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sorschies X Malva                                                                                               Foto: Kicki svalin
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styrelsen har ordet

redaktionens rader

  

      Lilla Näsnaren’s attraktiva anny

      Foto: Suzanne Melchersson

  

      Yoshi
      Foto: Peter Lööv Roos

Nu har äntligen våren börjat komma och det blir fler ljusa timmar att spendera ute med våra fluffisar. 

Årsmötet kommer genomföras digitalt via Zoom den 20 mars kl 10.30 och man behöver registrera sig innan den 14 mars kl 
22.00 för att få delta. 

Styrelsen har tyvärr tråkiga besked om specialen som kommer bli inställd även i år. Jättetråkigt men som läget är i världen idag 
  så känns det nödvändigt. Vi hoppas att smittspridningen minskar och att vi snart får återgå till ett någorlunda   
  normalt liv igen. 

   Vi vill påminna att vi fortfarande har almanackor kvar till försäljning.  
    Gå in på www.eurasierklubben.se för att beställa.       
           Vi önskar alla en fin vår 

Czaruso Era (Lexie)     Foto: Safa Emilia Qvarnström

Hej alla eurasierälskare! 

Nu har vi lämnat år 2020 bakom oss, ett år som satt sina spår och som vi aldrig kommer att glömma. Vi håller tummar och 
tassar för att det här året kommer att ställa allt till rätta igen så att vi kan ordna träffar och ha roligt tillsammans med två- 
och fyrbenta igen. Förhoppningsvis kan vi se fram emot Eurasierspecialen år 2022. 

Vi i redaktionen vill tacka för den otroliga respons vi fick när vi efterfrågade vår- och vinterbilder! Det tråkiga är att vi tyvärr 
inte har haft möjlighet att använda alla era fina bilder på era fluffisar då tidningen då skulle förvandlas till en bok i stället. 

Nytt för i år är att vi kommer att ge två uppfödare i varje nummer chansen att presentera sig och sin kennel. Först ut är 
kennel Bonus Pop Up’s och kennel Balder- Balder. 

En ny sjukdom, så kallad PCD (Primär Ciliär Dyskinesi) har upptäckts i rasen vilket ni kan läsa mer om på sidan 12 och 13.  

Nu får vi försöka blicka framåt och hålla ut ett litet tag till. Det är förhoppningsvis inte lång tid kvar tills vi kan börja leva lite 
mer som vanligt igen. Men under tiden får vi roa oss med mysiga promenader med de vi älskar mest, läsa lite ur bladet och 
kolla på alla bilder. Tiden går fort när man har roligt!

Ta hand om er allihop!, Hälsningar från oss i redaktionen
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Melker 

(Leiionspitz Remarkable Isko)

 

Foto: Michaela Kindlund

ett par andra skor, som jag inte hade sett förut. Jag kan 
nog ta dem nästa gång då, den andra skon har jag gömt 
på ett bergsäkert ställe som kallas sovrum. När vi kom till 
arbetsplatsen, som matte och husse är på träffade jag en 
ny person. Jag skällde och skällde ja…...jag till och med 

morrade raaaaaaaaaaaw….. woooooooooof men ingen 
blir riktigt rädd för mig? Jag undrar varför? Jag låter ju 
som en jätte Björn ju (ledsen). För jag är ju tuffare än vad 
somliga tror! 

Hälsningar Harly 

Godmorgon. HarLY HÄr iGEN

Jag tycker att jag börjar finna mig till ro i mitt nya hem. 
Jag finner även ro på mattes och husses jobb. I går tog jag 
själv beslutet att bära min alldeles egna vattenskål upp 
för en trappa. Det gick inte så bra, då det inte var något 
vatten kvar när jag skulle dricka. Nu sitter jag själv bak 
i bilen och tycker det är ganska rogivande. Det ger mig 
mer energi. Matte säger att jag sitter på laddning inför 
en arbetsdag. Jag skäller inte lika mycket på mina arbets-
kamrater. Av någon anledning så har jag börjat fått mera 
godis. Jag har även börjat bli intresserad av inredning 
d.v.s. jag bestämmer vart skor, jackor, halsdukar, mattor 
och mina leksaker ska vara! Matte har så otroligt dålig 
smak tycker jag. I går hittade jag en servett som jag tyckte 
var så fin, så jag käkade upp den. I morse var jag trött, 
matte fick väcka mig, ganska mysigt. Vi gick ut så jag fick 
kissa,men matte hade bråttom så jag bajsade på golvet. 
Efter ett tag så började magen krångla och jag började 
må illa……. Matte sa att jag låter som en diskmaskin som 
tömmer vatten……. I alla fall…...hokus, pokus. filjokus... 
Min fina servett från igår kom upp och såg riktigt äcklig 
ut. Nåväl jag har ju andra fina saker som fjärrkontroller 
och strumpor. Just ja, jag glömde berätta att jag träffade 
Elsa (katten) som jag trodde var godis. Men i alla fall så 
pratar (skäller) jag väldigt högt på henne, Hon svarar 
aldrig så hon är nog döv! Men jag är väldigt intresserad av 
henne. 

