka på armen eller följa med genom att 
röra hela kroppen utan fixera istället handen 
vid din sida. Du kan även lägga kopplet bakom 
dig, runt din egen rumpa, så känner hunden 
direkt att kopplet är fixerat och inte följer 
med när den drar. Det ska inte löna sig att 
dra i kopplet! 

I nästa nummer kommer fler övningar.

Anna Frisk

Certifierad allmänlydnadsinstruktör och 
rallylydnadsinstruktör

Gå fint i koppel – del 2

PRAKTISKA TIPS

Vänj dig vid att alltid hålla kopplet i höger 
hand, så att du alltid har vänster hand fri 
att plocka upp en godbit ur vänster ficka 
och ge din hund, som ska gå på vänster 
sida. Ha två typer av godis, en sort som 
är lite halvtråkig, typ torra matkulor eller 
levergodis, ditt ”vardagsgodis”, och en 
typ som är extra gott godis som är lätt 
att svälja, till exempel småskuren korv, 
pannkaka, ostbitar eller riktigt kött – det 
ska vara din hunds favoritgodis. Ha på dig 
en jacka eller väst som du inte är så rädd 
om, godiset ska ligga i vänster ficka, är 
du ändå rädd om jackan så lägg t ex i en 
pappmugg och inte i en krånglig plastpåse. 
Det finns även speciella godispåsar att 
fästa i byxlinningen, eller använd en liten 
magväska. Det är viktigt att ha gott godis 
i själva inlärningen av ett nytt beteende, 
för att motivera hunden ordentligt. När du 
har lärt in ett beteende så kan du övergå 
till vardagsgodiset.
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Liten mer info:

Ani är också  Finska Kennelklubbens  Kompis- och 
Läshund. 

Kompishunden hälsar på hos Äldre och barn samt olika 
evenemang.. där får man klappa och krama henne. 

Läshunden är på  skolor och bibliotek och där kan man 
läsa  för henne 

Text och foto: Anita Salin

Om ina och när hur hon kom till mig och Finland.

Uppfödaren Helena Jansson hade lovat mig en valp. 

Jag skulle efter en utställnigsresa till Slovenien hämta 
hem Ina. Det blev inte genast för jag åkte in på sjukhus på 
hemresan men nog i Björneborg. Där gjorde de hjärtopera-
tion.  Helena lovade hålla valpen åt mig om jag klarar mig. 
Om en vecka var jag med min väninna Elisa Vallinen på 
väg efter valpen. Valpen Ina var mer än jag kunde drömma 
hon var toppen! <3  Hon helade mitt hjärta och jag lever 
och är lycklig med mina eurasier. 

Foto på bladets framsidan:

På framsidans fotot är min första egen eurasier Enören Ani…. 
hennes mamma är Viivi (Sund Stamm’s Chica Chasmine)

Hon kommer från Sverige som sedan flyttade till Borgå i 
Finland till min bror Ralf.

Enören Antti är från samma kull och han kom till mig 1 år 
gammal. Han kom tillbaka till kennel Enören för att han 
söndrade allt och så var han sjuk, allergisk  mm. Men det 
var nog  skötseln av honom som fick honom dålig..Nu har 
han varit frisk och är 10 år gammal. Han ville ha sällskap 
av systern Ani…

Sedan är det Ina som är 5 år gammal. 

Lilla Sulo är kleinspitz, mitt barnbarns hund. 

Hälsningar
 

från Finland
EurasierbladetPlanteringsvägen 5a,262 50 Änge lholmSverige

Trevlig fortsättning på sommaren,Anita Sa lin Keulantie 3 A 528190 Pori- BjörneborgFinland

Fridlyckans Ina Indiana FI14986/15   SE11033/2015C.I.B. NORDISK UCH(den gamla titeln),   
FI UCH, SE UCH, NO UCH, EE UCH, LV UCH, 
LT UCH, RU UCH, BALT UCH, BY UCH,   
RU GR UCH, RO GR UCH, RO UCH, LTJUCH, 
LV JUCH, EE JUCH, BALT JUCH, Hejw-15, 
BYV-16, V-16, V-18 HeW-19, V-19Ina är också Finska Kennelklubbs Kompis-

hund och Läshund….

radaktionen fick fina hälsningar från Finland, senare fick vi 
liten mer info om ina.

Även bilden på framsidan visar ina och hennes kompissar
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Eurasierträff sundbyholm

Lördagen den 4/7 träffades vi ett härligt gäng i 
Sundbyholm för att gå promenad, bada och bara 
umgås! En väldigt lyckad dag trots att vädret inte 
var på vår sida.  Från början var tanken att vi skulle 
äta på restaurangen i gästhamnen allihopa men 
när vi insåg att vi skulle bli ett stort gäng ändrades 
planerna i sista sekund. Det slutade med att några 
åt i hamnen och några hade egen fikakorg med sig! 

