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styrelsen har ordet

redaktörens rader

Nu går året mot sitt slut och detta år kommer vi alla att minnas. 
Vi får hoppas på ett bättre 2021. 

Styrelsen avvaktar planeringen av årsmöte och avelskonferens 
efter direktiv från SKK.

RAS är klart, det ska uppdateras var 5 år. Snyggt jobbat av 
avelskommittéen  

Vi planerar för SPECIALEN nästa år men räknar med att vi har 
restriktioner att följa så vi försöker slå ihop våra kloka huvuden 
så det ska bli genomförbart. Det kommer bli annorlunda men 
det ska lyckas. 

Det behövs nya friska krafter till styrelsen och valberedningen. Är 
du intresserad så ta kontakt med valberedning@eurasierklubben.
se och lämna en presentation. Du kanske även är intresserad 
av att hjälpa till i någon av våra kommittéer? 

Glöm inte att titta in på vår hemsida www.eurasierklubben.
se och Facebooksida www.facebook.com/eurasierklubben 
där nyheter uppdateras. 

Vi önskar er alla en God jul och Gott nytt år, ta hand om er så 
syns vi kanske 2021  

BPH - Beteende- och personlighets-beskrivning hund 

Alla hundar och hundraser är inte likadana. Vilken personlighet 
har din hund? Är den lekfull, trygg, energisk, glad i människor? 
Det kan BPH ge dig svaren på!

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika 
moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och 
hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta 
främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat 
och att stöta på överraskningar.

Alla hundar är välkomna!

BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. För alla hundar gäl-
ler att de måste vara id-märkta, vaccinerade och ha fyllt 1 år, men 
det finns ingen övre åldersgräns.

Ägare eller förare måste vara medlem i en klubb inom SKK-orga-
nisationen.

BPH

Hej alla läsare och eurasierälskare.

Jag vill inledningsvis tacka för alla era bidrag till årets sista tidning. 
Det är fantastiskt att få se alla era fina hundar, är ett angenämt pro-
blem för oss på redaktionen med så stort urval. Fortsätt gärna att 
skicka in allt ni vill för er möjlighet att få visa upp era finisar.  Det 
har minst sagt varit ett konstigt år med pandemi, inställda utställ-
ningar och begränsningar på alla olika områden. Jag gissar att ni är 
lika tacksamma som jag är för att i alla fall kunna krama och mysa 
med våra fluffiga älsklingar. Var rädda om varandra och era nära 
och kära, både tvåbenta och fyrbenta. Jag vill passa på att önska er 
alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. 

Önskar er en trevlig läsning, Luna och Amanda Hammargren   

 

Nu ska jag berätta lite kort om vad jag var med om en 

regnig helg i oktober. Matte hade tagit med sig godsaker och 

vatten och lastade in mig och min syster i bilen. Det här kunde 

ju inte bli annat än roligt, tänkte vi. Väl framme så gjorde vi 

inte alls sånt som vi brukar göra när vi tränar. Visst fick vi lite 

godsaker och sådär, folk ville hälsa på oss, som vanligt när 

man är ute och är såhär söt. Men vi fick gå på ett annorlunda 

underlag och sen försökte dom nog skrämma oss, med både 

gubbar som flög upp från marken, smällar och höga ljud. 

Dock inget som funkade på mig, lugn och självsäker är lite 

mina mellannamn. Vad dom inte verkade förstå var ju att jag 

inte var där för att skaffa nya vänner om man säger så. Dom 

kanske va trevliga, men jag har min familj och alla mina vän-

ner hemma. Man kan inte bli bästis med någon som man just 

har träffat. Speciellt inte med folk som klätt ut sig eller försö-

ker leka med en tråkig leksak. Nu fick dom en bild av hur jag 

är i alla fall och det var tydligen därför vi var där. Nöjda, glada 

och något blöta, kunde vi sedan åka hem igen.
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Kul och 

intressant test! Kul att få se 

sin vovves inre sidor! Hade väl varit skönt att 

veta innan man gick in att hunden kommer vara lös 

i vissa delar och att man kan få använda sig utav spårlina 

om så önskas! Att dom meddelar det på plats! Annars tyckte 

jag det var en bra dag med mycket lärdom  

Och Hiro tyckte ju det var svinkul. Han var hyper och 

kanske lite väl taggad. Han ville mest leka .mellan 

övningarna än att byta övning

 
Det har inte blivit av att jag har 

gjort något BPH med Stella förens nu när hon 
är nästan 7 år. Det var kul att se hur hon reagerade och 

hanterade de olika momenten och att se vad det finns för 
likheter/olikheter med hennes avkommor. Ska jag försöka se 
dagen från Stellas synvinkel så undrade hon nog mest vart 

alla snygga pojkar hon kände lukten av hade tagit 
vägen. 

 Ja då har även Lea gjort 
BPH. Det är alltid lika intressant att se 

hur de reagerar på de olika stationerna när 

man som ägare inte får hjälpa dom som man gör i 

vardagen, utan vara neutral och inte prata till en bör-

jan på stationerna.  

Jag trodde att Lea skulle vara mer nyfiken och inte alls 

så förarbunden som hon visade där. Men man ska väl 

tillägga att det beror ju säkert lite på vilket humör 

ens hund är på och en regnig dag som denna 

så ville nog Lea helst ligga inne i sof-fan istället.