Hälsningar Harly

Harly
Harly var den sista valpen som lämnade vår kennel (Wävlegårds) och fick en ny familj hos 

vår dotter Sussi och hennes sambo Per. Harly har en egen berättelse som hans matte 
Sussi Johansson förmedlat.

Text: Harly, Foto: Sussi Johansson

God morgon, HarLY HÄr

 Vill bara berätta om mina senaste 12 timmar hos min 
nya familj. Min matte är ganska rolig, hon leker hela tiden 
med mig, vi har dragkamp med strumpor och nu hittar 
jag andra strumpor alldeles själv. När jag hade det som 
roligast skulle jag helt plötsligt gå och sova…………..
inget jag överhuvudtaget planerade. Jag lekte en stund 
för mig själv och upptäckte att jag blev lite ledsen. 
Jag sa till på skarpen att min nya matte skulle vakna. 
Yipppi………….det gjorde hon. Jag blev kissnödig, och 
vi gick ut. Sen sa min nya matte att det var dags att sova 
igen……….. bestämt sa jag nej . Då jag inte fick någon 
respons bajsade jag på golvet. Efter mycket om och men 
så fick jag lite ro. Jag somnade bredvid matte som låg på 
golvet med mig. Helt plötsligt vaknade jag av något som 
piper!!! kl. 0500 och JAG SKA GÅ UPP???????? Jag blev så 
upprörd att jag bajsade igen i ett utav alla rum dom har. 
Jag skulle äta 5.30?! Absolut inte hungrig men leka kunde 
jag göra. 

Nu är jag på mattes jobb och det är så mycket nya lukter, 
så jag kan inte ens kissa. När vi kom in skällde jag först på 
en fläkt och sedan på en orange handske. Super otäcka 
prylar! Nu ska jag snart gå ut och sen äta. När vi kommer 
hem sa matte och husse att jag skulle träffa någon som 
heter Elsa. Har ingen aning om vad det är men hoppas 
det är något gott.

Hälsningar Harly.

Hej. HarLY HÄr

Efter en tuff dag igår med allt nytt folk och många nya 
lukter ,så var jag jättetrött när vi kom hem. Husse säger 
att jag har varit med en hel arbetsdag, jag vet inte vad 
det är ännu men verkar vara helt ok. Jag sov ett tag tills 
jag hörde något som kallas tvättmaskin. Matte sa att jag 
kissat på husses sängmatta! Jag själv är heeeelt säker 
på att jag fick det. På kvällen hittade jag en blå plastbit, 
tydligen var det en smörkniv,som jag inte fick ha. Matte sa 
nej, nej, nej. Jag har annars sovit väldigt bra i natt. Jag sov 
bredvid matte med en fjärrkontroll som bonus sällskap. I 
morse var det andra bullar, full rulle. Jag hämtade en sko 
som matte brukar ha när vi går ut. När hon inte hittade 
den frågade hon mig om jag tagit den. Jag tittade på min 
matte med mina söta ögon. Vilket gav resultat. Hon tog 
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uppfödarpresentation
Vi i redaktionen vill lyfta fram alla er uppfödare som för rasen framåt  
och gör det möjligt för oss att få leva med världens bästa fluffbebisar.  

Här får uppfödare chansen att synas lite extra.

Kennel Bonus Pop up’s

Jag som äger kenneln heter Maja Ärleborg Hasselkvist och 
bor utanför Strängnäs på landet. Jag firar 10 år med mitt 
kennelnamn och köpte min första Eurasier 2006.

När jag läste om rasen, kände jag att den passade mig och 
jag har aldrig ångrat valet! Bonus, hette min kille som kom 
från LL Megan’s första kull. Bonus var tryggheten själv, lugn 
och pålitlig. Han var ointresserad av främlingar och skällde 
endast när det kom nya människor på besök.

Mitt intresse för rasen växte och jag bestämde att jag vill 
utöka familjen med en tik, för att senare ev fortsätta med 
avel. Året senare köpte jag min första tik från Leiionspitz i 
Mora, Paris. Hon var speciell och en aning mer reserverad, 
osocial. Med åren växte hon i sin mentalitet och när hon var 
4 år kände jag att hon var mogen för en parning och det 
blev en resa på 400 mil tur o retur!

