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Ordförande har ordet

redaktörens rader

  

      Bittebit’s Beste Baileys

      Foto: Alice Sjöström

  

      Fridlyckans Kenzo

      Foto: Anna Sjöblom

  

      sorschies X Mikko
      Foto: Alice Sjöström

  

      v. Disse kaante Kuunder ieke-irenne      Foto: Baukje de Jong

Vid Eurasierklubbens årsmöte i mars fick undertecknad 
förtroendet att överta ordföranderollen för klubben. Det är 
med respekt och tillförsikt jag axlar ansvaret och hoppas att vi 
tillsammans kan göra det bästa för Eurasierklubben under 2021.

Vem är er nya ordförande?

Mitt namn är Göran, jag bor på Rådmansö norr om Stockholm 
tillsammans med min fru. Jag köpte min första hund 1980 och 
sedan dess har det rullat på med hundar. Vår första eurasier 
kom till oss under 2017. Jag har själv tävlat i lydnad, utbildat 
människor om hundar via SBK och Studiefrämjandet, tävlat och 
ställt ut på utställningar samt arrangerat hundutställningar med 
mera. Till vardags jobbar jag med datorteknik med mera, så 
hundar är en stor avkoppling för mig.

Under pågående pandemi planerar vi Eurasierträff i september 
förutsatt att reglerna tillåter. 

I den här tidningen kan du läsa om vår MH- & BPH kommitté; 
vad BPH innebär och hur man kan delta själv.

PR Aktivitets-kommittén arbetar med att ta fram en liten 
bildekal, men efterlyser dock en slogan till en bil-streamer.

Just nu är endast promenader och lite lek med hundarna 
genomförbara, även om de längtar tillbaka till helgutflykter och 
till olika brukliga aktiviteter såsom borstning, schamponering, 
packning och att få åka iväg tidigt på nått nytt spännande. 
Kanske till och med en macka med leverpastej om husse skulle 
få en bit till övers.

Själv brukar jag 
träna lite olika saker 
hemma eller på pro-
menad. Jag brukar 
genomföra en enkel 
agilitybana eller en 
utställningsring.  
Ibland brukar jag 
filma hundarna för 
att kunna se hur de 
ser ut eller reagerar i 
efterhand.

Men i dag när jag 
skriver detta så yr 
snöovädret utanför 
så då blir det inne 
aktiviteter.

För mig bygger en framgångsfull framtid för Eurasierbladet på 
att vi skapar saker tillsammans och att många av er som läser 
bidrar med era berättelser till oss. Så med det skrivet önskar 
jag att du som medlem hör av dit till oss med dina tankar, idéer 
eller synpunkter.. Allt går inte att göra då vi har statuter o regler 
att hålla oss till, men vi kan titta på allt och se vilka möjligheter 
som finns.

Jag ser fram emot att få träffa er på kommande arrangemang, 
tävlingar och utställningar.

Välkomna,  
Göran

Hej läsare, vänner och hundar,

först vill jag be om ursäkt för min frånvaro från förra tidningen och tacka den underbara 
redaktionen för deras slit, och som alltid, era fina bidrag med texter och bilder! 

Det var en tuff start på det nya året i familjen då min fyrbenta bästis mådde väldigt dålig. 
Sedan följde en spännande vår med utbrott av covid-19 utbrott som resulterade i vård av både 
barn och respektive. Nu hoppas jag att resten av året blir lite lättare. Utställningsträningar 
börjar smyga igång ute i takt med det härliga vårvädret som förhoppningsvis visat sig i 
stora delar av landet.  

Det känns kul att få ge ut denna tidningen med redaktionen igen och dela det med er, 
den är ju er tidning.  Efter alla träffar och kontakter så känns ni lite som en extra del av en 
gigantisk stor familj med ett gemensamt intresse och kärlek för våra eurasier.  En väldigt 
härlig anledning till gemenskap!  Det är ju trots allt på grund av dem som vi har denna 
fina samling läsare och vänner runt omkring oss.

Önskar er en trevlig läsning,  
Amanda Hammargren

EurasiErbladet #2 2021 7
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Svenska Eurasierklubben uppmanar alla eurasierägare att 
genomföra en mentalbeskrivning med sina hundar. Det är 
mycket givande och intressant både för dig som hundä-
gare och för uppfödarna att se hur eurasier reagerar i 
olika kontrollerade situationer. Enligt Svenska Kennelklub-
ben innebär mentalbeskrivningar att vi får ökad kunskap 
om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Man 
kan se skillnader i beteenden inom en ras, något som ger 
uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär 
du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den 
har sina starka sidor och under vilka omständigheter den 
kanske behöver stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan 
också ge en förklaring till uppträdande och agerande som 
uppfattas som krävande eller oönskat hos en hund. 

Mentalbeskrivningar säger inte allt om en hund men 
kan bidra med en hel del information kring hundens 
beteende. Det är inget test där hunden blir godkänd 
eller underkänd utan är en beskrivning av hur hunden 
reagerar i olika situationer vid just det tillfället. Förutom 
att vara en del av uppfödares avelsutvärdering kan det 
ge dig som ägare en hint om hur din hund reagerar på 
olika saker som kan kopplas till vardagliga situationer. 
Genom vetskap om hur din hund reagerar på exempelvis 
plötsliga ljud, konstiga underlag eller personer som för 
hunden agerar hotfullt kan du vara ett bättre stöd för din 
hund i vardagen. Du åker hem med samma hund du kom 
dit med, se det som en spännande, rolig och lärorik dag i 
ert gemensamma liv.

Från och med våren 2021 har Svenska Eurasierklubben en 
ny MH- & BPH kommitté som består av Marlene Junholt 
och Sanna Carlsvärd. 

På uppdrag från styrelsen är kommitténs uppgifter att:

 •  Samarbeta med avelskommittén

 •  Informera om BPH,   
      via Svenska Eurasierklubbens hemsida, 
     via Eurasierbladet samt vid uppfödarmöten,  
     etcetera.

     •  Anordna BPH-tillfälle i samband med specialen. 