 Organisationen var mycket professionell.  De som körde testet var hjälpsamma för ägarna och förstående för 
hundarna.  Miljön kändes väldigt säker för hundarna och 
vi var väldigt tacksamma att det var inhägnat.  Om man 

skall ge en liten negativ feedback så verkade det som att 
testledaren som gjorde BPH hade en förinställd uppfatt-ning om hur en eurasier beter sig och det kändes lite konstigt eftersom varje hund är annorlunda. 
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Lite funderingar från BPH. 

Efter genomförd runda tyckte jag att Douglas 

fick väldigt låg bedömning. Då man inte själv har riktig 

koll på vad som händer var det bra att se filmer från genom-

förandet, ser att vi har en normal Eurasier på 2,5år, lite avvaktan-

de, försiktig inte speciellt intresserad av leksaker och mat endast 

om det är riktigt gott om man ska behöva jobba för att få det. 

Jag kan efter detta känna att denna utvärderingen i min 

mening inte passar för Eurasier då de är beroende 

av sin förare för bekräftelse.

 

”Va skönt” tror jag Doris tänker när hon hoppar in i bilen och får ha baga-

geutrymmet för sig själv. Nu slipper hon den fem månader gamla valpen för 

en stund. Dessutom är matte till favorithunden i området med, det hon inte 

vet är att vi ska göra ett BPH. Vi hinner fram precis i tid för att se Doris bror 

Okido genomföra provet. Jag märker direkt att han är precis allt som inte 

Doris är och i slutet när momentet som vi valt bort genomförs rör inte Okido 

ens på öronen. Efter Okidos prov är det lunch och jag håller tummarna för 

att regnet ska upphöra. Tyvärr är fallet inte så utan regnet tilltar ytterligare, 

hur det nu var möjligt? Nu är det alltså min och Doris tur att gå igenom de 

olika momenten, dyngsura redan nu. Instruktionerna är tydliga och det finns 

inte utrymme för missförstånd, allt för att varje prov ska se så lika ut som 

möjligt och att hundarna får samma förutsättningar. Första momenten går 

bra, att träffa och bli klappad av nya människor är inga problem för en stads-

tjej som Doris. Att busa och hämta leksaker är också kul, så kul att Doris inte 

vill komma tillbaka. Jag kände på mig detta och valde därför att genomföra 

provet med lina. Mot nästa test är det dags att testa matlusten. Här plockar 

Doris de enkla bitarna snabbt och känner att det är något i den ihopskru-

vade burken. Tyvärr öppnas den inte som leksaken hemma och Doris ger 

upp efter några tafatta skrapande försök. Nu går vi och plötsligt dyker en 

konstig figur upp från gräset något Doris tycker kräver en utskällning. Efter 

en stunds lockande vågar hon sig fram för en snabb lukt, men mer än så 

behövs inte göras för denna figur. Efter ytterligare några meter börjar en 

konstig sak låta, detta var inte skoj och Doris söker stöd hos grannen, som av 

någon konstig anledning bara står helt still och är tyst. ”Varför är hon inte ro-

lig” ser jag Doris tänka när hon landar med framtassarna på marken igen. Jag 

ser också att Doris vet precis vad jag vill att hon ska göra men hon har tap-

pat allt intresse för att göra något hon blir lockad till. Efter många minuter 

får den låtande maskinen en snabb lukt och vi kan gå vidare när en konstig 

människa dyker upp bakom ett plank, och konstiga människor ska man vara 

aktsamma mot i Doris värld. Först efter att förklädnaden var bortplockad var 

personen värd en snabb hälsning, för han var inte speciellt intressant.

Som sista test skulle jag och Doris gå över ett plasttak men det är inte det 

värsta utan det är kompostgallerna som är på sidan av taket. Eftersom Doris 

inte går i närheten av dem hemma blev denna uppgift för svår och genom-

fördes inte.

När vi sitter i bilen på väg hem helt dyngsura med värmen på max funderar 

jag på hur jag hade uppträtt i liknande situationer. Sättet Doris genomförde 

varje uppgift var som hon har uppfört sig i liknande vardagliga händelser. 

Provet speglar det väldigt bra. Tillbaka till min fundering, om jag skulle bli 

skrämd eller överraskad skulle jag inte springa fram och undersöka det som 

skrämt mig. I bilen hinner jag bearbeta Doris beteende lite mer än när jag 

stod där på planen och inte fattade varför hon inte ville gå fram till det som 

skrämt henne. 

Provet genomfördes på ett professionellt sätt utan några konstigheter och 

jag är imponerad av instruktörernas tålamod att i det värsta tänkbara regnet 

testa våra hundars mentalitet. Stort tack till dessa människor, trots omstän-

digheterna var det fantastiskt roligt att genomföra provet, Doris hade kun-

nat överraska och betett sig på ett helt annat sätt och det hade varit super-

bra att veta. Men oavsett resultat tycker vi att Doris är fantastisk.

 
Jag är relativt ny som hundägare och BPH var ett ganska nytt koncept för mig. Visst har jag tidigare pratat lite om det med andra hundäga-re men nu var det äntligen dags att genomföra det själv. Givetvis så var jag lite nervös när jag tog min hund och åkte, men det lättade snabbt när jag väl kom fram och blev så varmt välkom-nad. Att bara få träffa de andra hundägarna, samt syskon/släktingar till min älskling, var otro-ligt trevligt bara det. Innan det var min tur (samt efter) så fick jag vara med och vara en del av publiken, vilket var både spännande och givan-de. Domarna/de som höll i det hela var väldigt pedagogiska och trevliga så när det väl var dags för mig så hade nervositeten släppt nästan helt. Jag hade en viss bild av vad jag hade att vänta mig av min grabb, men han överraskade mig ändå positivt i flera moment. Överlag så var det en otroligt positiv upplevelse som jag sent kom-mer att glömma. Ett fantastiskt bra bemötande, tydliga instruktioner och ett väldigt härligt gäng med både hundar och förare gjorde BPH:et till en underbar upplevelse. Jag skulle absolut tipsa alla om att genomföra det, såväl för sin egen skull som för hunden/rasen. Stort tack till alla som var närvarande!
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Eurasier - individernas ras

Ingen eurasier är den andra lik när vi pratar om mentaliteten. 
Detta är något som jag anser är väldigt unikt för just eurasierna 
och något som inte många andra raser har. Köper du en eurasier 
kan du inte till 100% veta vad du i slutändan kommer att få, 
men väljer du en ras som är avlad för ett speciellt ändamål, 
är sannolikheten större att du får det du söker. 