Min första kull föddes 2 januari 2012 och det var en fantastisk 
upplevelse! Jag sparade Apple som jag hoppades skulle bli 
en bra avelstik, tyvärr höll inte hennes höfter för aveln, men 
hon har varit en viktig hund för mig då hon är skönheten 
själv och vunnit mycket på utställningar! Likaså hennes 
bror Prinze, de har gått hand i hand och de blev första året 
Svenska Junior Vinnare på Stora Stockholm.

Intresset för utställning ökade och tur var för mig att jag fick 
med mig en valpköpare med samma intresse! Margreth har 
varit med mig och kenneln under alla dessa år och vi har 
rest kors och tvärs i landet på utställningar, specialer mm.

2012 åkte jag till Finland och hämtade Diva, (ARMI) som 
blev min stamtik i kenneln. Divas valpar har väldigt goda 
hälsotester i generationer och idag har jag en valp hemma 
efter 3:e generation.

Jag har ett djupare intresse för stammar, linjer och har alltid 
haft ett långt avelstänk. 2015 åkte jag och Diva till Budapest, 
Ungern för att paras med en hane jag sett ut tidigt, Elmo 
From Siberian Diamondland. Det var en upplevelse och 
otroligt roligt och lärorikt! Tyvärr gick Diva tom den gången 
och det visade sig att hanen var sjuk i anaplasma, Borrelia 
vid parningstillfället. Det var en stor sorg och besvikelse, 
med tanke på flera års planering och drömmar.

Från början av min avel, hade jag mycket fokus på det exteriöra, 
men jag har fått lära mig att rasen spretar i mentaliteten. 
Nu är det lika viktigt att avelshundar håller måttet för psyke 
och kvalité. Jag har arbetat i Eurasierkubben i flera år och 
fördjupat mig inom avelsarbetet och BPH (betende och 
personlighets beskrivning). Vi har under flera år fått flera att 
genomföra BPH och det hjälper oss uppfödare för framtida 
urval av hundar passande för avel.

Jag har själv haft tur och medgörliga valpköpare som har 
hälsotestat sin valpar och har därför 100% hälsokontroller 
på 2 kullar. Det är jag mycket stolt och tacksam över, det är 
ovärderligt hjälp i mitt avelsarbete.

Det bästa kvittot på att jag väljer rätt valpköpare är att 
jag har få omplaceringar och jag säger hellre nej till en 
valpspekulant som kanske behöver bättre förutsättningar 
att bli med en Euraiser, istället för att chansa. Jag har aldrig 
för bråttom att välja valpköpare, utan det brukar ge sig av 
sig självt på resans gång.

Idag har jag 4 Eurasier boende hemma med mig. Jag har 
ett par hanar på foder och bibehållen avel. Jag ser ljust på 
framtiden och längtar till att utställningarna ska komma 
igång efter så långt uppehåll pga Covid-19.

Mitt stora måtto är - det blir inte alltid som man tänkt sig 
och därför måste man lära sig att vara flexibel och öppen 
för nya ideér!

Tack för ordet :)

Maja Ärleborg Hasselkvist  
Hemsida: www.bonuspopups.hundpoolen.com 

E-post: maja.arleborg@outlook.com
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Ny sjukdom i rasen
PCD / Primär Ciliär Dyskinesi

Under 2020 har det uppmärksammats att det finns flertalet hundar med symtom från öron/näsa/hals. Hun-
dar som har varit flertalet gånger hos veterinären, men inte ställts bra.  

Kronisk bronkit, lunginflammationer, tonsillit, snuva, kronisk rhinit är några av diagnoserna som blivit.

Text & Foto: Kicki Svalin

Symtomen som blev uppmärksammade var framförallt 
hosta, ibland timmar av hosta. Hundarna hostade även 
upp slemklumpar. Berättelser från gamla ägare vars 
hundar hade dött av samma sak, flera under sövning för 
att utreda vad som var fel.

Tre hundar från samma kull, då ca 8 månader gamla, 
undersöktes på SLU/Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Misstänkt prognos blev PCD – Primär Ciliär Dyskinesi. 

Fler valpar föddes under 2020 med symtom hosta. Det 
skickades biopsier ifrån luftstrupen på en av dessa, Trixie, 
till Schweiz. Där undersöktes biopsierna i elektronmikro-
skop och resultat blev att det var defekta cilier. Prognosen 
detsamma, misstänkt PCD.

Nu (februari 2021) genomgår Trixies prover massa förar-
bete för att få fram den genetiska sammansättningen. 
Därefter ska analysen börja för att förhoppningsvis i 
slutänden leda fram till ett gentest.

Under tiden har vi börjat skicka ner blodprov från hundar 
med symtom, deras friska syskon samt föräldradjuren. I 
dagsläget har vi skickat ca 60 prover samt biopsier från 
ytterligare 3 hundar. 