     •  Vara behjälplig att hitta anordnare övrig tid om  
     året, utöver specialen.

Det finns idag två olika mentalbeskrivning eurasier som 
ras är välkomna att genomföra. Svenska Brukshunds-
klubbens Mentalbeskrivning Hund (MH) och Svenska 
Kennelklubbens Beteende och Personlighetsbeskrivning 
Hund (BPH). Svenska Eurasierklubben önskar att BPH är 
den mentalbeskrivning som i första hand används då MH 
främst skapades för att beskriva en brukshunds mentali-
tet och det är inte alltid överförbart till att beskriva andra 
raser.

Om du genomför en mentalbeskrivning med din hund 
under 2021 sponsrar Svenska Eurasierklubben detta med 
200 kr. Skicka bevis (kvitto eller protokoll) till:  
kassor@eurasierklubben.se.

Hugos äventyr
Text: Hugo       Foto: Sven Wallén 

MH- & BPH kommittén informerar
I MH- & BPH kommittén finns Marlene Junholt och Sanna Carslvärd. 

Har ni frågor om MH eller BPH är ni välkomna att höra av er till MH- & BPH kommittén via  
mail mhbph@eurasierklubben.se

sorschies Wi simba, 
sorschies X Twix                                                

&                                           
sorschies X Meija                                                                                               

Foto: Alice Sjöström

Hejsan,                               21 maj 2021

hur har ni det nu när det börjar bli lite varmare ute? Jag tycker det är toppen, både att altandörren står öppen på dagarna 
så jag kan välja själv om jag ska vara ute eller inne (oftast är jag i närheten av matte och husse, de behöver vaktas så de inte 
hittar på något fuffens!) och att balkongdörren är öppen på natten så jag kan ligga där och sova. Vakta också, förstås!

Jag fyllde åtta häromsistens, fast husse får det till 65, han säger att det är sju år på varje år utom de tre första där det är tio. 
Det fick han lära sig av sin mormor och morfar, de hade uppfödning av Chow chow-hundar. Jag tror att han tycker det är 
spännande att både han och jag är 65, han fyllde ju också år alldeles nyss. Då var vi på resa, kalas skulle det vara minsann, 
fast inte fick jag vara med i matsalen! Och så åkte vi till husses syster och sambo i Värmland, det var trevligt att träffa dem 
igen! Sambon Kenneth ger mig godis, utan att jag ens behöver anstränga mig! Mer sådant!

Nu är matte flitig i trädgården, nu ska alla blommor och tomater och andra växter planteras ut och sättas ner i jorden. Ännu 
har jag inte fått hjälpa till att gräva, undrar när hon ska be mig om det. Husse får minsann hjälpa till han.

Har jag berättat om katten Fia? Hon bor inte långt härifrån och är av den sorten som inte springer iväg när jag blir lite ivrig i 
mina kontaktförsök, hon har nyligen börjat visa sig ute igen efter vintern. Jag brukar träffa henne på kvällspromenaden, då 
sitter hon ofta utanför där hon bor och nu har vi nosat på varandra flera gånger! Fast jag måste tillstå att hon var nog mer 
spännande förut.

Häromdagen var vi i Skara igen, jag fick sitta i bilen mest hela tiden men det blev en lite längre promenad innan vi for hem 
igen och jag hittade en intressant byggnad med en spännande trappa framför. Husse sa att huset var från 1919 och att 
det är ett museum som bor där. Kan det vara något med gamla möss? Det var naturligtvis stängt, så vi får väl undersöka 
det närmare en annan gång. Apropå resa – har ni varit på Dinners utanför Arboga? Där får jag mat, god mat. Värt att ta en 
omväg för!

Nu ska jag ut på promenad igen – Vi hörs!
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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 Chiasma

Hej, 

jag som äger Kennel Chiasma heter Cathy Baudeau och jag 
bor i Kvidinge tillsammans med min familj och våra hundar. 
Jag är uppvuxen med hundar och har alltid haft mycket djur 
runt omkring mig.

Mitt första möte med Eurasiern var för fem och ett halvt år 
sedan. Jag och min man hade bestämt att så länge barnen 
var små så ville vi inte ha några djur i hemmet. Detta skulle 
komma att ändras väldigt snabbt. Min syster som också 
väldigt nyligen hade hittat rasen skulle hämta hem sin första 
och jag valde att följa med henne, det är alltid lättare att 
vara två när man hämtar en valp. Väl uppe hos uppfödaren 
så visade det sig att hon hade fått tillbaka en tik som var ett 
och ett halvt år. Vi gick för att hälsa på dem och med en gång 
fattade denna tik tycke för mig och jag för henne. Uppfödaren 

berättade att hon var väldigt kräsen med personer och hon 
var förvånad över att vi fick sådan kontakt så snabbt. En 
stund senare så berättade min uppfödare att hon planerade 
att sätta ut henne på foder. Efter en del övertalande så fick 
jag äntligen ett okej från mannens sida och vi fick äntligen 
hem vår första eurasier som vi kallade för Misha. Tyvärr fick 
vi bara lov att ha henne i elva månader och sen fick hon 
avlivas på grund av en tarmsjukdom IBD (Inflammatory bowel 
disease). Under tiden jag hade Misha så led jag samtidigt av 
psykisk ohälsa och tack vare Misha så hjälpte hon mig till 
ett mycket bättre välmående. Jag var utan hund i cirka tio 
veckor och det var några av de längsta veckorna i mitt liv. 
Mitt psykiska välmående försämrades och jag sov väldigt 
dåligt om nätterna. Jag bestämde där och då att jag aldrig 
ville bo utan en hund i mitt hem igen.

Den 25 December 2016 fick vi hem en liten tik vid namn Kiwi. 
Kärleken för Kiwi var något som jag inte riktigt förväntade 
mig, hon var min soulmate, hon räddade mig från den mörka 
tiden jag hade befunnit mig i dem månaderna utan Misha. 
Tillsammans med Kiwi har jag utvecklats i mitt eurasier 
intresse och vi har även provat på rallylydnad, agility, BPH 
och en hel del utställningar. Tyvärr fick vi avliva vår älskade 
Kiwi i Januari 2021 eftersom hon från tio månaders ålder hade 
varit sjuk i en sjukdom som heter SLO - klokapselavlossning.

