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Ordförande har ordet

redaktörens rader

Dagarna blir kortare och mörkret faller på, pandemin har blommat 
av och utställningar och aktiviteter börjar att komma igång. Hösten 
är här med fina färger och bra ljus. Vill man fota så är det en bra tid 
nu, kan bli vackra granna höstbilder med höstens färger. 

Snart väntar flera månader av mörker och kyla, glöm ej att utrusta 
dig och din hund med reflexer på promenaden.

Styrelsen jobbar på och har möten kontinuerligt. Det har blivit en bra 
blandning med nya och äldre erfarna från klubben, bra diskussioner 
och förslag kommer fram.

Det är viktigt att vi tar ansvar för att våra hundar kan leva utan 
rädslor och får möjlighet att bli så sociala som möjligt. Med rädsla 
kommer så många begränsningar både för dig och hunden. Ett 
sätt att socialisera hunden är att ta ansvar för hundens uppväxt 
med positiva erfarenheter. Att ge hunden mod genom klok träning.

Ett varmt tack till alla ansvariga för hemsidan, tidningen och till våra 
kommittéer samt våra medlemmar som hjälper till med hundträffar 
och aktiviteter som håller klubben levande.

Er Ordförande  / Göran

Möt styrelsen den 7 nov
kl 15:00 via Zoom

Ställ dina fragor och kom med förslag samt idéer

Vi i styrelsen berättar vad vi sysslar med, de olika kommittéerna presenteras.

Kom med dina tankar och förslag eller synpunkter. Vad vill du få ut av klubben? 
Sitt med och lyssna, ta en fika. 

 
Allt kan vi inte genomföra då vi har regler, med vi lyssnar gärna på förslag.

Ingen anmälan behövs.

Länk kommer att finnas på vår hemsida 
och Facebook från den 6 nov

Hej alla fina, fluffiga vänner och era tvåbenta respektive. 
Har ni saknat oss?  Vi har i alla fall saknat er. Hur har 
sommaren varit? Livet flyter på i sakta mak och tävlingarna 
börjar komma igång på flera håll tycker jag mig kunna läsa. 
Superskoj att se både att det lättar med restriktionerna så 
tävlingar och träningarna kan komma igång och att få följa 
era resultat på sociala medier. I skrivandets stund är jag rätt 
trött efter en intensiv och rolig träningsdag. Jag kan inte mer 
än förundras över vår ras, alla dessa individer och utseenden 
och humör, ja ni vet ju, behöver inte predika för er som redan 
är sålda på fluffisarna. Bästa medicinen helt klart, alla dagar 
i veckan! Inte alls märkligt med en så underbar ras, att vi 
nästa år firar SvEuk 25år. Det hoppas jag vi kan fira som sig 
bör.          Hoppas vi ses snart. 

Kramar och kärlek till er alla hälsningar Amanda och min 
ängel Luna
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astrolog: Mi-leo 
så blir din höst.

Text: Milou Toulouse 

Hundar, horoskop och hårresande äventyr.   
Den självutnämnda astrologen Mi-leo tolkar stjärnorna inför höstens nystart.

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till eurasierbladet 
för förtroendet att få dela med mig av, vad jag tror är mitt 
kall i livet: att etablera ett hängivet ”hundoskop” och guida 
oss eurasier genom löp, liv och lek.

För er som inte känner mig heter jag Milou Toulouse och är 
en sex månader gammal eurasiervalp och då hänvisar jag till 
mig själv i detta livet. I tidigare liv har jag varit bland annat 
lejon, maharaja och vid ett tillfälle även premiärminister 
på en rätt känd europeisk ö. (Jag nämner inga namn, men 
ni ser säkert på min ståtliga man att jag talar om Margaret 
Thatcher.)

I detta livet, när jag äntligen nått mitt livs peak som eurasier, 
känner jag att jag nått en ny nivå av visdom som har tilldelats 
mig av stjärnorna. Därför vill jag dela mina insikter med er 
inför hösten. Jag har ylat mot månen (och mot främmande 
människor utanför min bonings dörr) för att söka insikt från 
planeterna och de här är vad de har sagt till mig:

Vi kommer att få en positiv, snudd på grandios, start på 
terminen – och den här hösten är gynnsam, generös och 
löftesrik för alla stjärntecken. Särskilt gynnsam är hösten för 
hundar i Skyttens äventyrliga tecken som redan till naturen 
är extra utåtriktade och aktiva. I höst är tiden för er att 
släppa ner pälsen och leva det goda livet ute i naturen, ni 
kommer att ha extra mycket energi under oktober månad.  
 
Jag vet inte om det är mitt nya vuxenfoder eller om det 
är stjärnorna som talar nu, men det känns nästan som att 
universum vill kompensera oss för alla de vedermödor i 
den tuffa sommarvärmen som vi har fått utstå den senaste 
tiden och skänka oss nytt hopp. (Läs: mer och fler godsaker.) 
Jag ser framförallt ett överflöd av köttbullar torna upp sig 
i horisonten. I höst snålas det inte på energin - och inte på 
godsakerna heller. (Nämnde jag köttbullarna? Kan någon 
vara vänlig och visa den här spalten för min matte så att 
budskapet når fram?)

Under sensommaren inföll sig en motiverande och expansiv 
fullmåne som får oss att tända till och vilja mer än vanligt. 
Personligen blev jag lite extra skällig och gillade inte när 
främlingar stod i trappuppgången. Det är inget konstigt 
med det kära eurasier! Det är bara varg-månen som kallar 
på våra naturliga instinkter. Det här kan komma att bli en 
extra utmaning för alla hundar i fiskens tecken som är extra 
känsliga med känselspröt långt ut i morrhåren.