Vi har ett samarbete med Laboklin - Tyskland, Institute 
of Genetics, University of Bern - Schweiz och Institute of 
Veterinary Pathology, University of Zuerich - Schweiz.

Klubben har varit med och stöttat ekonomiskt genom att 
betala blodprovstagning och biopsier. 
Även uppfödare och andra Eurasierälskare har hjälpt till 
med att sponsra till Hälsokontot. Hälsokontot öppnades 
i samband med detta och kommer vara ett konto som 
hjälper till ekonomiskt vid just sådana här tillfällen. Dvs 
vid sjukdomar i rasen, forskning m.m. Mera utförliga 
regler för kontot är under framtagning. 
Vill ni hjälpa till och sponsra till Hälsokontot? Swishnum-
mer 123 548 6469

Symtomen på PCD kan vara lindriga som tex näsflöde, 
nysningar, harklingar (som de sätter i halsen läte), snuva. 
Allvarligare symtom är tex hostattacker som kan sitta i 
länge, upphostande av slemklumpar, andningsbevär. 
Symtomen kan komma periodvis och är alltid återkom-
mande. Risken är stor att få lunginflammationer, öronin-
flammationer, ögoninfektioner osv..

Arvsgången på PCD är autosomal recessiv nedärvning, 
dvs det behövs två bärare för att få sjuk avkomma. När 
vi förhoppningsvis har ett gentest så kommer vi få fram 
hundar som är Clear – Carrier - Affected. I avel kommer vi 
kunna använda Clear-Clear samt Clear-Carrier.

Trixie

Har ni en sjuk hund eller undringar så är ni välkomna att kontakta Kicki – kicki@eurasierklubben.se 

v.Dissekaantekuunder ikarus (ika)                              Foto: Marjolein Piek



14 EurasiErbladet #1 2021 EurasiErbladet #1 2021 15

Fridlyckans Luna silvernos                                           Foto: Ella sätradahl

Hugos äventyr
Text: Hugo, Foto: Sven Wallén

Hej igen!                  3 februari 2021

Oj, så mycket det hänt sedan vi hördes förra gången! Jag har haft fullt upp, inställda resor, ligga i solen, njuta av hösten, skälla 
på hantverkare och en massa annat. Hur har ni det? Här är det bara bra! Så roligt med all snö som kommit, fast husse och 
matte säger att förra vintern var så mycket bättre, men det håller jag inte med om. Det enda är väl all snö som fastnar mellan 
tårna och i tassarna, fast lite får man väl stå ut med?

Jag har väl berättat om mitt fönster, där jag har full koll på vad som händer ute på gatan? Nu har jag fått en dörr också, åt 
trädgården till. Ja, det var ju en dörr där förut förstås, men den här har fönster hela vägen ner till golvet, så nu har jag full koll 
på baksidan också! Det händer ju att någon går förbi där, och hästar som rider förbi, och man måste ju se till så ingen kommer 
in oanmäld, eller hur? Nu har de även börjat åka skidor här utanför, på åkern. Sickna stollar! Jag gillar varken skidor eller stavar, 
det är något skumt med dem. Matte säger att jag vänjer mig. Ungefär som med hästarna, de var ju väldigt skrämmande i 
början, men nu försöker jag busa upp dem när vi går förbi och en del nappar. Kanske ska jag se om jag kan busa upp några 
skidåkare också? På skolgården har de tydligen en is som barnen och de vuxna åker skridskor på (vad är det för konstiga skor, 
eller kor?). Det gillar jag inte heller, det låter lite som när de skjuter raketer och det gillar jag verkligen inte! Jag som trodde 
det skulle vara lugnare på landet...

Hur har ni det förresten i dessa kåråna-tider? Och vad är det för något egentligen, kåråna? Ska man råna nån på k? Är det 
några å:n som rymt från sin kår? Hursomhelst, det verkar som många håller sig inne för att slippa å:na, så det är inte så många 
som kommer och hälsar på och egentligen gör det mig inte så mycket, jag får ju ändå komma ut som jag vill (nåja, de håller 
altandörren stängd sedan i oktober!).

Jag var lite trött häromsistens och fick åka till vetrinären, en tjej som petade och klämde och kollade, och så fick jag några 
piller och nu är jag som förut igen. Det var visst nån inflamation som spökade. Ja, jag fick åka dit en gång till, då fick jag en 
spruta och så somnade jag. När jag vaknade några timmar senare kände jag att mina tänder var som nya! Tänk så praktiskt!

Nu ska jag ut på promenad igen – Vi hörs!
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Leiionspitz UnforgettabLe ULLis ”ULLis” 
twin Dogs beLieve in Me ”Kira” 
twin Dogs aiMing to the stars ”Loppan”

EurasiErbladets cEntErfold
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uppfödarpresentation
Vi i redaktionen vill lyfta fram alla er uppfödare som för rasen framåt  
och gör det möjligt för oss att få leva med världens bästa fluffbebisar.  