Jag har haft en hel del otur med sjuka hundar men oavsett 
så känner jag i mitt hjärta att det är här jag hör hemma. 
Eurasiern är min ras. Jag älskar deras speciella personligheter 
och att varje individ är så unik. Jag älskar spetsens envishet 
även fast att det kan vara tråkigt att försöka klippa klorna 

på en skrikande drama queen. En eurasier för mig är väldigt 
lättlärd och följer sin familj troget. 

Efter några år med eurasiern så började en dröm växa fram. 
Jag insåg hur mycket jag älskade denna fina ras och tankarna 
för uppfödning började komma. Jag ansökte om kennelnamn 
och fick det godkänt, Chiasma. Namnet är ursprunget från 
latin och egentligen bara ett namn som jag använt mycket 
i online-världen men namnet känns som om det är jag. Jag 
har stor stöttning av min egen uppfödare och jag tror att det 
är viktigt att ha någon sorts mentor när man ska börja med 
detta. Jag har ännu inte fått äran att få ha min första valpkull 
och jag längtar så enormt efter denna dagen. Mitt mål med 
aveln är att få fram trygga och friska individer som fungerar 
i samhället och i sina familjer.  När dagen är kommen och 
jag kommer leta efter familjer till mina valpar så kommer 
mitt fokus ligga på familjer som har lite hundvana eftersom 
jag anser att vissa individer kan vara svåra att hantera om 
du är helt ny inom hundvärlden. En eurasier är envis och 
bestämd och i de stunderna där eurasiern har bestämt sig 
för att inte göra det du begär så måste du veta hur du ska 
hantera din hund. För mig är det även viktigt med en familj 
som har tiden för sin eurasier och förstår hur viktig familjen 
är för eurasiern. 

I nuläget har vi två eurasier hemma, en tik och en hane 
och alla ni som har många eurasier förstår mig nog när jag 
säger att det känns väldigt tomt att bara ha två. I framtiden 
hoppas jag på några stycken till men jag är inte helt säker 
på att mannen min håller med mig.

Under tiden vi går här hemma och väntar på att utställningarna 
ska komma igång igen så försöker vi hålla igång med lite 
utställningsträning hos en god vän. Vi gillar även att ta långa 
promenader i skogen eller leka med våra tre eurasier- släktingar 

som bor på gatan bredvid. Ibland ordnar vi även lite små 
träffar med eurasier i ett stort hägn i Helsingborg för att få 
lov att vara lite sociala i denna pandemin.

Tack för ordet.

Cathy Baudeau 
Hemsida: www.chiasma.kennelsida.se/ 

E-post: Caathrine_@hotmail.com



12 EurasiErbladet #2 2021 EurasiErbladet #2 2021 13

Hela samhället verkar stå stilla och hålla andan medan 
sjukvården kämpar i motvind. Vi hoppas att vaccinationerna 
kommer igång så samhället kan öppna upp mer. Själv lever 
man i en liten bubbla med bebis och hund och är ytterst 
tacksam för att snön äntligen kom så de stora barnen kan 
leka på baksidan utan att bli lermonster. Dexter trivs i snön, vi 
kallar honom för vår svarta samojed för att han älskar att dra. 
Vi har nu prövat både canicross, tolkning samt att han fått 
dra barnen på snowracern. Givetvis i måttliga mängder, han 
har fortfarande inte vuxit klart riktigt ännu. Men framförallt 
är han en promenadvovve, som ska följa med över stock 
och sten. 

Utöver den fysiska träningen har vi kört en online-tävling i 
rallylydnad för Hultsfreds BK via Facebook. Vi körde då en 
fortsättningsklass och fick fina, inofficiella resultat på 81 
poäng. Det var skönt att köra en bana som någon annan 
har ritat och sedan ”låtsas-tävla” och Dexter uppskattade 
miljöombytet. På grund av snön var vi tvungna att åka t ill 
”klubben” för att kunna bygga en bana, där filmade även 
mannen mig så vårt bidrag blev förevigat. 

Januari och februari flöt förbi med härliga vinterdagar och 
snöbus kantat med information om inställda tävlingar, kurser 
och utställningar. Vi kan nästan räkna med en isolerad vår 
och försommar vilket gör att man är otroligt tacksam för 
dagens teknik så man kan göra digitala kurser och även över 
det engagemang som de som håller kurser visar för att följa 
restriktioner till punkt och pricka. Dexter har aldrig varit direkt 
matglad och vi får ibland köra våtfoder som topping för att 
det ska slinka ned, men veterinären har sagt att så länge han 
inte går ner i vikt är det okej. Så förstå vår förvåning över hans 

tillväxtkurva som hände under februari. Den ökningen märkte 
vi efter att han har fått dra lite och börjat springa med mig 
för helt plötsligt passade inte selen längre. Ställde honom 
på vågen och den visade ett och ett halvt kilo mer! :O Så det 
blev inhandling av ny sele som är ställbar då han fortfarande 
gör tillväxtspurter 
tydligen. Men med 
detta upplägg med 
mental träning kom-
binerat med den 
fysiska aktiviteten som 
canicross/drag har gett 
har resulterat i en mer 
harmonisk unghund. 

I och med att Dexter 
gillade att följa med 
mig på mina löpturer 
investerade vi ett ny 
matchande förarbälte 
som fördelar drag-
trycket mycket bättre 
än ett midjebälte. På så 
sätt har vi hittat en ny 
form av fysisk träning 
när tiden inte räcker till 
med alla pusselbitar för 
visst är det skönt att vandra i timmar men det måste passa 
med tid och väder. Eurasier har verkligen visat sig vara en 
mångsidig och härlig familjehund som passar oss perfekt. 