Vi tar ett exempel, du är ute efter en social och glad hund som 
tycker om att vara till lags och din plan är att din hund ska 
hjälpa till att apportera fåglar och småvilt under jaktsäsongen. 
En labrador eller golden skulle passa perfekt och om du 
ser till att hitta en uppfödare som fokuserar på det du vill 
använda hunden till, är chansen stor att du får det du söker.  

Men nu råkar det vara så att du istället vill ha en lugn famil-
jehund som inte har det där behovet av att aktiveras och 
som inte kastar sig över främmande människor på samma 
sätt som exempelvis en labrador. Enligt rasstandarden skulle 
en eurasier passa perfekt. Jag anser dock att rasstandarden 
när det kommer till eurasierna mer är en beskrivning av vad 
målet med aveln är och inte en beskrivning av hur vår ras 
faktiskt ser ut idag. 

Eurasier är en ny ras som från början var en blandning mellan 
chow chow och keeshond men senare parades även samojeden 
in. Till en början låg mycket fokus på utseendet då målet 
var att få fram en medelstor spetshund av polarhundstyp. 
Eftersom rasen tillkom så sent som på 1960-talet är det en 
relativt ny ras vilket gör att mentaliteten spretar åt många 
olika håll. 

Det viktigaste när bildandet av rasen tog fart var inte men-
taliteten, även fast den egentligen var minst lika viktig 
eftersom målet var att få fram en bra sällskapshund. Rasen 
skulle inte ha någon jaktlust, den skulle vara tystlåten och 
något reserverad men inte så den visar rädsla gentemot 
främmande. Fokus låg alltså mycket på utseendet och detta 

innebär att många olika individer parades in och på så sätt 
förde vidare sina beteenden och egenskaper vilket hänger 
kvar i våra hundar än idag. 

Labrador och golden har funnits till i mer än dubbelt så lång 
tid som eurasier och har haft betydligt längre tid på sig att 
formas och bilda en gemensam mentalitet. Jag anser därför 
att det är ett säkrare kort att välja en ras som funnits med ett 
tag om du verkligen är inriktad på att göra något speciellt 
med din hund och har en bild av hur din hund ska vara.  

Jag tycker att det är väldigt intressant att jämföra mentaliteten 
mellan alla individer i vår ras, alla är så underbara på sitt 
sätt men samtidigt så skiljer de sig åt otroligt mycket. I vissa 
hundar träder det fram en starkare bild av samojed, både 
till mentaliteten och utseendet. Ibland kan vissa eurasier till 
och med förväxlas med chow chow och ibland är det ingen 
av grundraserna som träder fram märkvärt. 

När jag var ute och gick med Nocco i skogen häromdagen 
kom jag att reflektera över just detta.

Nocco har väldigt stor jaktlust, framförallt när det gäller 
ekorrar och vilken eurasier blir inte uppspelt när den ser en 
ekorre? Nocco vaktar också en hel del hemma, både mot 
okända ljud och om det kommer människor som han inte 
känner. Det är egentligen inte så konstigt eftersom chow 
chow användes som både jakt- och vakthund främst utanför 
de kinesiska templen förr. Även samojeden har tidigare 
använts till både vakt och jakt och keeshond är även de 
bra vakthundar. 

Trots att två av de tre grundraserna har stor jaktlust och 
dessutom har använts till jakt, är det inte alla eurasier som 
har stor jaktlust, även om många har det. Jag tycker att detta 
är väldigt intressant eftersom ett av målen när man började 
avla fram rasen var att den skulle ha väldigt låg jaktlust. Nu, >
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ungefär 60 år senare har vi en lång bit kvar för att få bort 
jaktlusten då antalet eurasier utan jaktlust är relativt få om 
man jämför med antalet eurasier som har stor jaktlust. 

Det har tagit nästan två år av daglig träning att lära Nocco 
att gå bra i koppel utan att dra, men får han välja vill han 
väldigt gärna gå längst fram och leda flocken vilket resulterar 
i att han drar. Detta är något som jag kopplar ihop med 
framförallt samojederna som är framavlade draghundar. 
Drag hänger ihop med att leda, alltså att vara längst fram i 
flocken och när jag läste på lite om samojederna och draget 
stod det att det kan vara väldigt svårt att lära en samojed 
gå i koppel utan att dra eftersom det är det de är avlade för! 

Det här med reservationen i rasen då? 

Det är det som jag anser skiljer sig mest mellan alla individer. 
Reservation kan uppfattas på många olika sätt och beroende 
på vem du frågar får du olika svar om vad det betyder, hur 
du kan jobba med det, vad du bör tänka på osv. Jag ska 
berätta lite om vad jag tänker kring detta. 