Här får uppfödare chansen att synas lite extra.

Kennel Balder-Balder

Jag heter Anna-Karin Lundberg och har kennel Balder-Balder 
i Tyresö utanför Stockholm. Min första eurasier föddes i juni 
1995 och hans namn blev Balder, efter den nordiska mytologin. 
Balder var godhetens gud som alla älskade - passade bra 
på min hund. Hans enda smeknamn var Balder-Balder och 
det blir mitt kennelnamn. Hans mamma Pom-Pom/Jonna 
var den första eurasiern som kom till Sverige och hon är 
än idag den finaste hund jag mött. Det var inte jag som 
importerade henne, men hon kom att bo hos mig efter att 
hon gått i pension som avelshund. Jag blev helt betagen 
av henne och det var nästan tal om kidnappning, inte så att 
hennes förra ägare ville bli av med henne, det var jag som 
tjatade mig till att få ha hand om henne. Tyvärr dog hon bara 
11 år gammal av en juvertumör som hann sprida sig, det är 
nog efter det jag blivit väldigt rädd om mina hundar. Det 
tog mig hårt med stora samvetskval att hon dog, kände att 
det var mitt fel fastän jag var hos veterinär i tidigt skede. En 
veterinär som sa att man inte skulle operera. Nu vet jag bättre.

Jag var med i Västerås 1997 när svenska eurasierklubben 
bildades och har varit väldigt engagerad i klubben på många 
olika poster, men en dag kände jag att det faktiskt var mina 
egna levande hundar som var viktigast. De hade legat under 
mitt skrivbord medan jag satt framför datorn med arbete 
för klubben. En dag hade de blivit gamla och jag hade slösat 
bort tid jag kunde haft med dem. När man jobbar heltid blir 
det inte så mycket ledig tid kvar, nu är det hundarna som 
är viktigast och jag vill mest av allt bara umgås med dem. 
Hundarna är min familj, vi har inga särskilda aktiviteter, vi 
bara är tillsammans. De är med på allt jag gör, på mitt jobb 
och på mina aktiviteter. Får inte hundarna följa med brukar 
jag inte åka, jag vill vara med dem.

Efter några år med Balder, hans mamma och med eurasier-
klubben fick Balder valpar med en jättefin tik från Portugal. 
Såklart behöll jag Venus. När hon blev vuxen kände jag mig 
mogen att själv bli uppfödare. Innan dess hade jag i många 
år fött upp utställningskaniner, så för mig är uppfödning 
alltid ett avelsarbete med mål, inte att få valpar att sälja. 
Mitt avelsmål är att få hundar som Pom-Pom. De ska ha 
den härliga personligheten hon hade, de ska vara så där 
fantastiskt underbara som hon. De ska vara snälla, vilja vara 
med mig, vara friska och starka och ha en härlig utstrålning 
och en vacker och välbyggd kropp. Eurasiern jag vill ha ser ut 
som de gjorde när de kom till Sverige, stadiga hundar med 
stabilt temperament och klok blick. Kraftiga huvuden, mörka 
ögon och inte så stora öron. Tjock päls och breda fronter 
med ordentlig benstomme. Det finns ingen annan ras som 
lockar och eftersom jag inte vill leva utan hundar så måste 
jag se till att hålla mina eurasier vid liv så att jag hela tiden kan omge mig med sådana här fina vänner. Det är också mitt 

avelsmål, att se till att jag har hundar så jag aldrig blir utan. 

Eftersom hundarna är min familj tar det mig väldigt hårt när 
de lämnat mig. De två senaste åren har jag förlorat både 
Venus dotter Lova, född 2004 och Balders dotter Malva, 
född 2006. Det höll på att få mig att helt tappa orken. Jag 
försökte samtidigt spara särskilda blodslinjer för att få fler 
hundar till mig själv men det blev av olika anledningar inga 
valpar. När Lovas dotter och Malvas son tillsammans fick en 
hett efterlängtad valp som dog under förlossningen kändes 
det som att det var dags att ge upp. Tack och lov gjorde jag 
inte det och under året som gått har jag fått hela tre kullar 
med mina egna uppfödda hundar som både mammor och 