Nu här i mars och april har vi påbörjat en rallylydnadskurs 
med hemläxor som vi filmar och skickar in för feedback från 
en instruktör. Vi har fått vårt första uppdrag då vi ska bygga 
en egen bana med utvalda skyltar med motivering till när och 
varför man ska belöna hunden. Extremt roligt då vi återigen 
fick åka till ”klubben” för banbygge med mannen som är 
fotograf. Kursledaren på rallylydnadskursen håller ett stort 
antal kurser av varierande innehåll, bland annat canicross. 
Även denna motionsform har fått göra omställningar utifrån 
rådande omständigheter och hon tipsade om Crazy Dog 
Trail-online där man springer ett lopp på hemmaplan och 
skickar in bildbevis och får en medalj hemskickad. Så vi drog 
ihop ett gäng med hundar och förare och sprang tillsammans 
vid Skogssjön, Mjölby. Det blev en lyckad dag med många 
roliga utrop och skönt sovande hundar på kvällen. 

Vi hoppas att se andra som vanligt igen till sommaren, till 
dess får vi köra digitalt och på håll.

Nytt år, nya möjligheter
Så var Corona-året förbi och andra Corona-året börjar. 

Text: Sanna Carlsvärd        Medskribent: Dexter.

Ny medlem i redaktionen
“Jag heter Justina Hüll och är nybliven korrekturläsare för Eurasierbladet. Jag fick nyligen hem min första eurasier Milou från Leiionspitz i Mora, och vi lever nu ett ljuvligt och hårigt liv tillsammans i Stockholm.

Jag har drömt om en hund som heter just Milou sedan jag läste Tintin första gången när jag var åtta år gammal. Tjugo år senare är jag nu snäppet närmre en full övergång till att bli Tintin efter att själv ha blivit journalist och dessutom funnit en sambo som är slående lik kapten Haddock. (Absolut något att ta upp med Freud.)

Eftersom min främsta kvalitet; och källa till glädje; i livet är min nördighet så ser jag mycket fram emot all läsning om eurasiern som jag kommer att få uppleva genom Eurasierbladet, en tidning fylld till bredden av entusiasm och kärlek för världens finaste hundras.

I övrigt så njuter Milou för fullt av att vara med på vår resa som det innebär att vara förstagångsägare till en liten valp. Vi tar oss an träningen och utbildningen med samma nyfikenhet (och ibland tveksamhet) som Milou och förhoppningsvis blir det hund även av den här lilla valpen, och hundägare av den här vilsna korrekturläsaren.

Jag ser fram emot resan vi har framför oss här i Eurasierbladet!”



14 EurasiErbladet #2 2021 EurasiErbladet #2 2021 15

Jag är Marlene Junholt, en 45 årig förskollärare som bor 
strax utanför Borås i en liten ort som heter Sandhult. Där bor 
jag tillsammans med min sambo Christian, dottern Marika, 
sonen Lucas och vår älskade eurasier, Balder (Essmanias 
Vulcano). 2017 flyttade denna underbara hund hem till oss. 
Vår första Eurasier. Första gången vi träffade på rasen var 
på My dog 2017 och den hund vi då träffade skulle senare 
visa sig bli Balders pappa. Efter besök hos Anette i Lysekil 
så var vi helt sålda. Sedan gick allt som på räls, och det är 
vi så tacksamma för. 

Att engagera mig inom styrelsen för eurasierklubben känns 
viktigt för mig då jag brinner mycket för våra underbara 
hundar och tycker att det är viktigt att eurasiern som ras 
har en stark rasklubb bakom sig som engagerar sig i våra 
hundars utveckling. 

Tidigare har jag varit verksam i en styrelse inom svenska 
scoutrörelsen där jag både haft uppdrag som sekreterare 
och som ordförande. 

Till vardags arbetar jag som förskollärare, men är även utbildad 
specialpedagog. På fritiden umgås jag med min familj, är ute 
på aktiviteter där Balder kan vara med och läser en otroligt 
stor mängd böcker då jag även har en bokblogg där jag 
recenserar böcker av alla dess slag. 

 Jag ser mycket fram emot att engagera mig i eurasierklubbens 
styrelse framöver och hoppas att jag kan bidra med mina 
erfarenheter och lära mig av andras. 

Hej, jag är en kille på snart 35 år och jag bor på Dalhem i 
Helsingborg tillsammans med min sambo och två barn, som 
är fem och sju år gamla. På fritiden lägger jag tid på familjen, 
hunden, motorcykel, cykel och datorn. Jag går bland annat 
på utställningar med min eurasier men har dock bara hunnit 
en, sen kom pandemin så vi hann bara en och hon fick HP, så 
kommer fortsätta med utställningar när de kommer igång. I 
övrigt så tränar jag lydnad och inkallningar med min Bella, 
hon är min allra bästa vän och varje minut med henne ger 
mig så mycket tillbaka. Jag har fått i uppgift att vara kassör 
för föreningen och kommer försöka att göra mitt bästa för 
att detta ska bli bra.

Anders Rosdahl

Hej,

Jag är 29 år och bor tillsammans med min man och tre barn 
i ett hus i Nykil, Östergötland. Det var min man som ville 
skaffa hund och vi fastnade för eurasier efter att ha hälsat på 
och träffat denna trevliga familjehund hos våra uppfödare. 
Både jag och min man är uppväxta med hund men ingen 
har ägt och haft helt ansvar för en hund och med våra 
kriterier på aktiveringsnivå, pälsvård och storlek var eurasier 
en vinnande kandidat till vår första hund. Senare i augusti 
2019 kom Dexter in i vår familj och har nu en självklar plats 
vid soffbordet. 

Jag arbetar som lärare på gymnasiet i matematik och natur-
kunskap. Någonting som jag gärna läser på om är genetik 
och på fritiden går jag gärna långa promenader i skog och 
mark. Tillsammans med Dexter tävlar vi i rallylydnad och 
med nyfikenhet utvecklas vi som radarpar. Det känns som 
han alltid har varit med oss och det blir nog flera eurasier i 
vår familj i framtiden.

Varma hälsningar, Sanna Carlsvärd.

Nya styrelsemedlemmar
Vara nya styrelsemedlemmar presenterar sig 

Marlene Junholt, Anders Rosdahl och  Sanna Carlsvärd  
(Göran Björkman har redan presenterad sig själv i Ordförande har ordet).