Om du frågar en person vad den tänker när den hör ordet 
reserverad är chansen stor att du får rädsla eller aggressivitet 
som svar. Men behöver en reserverad hund vara rädd? 
Behöver den vara aggressiv? 

En reserverad hund ska inte vara rädd och aggressiv enligt 
mig eftersom en rädd och aggressiv hund inte mår bra. En 
hund ska må bra och om hunden mår bra så är den inte rädd 
eller aggressiv, men den kan vara reserverad. 

Reserverad ska inte vara negativt. Både Nocco och Loke är 
reserverade men ingen av dem är rädda eller visar aggressiva 
beteenden. 

Nocco är väldigt framåt och nyfiken och hälsar gärna, men 
när han har hälsat, är han färdig. Han har också en otrolig 
integritet och därför är allt annat än kli på rumpan bortkastat 
enligt honom. Det är inte så att han på något sätt drar sig 
undan om någon vill klappa honom men det är väl inte heller 
så att han anser att det är dagens höjdpunkt. 

Loke var väldigt ointresserad av andra människor när han 
var liten och det fanns en liten osäkerhet i honom i början. 
Det enda vi gjorde var att socialisera, dock inte överdrivet 

mycket utan vi tog det ganska lugnt. En dag släppte det bara 
och nu tvekar han inte en sekund på att hälsa men blir det 
för mycket kan han gå undan.

Det finns negativ reservation och det är tex valpar som är 
osäkra eller rädda när de ska hälsa på främmande. Anled-
ningen till att jag kallar det för negativ reservation är för 
att hunden inte mår bra av det. Hunden, oavsett om den är 
valp eller vuxen, mår inte bra av att vara rädd eller osäker. 
Genom träning, mognad och tålamod kan man övervinna 
den negativa reservationen men allt går inte att träna bort. 

Eftersom både chow chow och keeshond har en reserva-
tion i sig har detta förts vidare till eurasierna som i sin tur 
utvecklat en reservation som skiljer sig väldigt kraftigt mellan 
alla individer. Har man då köpt en valp efter exempelvis 
reserverade föräldrar finns det en risk att reservationen 

kommer långt bakifrån och gör att det inte går att träna 
bort all reservation. 

Jag har stött på flera eurasier som nästan är lika glada i 
människor som labradorer och då kan det vara så att det finns 
lite mer samojedbeteenden i dessa linjer som har gjort att 
dessa hundar blivit mer sociala och att det i en kombination 
med socialisering gjort dessa hundar väldigt sociala. 

Hur är det med träning då?

Ja, det är högst individuellt det också! 

Vissa fluffbollar är otroligt lyhörda och tillgivna och gör 
precis som sin ägare säger. De älskar när godis och leksaker 
kommer fram och de hämtar bollen gång på gång. 

Sedan finns det en annan variant, de som lämnar öronen 
hemma och gör precis som de vill och hör det de vill höra. 
Att samarbeta är helt onödigt och de kan hämta bollen två 
gånger, sen har de visat att de kan och då gör de inte mer.

Jag skulle säga att Nocco är en blandning mellan dessa två 
men att han ändå går mer åt det lyhörda hållet. Han är alltid 
på hugget när godiset åker fram och lyssnar oftast men 
enligt han själv klarar han sig på egen hand och om han 
inte tänker sitta, ja då sitter han inte. Punkt slut!

Det som jag tycker stämmer ganska bra på de allra flesta 
eurasierna är att de är lättlärda när de väl är motiverade 
och det är just det, att hitta motivationen som är det svåra! 

Chow chow är en väldigt egensinnig ras medan samojeder 
är mer tillgivna och lyhörda vilket har bidragit till att alla 
eurasier är helt olika! 

Vissa eurasier har väldigt lätt till skall, vissa har aldrig skällt. 
En del jagar allt, en del jagar inget. Några vill ligga nära i säng 
och soffa, några väljer golvet alla dagar i veckan. Medan 
någon springer som en räka, står en annan och tittar på. När 
den ena pussar främmande i ansiktet, undrar den andra vad 
som är fel. Någon flyger över agilityhindren, någon annan 
vill knappt hoppa upp på en sten. 

Jag tycker att eurasierna är underbara med alla sina olikheter 
och jag tycker faktiskt att det är något som vi ska bevara! 
Ingen människa är den andra lik och ingen eurasier är den 
andra lik. Tänk om alla vi människor skulle se nästan likadana 
ut och bete oss nästan likadant, oj vad tråkigt det skulle vara! 

Väljer man att köpa en eurasier så kan man få precis vad som 
helst och det är det som jag tycker är charmen med rasen! 

God jul och gott nytt år önskar Nocco och Loke med familj!

Text och foto: Fannie Rydell

<

Kennel van Disse kaante Kuunder 
önskar alla eurasierälskare 

God Jul och Gott Nytt År

i-kullen, född 17 november
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En vecka i fjällen var välbehövligt för både människa och hund. Vi gick fjällturer, badade i smältvatten, busade och 
upptäckte renar. Villkorslöst och underbart så denna semester kommer vi göra om fler gånger. En vecka går fort 
och snart var det dags att återgå till vardagen med barn, jobb och en växande mage. 

22 september hade vi anmält oss till två starter på Tranås brukshundklubb. Inför denna tävling blev det inte 
mycket träning men några varv på fotbollsplanen hemma hann vi med. Husse följde med och var störmoment 
och vi kände att Dexter började lyssna mer. Kanske var slyngeltiden på avtagande måntro?