pappor. En av valparna var Majken, Malvas barnbarn, Pom-
Pom är Malvas farmor. Äntligen har jag fått en till hund! Den 
andra är Runa som bor hos mina föräldrar, hennes farmor 
Ystra har Pom-Pom som farmor. Det känns fantastiskt roligt 
och spännande att se de här tre kullarna växa upp. Det är 
särskilda och speciella hundar och blodslinjer jag verkligen 
vill ha kvar. Såklart kan jag inte spara alla valpar hemma, så jag 
måste ju också sälja några. Under åren har en hel del valpar 
spritts ut över landet, även utomlands, men nu blir jag mer 
och mer mån om att ha dem kvar nära mig. Jag vill helst att 
valparna hamnar hos familjer som bor runt Stockholm, så vi 
lättare kan ha fortsatt kontakt. Jag får många förfrågningar 
från engagerade och ivriga familjer som verkar helt perfekta 
hundägare, men de har bott för långt bort och det känns 
trist att inte kunna ge dem en valp bara på grund av det, 
men valparna betyder så mycket för mig, jag vill inte att de 
försvinner iväg. Bland de familjer som fått köpa en valp har 
jag valt dem som jag tycker utmärker sig som vänliga och 
trevliga familjer. Har de haft hund innan är det en merit, 
känner de till rasen är det ännu bättre, men det känns också 
viktigt att vi människor ska gilla varandra, vi ska ju dela hund 
lång tid framöver. Mina valpar är nämligen mina, även efter 
att de flyttat. Jag vill inte att det ska bli jobbigt att ses och 
jag vill att valparnas nya familjer ska känna att deras hund 
är min angelägenhet även efter flytt.

Text och foto: Anna-Karin Lundberg 
Hemsida: www.balder-balder.se 
E-post: kennel@balder-balder.se
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Titeltavlan

SE VCH
Artaio´s Charming Swea

 SE 53547/2018
 Ny titel: SE VCH

Här presenteras hundar som fått 
nya titlar: 

 
1 november 2020  

 till  
31 januari 2021

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2021 

sTYrELsE 
 

Ordförande: Göran Björkman – nyval 1 år 
 

Ordinarie ledamot: Kicki Svalin – nyval 2 år Ordinarie ledamot: Anders Rosdahl – nyval 2 år Ordinarie ledamot: Marlene Junholt – nyval 2 år Ordinarie ledamot: Inger Johansson – 1 år kvar Ordinarie ledamot: Åsa Juntti – 1 år kvar    Ordinarie ledamot: Amanda Johnsson – 1 år kvar 
 

Suppleant: Josephine Wistrand – nyval 1år 
Suppleant: Sanna Carlsvärd – nyval 1år 

 
rEVisOrEr 

 
Måna Quist Eriksson – omval 1 år 

Kristina Niesel – omval 1 år

rEVisOrssuPPLEaNTEr 
 

Jonas Öhrn – omval 1 år 
Rickard Nibell – omval 1 år 

 
VaLBErEDNiNG 

 
Malin Gilborne (sammankallande) – nyval 1 år 

Gersti Kaisen – 1 år kvar 
Nina Klaar – nyval 2 år  

Ansvariga för förslaget

Malin Gilborne (sammankallande) och Gersti Kaisen

 

Hälsoenkät
Sammanställning av Hälsoenkät för Eurasier

518 st hundar födda 2005-2020 har deltagit i undersökningen vilket motsvarar ca 1/6 av antal födda.

Enkäten genomförd hösten-20

v.Dissekaantekuunder ina                 
Foto: Cecilia sandström

Pine Garden’s Grand Garissa (Hulda) 
Foto: Carina svahn
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Jag lever livet just nu. I ett år nu har mitt liv varit fantastiskt, men vet ni vad jag tycker är konstigt? Mina mattar här hemma 
bara tjatar och tjatar om att de vill att den här tiden ska vara över snart och hit och dit. De är helt tokiga, livet är underbart 
just nu! 

Jag och min jobbiga lillebrorsa Loke får gå på långa promenader i skogen, vi får springa i fårhagar, vi busar i snön, vi 
kan sitta ute på trappen hela dagarna som vi älskar, vi smaskar ben, äter annat gottis, sover och myser. Utöver allt detta 
spenderar vi varenda sekund varje dag med våra mattar. 

Dessutom har vi träffat mormor och morfar och vår 
moster som vi älskar jättemycket ännu mer nu mot vad 
vi gjorde tidigare och vi hittar på massa mysiga saker 
tillsammans. Vi går bl. a. på långa mysiga promenader 
och grillar korv. Efter det här året ligger det en hel del 
korvar i min mage kan jag säga, säg inget till Loke men 
jag brukar få lite extra gottis när han inte ser, hihihi…

Några saker som jag har lagt märke till är dock att inga 
tvåbenta ger varandra varma kramar, de står en bit ifrån 
varandra och ingen vågar komma in hos oss längre… 
Man kan ju nästan tro att vi är pestsmittade. Jag frågade 
mina mattar varför vi var utomhus på julafton och då 
började de babbla om något kinesiskt virus och då 
stängde jag av öronen! 