I slutet av augusti såg vi även solen träda in i flitiga Jungfruns 
tecken, den årliga signalen att det är dags att återvända till 
vår vardag och våra arbeten. Det här ger våra fluffiga själar 
lite extra energi med in i aktiva sysselsättningar, det är en 
utmärkt period för lite rallylydnad, eller varför inte bara 
löpa amok och köra lite rally i hemmet för att få ut den där 
ansamlade eurasier-energin på kvällskvisten? 

Och vänta… Nu får jag in en stark signal från en alfa-stjärna här. 
Det förefaller sig faktiskt vara så att den här köttbullsleveransen 
är antågande från köket mot nordost! Jag måste lämna er 
för den här gången kära vänner i fluff. Livets mening kallar 
mig mot min belöning för det här hundoskopet.

Tills vi voffar igen, 
Mi-leo

Min eurasier: Paz
Personlighet:  Öppen, social med stor will to please.

Favoritmat: Allt som går att äta men jag får äta Royal Canin.

Favoritgodis: Kan lika gärna äta lite melon som köttbullar eller hundgodis, är inte kräsen.

Favoritleksak: Storebrors gamla anka och lamm är det jag leker med mest.

Favoritsysselsättning: Att försöka sno mammas saker utan att hon märker något, eller bli kliad på magen.

Fakta: Paz

Kennelnamn: Foxfire Precious Philo

Kön: Hane

Ålder: Fyllde ett år den 18:e juni 2021

Färg: Fawn



10 EurasiErbladet #3 2021 EurasiErbladet #3 2021 11

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 Fridlyckans

Jag heter Helena Jansson och det är jag och mina tjejer 
Holly, Glimma, Maiya och Nova som är Fridlyckans kennel.

Min första eurasier var Coryanas Haika eller Selma som hon 
kallades och hon kom in i mitt liv i februari 2005. Jag hade 
en sån otrolig tur som fick lov att köpa Selma av Ellinor för 
på den tiden fanns det bara cirka 500 eurasier i Sverige och 
jag var beredd att både vänta och åka över hela Sverige för 
att hitta en valp. Men så fanns hon i Ängelholm bara två 
timmar bort. Den snällaste, vackraste, tryggaste, coolaste, 
mest underbara hund jag någonsin kunnat drömma om. 

Selma är urmoder och stamtik till alla mina nuvarande tjejer 
och jag är så otroligt tacksam över allt jag lärde mig av 
henne. Och för allt hon gett mig som god hälsa, sundhet och 
stor trygghet. Än idag så har jag Selmas vänliga fantastiska 
temperament och vackra typ i bakhuvudet när jag väljer 
kommande kombinationer för mina kullar. Idag är Selma 
både mor, mormor och gammelmormor till mina tjejer som 
bor hemma och jag känner sån glädje över den mildhet och 
trygghet som hon gett vidare till sina barn och barnbarn. 
Hon var en tik som aldrig under hela sitt liv bråkade med 
någon. Hon var så lugn och snäll och alltid alltid glad. Och 
det fanns ingenting i denna värld som hon var rädd för 
förutom veterinärer och kloklippning. Detta goa trygga 
temperament förde hon vidare både genom gener och sitt 
sätt att vara. Varje gång det är nyår och raketerna visslar åt 
höger och vänster och mina hundar ligger tryggt och sover 
runt mig så tänker jag på Selma som lärde tjejerna hemma 
att allt är väl och det är bara tossiga människors sätt att fira. 

Vi på Fridlyckans har inte varit så aktiva på några år. Jag 
tog över mina föräldrars hus och har i princip renoverat 
hus de senaste 4,5 åren så det har inte varit tid för några 
små valpar. När jag väl har valpar så lever jag för dem 24/7 
och de lever äter och sover med mig dygnet runt. Mina fyra 

flickor är helt underbart trygga ihop och de 
hjälps alltid åt med kullarna och tikarna ligger 
tillsammans inne i valphagen och stöttar och 
hjälper varann. Till och med lilla Maiya som 
bara var sju månaders valp i höstas smög in 
i valplådan och hjälpte till att tvätta valpar 
även om hon var hårt övervakad av de vuxna. 
Så vi hjälps verkligen åt hela familjen, tjejerna 
och jag så valparna får en så trygg start i livet 
som möjligt. 

När det är dags att välja hanhund till kommande 
kullar så är det hälsa och temperament som 
ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Först och 
främst ska hanen vara frisk och sund och ha 
gott temperament. Vi har en ras som är och 
ska vara reserverad men det är inte detsamma 
som skygg eller aggressiv utan de ska vara coola 
och trygga och låta sig hanteras även om de 
inte behöver hoppa av glädje och rusa fram till 
alla de ser. Så att hitta hanar med gott tryggt 
öppet temperament utan för stora rädslor eller aggressivitet 
är viktigt. Och sedan åker jag oftast utomlands för att få in 
lite nytt blod och nya linjer då våran underbara ras ju har en 
begränsad genpool även sett över hela världen. Så för mig 
är det viktigt att försöka få in nya linjer vid parning för att 
bredda avelsbasen och undvika inavel och de sjukdomar och 
hälsoproblem som det gärna för med sig. Mina två senaste 
tjejer Nova och Maiya är små pusselbitar i ett avelsprogram 
inom IFEZ för att få in nytt blod där man med utvalda linjer 
korsat in wolfspitz och samojed och följt upp dessa avkommor 
med särskild avelsprövning och gentester vilket jag tycker 
är väldigt fint och spännande då vi som sagt har en liten 
genpool i vår ras och går man tio generationer bakåt så är 
det samma hundar som återfinns oavsett vilken stamtavla 
vi har på våra hundar.