Förra året träffades vi med åtta hundar samma helg 
på samma ställe och i år kom ca 45 hundar vilket 
innebär en rejäl ökning från förra året. Det är så roligt 
att anordna dessa träffar och ännu roligare när man 

ser hur många som tar sig tid och släpar sig iväg i 
regnet för att bidra till en mysig och trevlig dag. 

Att anordna träffar behöver inte vara så svårt och 
det behövs inte så mycket för att det ska bli lyckat! 
En liten fikakorg, ett promenadstråk och ett glatt 
humör är egentligen det enda som behövs!

Efter varje träff blir jag mer och mer taggad att 
planera inför nästa träff för det ger så mycket mer 
att se och höra hur uppskattat det är, än vad det 
tar att planera. 

Jag hoppas att vi kommer få till många träffar med 
våra fina fluffisar framöver och att det inte dröjer 
alldeles för länge till nästa träff. 

Text: Fannie Rydel

Foto: Helen Nordströml
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undersökning om Hälsan hos Eurasiern.   
Har du eller har haft en Eurasier född 2005 och framåt så hjälp gärna till och fyll i enkäten.

Det tar bara ett par minuter.

 
Vill även ha med hundar som aldrig har varit sjuka.

 
Enkäten sammanställs av mig och kommer lämnas in till klubben.  

 
svar senast 30 september 2020. 

 
Ni finner länk på klubbens hemsida: www.eurasierklubben.se 

 
Tack på förhand  

mvh 
Kicki Svalin / Avelskommitteén SvEuk

HälsoenkätHej

Mitt namn är Sofie Blomgren 

Rydberg, började visa hund i barn 

med hund och har sedan under 

livets gång visat mer eller mindre 

hela tiden, inofficiellt, nationellt 

och internationellt. Har själv 2 

samojedhanar som visas aktivt.

När jag började visa hund användes 

ett kort smalt läderkoppel och 

en tunn kedja, ingen elegant 

snakekedja utan bara en tunn 

vanlig kedja.

När jag kom till den tidpunkten 

att jag ville ha bling-koppel så 

tyckte jag inte att jag hittade vad 

jag ville ha, hur löser man detta? 

Börja fläta själv så klart.

Så de senaste 8 åren har jag flätat 

först till mig själv men senare även 

till andra.

Mitt mål när jag började fläta 

till andra var att kunden ska ha 

möjlighet att vara med i tillverk-

ningsprocessen, välja färger, pärlor 

och strass, längd på färdigt koppel 

och även kunna bestämma hur 

kopplet ska avslutas. Sist men 

inte minst ska det inte ta för lång 

tid innan kopplet blir färdigt och 

skickas iväg till sin nya vovve.

Hur skulle jag nå ut till mer än mina 

vänner? Facebook var den enklaste 

lösningen, Namn? Självklart något 

som hade med koppel att göra, 

Showleads Made by Me 

fick det bli. Började fotografera 

nästintill alla koppel, skrev en liten 

notis och sen publicera på fbsidan.  

Alla koppel jag flätar görs för hand, 

ett och ett, därför är möjligheten 

att det finns små olikheter även 

om det är 2 likadana koppel som 

flätas. 

Att sponsra rasspecialer är fantas-

tiskt roligt och speciellt valparna, 

vad är roligare än att vinna något 

fint när man är i början av sin hunds 

utställningskarriär?

Stort tack för att jag fick presentera 

mig i er tidning. 

Mvh Sofie B Rydberg,  

Showleads Made by Me,  
fianns.se

Annons

Showleads Made by Me 
Custom made Showleads with alot of ”Bling”. 
Handmade leads with great customer service. 

E-post: showleadsmadebyme@hotmail.com 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

Leiionspitz 
Peerless Kaili          

” Molly”

Foto:

Per och Lisbet Nilsson

Pssstt…. Ett litet tips, 

sofias koppel finns att 
vinna på Eurasieträffen i 

Överlida  
och 

Eurasiespecialen till våren   
 missa inte det 
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In memoriam

Titeltavlan
Från maj t.o.m. juli har endast en svenskregistrerad hund erhållit en titel. 

RLD F RLD N
Leiionspitz Just Quintessa

SE 24126/2017

Risan Gårdens
Presley

”Vår kärlek till dig är oändlig,
men alltför kort blev vår tid.

I sorgen finner vi tröst i tanken,
Du har funnit evig frid.”