När alla i familjen är hemma om dagarna brukar tv:n 
stå på och då brukar jag gå dit och titta. Flera gånger 
har jag hört människor i tv:n som pratar om att många 
människor skaffar hundar just nu och att många hundar 
kommer att säljas om ett tag. Här om dagen blev jag 
därför lite ledsen, tänk om de skulle sälja mig? Jag älskar 
min familj och det gör säkert de hundarna också, vem 
vill slitas från dem man älskar? 

Jag tycker att Loke är en jobbig liten skitunge som inte 
kan gå ordentligt i koppel, han hoppar på mig, biter i 
mig, tar tag i mitt koppel och springer iväg med mig, 
han äter upp min mat och sen är han lite blek också 
till skillnad från mig (jag brukar reta honom för det 
hihihi). Han är jättejobbig ibland men jag älskar honom 
egentligen, han är det bästa som har hänt mig och om 
jag skulle slitas från honom skulle jag dö inombords. 
Mina mattar pratar om att massa människor dör varje 
dag och då brukar jag tänka att jag är glad att jag har 
min familj kvar. 

Ta hand om er allihop, 

Blöta pussar från Snoka (Nocco)!

Pandemin
ur Noccos perspektiv

Tjenare alla kompisar, Nocco is speaking!

Text & Foto: Fannie Rydell

sorschies Musse och Olea                                           Foto: Josephine Wistrand
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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
 Balder-Balder 

Enja Stormfare

Vår ständiga följeslagare har 
lämnat oss 

och saknaden är stor.
Vi älskar dig till månen och tillbaks.

2008-12-04 - 2021-02-07
Linda, Johan, Linus, Viggo och Luna

En stjärna kom. 
Hälsade och vände om.

Zeldas 
Sunny Girl

2019-04-03 - 2021-01-15

Saknad av oss alla på Wävlegård

.
Sund Stamm’s 

Hedline in Havana

 
2007-12-05 - 2020-10-05

Älskad och saknad

Annelie & Thomas Eriksson 

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

Den kostar inget och är en 
¼-sida.

 
En bild, hundens namn, datum 

för när den var född och 
avliden samt ägarens namn.

 
Sista datum att sända in din 
annons för nästa nummer är 

1 maj.

 
Du behöver inte göra 

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

Lovely Megan’s Geena Davis          Foto: suzanne Melchersson
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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
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
SE21992/2019   Bonus PopUps Finnbros Floyd    H  A   UA 
SE16128/2019   Chiluna Star Dante     H  A   UA 
SE55603/2018   Coryanas Vilja      T  C+B   UA 
SE55602/2018   Coryanas Vinnie      T    UA  UA 
SE53276/2019   Czaruso Cevin      H  D 
SE12260/2019   Emfis Vincent      H  A   UA 
SE54665/2018  Essmanias Weixi      T  A   UA  UA 
SE46542/2019  Ex Aminos I Am A Legend     H  A   UA 
SE34744/2019   Fjellflokkens Ymes Alberich     H  D+C   UA 
SE51944/2019   Foxfire Noble Ninja     T  A   UA  UA 
SE51940/2019   Foxfire Noble Niro      H  C   UA  UA  
SE38705/2018   Just Pix Iza      T  D 
SE60050/2016   Järpens Puppies Django Of Oscar    H  A   UA  UA 
SE11551/2019   Kathakalis Dearest Kamal     H  A  UA 
SE59130/2017   Leiionspitz Nugget Of Misha    T  A   UA 
SE39246/2019   Leiionspitz Remarkable Iiva     T  A   UA 
SE39245/2019   Leiionspitz Remarkable Inivdia    T  B   UA 
SE39241/2019   Leiionspitz Remarkable Isko     H  A   UA 
SE56093/2019   Lundvangs Mozart     H    UA 
SE29915/2018   Pim-Pim       H  B   UA 
SE33341/2019   Risangårdens Xsanta     T    UA 
SE33340/2019   Risangårdens Xeno     H    UA 
SE22828/2019   Rocknikks Forever Be-Bop Baby    T  B   UA 
SE22832/2019   Rocknikks Forever Sweeter Than You    T  B+C   UA  UA 
SE22835/2019   Rocknikks Forever Right By My Side    H    UA 
SE58475/2019   Sable Shades Attila     H  B   UA 
SE18814/2019   Sorschies Wi Qhiro     H  B   UA  UA 
SE30323/2019   Silvergläntans Coole Bamse     H  D 
SE56114/2018   Twin Dogs Colorful Leaves Of Aurumn    H  A   UA 
SE39958/2019   Twin Dogs Dependable Aramis    H  C   UA 
SE49105/2019   Wirosas First Class      H  A   UA 
SE53112/2019   Wirosas Grand Prix     H  A+C   UA 
SE44286/2013   Zeldas Hazel Hazelnut     T  D
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Träning
med en bebis på magen