Veckan innan tävlingen gjorde vi en lite 
längre bana på hemmaplan som var ritad 
av en utav domarna som skulle bedöma 
helgens tävling. Det gick super och vi tes-
tade även att köra utan koppel då man i 
nästa klass, fortsättning, ska arbeta med sin 
hund lös på banan. Vi körde på men pga en 
mer växande mage och problem att böja 
sig ner och springa så blev träningen kort 
men intensiv. Nu kunde vi inte göra mer än 
att be husse packa och bära in allt som ska 
med i bilen så att vi bara kunde ta med oss 
matsäck och hund på lördagsmorgonen. 
Tävlingen skulle börja 9:00 med samling 
08:00 så det skulle bli en tidig morgon.

Det rådde fortfarande publikförbud pga 
corona men det var inga problem. 

Lördagen kom och vi åkte iväg tidigt på 
morgonen för att Dexter skulle ha en chans 
att bekanta sig med ett helt okänt område 
samt att vi skulle hinna hitta till de olika ba-
norna. Det blev lite annorlunda banvand-
ring och startlistor för att undvika trängsel 
men vi började med bana B. Jag upplevde 
honom som väldigt nosig, vi var i mitten av 
starterna så några hundar hade varit före 
men inte mer än vanligt. Svaret på nosan-
det fick vi när vi i pausen samtalade med 
andra tävlande då en av hundarna hade 
tagit en liten paus för att äta en harplutt. 
Trots detta för oss ganska ovanliga störmo-
ment så fick vi ihop våra 91 p och en tred-
jeplats!

Med tre godkända resultat fick vi vår första tävlingstitel, RLD N. Bana A som gick senare var vi betydligt mer av-
slappnade på, där hade föraren (jag) ett annat problem. Sista delen av banan skulle genomföras springandes… 
Jag som då var gravid i v. 34 hade lite problem med att springa men tre andra deltagare erbjöd sig direkt att agera 
barnmorska om det skulle dra igång efter språngmarschen. Dexter skötte sig exemplariskt och förstod nästan vad 
jag ville i ”springdelen” så några småmissar blev det ju. Det blev trots denna otympliga förare 91 p på denna bana 
också och med det en första plats.

Så av fyra starter fick vi fyra kvalificerade resultat och kan nu titulera vår hund som Twin Dogs Dependable Port-
hos RLD N, mot nya mål!

Sanna Carlsvärd

Dexter - Andra Tävlingen

Leiionspitz Cheerful Xafira  Foto: sara Ljusterfors  
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Norge, sommeren 2020
ALT ble helt annet en hva man hadde planlagt denne som-
meren.. Vi skulle jo blant annet til Sverige og til Finland på 
utstillinger, men slik ble det dessverre ikke, og vi vet jo alle 
hvorfor. Det forbaskede viruset satte en stopper for oss, og 
mange andre også. MEN.. Vi hengte på vår campingvogn, 
og vi reiste rundt i Norge, uten utstillinger, men en reise 
med turer, kos og opplevelser. 

Vi reiste først til min mor, og der fikk hunden bade i elven 
Glomma. Noe som falt i god smak, da det var varmt mens 
vi var der.. Så en god avkjøling passet veldig bra. De fikk 
hilse på mange av de eldreboende, noe som de eldre satte 
stor pris på, og jeg ble glad for å kunne gi de eldre en fin 
opplevelse. Benji og Chila er så trygge, så det er ingen pro-
blem. 

Videre gikk reisen til Otta, hvor vi hadde vår faste base i 
en uke, og vi tok flere turer opp til Rondane og gikk tu-
rer oppe i fjellet. Helt fantastisk flott og vi fikk med oss en 
vakker solnedgang. Hundene fikk treffe sau, mange folk og 
noen andre hunder på turene der oppe. Det er lett og gå 
der, så det passer for alle uansett form.

VI tok også turen til Lom, hvor vi vandret rund på stedet og 
kikket på blant annet an vakker stavkirke. Og selvfølgelig 
måtte man ta bilder av hundene fremfor kirken. Hunden 
vekker mye oppsikt, og mange ville hilse på, og ta bilder. 
Så jeg lurer på i hvor mange land bilder av de har blitt delt 
på en facebookside. Det er så hyggelig at mennesker vi 
møter synes så bra om hundene. Man kjenner jo man blir 
stolt og varm i hjertet. 

Det er så deilig og reise med trygge og sosiale hunder, som 
gjerne hilser på folk, og som ligger utenfor vognen uten 
å bry seg om alt som skjer rundt. Vi ser mange som går 
frem og tilbake forbi vår vogn, og vi vet at det kun er snakk 
om tid før de kommer bort og vil hilse. Noe vi selvfølgelig 
sier ja til. Noen har hørt om rasen tidligere, men jeg opple-
ver nok at de fleste fortsatt aldri har hørt om den. De blir i 
alle fall positivt overrasket over rasen, og flere sier de skal 

sjekke den opp.. Fint å kunne gi de et godt bilde av rasen. 

Etter noen få dager hjemme, så gikk turen nordover.. Vi 
har gått turer i fjellet, ved havet og i skogen. Vi har vært 
så utrolig heldige med været, og både vi og hundene har 
virkelig nytt deilige sensommerdager rundt i landet vårt. 

Vi avsluttet med vårt årlige arrangement, Nord-Norsk Eura-
sier treff som vi arrangerte for 5 gangen. Det var en super 
hyggelig helg med mye moro for både hunder og eiere. 
Med kåringer av diverse titler og konkurranser, og alle reis-
te hjem med et smil om munnen, og med beskjed om at 
de kommer tilbake neste år også. Det var i alt 13 hunder 
som deltok i år, og den eldste var 13 år. Flest hanhunder, så 
det var litt testosteron i luften, men alt i alt så gikk helgen 
utrolig bra med hundene samlet. 