En påminnelse till er alla!
Halloj! 

Herregud vilka vackra bilder ni alla skickar in till tidningen varje gång 
det drar ihop sig till ett nytt nummer! De är så himla fina och vi vill 
verkligen kunna använda ALLA bilder men tyvärr går det inte alltid. 
Det är ofta vi får in bilder som hade passat perfekt i tidningen men 
som inte går att använda på grund av att de är i för liten upplösning 
vilket gör att de ser blurriga ut. Det är verkligen otroligt viktigt att 
ni kollar hur många pixlar era bilder har innan ni skickar in dem till 
tidningen för att få chansen att se er fluffboll i tidningen. 
Det är inte heller ovanligt att det kommer in bilder utan namn på hunden eller hundarna och det är lite tråkigt för vi och alla 
läsare vill gärna veta vilka fluffbollarna på bilderna är. 

Vi får även in lånade bilder eller bilder som helt enkelt är tagna av annan person än hundens ägare ganska ofta och då är det 
viktigt att det framgår tydligt i mejlet när vem som har tagit bilden.

Det vi vill är egentligen bara att påminna er alla om att när ni skickar in bilder på era fluffbollar, tänk på detta: 

     •      Är bilden i hög upplösning? Cirka 3000 x 4000 pixlar. 
     •      Framgår hundens namn och/eller kennelnamn tydligt i mejlet? 
     •      Framgår fotografens namn tydligt i mejlet? 

Vi i redaktionen ser fram emot att få in fler bilder som vi kan använda i tidningen framöver 
Hälsningar från oss i redaktionen!

Anders Rosdahl

Sanna Carlsvärd

Marlene Junholt
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Ex Amino’s Just BEliEvE in KArmA – JiddrA

EurasiErbladets cEntErfold
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avelskommittén informerar
I avelskommittén finns Kicki Svalin, Anette Essman, Camilla Svensson,. 

Jennifer Andersson och Christel Fredriksson. 

Har ni frågor om avel är ni välkomna att höra av er till avelskommittén via  
mail avelskommitte@eurasierklubben.se

VILL DU ANVÄNDA DIN HANHUND I AVEL?

Det behövs fler hanar i avel för att vi inte ska använda en del hanar för mycket, vilket i förlängningen kan leda till att det blir 
för hög inavel framåt.

 . Det är bra om din hane är utställd på en officiell utställning med minimum Very Good. Det är dock inget  
  krav med utställning. I corona-tider har vissa kennelklubbar exteriör bedömning istället för utställning.

 . Din hane ska vara röntgad för ED (armbågar) där resultatet ska var 0/UA, HD (höfter) där resultatet ska   
  vara A eller B. Patella ska kontrolleras för att se att inte knäskålen kan förflyttas utan ska vara i fast läge,  
  resultatet ska vara UA.

 . Ett gentest ska göras för att se att inte din hane är bärare av sjukdomen Dandy Walker, vilket är en   
  sjukdom där hunden har en underutvecklad lillhjärna. Du kan läsa mer på klubbens hemsida.    
  https://www.eurasierklubben.se/wp-content/uploads/2017/03/dwlm_hos_eurasier.pdf

 . BPH – många uppfödare uppskattar att din hane har gjort BPH men det är inget tvång.

  Hör med din uppfödare eller oss i avelskommittén om du vill ha hjälp.

HÄLSOREGISTRET

Eurasier är en frisk och sund hundras. Men någon procent drabbas varje år av allvarlig sjukdom som kan vara ärftlig. Du 
som har eller har haft hund med fastställd diagnos för nedanstående sjukdomar vänligen hjälp oss att uppdatera vårt 
hälsoregister. Registret är värdefullt för det fortsatta avelsarbetet för både uppfödare, avelshundägare och till stor glädje 
för alla valpköpare. 
 
De sjukdomar vi är intresserade av är:

 . EPI – symtom är ökad törst, stora mängder avföring som oftast är en grynig, senapsgul sörja. Hunden är   
  mycket hungrig men magrar ändå. Be din veterinär ta ett blodprov för att fastställa om hunden lider av 
  EPI.

 . Hypotyreos – symtom är trötthet, viktuppgång, motionsintollerans och frusenhet. Hudsymptom i form   
  av håravfall, tunn päls, ökad pigmentering av huden, mjällbildning eller hudinflammation.    
  Pälsförändringar är ofta symmetriska.

 .  Magomvridning – ett akut tillstånd som innebär att magsäcken roterar runt sin egen axel.

 . Patellaluxation – är din hund opererad för det? 
 
Ni hittar formuläret på Eurasierklubbens hemsida, https://www.eurasierklubben.se/halsoenkat/
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Husse och matte har berättat för mig att jag blivit 
tonåring. Ja ba va? Vad är det?

Så jag fick ett jättemumsigt ben, och av Elsa (katten) fick 
jag ett litet kort där det stod:

En ny lek heter ”Hämta pinnen”. Den var rolig i början 
sedan bara jättetråkig. Vi går ut på en vall och matte 
börjar kasta pinnar. Hon kastar men jag hänger inte 
riktigt med och missar var den hamnar. Det är ju fullt med 
pinnar, jag vet inte längre. Vi försöker en gång till och en 
gång till. Upp i luften, ner på marken, och sedan springa 
och hämta godis..

Kan vi bara hoppa över allt och bara hamna på godis? Där 
står nu matte ensam på vallen och kastar pinnar och tror 
att jag ska hämta dem. Jag har gått iväg för läänge sen. 
Ganska kul att titta på henne. Men jag ba orkar inte. Det 
var inte roligt alls. Jag lade mig på vägen och tittade på 
en sten, ett löv, en fjäril och en fågel.

Vi har en ny liten medlem här på gården. Hon heter Win-
ter och är min bonus syrra. Hon är söt och jag bara älskar 
att leka med henne. Just nu måste jag bara vara försiktig. 
Vi kan inte brottas som jag gör med syrran Hälsa.