Det blir inte alltid som man tänkt sig

Av: Sanna Carlsvärd och Dexter, Twin Dogs Dependable Porthos

Det blir inte alltid som man tänkt sig, bara 4 veckor efter vår senaste tävling blev det ett snitt och lillebror kom till världen. 
Träning hamnade inte överst på prioriteringslistan men sakta så säkert kunde vi gå lite längre promenader tillsammans. 
Det blev nästan som om vi fick börja om från början med rallylydnaden, men detta på grund av att matte inte kunde utföra 
momenten rent fysiskt, inte för att Dexter inte kunde. 

Ibland kändes det som om Dexter blev väldigt frustrerad över detta och då var det väldigt bra att ha andra runt omkring 
som kunde aktivera honom. De större barnen fick springa med honom och busa i trädgården, husse fick spåra och 
moment inomhus blev knepet. Det kändes ändå som om han ville att det skulle vara vi två, som det brukade vara innan 
lillebror kom. Så lite dåligt samvete fick jag men så småningom kunde jag glesa ut matningarna och när bebis sov kunde 
vi öva. Vändpunkten blev när snittet läkt så mycket att jag kunde röra på mig mer än 2 km, då knäppte jag fast lillebror i 
bärsjal på magen och tog ett varv i motionsspåret vi har här hemma. 

Dexter är en Eurasier som behöver aktiveras mer än standarden, hans unghunds-hjärna blir annars väldigt stressad och han 
vet inte riktigt vart han ska göra av med all sin energi. Så dessa promenader var ett väldigt skönt avbrott, både för mig och 
honom. Tillsammans byggde vi upp konditionen igen hos matte och bara efter några veckor gav vi oss på att gå milen. Det 
tog lite längre tid än vanligt men vad skönt det kändes i både kropp och själ hos hund och människa.  

I och med Corona så följde vi restriktionerna och samtliga tävlingar/
träningar inomhus ställdes in. Då hittade jag ett gäng som tränade 
banvandring på söndagar under ledning av en tränare utomhus här 
i Linköping och dit åkte vi och tränade med tränare som kunde ge 
synpunkter. Hon hade svårt att dölja sin förvåning när jag dök upp med 
lillebror på magen, 9 veckor gammal. Men det gick så bra så, han sov sig 
igenom hela alltet och efter träningen satte vi oss i bilen och lillebror 
passade på och åt lite innan vi vände hem.

Fördelen med att låta någon annan titta på en och spela in när man 
genomför träningen är att man ser vad som går snett. Jag noterade 
att jag tittade ner i backen hela tiden och behövde sträcka lite på mig 
men framförallt ser man hur hunden rör sig under vissa moment. Vi 
upptäckte andra gången att Dexter tappade startfokuset när jag drog 
retriever-kopplet över hans huvud. Han backade då och starten blev 
inte lika bra som tidigare. Vi fick då rådet att använda ett vanligt koppel 
och halsband så att det blev att vi kopplade lös enbart kopplet och han 
fick ha kvar halsbandet på sig runt banan. Vilket ypperligt tillfälle att 
spendera lite och stötta det lokala näringslivet. 

Vi tog en liten dagsutflykt till Vadstena och införskaffade ett väldigt 
snyggt halvstryp med ett tillhörande läderkoppel. När vi ändå var där 
utökade vi rallylydnadsmaterialet med riktiga konor också. Min man följde 
med och när vi hade med oss hunden också så passade vi på att pröva ut 
en dragsele av märket Björkis till honom. Nu kan vi både spåra med riktigt 
drag på Dexter och samtidigt kan vi köra canicross på riktigt utan att oroa 
sig för skav av promenadselen. Med detta inköp har träningen som först 
har backat nu kommit framåt med Dexter. Med lillebror i sjal på magen 
kan vi nu köra rallylydnad med fina halsbandet och canicross samt spår i 
dragselen för att hålla hans hjärna i balans med kroppen. 

Vi hoppas att vi får tävla tillsammans snart igen, då vi 
har väldigt roligt tillsammans i vår lilla bubbla men till 
dess under pandemin får vi hoppas att det blir ett lugnt 
2021 med några nya utmaningar online och mycket skoj 
och lek med alla våra barn och vänner.
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Medlemsavgifter

Huvudmedlem:                                                            375 kr 
Familjemedlem:                                                           125 kr  
Utlandsboende medlem:                                         450 kr 
Utlandsboende familjemedlem:                            125 kr  
Gåva valpköparmedlem:                                          185 kr 
Medlemskap 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
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Kathakali’s Fizzy Dizzy     Foto: Jeanette Dyberg



Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