Jag lever för och med mina tjejer och vi delar precis hela livet 
tillsammans. Förr om åren har jag provat allt från lydnad till 
agility och rallylydnad. Numera blir det bara lite löpning med 
dem och sedan älskar vi att vandra och ju längre och svårare 
terräng desto bättre. Håller väl inte riktigt med rasstandarden 
som säger att eurasier inte behöver så mycket motion. Visst, 

de klarar sig på lite kortare promenader men de älskar att 
hänga med på nya äventyr och få dela hela livet med sina 
familjer. Det är också något som är väldigt viktigt för mig att 
varje valp hamnar i så rätt hem som möjligt, att valpens nya 
familj har tid tid och åter har tid för den. För visst kan man 
pussla och trixa och gå hem på lunch och så vidare men den 
lyckligaste eurasiern är den som får lov att dela hela sitt liv 
med sin familj. Jag försöker alltid matcha varje valps energi 
och temperament med tilltänkta familjens och jag håller 
också valpkurser för de som bor nära. Det är väldigt viktigt 
för mig att blivande köpare och jag får en god härlig kontakt 
och trivs med varandra. Jag vill gärna följa valpen genom 
livet och finnas där och få träffa dem och krama dem. De är 
mina små älskade nallar inte bara i åtta veckor utan resten 
av livet. Jag brukar säga att man får den hund man förtjänar 
då hundar präglas så på sin familj så ja det är viktigt för mig 
att blivande ägare är öppna trygga och stabila för då får man 
oftast också en öppen trygg och stabil valp/hund.

Var rädda om er och era underbara eurasier därute.                          
Kram från Helena, Holly, Glimma, Maiya och Nova  
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om det går super eller bara sådär men vi kommer alltid fram 
till slutet. Vi får se var detta tar vägen någonstans men för 
att inte trötta ut Dexter på rallylydnad så mixar vi upp lite 
med annan mental stimulering. Han verkar göra vad som 
helst, bara han är med oss och det tycker vi är så himla skönt. 
Har vi en slappdag så blir han inte hyper utan finner sig och 
lägger sig nedanför soffan så man kan råka att klia honom 
lite på rumpan. Det visar igen att eurasiern är en allsidig och 
fantastisk hund för hela familjen.

Vi gick klart kursen och anmälde Dexter till anlagsprovet, det 
värsta som kunde hända var ju att Dexter inte ville spåra den 
dagen. Men det gick ju superbra, han följde spåret jättefint 
och nu har vi ett godkänt anlagsprov i viltspår som merit 
också. Vår älskade guldklimp. 

Nu tar vi ett välförtjänt sommarlov med fjällen, dagsturer 
och mys i stugan, på återseende!

Mot skogen!
Text: Sanna Carlsvärd        Medskribent: Dexter

Nu är våren här och det står vitsippor i hela snårskogen. Det 
blir ljusare och ljusare med förhoppning om utomhusbesök. 
Dexter och jag gick klart kursen och avslutade med en 
tredje online-tävling i rallylydnad. Denna gång var det vår 
hemmaplan Linköping BK som stod för kalaset. Det blev 
ett godkänt resultat och givetvis ska Dexter få en rosett på 
detta. Så nu har vi ett gott kvitto på vårt samarbete i form 
av en lila rosett och Dexter trivs med hjärngympan. Hela 
familjen är med som hejarklack vid tävlingarna och det är 
ett skönt avbrott i isoleringen. Sen att man får fina rosetter 
skadar ju inte. 

Vi har länge försökt få genomföra ett BPH på Dexter men på 
grund av att skrivaren tillhör riskgrupp har Östergötlands BPH 
blivit inställda tills vidare. Så då fick man söka sig utanför sin 
region och min man åkte upp med Dexter till Örebro och kom 
hem med en fin orange/svart rosett och ett spindeldiagram 
som var en vetenskap att tyda. Nu vet vi styrkor och svagheter 
hos Dexter som kan hjälpa oss i vardagen men också bidrog 
vi till att öka databasen hos SKK för vår fantastiska ras. Det 
bästa med BPH är att man inte kan misslyckas eller vinna, 
det är enbart för vår skull. 

Vi hade förhoppning om att utomhustävlingarna skulle 
dra igång nu i maj men då smittspridningen ökade blev 
det fler inställda aktiviteter och då passade vi på att röra 
oss ute mer i skog och mark. Våra barn älskar kojbygge och 
Dexter hjälper gärna till att ta en pinne eller två. Lillpojken 
hänger också med och när de stora är på förskola så tar vi 

våra långpromenader med vagn och allt. Sakta men säkert 
blir det varmare och ljusare med fler blommor och härliga 
vårtecken i form av fjärilar och humlor som surrar i vår 

nyanlagda rabatt.

Efter rallylydnadskursen avslutades 
och inga sociala tillställningar i siktet 
så började det klia i fingrarna och 
tassarna, så vi slog till i saken och 
anmälde oss till viltspårkurs hos 
samma kursledare. Detta var en hel 
vetenskap och väldigt underhållande 
sysselsättning. Dexter har tidigare 
gått personspår med husse men nu 
skulle det läggas blodspår och ha 
skankar av olika sorter i frysen. Lite 
mer planering och lite mer fokus på 
var man lägger spåren, men vad roligt. 

Dexter använder gärna sin näsa men 
ibland är det som om han bara stänger 
av och blir extremt lat. Jag vet inte 
om det är ålder eller något annat 
men om jag har lagt ett spår och 
han går som ett lokomotiv och sedan 
lägger jag ett likvärdigt spår några 
dagar senare blir han frustrerad och 
cirklar och piper på mig att jag ska 
visa var spåret är. Så det är lite 50/50 
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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.

Black Baloos

Jag heter Marie Björkman och har Black Baloos 
kennel.