Jag har lite nya grannar också. Elvy heter hon och är en 
tax. Matte säger att jag inte kan leka med henne just nu 
för hon löper! Det var ju tråkigt! Men det kanske är för 
hon har så korta ben som hon inte kan löpa lika fort som 
jag. Jag är ju skitsnabb ju.

För en tid sedan så hittade jag en ny mystisk kompis. 
Vad jag än gör så härmar han mig. Fnyser jag fnyser han, 
skäller jag skäller han, hoppar jag, hoppar han. Ibland så 
nospussas vi. Han tittar fram i hallen och i sovrummet. En 
gång blev jag så exalterad så jag var tvungen att visa Elsa.

Elsa säger: Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem 
som dummast i landet är. En hittepå kompis du tror dig ha 
funnit, när det egentligen är i hjärnan det har brunnit. 

Va vadå spegel? Såååååååååå det är MIG SJÄLV JAG SER. 
Nu känner jag mig så lurad.

Vi hörs hälsar Wävlegårds Harly.

Harly
God morgon. Harly här igen. 

Har hänt en del sen sist.

Text: Harly      Foto: Sussi Johansson

 
 
 Sämsta Harly 

 Mina ägare har tvingat mig att skriva dessa kort, 

 så jag gör det väldigt kort och fort. 

 Du har blivit så stor och bråkig. 

 Gillade dig bättre när du var liten och tråkig. 

 Dina hjärnspöken tar över mer och mer. 

 Kul att du skäller men ingen ser. 

 Snart får du springa i trädgården fritt. 

 Jag hoppas du kan skilja på mitt och ditt. 

 Tänk inte tanken på att jaga mig. 

 Jag förvandlas då till en super-ninja-tjej.

v. Disse kaante Kuunder Innocent Leo
Foto: Hanna Gidlund
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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 Leiionspitz

I 26 år har jag och min man haft eurasier, vår första 
eurasier kom till oss i januari 1995. 

Vilka är vi då? Jo, det är jag Marita som skriver denna 
artikel och min man Göran, med det gemensamma 
namnet Carlstedt i efternamn. Vi bor i vackra Dalarna, 
några mil sydväst om Mora i ett stort hus, en föredetta 
prästgård, alldeles intill Gävundasjön, Vanån.

Rasen eurasier halkade vi egentligen in på genom ett 
”bananskal”, som man brukar säga, något som jag dock 
aldrig har ångrat, detta är verkligen rasen för mig och 
passar mig som handen i handsken.

Vi har varit med sen klubbens startades 1997 och har 
haft många uppdrag i både styrelse och kommittéer. 
Jag har bland annat varit redaktör för eurasierbladet i 
många, många år och var klubbens första redaktör när 
Eurasierbladet kom ut för första gången 1997. Jag har haft 
styrelseuppdrag, varit ordförande, jobbat i avelskommit-
tén och utställningskommittén med mera.

I dag känner jag inte alls samma glädje inför sådana 
uppdrag som jag kände då. Även om det på den tiden 
var tjafs och meningsskiljakter så var samarbetet mycket 
trevligare på många sätt. Folk jobbade då mer för ett 
gemensamt intresse och det fanns en annan gemenskap 
som jag numera saknar, i dag verkar det vara mer det 
egna personliga intresset som går före många gånger.

Många hundar har det blivit genom åren, både egna ägda 
och valpar som sedan har flyttat för att förgylla någon 
annan familjs vardag runt om i världen. 

Vår första kull föddes i augusti 1998, snart 23 år sedan, ja 
tiden går fort. Våra första tre eurasier var hanar och sakta 
började också tanken på eventuell avel att mogna och 
1996 kom så vår första tik, Söskärs Aska, som blev starten 
på vår uppfödning. Aska hade då helt nya linjer för oss i 
Sverige, tillsammans med sina två bröder Attila och Ajax. 

Då vi började med eurasier upplevde jag att de eurasier 
som vi hade i Sverige i stor utsträckning hade ett lite 
vassare temperament, både i sitt samarbete med 
människor men också i samspelet med andra hundar. I 
dag känner jag, i alla fall i min egen uppfödning, att rasen 
har ett mer harmoniskt temperament som passar bättre 
in i dagens samhälle som familjehund. Även om en ras 
har en standard nerskriven så får det inte bli en svår och 

komplicerad ras om vi ska sälja våra eurasiervalpar till 
vanliga familjer.

Temperamentet ligger mig oerhört varmt om hjärtat när 
det gäller eurasier och min tanke med vår uppfödning är 
att vi ska föda upp trygga och orädda individer som inte 
ska backa för främmande människor, utan som ska låta sig 
hanteras vare det är ett besök hos veterinären, en främ-
mande person på stan, en domare på utställning eller ett 
gäng barn som vill hälsa. Sen behöver de inte på något 
sätt visa glädjeyttring och hoppa jämfota av glädje, men 
ska tryggt låta sig hälsas på utan att på något sätt visa 
rädslereaktioner. I standarden på eurasier står ”Eurasier 
skall vara självmedveten, lugn och balanserad med 
hög retningströskel, vaksam och uppmärksam utan 
att vara skällig”.  Sedan handlar det givetvis mycket 
om vad deras nya ägare lär dem och vad man som ägare 
tillåter. Men en trygg ägare ger ofta en trygg eurasier bara 
det finns en bra och trygg grund i valpen.

Sedan är det ju inte bara temperamentet som är viktigt, 
även utseende och exteriör spelar stor roll för mig. De 
hundar som jag låter gå i avel måste vara hundar som jag 
själv gillar, de ska ha det där som man uppskattar hos en 
eurasier. Jag sätter gärna ut hundar hos fodervärd, det ger 
mig ett större utrymme att sortera och endast använda 
de hundar som jag känner och hoppas blir bra avelsdjur. 

Sorschies Wi Siri
Foto: Cathy Baudeau22 EurasiErbladet #2 2021



24 EurasiErbladet #2 2021 EurasiErbladet #2 2021 25

Det är i alla fall en bra början tycker jag, sen kan man 
aldrig helt veta vad de ger. De är levande individer och vi 
kan bara påverka det vi ser, dock aldrig det vi inte ser men 
som kan dyka upp både som något positivt men även 
som något negativt i vår avel. Vi har även importerat ett 
antal hundar, bland annat från Frankrike, Kanada, Finland, 
Tyskland och åker gärna utomlands för att para våra tikar 
när jag hittar något som vi gillar.