Nå krysser vi fingrene for at vi igjen kan ta turen over til 
Sverige og Finland neste sommer, og om vi treffer noen av 
dere, så kom gjerne bort og si «Hei». 

Ha en flott senhøst, vinter og en fantastisk flott jul.  Kram 
fra Trude, Egon, Benji og Chila.  

Text och foto: Trude svarttjønneng
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 Ny titel : C.I.B.
N SE FIN NORD C.I.B. UCH

Risan Gårdens Rex (Benji)

Stolta ägare: Trude och Egon Svarttjønneng, 

Mo i Rana, Norge
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Eurasierhelgen 2020
Helgen den 18 - 20 september hade vi återigen en helt fantastisk eurasierhelg!  Även vädret var med oss från start denna 
gång så tipspromenaden på fredagskvällen skedde med sällskap av solen, inte illa va? 

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

Vid tolv var det lunchdags och ett ypperligt tillfälle för alla att mingla runt eller bara ta det lite lugnt en stund,  vid ettiden 
var det dags för nästa aktivitet som var en mycket intressant och givande föreläsning på ämnet ”vad gör en brottsplatsun-
dersökningshund” av polisen Kalle och Doffe  

Framåt eftermiddagen var det då dags för den årliga skojutställningen ”Överlidahunden 2020”, eurasierhelgens stora och 
prestigefyllda event!  En rolig utslagstävling där allt fokus främst ligger på att ha kul med sin hund och i år hade vi tre klas-
ser som slutade så här:

Bästa Valp – Kathakali’s Fizzy Dizzy

Bästa Vuxen – silvergläntans Betydande Fiin

Bästa Veteran – Vestskogens sam

Med skoj-utställningen avklarad så knorrade det rejält i de flesta magar och grillen åkte snabbt fram och sattes igång innan 
vi samlades på gräsmattan under kvällssolen för en gemensam grillkväll där humöret var på topp hela kvällen och även en 
bra bit in på natten för den delen. 

Och med detta vill jag och Hasse avsluta med ett bamsestort 
TACK till alla inblandade , ingen nämnd ingen glömd, hade det 
inte varit för er alla så hade denna helgen inte blivit den succé 
som vi tror att det återigen blev. 

Vi har fått en fantastisk hjälp av er för att kunna genomföra denna 
helg på olika sätt, allt från praktisk till att ni delar med er av eran 
glädje och öppenhet och det är ”tricket” som vi tror gör Eurasier-
helgen så populär. Att alla, nya som gamla känner sig välkomna 
och som en i gänget, det är vad vi jobbar för och jag tror & hop-
pas att vi hittills har lyckats ganska bra?  

Text och foto: Jeanette & Hasse Dyberg
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Titeltavlan

RLD N 

Essmania´s Ulan Bator

SE23178/2017

  Ny titel RLD N

RLD N Twin Dogs Dependable PorthosSE 39960/2019
Ny titel RLD N

Här presenteras hundar som fått nya titlar: 
1 augusti till 31 oktober 2020

God Jul och Gott nytt år 
önskar Kennel Chiasma

Hej alla uppfödare!
Nu har ni uppfödare chansen att synas lite extra från och med bladets första nummer år 2021! Vi i redak-tionen vill lyfta fram alla er uppfödare som för rasen framåt och gör det möjligt för oss att få leva med världens bästa fluffbebisar. 
Vi tänker att ni ska få skriva en presentation om er själva och svara på några frågor om hur ni ser på aveln, hur ni väljer valpköpare och lite vad ni brukar hitta på med era hundar. Ni får gärna lägga till bilder och självklart är det upp till er om ni vill skriva några rader eller inte. 

Vi kommer att erbjuda två uppfödare per nummer att presentera sig och en sida per uppfödare. Ni uppfödare kommer att bli kontaktade av någon i redaktionen när det är er tur och få lite mer information om detta och även några frågor att besvara. Känner ni att ni inte vill skriva något så är det helt okej .
Hälsningar från oss i redaktionen!
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Jesse (Karhunpesän Jymy-Jesse), 6 år, och Molly (Karhunpesän Fantastinen-Fiariina), 5 år, bor i utkanten av huvudstadsregio-
nen. Halvsyskonens mamma är från Zeldas kennel i Sverige.

Jag ville ha en medelstor, proportionerlig, frisk, tyst och modig hund med vädertålig och lättskött päls.  Läste på om en massa 
raser, och fastnade till slut för eurasiern. Efter att ha varit i kontakt med några uppfödare och besökt en kennel föll jag pladask 
för dessa fluffiga charmtroll! Mina hundar har verkligen uppfyllt mina önskemål. Har varit mest nöjd över deras lynne; de äls-
kar människor, är orädda, nyfikna och lätta att ta med sig överallt. Har naturligtvis också jobbat hårt under den första tiden 
med att socialisera dem och vänja dem vid olika omgivningar och situationer. Bland det roligaste (och ibland enformigaste) 
är att till lust och leda svara på folks frågor om vad det är för ras. En hel del komiska förslag har man ju också fått höra under 
årens lopp..  Den största negativa överraskningen har varit eurasiernas stora jaktintresse. De tar vittring både från luften och 
marken, och rusar efter både djur och dofter av dem. Därför kan mina vovvar tyvärr inte gå okopplade, trots att vi flitigt trä-

Hej! 

Hälsningar från Finland! 