Jag bor med min make Göran på en gård utanför 
Norrtälje. 1980 köpte vi vår första gemensamma 
hund, en newfoundlandshund, och ett år senare 
blev det en till. Dessa tränade och tävlade vi med 
i lydnad på SBK. Där Göran senare blev både 
instruktör och vice ordförande.

Dessa två hanar blev elva år. Efter dem köpte vi 
en till, en svart newfoundlandshane vid namn 
Baloo. Vi tränade även honom i lydnad samt 
åkte runt mycket på utställningar där vi träffade 
trevliga, glada hundägare och uppfödare. 

Det var då intresset för uppfödning väcktes. Jag 
skaffade mitt kennelnamn Black Baloo 1995. 
Min första kull föddes 1998. Då gick vi alla SKK:s 
uppfödarutbildningar. Jag har sedan dess haft ca 
en eller två kullar om året.

När min dotter fyllde nio år fick hon en valp av 
oss som hon tränade själv i lydnad på SBK samt 
gick kurs senare i agility, freestyle, spår med 
mera. Hon började även att ställa barn med hund och senare tränade och tävlade hon i 

juniorhandling där hon vann på flera tävlingar.

Där fick vi in henne i vårt utställ-
ningsintresse. Hon följde med 
oss på utställningar runt i Sve-
rige i många år och ställde våra 
newfoundlandshundar.

2003 flyttade vi till en gård på Råd-
mansö med mer plats för hundar. Vi 
har en stor lokal där Göran har hållit 
både hundkurser och SKK:s uppfödar-
utbildningar via studiefrämjandet.

Vi har cirka 7000 kvm inhägnad 
tomt där hundarna springer fritt 
och dom bor även med oss i huset 
som familjemedlemmar. Vi har för 
närvarande fyra hundar hemma och 
några på foder. Under min tid som 
uppfödare har jag importerat några 
hundar från Danmark. Uppfödare från 
både Sverige, Norge och Finland har 
använt våra hanar i avel. 

År 2017 köpte vi vår första eurasier. Jag önskade 
en lite mindre familjehund som kunde följa med 
oss på olika aktiviteter. Vi köpte en helt under-
bar, lättsam och okomplicerad tik som passar bra 
in i flocken. Vi hade träffat några eurasier innan 
som vänner till oss har. 

Vi har också skaffat en eurasierhane till vår 
dotter som nu är 1,5 år och ingår i kenneln.

I denna pandemi har det inte blivit några 
utställningar ännu men han har gått några 
lydnadskurser och gjort ett BPH.

Jag har lärt mig mycket om uppfödning genom 
åren då jag fött upp några raser under lång tid 
och ser olikheter mellan raserna och klubbarna. 

Mitt mål med uppfödning är att föda upp sunda, 
friska och rastypiska hundar med bra tempe-
rament, lynne och exteriör som jag försöker få 
fram i min avel med rätta kombinationer. Men 
att hitta en lämplig avelshane är inte lätt då det 
finns allt för många  hanhundar ute i landet som 
inte har gjort några hälsotester med röntgen på 
höfter och armbågar samt koll av patella (knän) 
och för att  uppfödarnas egna avelshanar inte 
ska bli "överanvända"  så behövs det betydligt 
fler  som hälsotestar sina hanar. Samt att gärna 
göra ett BPH eller gå på en officiell utställning 
för att få en bedömning på hunden, om man har 
möjlighet till det. (Då blir han meriterad). Ju fler 
avelshanar som finns till förfogande ju lättare blir 
det för oss uppfödare att hitta rätt kombinatio-
ner som passar varandra.

Om man vill låta sin hane gå i avel är det bara att 
kontakta sin uppfödare eller avelskommitten för 
vägledning. Ni behövs. Avelskommitten informe-
rade om det i förra numret av Eurasierbladet.

Det är viktigt för mig i mitt avelsarbete att få se 
vad det blir av valparna,  att dom är friska, välmå-

ende, sociala och med ett bra helhetsintryck. 
Därför är jag noga med att valparna hamnar hos 
familjer som har tid och intresse för sin hund. 

Det var allt för mig. 
Hoppas ni alla får en bra höst. 

Text:  Marie Björkman 
Hemsida:  www.byteline.se 

Epost:  marie@byteline.se
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SorSchieS X Mikko

EurasiErbladets cEntErfoldFoto: Alice Sjöström
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Zinnia

Serie av Johanna Esmeralda Zverzina, fler serier finns på instagramkontot spitzzinnia

Cool surprise rami                                                                                 

Foto: Malin Markusson

  

     Leiionspitz stunning Haruko ” Louie”

      Foto: Claes-Göran Helmer

  

      Foxfire Precious Philo får massage

      Foto: Jenny Sandvall
  

      Ex amino’s Just Believe in Peace ”Midas”      Foto: Jennifer Andersson

  

      Essmania’s Vulcano ”Balder”

      Foto: Christian Wavik

18 EurasiErbladet #3 2021
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Jag tror nog alla som äger en eurasier kan hålla med om att 
det är en fantastisk ras att ha i sitt liv. Men jag blir väldigt 
sorgsen när jag ibland läser svar från en del ägare till nyfikna 
om rasen speciellt om det är en person som kanske har 
depression eller ger intryck av att vara en känsligare person 
då är det genast ett nej det är inte en ras för dig.

Tänk om mina hundars uppfödare sagt samma sak när jag 
skulle skaffa min första hund inte för att jag kanske var helt 
ärlig med vilket skick min mentala hälsa var i just då men ändå.