 
2014-04-22 - 2020-06-26

Matte & Husse

Nu har hundhimlen fått en ny stjärna

Leiionspitz
Xavier ”Loeki”

Vi kommer aldrig att glömma dig

 
2006-08-16 - 2020-08-05

Anna & Erik

 Fridlyckans
Asta

Älskad och saknad 
Men nu har du fått ro

 
2007-06-08 - 2020-07-22

Mimmi Håkan och Tobias

Lovely Megan’s
Al Pacino ”Alfons”
Ibland liksom hejdar sig tiden, och 

något oväntat sker. Världen förändrar 
sig varje dag, men utan dig blir den 

aldrig densamma mer. 
Hälsa corinne, vi älskar och saknar dig 

 2006-07-29 - 2020-06-12

Monica, Denise & Thyra Här kan du sätta in en minnesannons om din  eurasier har gått bort. Den kostar 
inget och är en ¼-sida.

En bild, hundens namn, datum för när den var född och avliden samt ägarens namn.

Sista datum att sända in din annons för nästa nummer är 1 november. 

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

Leiionspitz
Marvellous Murphy

Till minne av vår älskade Santos
Du finns för alltid med oss i vårt hjärta

 
2009-08-23 - 2020-08-10

Margaret och Nils-Åke
Lina och Yatzy

Lovely Megan’s
Brooke Shields ”Chilli”

Vår kloka, lugna  och snälla 
flockledare har lämnat oss. Hon 

kommer alltid att vara en stor och 
viktig del i vår Essmania’s-familj och 

kommer att vara mycket saknad.

 
2007-10-31 - 2020-08-20
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Balder-Balder
Anna-Karin Lundberg

Tyresö

Benaki2-be Loved

Trude Svarttjønneng
Norge

Tel: +479883370

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
Mobil: 076-040 81 11

Ex amino’s
Madeleine och Jennifer Andersson

Tungelsta
Mobil: 070-778 65 65 eller  073-421 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

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: 070-780 30 84

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

SE59423/2017  Abihki      T B 0 UA 
SE59422/2017  Apache      H D grad 1  
SE17724/2019  Atenea De Sweet Ohana    T B 0 UA 
SE30527/2018  Brännabråns Kraftfulle Zigge   H A 0   
SE48409/2018  Czaruso Brilliant Billy    H C 0  
SE16132/2019  Chiluna Star Denver    H A 0  
SE16130/2019  Chiluna Star Dee     H A 0  
SE29914/2018  Coco      T B 0  
SE54663/2018  Essmania´s Waco     H A grad 3  
SE10023/2019  Essmania´s Xayar     H A 0 UA 
SE29913/2018  Jellybean      T B 0   
SE48466/2019  Karhunpesän Ådotettu-Åskar   H C 0 UA 
SE40122/2018  Kathakali´s Crazy MR Tyson    H B 0  
SE11552/2019  Kathakali´s Dearest Jambha    H A 0 UA 
SE41296/2017  Leiionspitz Lucky Océane    T C grad 3  
SE15971/2018  Leiionspitz Peerless Kyra    T A 0 UA 
SE14493/2019  Leiionspitx Quite Special Joy    H C 0 UA 
SE39240/2019  Leiionspitz Remarkable Ivro    H B 0 UA 
SE40365/2019  Leiionspitz Stunning Hiro    H A 0 UA 
SE40367/2019  Leiionspitz Stunning Hoshi    T A 0 UA 
SE33740/2018  Lovely Megan´s Roger Morre    H A  
SE30605/2019  Lovely Megan´s Shanti Roney   H  0 UA 
SE30604/2019  Lovely Megan´s Sean Astin    H  0 UA 
SE30599/2019  Lovely Megan´s Sickan Carlsson   T  0 UA 
SE30600/2019  Lovely Megan´s Suzanne Bengts.   T  0 UA 
SE27366/2018  Rocknikk´s Expects The Jewels   T A grad 1 UA 
SE34952/2017  Silvergläntans Behänd.Wilhelmina   T A 0  
SE30324/2019  Silvergläntans Classy Wolf    H A 0  
SE1525972018  Stagnitica´s Abigail     T   UA 
SE27989/2018  Wirosas Early Glory    T   UA 
SE39960/2019  Twin Dogs Dependable Porthos   H A 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: 
Amanda Hammargren, Planteringsvägen 5a,  
262 50 Ängelholm 
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.

manusstopp
Nr 1 1 februari

Nr 2 1 maj

Nr 3 1 augusti

Nr 4 1 november

Essmania’s  sarajevo ”Doffe”

               Foto: anna-Mari Malmström
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Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