Målet med vår avel är trygga eurasier av ett vackert 
väsen som är en njutning att titta på när de rör på sig. 
Det är för mig harmoni. En eurasier ska ha en harmonisk 
blandning av de tre raser som ligger till grunden för 
eurasier, utan att på något sätt likna någon av dessa raser 
mer än de andra. I standarden står ”Eurasier skall vara 
en harmonisk byggd, medelstor hund av spetstyp 
med upprättstående öron och varierande färg; med 
en pälslängd som fortfarande låter kroppens former 
synas. Benstommen skall vara medelgrov”.

För mig står det också varmt om hjärtat att rasen ska 
ha en sund fortplantningsförmåga, och då menar jag 
parning, dräktighet, valpning och hur tikarna tar hand om 
sina valpar. Detta är något oerhört viktig och något som 
gärna glöms bort när fokus hamnar på andra saker i rasen. 
En dålig fortplantningsförmåga är något väldigt negativt, 
oavsett ras. Det här något som man sällan pratar om inom 
rasen men jag har noterat att kejsarsnitt blir allt vanligare 
och även tikar och hanar som inte vill para sig. Dock tror 
jag att när det gäller ovilja hos hanar, så handlar det nog 
i de flesta fall om att det är fel tidpunkt för tiken, många 
har lite för bråttom. Känns lite som att det sakta går åt fel 
håll. Sjukdomar i rasen är också lika viktigt men är nog 
mer självklart att man är på sin vakt mot.

Genom åren har jag ju träffat otaliga eurasier, både i 
Sverige och i många andra länder runt om i Europa. 
Temperamenten skiljer sig en del från olika länder då man 
ser ett lite vassare temperament på hundar ifrån länderna 
kring medelhavet (finns givetvis undantag) och där vi här 
i Norden nog har ett lite mer lugnare temperament på vår 
eurasier. 

Dock träffar jag fortfarande då och då både vuxna 
individer och valpar som är allt för rädda och är otrygga 
med det mesta som är nytt omkring dem. Här har vi ju ett 
utmärkt verktyg med BPH (Beteende – och personlighets-
beskrivning hund), men då gäller det också att vi upp-

födare tar till oss av de resultat respektive 
hund får i sin beskrivning och inte använda 
hundar som visar tydlig aggressivitet och/
eller rädslereaktioner, eller där man till och 
med måste avbryta beskrivning på grund 
av allt för stora reaktioner. Dessa hundar ska 
inte gå i avel, ett ansvar som vi uppfödare 
har.

I dag har vi sju tikar här hemma och vi har 
tidigare även haft hanar men har nu valt 
att inte ha någon hane mer då vi reser en 
hel del med vår husbil, det blir så mycket 
enklare med samma kön på dem alla, om 
och ifall något löp infaller under våra resor. 

I och med att pandemin dök upp för drygt ett år sedan 
har ju efterfrågan på hund ökat lavinartat, vilket även vi 
uppfödare inom eurasier givetvis också har fått känna av. 
Jag har också pratat med betydligt mer människor som 
vill köpa hund men som jag kanske inte riktigt anser har 
de kunskaper om vad en hund ens har för grundläggande 
behov. Givetvis är vi alla ”barn i början” men i alla fall jag 
vill ju gärna ha valpköpare som har lite grundläggande 
kunskap om vad som krävs av en om man ska ha hund, 
både gällande fysiska behov och vad som krävs av en 
själv vad gäller uppfostran, samspelat människa/hund 
och att en hund är en hund, inte en människa.

I dag känns det än mer viktigt att träffa de familjer och 
personer som är intresserade av en valp, än vad det 

någon gång tidigare har varit, även om jag alltid känt att 
det har varit ett krav. För mig är det oerhört viktigt att 
det känns rätt med de som ska köpa valp och jag hoppas 
givetvis att det är lika viktigt åt andra hållet, att det är lika 
viktigt att hitta en uppfödare som man känner sig trygg 
med.

Våra hundar lever ju med oss 
som vilka sällskapshundar som 
helst och de vistas i hela vårt hus 
med oss, hänger i soffan, sover 
ibland i sängen med oss, följer 
alltid med på våra resor. Vi går 
på promenader i skogen, men 
de följer även med på allt vi gör 
när vi är på resande fot. Jag gillar 
att cykla med hundarna och att 
ta någon sparktur under vintern. 
Jag älskar utställningar och där 
är jag en riktig tävlingsmänniska. 
Jag saknar det enormt mycket 
nu när allt har varit inställt sedan 
över ett år tillbaka. Våra hundar 
blir oftast gamla hos oss och 
stannar här livet ut, dock händer 

det att vissa hundar kanske trivs bättre själva, utan 
att leva i flock, då ser vi alltid till hundens bästa 
och det har hänt att några hundar har fått flytta till 
nära vänner eller nära släktingar på äldre dar.

Att föda upp valpar känns fortfarande roligt och 
givande, även efter 23 år och så länge jag känner 
den glädjen kommer jag att fortsätta. Det som 
dock är allra roligast är att få se dem när de har 
vuxit upp och få se vad det blivit av dem.

Sociala medier har aldrig varit min grej riktigt, så 
ni finner mig inte på Facebook, dock har jag ett 
Instagram-konto där jag delar med mig lite av vad 
som händer här hemma och framförallt kanske 
när vi har valpar så är det ett utmärkt sätt att dela 
med sig av filmsnuttar till våra valpköpare.

Var rädda om er själva och va rädda om rasen!