För att ge en förklaring. Jag är en person som alltid varit 
väldigt känslig, jag skulle nog med största sannolikhet få 
högsensitiv personlighet på eventuellt test på den tiden. 
Jag har sedan jag var liten varit deprimerad till och från till 
och med så svårt deprimerad att jag haft självmordstankar 
och vid ett tillfälle varit inlagd på psykakuten. Jag har även 
haft extremt svår panikångest ibland flera attacker på en och 
samma dag och ätit högsta möjliga dos av ångestdämpande 
medicin som jag vid ett tillfälle fick byta ut då jag blev helt 
känslomässigt nollställd istället. Mycket av detta kan förvisso 
delvis förklaras med det faktum att jag blev mobbad från 
första till nionde klass och förlorade två bröder inom loppet 
av 1,5 år när jag var elva och tolv år gammal. Så jag tappade 

dessutom förtroendet för människor och trivdes bättre 
med djur förutom min pappa som är den enda människa, 
förutom den ena brodern som dog, som jag alltid kunnat 
lita på som liten.

Så när jag upptäckte eurasier kände jag direkt att detta var 
ju rasen för mig och i januari 2007 skaffade jag min första 
eurasierhane, Sin. Han var en känslig själ som blev mitt allt, 
min bästa vän och han följdes snart av en son, Xan, 2008. Vi 
kämpade på tillsammans och mitt mående gick upp och ner 
men blev lite bättre när jag haft mina hundar ett antal år. Sin 

lärde mig också att lita på min magkänsla angående människor 
då han var fenomenal på att känna av vem som gick att lita på 
och vem som inte var okej. Så med hans hjälp hittade jag mina 
två  bästa vänner som jag har än idag då han redan från start 
visade mig att dessa var okej att släppa in i vår gemenskap.  
När vi träffade människor som kanske inte var helt okej 
visade han istället direkt att han inte ville ha något med 
personen i fråga att göra och vände helt sonika ryggen till. 
Så kom det stora genombrottet för min psykiska hälsa som 
mina vänner påbörjat att hjälpa mig med, när Sin skulle bli 
pappa igen 2017 sa jag att jag ville ha en till hanvalp efter 
honom och sommaren 2017 flyttade så min älskling Lief 
hem till oss och sedan den första dagen med honom i mitt 
liv har jag gått från klarhet till klarhet. Idag är jag inte längre 
deprimerad. Jag har kunnat sänka min ångestdämpande 
medicin till lägsta möjliga dos trots att jag var tvungen att 
säga farväl till båda mina första hanar inom mindre än ett 
år från att Lief flyttade hem till oss och ändå inte haft mer 
än en riktig panikångestattack på fyra år och då var det för 
att jag inte hade honom i närheten.

När jag började inse vad denna hund faktisk gjorde helt 
naturligt började tankarna på att utbilda honom till psykisk 
hälsahund så han skulle få följa med mig överallt. Men 
den planen fick jag ge upp då jag insåg att han är lite för 
reserverad för att det ska funka och han ska trivas eftersom 
en service-/assistanshund oavsett vad den jobbar med inte 
får backa om någon kommer fram och försöker klappa den 
och Lief gillar inte att främmande människor tar i honom 
utan ett okej från mig, speciellt inte främmande män. Men 
det har inte hindrat oss från att träna och jobba här hemma 
utan han har själv lärt sig fler saker som att känna av när jag 
behöver vila och gå och sova, då säger han till mig och går 
och lägger sig med mig. Jag lider nämligen även av ME och 

fibromyalgi som gör att jag har extremt mycket värk och 
dåligt med energi att göra allt som behöver göras normalt 
och han är suverän att stoppa mig när han märker att jag 
gör för mycket och behöver ta en paus. Utöver det han 
lärt sig själv och har i sig naturligt har jag även lärt honom 
att tända och släcka lampan, han kan stänga skåpsdörrar 
och bästa av allt när jag har ont kan han hjälpa mig ta av 
mig strumpor och långbyxor plus även långärmade tröjor. 
Vår träning tog en paus förra sommaren då han fick en 
lillebror, Paz, som även han börjat visa samma tendenser 
som storebror och förhoppningen är att han som är betydligt 
mer social än vad normaleurasiern är ska klara utbildning 
istället och bli en riktig servicehund även på papper om han 
klarar alla hälsotester och gör ett bra BPH först och främst.

Så att en eurasier är känslig är inget stopp för att skaffa en om 
du är deprimerad, det kan istället var den bästa medicinen 
i världen. För det har det varit för mig.

Världens bästa medicin 
Text och foto: Jenny Sandvall

 Lief och Paz

 Xan och sin

Coryana’s Pixie ”Daisy” och Coryana’s Tippzie ”Rose”
Foto: Kajsa Ström



22 EurasiErbladet #3 2021 EurasiErbladet #3 2021 23

Träna rallylydnad
med din eurasier

Text: Anna Frisk 

Certifierad SBK-instruktör i allmänlydnad och rallylydnad.  
Tävlingssekreterare och skrivare i rallylydnad.

Yndige Yoda av Nixenspitz
Foto: Anette Essman22 EurasiErbladet #3 2021

Rallylydnad är en hundsport som passar vår ras, man får 
peppa och uppmuntra med rösten hur mycket man vill, 
och använda händerna för att visa hunden vad den ska 
göra. Här kommer några tips på hur man kan skapa bättre 
kontakt och samarbete med sin eurasier, både för dig som 
hållit på ett tag eller för dig som vill börja träna.

Även om din eurasier kan vara helt ointresserad till en 
början så ge inte upp. Det är som med allt annat, ju 
mer tid du lägger ner, ju mer resultat. Det man gör ofta 
blir man bra på, och att bara prova några gånger och 
konstatera att min hund inte vill, är inte så rättvist, för 
det kan vara många 
faktorer som gör att 
den inte är intres-
serad av att träna. Vi 
sätter inte igång att 
löpa maraton på en 
gång utan vi börjar 
lite lugn med små 
joggingturer, samma 
är det med hundträ-
ning, det är korta 
pass och ofta som lönar sig. Glöm inte att ta pauser ofta i 
början, och ha en vattenskål med.