Mitt officiella namn är Karhunpesän 
Elegantti-Einari. Jag flyttade till min 
matte för 6 år sedan och går numera 
under namnet Koda. 

Min uppfödare bor i Lojo och driver 
kenneln Karhunpesän kennel. 

Min pappa, leiionspitz lovely 
lyvan/Mowgli, är dock hemma 
från sverige och bor hos Lisbeth 
Åberg som driver kenneln Gottbols 
kennel.

Själv har jag aldrig hållit på med 
utställningar som mina föräldrar och 
många av mina syskon, utan jag lever 
ett mer vardagligt liv som sällskapshund. 
Min familj består av min matte och husse 
och vi bor på landet i Borgå som ligger ungefär 
50km från Finlands huvudstad Helsingfors. 

När jag var valp beskrev matte mig som en mardröm. Hon 
går på om att jag förstörde och åt allting i min väg, 

(har ingen aning om vad hon pratar om) men 
nu när jag vuxit upp har jag nog lugnat 

ner mig. 

Jag älskar att springa och busa på 
min egen gård, som är stängslad, 

men jag säger inte heller nej till 
längre promenader med min 
matte. 

Vi har gått på lydnad och 
agilitykurser tillsammans, jag 
och matte, det tyckte jag var 
väldigt roligt men jag blir lite 
stressad av nya platser och andra 

hundar jag inte känner.

Min favoritårstid är absolut vintern 
och snö är det bästa jag vet!

Ha de bra alla raskompisar och släktingar 
i Sverige, och en riktigt God jul på er såhär 

i förväg.

Ö. Koda och matte Sanna Karlsson

Hälsningar från Finland

nat (och tränar) inkallning. Deras naturliga instinkter går tyvärr före mattes kommandon. 

Jag har tidigare haft en terrier och en vallhund. Hade då inga direkta hundhobbyer på grund 
av studier och andra fritidsintressen, och hade alltså inga planer på att träna något spe-

ciellt eller tävla med mina kommande hundar heller. Därför kändes det okej att ta en lite 
envisare ras med chow-gener och mindre intresse för att betjäna. Sedan jag blev eura-

sierägare har vi sysslat med bland annat agility, rallylydnad, lydnad, utställningar och 
kompishundsverksamhet! I synnerhet skulle jag inte hålla på med utställningar, så 
jag sade åt min uppfödare att hon inte skulle ge mig kullens vackraste hund. Nu är 
båda finsk utställningschampion, och Jesse dessutom internationell champion. 

Jesse är en otroligt enkel och lämplig hund (om man förbiser hjort- och harint-
resset). Han kräver aldrig något och är nöjd med 
allt. Gör aldrig några hyss, och älskas av alla som 

känner honom. Jesse har avklarat lynnesprov 
och första klassen i rallylydnad. Nuför-

tiden är han främst intresserad av att 
nosa efter feminina fyrbenta och mär-

ka revir, så vi tränar inte längre lyd-
nad. Jesse är istället min utställnin-
gsstjärna och kompishund. (Före 
coronapandemin det vill säga.. ) 
Finska kennelförbundets kompis-hundsverksamhet har varit en ot-

roligt givande hobby för oss. Jesse 
är kolugn och tålmodig med både 
barn, äldre och personer med olika 
funktionsnedsättningar. ”Jesse-Jo-
natan Lejonhjärta” är tillsvidare singel 
och barnlös, som tips till alla söta tikar 
i Sverige 

Halvsyster Molly är ett kapitel för sig.. En 
blandning mellan Karlsson på taket, Pippi och 
Emil kanske? Den här damen går sina egna vägar, typ helst mitt på körbanan. 
Hon älskar människor och att äta och klättra på allting. Och hyss! Hon har suttit i 
snickerboa en och annan gång. Tyvärr (eller som tur?) är hon ett väldigt kelsjukt 
charmtroll som det är svårt att vara sur på länge. Tack vare hennes stora aptit har 
hon blivit min egentliga hobbyhund. Hon gör vad som helst för lite godis! Hon 
har liksom sin bror avklarat lynnesprov och första klassen i rallylydnad. För tillfället 
tränar vi lydnad, och tack vare hennes akrobatiska böjelser också Dog Parkour och 
Barn Hunt, dvs. råttjakt, där man får klättra på höbalar medan man letar reda på en 
råtta som är gömd bland balarna. Vi kör också blodspår ibland, och båda vovvarna 
är väldigt ivriga och duktiga på det. ”Drag race” har också varit populärt.  Molly har 10 
härliga valpar vars liv matte nu har glädjen att följa med. 

Jag skulle alltså inte ha några hundhobbyer  Men eurasierna är mångsidiga och vill umgås med 
”sitt tjänstefolk”, så de är med på det mesta. Så länge man minns att de inte är brukshundar som orkar med långa enformiga 
träningspass, och man inte har något slags världsmästerskap som mål, blir man inte besviken. Envisa, envisa men härliga, 
härliga!

Text och foto: Harriet Hagelberg

Hej!

Här är några vinterbilder av Centrala Finland. 
Den grå eurasier är Hilla (Steppen Hill's Hocus 

Pocus) och sabel Oona (Blueberry Kiss Bayonne).

Hälsningar Anu-Mari Dahlman
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GOD JuL & GOTT NYTT År
önskar  Lovely Megan’s

under 2020 har Lovely Megan’s familjen ökat med en kull, vår T-kull, och vi är glada över dem 
och våra nya valpägare. Vi blickar nu framåt och ser fram emot 2021 på många sätt.