Text: Marita Carlstedt 
Foto: Marita & Göran Carlstedt 

Hemsida: www.eurasier.se 
Instagram: @marita.6767

Titeltavlan

Senaste 3 månader fanns inga Championat titlar
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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
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

 
 

 

 
 

 
 

SE50269/2019   Amentino´s Pippi       T  C+B   0  Medialt grad 1 
SE24329/2019   Black Baloos A little Bit Of Appa     H  C+B   0 
SE25288/2019   Brännabråns Äventyrliga Alfons     H  B+C   0   UA 
SE25294/2019   Brännabråns Äventyrliga Atlas     H  A+A   0 
SE25991/2019   Brännabråns Äventyrliga Finn     H  A+A   2 
SE55601/2018   Coryana´s Vanilla       T  B+B   0 
SE20887/2020   Czaruso Domino       T  A+A 
SE20884/2020   Czaruso Dream       T  B+A 
SE46544/2019   Ex Amino´s I Am A Beauty      T  B+B   0   UA 
SE46543/2019   Ex Amino´s I Am A Warrior      T  A+A   0   UA 
SE24257/2020   Ex Amino´s Just Believe In Karma     T     UA 
SE12259/2019   Emfi´s Harley-Davidson      H  A+A   0 
SE31479/2015   Essmania´s Regencia      T     UA 
SE10025/2019   Essmania´s Xuyi       T  A+A   0   UA 
SE35770/2020   Fridlyckans Magic Maiya      T  A+A  0 
SE51943/2019   Foxfire Nobel Nella      T  B+B 
SE51941/2019   Foxfire Nobel Noel      H  A+A   0 
SE44244/2019   Gottbols Bagheera      H  A+B   0   UA 
SE44247/2019   Gottbols Bessie       T  C+B  0 
SE34162/2019   Ibixys Caretiza Dunder      H  A+A  0 
Se53118/2019   Järpens Puppies Holly of Best Twin     T  D+D  0 
SE48466/2019   Karhunpesän Ådotettu-Åskar     H  C+B 
SE25727/2020  Kathakali´s Fizzy Magic      T  A+A 
SE14500/2019  Leiionspitz Quite Special Jiza     T  A+A  0 
SE14497/2019  Leiionspitz Quite Special Juniper   T A+B 0 
SE39242/2019   Leiionspitz Remarkable Indiana     H  A+A  0 
SE39241/2019   Leiionspitz Remakable Isko      H     UA 
SE40364/2019  LeiIonspitz Stunning Hachiko     H  A+A   0   UA 
SE40362/2019   Leiionspitz Stunning Hiroki      H  A+A  0 
SE56092/2019   Lundvangs Maximilian      H  A+A  0   UA 
SE45828/2019   Polkas Valpar Ferdinand Von Buddy     H  A+A   0 
SE45825/2019   Polkas Valpar Fudge Von Buddy     T  A+A   0 
SE45826/2019   Polkas Valpar Fudgie Fox Von Buddy     T  A+A  0 
SE55301/2019   Risan Gårdens Yksi      H  A+A   0 
SE28229/2020   Risan Gårdens Z       H     UA 
SE22828/2019   Rocknikk´s Forever Be-Bop Baby     T     UA 
SE58478/2019   Sable Shade´s Amina      T  A+A   0 
SE58479/2019   Sable Shade´s Aurora      T  A+A   0 
SE58476/2019   Sable Shade´s Akira      T  A+A  0   UA 
SE58477/2019   Sable Shade´s Alpina      T  A+A  0   UA 
SE18821/2020   Silvergläntans Diskreta Charlotta     T     UA 
SE60325/2019   Sorschies Wi Rey       T  D+D   0   UA 
SE60322/2019   Sorschies Wi Rozz       H  D+D   0   Medialt grad 1 
SE38949/2018   Twin Dogs Believe In Love      H    0   UA 
SE51275/2019   V.dissekaantekuunder Handsome Harry     H  A+A  0 
SE51281/2019   V.dissekaantekuunder Härliga Lovis     T  B+B   0   UA 
SE13357/2020   Westerner Luna Belle      T  B+B  0 
SE41603/2019   Wävlegårds Gåva       T  A+A   0 

Reg.nr   Hundnamn                    Kön HD          ED Patella 
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In memoriam
 Ilifo’s 

Darco
Vår allra bästa och trogne vän har 

lämnat oss.
Vi kommer aldrig glömma dig.

2005-05-02 - 2021-03-17
Marith, Evert och Hilding

Sorschies 
wi Kiwi

2016-10-29 - 2021-01-05

Min bästa vän och räddare,
du är så saknad.

Du finns för alltid i våra hjärtan

Cathy, André, Liam, Jamie, Hailey

Lundvangs Isak
Skipper

 
2010-04-30 - 2021-03-18

Älskade Skipper
Min sambo, själsfrände och min bästa vän.

Du kommer för evigt att ha en speciell 
plats i mitt hjärta.

Suzanne Lindell 

.
Coryana’s 
Linux

 
2011-10-26 - 2021-02-23

Vår älskade vän lämnade oss hastigt.
Du fattas oss.

Jonas, Charli, Vidar, Emrik 

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 på grund av 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 ge-
nom 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 wolfspitz-tik 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

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

Den kostar inget och är en 
kvarts sida.

 
En bild, hundens namn, datum 

för när den var född och 
avliden samt ägarens namn.

 
Sista datum att sända in din 
annons för nästa nummer är 

1 augusti.

 
Du behöver inte göra 

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

Kitune’s 
Lovely Freja

Du finns för alltid med i våra hjärtan.

2013-04-03 - 2021-02-25

Älskade Freja, vi saknar dig. 

Familjen Nilsson
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Medlemsavgifter
Huvudmedlem:                                                            350 kr 
Familjemedlem:                                                           100 kr  
Utlandsboende medlem:                                         350 kr 
Utlandsboende familjemedlem:                            100 kr  
Gåva valpköparmedlem:                                          175 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 med mera från er medlem-
mar. 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, Kallenbergsgatan11 A,  
262 51 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. 
 
De åsikter som framförts av de olika bidragsgivarna 
är personliga och överensstämmer inte alltid med 
redaktionen eller Svenska Eurasierklubbens mening.

manusstopp
Nr 1 1 februari

Nr 2 1 maj

Nr 3 1 augusti

Nr 4 1 november

v. Disse kaante Kuunder Ina-Iate
Foto: Cecilia Sandström
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Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