Belöningar är det hjälpmedel du har när du lär din 
eurasier hur den ska bete sig, och hjälper hunden att 
sudda det som är svårt. Den ska ha en uppgift när den går 
in i en svår situation/moment (exempelvis ta en godis i 
en folksamling, vid hundmöten) Extra bra för blyga eller 
rädda hundar. 

Vilken belöning 
uppskattar din hund 
mest? Prova vad som 
hunden kan göra 
vad som helst för att 
få! Många har svårt 
att släppa loss och 
belöna hunden med 
rösten och kroppen, 
en så kallad social 
belöning, det blir bara en trist ”bra”. Använd rösten och 
låt jätteglad! Klappa om hunden. Lek med hunden med 
din kropp, putta på den, lägg dig på marken och rulla, allt 
som gör din hund så glad så svansen blir en propeller!

Varför är det så viktigt med riktigt bra belöningar? De 
flesta tror at en levergodis är gott nog vid träning eller 
vid hundmöten. Nej, testa dig fram och se skillnaden. 
Själv har jag kört med ugnsstekt älgkött som det godaste 
gottat vid själva inlärningen, och mina hundar glömmer 
allt annat runt omkring när det är riktigt bra belöning. 
Så småningom kan man fasa ut till mindre gott, men 
beteendet sitter kvar.

Belöna först socialt, sen lek, sen godis! 
Växlingar godis – lek 
Växlingar lek – godis 
Växling lek -godis – socialt 
 
Om inte din eurasier är intresserad av att leka så dra 
leksaken ryckigt på marken, som att det vore en snabb 
råtta, de flesta går igång på det. Använd en leksak av na-
turmaterial, som fårskinn, eller en gammal skinnhandske. 
Att sätta leksaken i ett snöre på ett ridspö eller en smal 
gren gör att den kommer bort en bit från dig och hunden 
känner sig inte pressad. Och nej, det är inte så att hundan 
börjar jaga katter för att du tränar den i att jaga efter en 
leksak. Träna en kort stund och belöna med leksaken 
igen, det går att träna upp lekintresset. Du får en mycket 
mer alert hund som vänder sig till 
dig för att få ha roligt. En annan 
sak som kan få din hund lite mer 
aktiv är att ta små joggingturer, 
ett par gånger i veckan räcker, 
och inte så långt i början. Om 
du av någon anledning inte kan 
jogga så kan ett par korta cykel-
turer i veckan göra susen. En del 
tycker inte att man ska aktivera sin 
eurasier för det ligger inte i dess natur, och det håller jag 
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inte med om. Jag 
har nu min fjärde 
eurasier och alla 
har älskat att röra 
på sig och vara 
aktiva. Men även 
att ligga i soffan 
och slappa, det 
ena behöver inte 
ta ut det andra.

Signalförståelse 
Viktigt med bra signaler för förstärkning/belöning. 
Hund och ägare behöver bygga ett gemensamt språk. 
Viktigt att du som ägare är tydlig! 
En belöningssignal ska användas som fotograferar 
ögonblicket som hunden gör. Till exempel ”klick”, ”japp”, 
”yes” eller ”rätt”. Här kan du använda en klicker, men ha 
även ett ord som motsvarar klickern (sök på klickerträning 
på internet, det finns massor av bra filmer). 
En förstärkningssignal ska användas – fortsätt jobba 
(braaa, fint), den ska förmedla en positiv känsla utan att 
hunden tror att den ska få en godis. 
En brytsignal måste finnas så att hunden förstår att 
övningen är slut. 

Lystra till namnet – de flesta hundar tenderar att gå in i 
dofternas värld och glömmer av att namnet alltid betyder 
att man ska vända sig mot sin människa. Här använder du 
ditt belöningsord (eller klicka) när hunden tittar på dig. 
Så fort hunden tar spontankontakt så säg belöningsordet 
(eller klicka) och ge en godis (eller lek). Du kan även 
använda ett annat ord som ”Titta”, eller ”Här”.

Jaga handen  
Ha en godbit i varje hand 
- Rör en av händerna fram och tillbaka, hunden ska följa,  
   Gör cirkel, åtta och så vidare 
- Belöningssignal och ge godisbiten (plocka snabbt upp   
   en ny)  
- Växla mellan vänster och höger hand 
- Brytsignal (nu är det slut)

Handtarget  
- Hunden ska dutta sin nos i din handflata. 
- Belöningssignal och ge godis.  
- Godiset ska du ge nära handflatan som hunden duttar i  
   så att den lär sig att stanna kvar med nosen där. 
- Brytsignal (nu är det slut) 
Växla mellan att dutta i vänster och höger handflata, rör 
dig bakåt och hunden ska komma efter för att dutta. 
- Används även för att träna inkallning!

Transportsträckor 
De flesta belönar för lite på 
sträckorna mellan skyltarna 
och kanske för mycket just 
på själva momenten så tänk 
på att belöna följsamhet på 
sträckorna mellan skyltarna. 
De flesta är dessutom själva 
för fokuserade på skyltarna 
så de tappar kontakten med 

sin hund, som då börjar se sig om efter roligare saker att 
göra, som att lukta på gräset, eller spana på andra hundar 
eller fåglar som rör sig. 

Träna på skyltarna utan hund, så att du själv kan dem 
ordentligt innan du blandar in hunden. Torrgå när du 
ställer upp några kombinationer av skyltar, så att du kan 
dem utantill när du tränar med din hund.

Slaskbelöna inte 
Det du belönar på träning får du på tävling. Är inte 
hunden med dig mentalt så ”hoppsan” ingen belöning. 
Tänk att du alltid "tävlar" när du tränar. Och tänk att din 
eurasier ska belönas för att gå utan belöning en stund. 
Tänk löning efter utfört arbete. Aldrig muta.