SE VCH 

Artaio’s Charming Swea

Stolt ägare: Carina Mazetti
Uppfödare: Bettina Franz

Foto: Josefine Mazetti
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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

In memoriam
 Godmode

Baldur Morgongåva

Du finns med oss på alla promenader, du 
finns med oss dygnet runt.

Njut nu av alla dofter och fria ytor men 
vi saknar dig så.

2011-08-07 - 2020-09-06
Matte, Husse & Hetja

Foxfire 
Queen Of Black Gold

”Molly”
Våra hjärtan har gått itu och ditt slår 
inte längre. Högt älskad av många och 

aldrig glömd!

2006-01-28 - 2020-03-06

Vila i frid älskade Molly

Vår stjärna, springer nu 
fri över ängarna

.
Vångströms Paws

Tasmilla ”Smilla”

 
2006-08-22 - 2020-10-09

Älskad och saknad

Lena & Håkan

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 januari.

 
Du behöver inte göra 

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

Lovely Megan’s roger Moore ”Björne”
och Lovely Megan’s stellan skarsgård ”Ebbe”   Foto: Maria Fhinn
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1) Foxfire Magic Max, Foto:  Oto Kaisen 

2) Hatchi, Foto: Sarah Johansson 

3) Yoshi, Foto: Peter Lööv Roos 

4) Cool surprise Moa, Foto: Ewa Ericsson 

5) Brännabråns äventyrliga Lemmy, Foto: Pontus Johansson 

6) Ibixys Biancozy Ebbe (Raiko), Foto: Ronja Lindsköld 

7) Aiko (Risan Gårdens Pax), Foto: Petter och Elin Waara 

8) V.dissekaantekuunder Flinga-Sahlea, Foto: Josefine Mazetti 
9) Kathakali’s Fizzy Blue (Mejko),  

Foto: Jessica Brophy och Mathias Wittlock 

10) Black Baloos Angelfire (Molly),  Foto: Christine Elm 

11) Pepperkakseurasier (Balder-Balder Rurik Järnvilje) 

Foto: Eva Lagging 

12) Foxfire Dreamful Desoto och Atenea De Sweet Ohana,  
Foto: Annika Tranberg
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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

SE24327/2019  Black Baloos Angelfire    T A+A  UA 
SE21988/2019  Bonus Pop Ups Finnbros Fia    T A  
SE21990/2019  Bonus Pop Ups Finnbros Frode   H A UA  
SE29916/2018  Bounty      H A+B  
SE48414/2018  Czaruso Brilliant Bianca    T   UA 
SE53276/2019  Czaruso Cevin     H D+D  UA 
SE55602/2018  Coryanas Vinnie     T  C  
SE55605/2018  Coryanas Vulcano     H B+B  
SE55304/2019  Fjellflokkens Ymes Amarosso   H A UA UA 
SE36705/2019  Fjellflokkens Ymes Anna    T A UA UA 
SE50044/2019  Fjellflokkens Ymes Amall    H B  
SE24560/2019  Foxfire Magic Mowgli    H B  
SE51938/2019  Foxfire Nobel Neo     H A UA UA 
SE51943/2019  Foxfire Noble Nella     T  UA UA 
SE50422/2019  Fridlyckans Lester     H B  UA 
SE43913/2019  Essente Ärling Äida    T A UA UA 
SE12267/2019  Emfis Suzuki     T A+A UA  
SE48801/2019  Ibixys Biancozy Elvira    T A UA UA 
SE29913/2018  Jellybean      T   UA 
SE38705/2018  Just Pix Iza     T  UA UA 
SE38703/2018  Just Pix Izo     H A UA UA 
SE11553/2019  Kathakalis Dearest Ravi    H A UA UA 
SE46858/2019  Kathakalis Elfish Loka    T  UA UA 
SE46857/2019  Kathakalis Elfish Vira Blåtira    T C+B  UA 
SE40913/2016  Lovely Megans Olivia Newton-John   T A UA  
SE33739/2018  Lovely Megans Ryan Reynolds   H A UA  
SE30603/2019  Lovely Megans Sean Connery   H  UA UA 
SE14494/2019  Leiionspitz Quite Special Justus   H A UA  
SE39244/2019  Leiionspitz Remarkable Izolde   T  UA UA 
SE40363/2019  Leiionspitz Stunning Haruko    H B  
SE56093/2019  Lundvangs Mozart     H B  
SE34529/2018  Polkas valpar Debbie De Jynx   T C  
SE34530/2018  Polkas valpar Douglas De Jynx   H   UA 
SE33340/2019  Risan Gårdens Xeno    H A+A  
SE33341/2019  Risan Gårdens Xsanta    T  UA  
SE22834/2019  Rocknikks Forever Hello Mary Lou   T  UA  
SE22829/2019  Rocknikks Forever I Will Follow Yo   T B+B  UA 
SE22833/2019  Rocknikks Forever Mighty Good   H C+C  UA 
SE22835/2019  Rocknikks Forever Right Bu My Side   H  UA  
SE30323/2019  Silvergläntans Coole Bamse    H  UA  
SE53675/2018  Sorschies Wi Pearl     T A UA  
SE18813/2019  Sorschies Wi Qaslan    H A+A UA UA 
SE53139/2018  Sorschies Wi Odoris    T A+A UA UA 
SE18815/2019  Sorschies Wi Qoda     H A UA  
SE18816/2019  Sorschies Wi Qylo     H B+B  UA 
SE18817/2019  Sorschies Wi Qarma    T A+B  UA 
SE49106/2019  Wirosas Final Star     H  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

35

Gottbols Baileys  Foto:  Joachim Gjendem Colbensen 
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Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