Engagemang 
Träna på engagemang och fokus genom att leka på nya 
platser. En eurasier kan ju vara lite misstänksam av sig 
och speciellt när de kommer in i spökåldern upplever de 
att nya miljöer, hundar och människor är lite skumma, 
och därför behöver 
man lägga lite 
extra mycket tid på 
just engagemang 
och fokus just då. 
Belöna när den är i 
rätt sinnesstämning, 
inte då den är osäker 
och feg.

Här kommer tips på några basala saker man behöver lära 
hunden och träna på regelbundet för att kunna träna 
rallylydnad med glädje. Utan dessa baskunskaper är det 
stor risk att hunden checkar ut och går omkring och nosar 
och ignorerar föraren, i värsta fall lämnar banan, och då 
blir man diskvalificerad från tävlingen!  

Fotgående och högerhandling 
Belöna med din klicker eller ditt belöningsord så fort 
din eurasier går i den position du vill ha den. Först korta 
sträckor, sen omväxlande korta och längre sträckor. 
Släng en tråkig godis snett framför dig och fortsätt gå 
och när hunden kommer tillbaka till positionen får den 
en superbelöning. Så småningom belönar du samtidigt 
som du fortsätter att gå, så att inte hunden hela tiden 
förväntar sig att bryta fotgåendet för belöningen. Bestäm 
dig för ett ord på vänster sida och ett för höger sida. Testa 
sedan om hunden kan det genom att stå stilla och säga 
ordet. I rally kan du även ta hjälp av handen och träna att 
hunden ska följa din hand på respektive sida. Ett tips är 
att träna in gående på högersida redan när man börjar 
träna rallylydnad, blir bara jobbigt om man väntar med 
det, kommer i avancerad klass. 

Snabba sättanden 
När din eurasier segar och sätter sig långsamt: Testa att 
alltid berömma med ett glatt "bra" varje gång hunden 
sätter sig ner. Det gör dig själv mer koncentrerad och 
mindre nervös, utan att ta bort fokus från själva banan. 
Och så blir hunden gladare också. Det blir en positiv 
känsla inlärt med ordet! 

Hund runt förare 
Här gäller det att ha tränat följa handen, då blir det här 
momentet roligt för hunden! Det finns två varianter, en 
där hunden sitter före och efter den går runt sig, en där 
den går direkt runt dig så fort du stannar.

Förare runt hund 
Här gäller det att ha tränat stadga så att hunden förstår 
vad sitta kvar betyder. Använd pekfingret och säg ”kvar”, 
det är en signal som de flesta förstår, både människor och 
hundar. Finns i tre varianter, sitt, stå och ligg.

Sitt och stå framför 
Jag säger ”framför”, men gör samtidigt handtecken. Här 
kan man ta hjälp av en liten matta eller frigotlitplatta när 
man lär in positionen, vilket ger er en signal till hunden 
att här är rätt plats att vara på. Så småningom kan man 
fasa ut hjälpen, men då och då behöver man påminna, 
ifall det börjar bli snett sättande eller stående.

Bärande av föremål 
Ett moment som kommer i mästarklass men som man 
behöver träna på under lång tid. Börja med ett föremål 
vilket som helst. Typ en handske. Släng iväg den en bit, 
vänd dig och spring åt andra hållet. De flesta hundar 
tar handsken och skyndar efter dig. Massor med godis 
och beröm. Ett annat sätt är att springa i en cirkel med 
hunden på vänster sida och föremålet i din vänstra hand. 
Håll kvar föremålet även om hunden greppar det så att 

den vänjer sig vid att hålla 
i någonting med munnen. 
Själv satt jag även ner en 
stund varje kväll och växlade 
föremål så att min eurasier 
lärde sig att man kan ha allt 
möjligt i munnen. Det som 
är viktigt är att inte belöna 
själva släppandet av misstag, 
utan säg belöningsordet 
(eller klicka) och vänta lite 

innan du ber hunden släppa föremålet i din hand. 

Backa tre steg bakåt vid sidan 
Använd vägg eller några stolar på rad så att det blir rakt 
bakåt. Ha koppel på i början och dra lite bakåt samtidigt 
som du säger backa och rör dig bakåt. Träna på båda 
sidor.

Stå framför och backa 
Ta hjälp av en tunn dyna till en utemöbel eller ett lig-
gunderlag. Lägg på marken och få hunden att backa upp 
på dynan med bakbenen, belöna så fort den kliver på den 
med en baktass. Det ska vara supertrevligt att backa upp 
på den. Sen ökar du avståndet så att den tar några steg 
bakåt. Målet är en hundlängd.

Framåtsändande till kon 
Mästarklassmoment som behövs tränas in under lång 
tid. En del använder sig av godis vid kon, det gör inte jag, 
utan jag använder en targetplatta i inlärningen. Det kan 
vara en musmatta, ett sittunderlag eller en särskild rund 
targetplatta du köper i hundbutik. Du behöver först lära 
hunden att sätta framtassarna på plattan (en jätterolig 

övning som hundarna brukar 
älska). Flytta plattan runt till 
olika ställen och träna på olika 
avstånd, kastbelöna gärna med 
godisen så att hunden lär sig att 
stå kvar i positionen. När hunden 
kan targetplattan så lägger du 
den bakom en kon.

Bakdelskontroll 
Använd en liten pall som 
hunden kliver upp på med framtassarna (exempelvis en 
barnpall som på IKEA kostar under 20 kronor). Flytta dig 
själv så att hunden flyttar efter med bakbenen för att 
hålla fotpositionen (eller på höger sida). Många hundar är 
inte medvetna om sina bakben men för att kunna utföra 
många moment snyggt behöver man träna hunden på 
det. Man kan även träna i en fyrkant av kompostgaller 
för att få en snäv och snygg rundning i vändningar och 
cirklar, både framåt och bakåt.

Gå kurs 
På nybörjartävlingar ser man ofta deltagare som inte gått 
kurs eller tagit sig tiden att sätta sig in i reglerna, då är 
det deltagaren själv som orsakar onödiga poängavdrag 
eftersom de inte kollat reglerna och vanliga avdrag innan 
de startar. Så mitt tips för att lyckas bra är att endera gå 
kurs eller läsa noga igenom regelboken och träna på 
detaljerna innan du anmäler till tävling. Att gå en kurs 
är väldigt givande för både dig och din hund. Det är 
roligt att nörda ner sig i ämnet och få träningskompisar, 
och inget går upp mot att träna med sin hund med den 
störning som andra hundar ger, efter ett par gånger 
struntar hundarna i varandra och fokuserar på sina ägare. 
Det finns många kursarrangörer och det ger så mycket att 
träna tillsammans med andra. Finns även bra onlinekurser 
att gå om man inte vill gå på traditionella kurser i dessa 
tider. 

Köp en bok 
Det finns just nu två böcker som är mer eller mindre 
heltäckande: Anna Larssons Rallylydnad från grundfär-
digheter till mästare, och Ida Lindgrens 100% rallylydnad. 
Jag gillar båda böckerna, de kompletterar varandra. Ida 
Lindgren är en fena på detaljer, och varje moment gås 
noggrant igenom hur man jobbar med inlärningen, Anna 
Larssons bok innehåller även mer generella övningar som 
hur man får till ett fint fotgående, tränar upp uthållighet 
och engagemang hos hunden och så vidare. 

Ett annat tips är att köpa en kortlek (googla kortlek 
rallylydnad). Där finns med beskrivning av momenten på 
baksidan. Bra att ta med på promenad och aktivera sin 
hund en stund med några moment. 

Momenten och skyltarna hittar 
du på Svenska Brukshundkub-
bens sida www.brukshund-
klubben.se under Tävlingar/
prov, klicka på Rallylydnad. Där 
finns även regelboken som pdf.
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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

 
 

 

 

Reg.nr   Hundnamn                    Kön HD          ED           Patella 
 

SE59424/2017  Akwaala      T B+B 0 UA  
SE26066/2018  Balder-Balder Ragnar Snöstorm   H B+B    
SE11555/2020  Bittebit's Beste Baileys    H A+A 0 UA  
SE24326/2019  Black Baloos Angel Of Gold    T A+A 0 UA  
SE58059/2019  Black Baloos Baby Doll    T A+A 1   
SE58058/2019  Black Baloos Bianca    T A+A 0 UA  
SE58050/2019  Black Baloos Bonzo    H A+A 0   
SE56624/2019  Bonus Pop Up's Game's Of Yatzy   T B+B 0   
SE41402/2016  Czaruso Amy     T A+A 0 UA  
SE53275/2019  Czaruso Calle     H A+A 1   
SE38263/2020  Czaruso Evi     T D+D 0   
SE38264/2020  Czaruso Extra     T   UA  
SE30051/2017  Emfi's Dream Of Magic    H A+A 0   
SE39155/2020  Foxfire Precious Philo    H   UA  
SE37916/2016  Knyttas Rex     H D+D 0   
SE39239/2019  Leiionspitz Remarkable Ivaldo   H D+A 0   
SE59367/2019  Leiionspitz Topnotch Gnistra   T A+A 0 UA  
SE59364/2019  Leiionspitz Topnotch Goffer    H B+B 0 UA  
SE38821/2020  Lejonvinden's Arrak    H A+A 0   
SE30606/2019  Lovely Megan's Steve Mcqueen   H A+A 0   
SE56097/2019  Lundvangs Marguerite    T A+A 0   
SE56098/2019  Lundvangs Mimosa    T B+A 0 Medialt grad 1  
SE34531/2018  Polkas Valpar Dino De Jynx    H C+C    
SE22831/2019  Rocknikk's Forever Dream Lover   T C+B 0   
SE12003/2020  Sorschies Wi Sakari     H A+A 0   
SE12004/2020  Sorschies Wi Simba    H A+A 0 UA  
SE12005/2020  Sorschies Wi Siri     T C+B 0 UA  
SE12006/2020  Sorschies Wi Star     T B+B 0 UA  
SE36565/2020  Sorschies X Tova     T A+A 0 UA  
SE51141/2019  Unafortunas Judith    T   UA  
SE51277/2019  V.dissekaantekuunder Heavy Ziggy   H   UA  
SE51283/2019  V.dissekaantekuunder Hilma-Hjuud   T B+A 0   
SE13356/2020  Westerner Liberty Belle    T A+A    
SE49109/2019  Wirosas Fire Queen    T C+B 0   
SE41605/2019  Wävlegårds Gillis     H A+A 0   
SE41606/2019  Wävlegårds Glimmer    H A+A 0 UA  
SE41607/2019  Wävlegårds Gulliver    H A+A 0   
SE44239/2019  Zeldas Ebba Grön     T B+B    
SE44240/2019  Zeldas Röda Böna     T B+C 0  
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In memoriam

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 november.

 
Du behöver inte göra 

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

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 

rättelse

  

     Leiionspitz Lucky Ophelia ”Lexie”

      Foto: Jens Bergström

  

      Kvarnsjölidens ramina ”Ninja”

      Foto: Annika Gustavsson Fröberg
  

      Järpéns Puppies idefix Of Twin ”Kaido”      Foto: Erica Croneheim

  

      Pine Garden’s Grand Garissa ”Hulda”

      Foto: Carina Svahn
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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, Kallenbergsgatan 11A,  
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

Artaio’s Charming Swea
Foto: Carina Mazetti
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Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


