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Ordförande har ordet

redaktörens rader

Efter nedstängda utställningar och inställda arrangemang pga pandemin 
kan vi förhoppningsvis se framåt mot en vanlig vår och sommar nästa år. Det 
har börjat lätta med restriktioner och vi får hoppas det fortsätter så. Vi har 
tagit till oss av nya tekniker, digitala möten som fungerar alldeles utmärkt, 
alla kan deltaga hemifrån och ta del av vad som förhandlas på mötet.

En inofficiell utställning i Norra Unnaryd anordnades under hösten, det 
bjöds på vackert väder, många hundar och trevligt ordnat, många glada 
mattar och hussar träffades.

Klubben firar 25-års jubileum nästa år och det ska naturligtvis firas, mer om 
detta kommer framöver.

Ett årsmöte kommer under våren i mars, vill man skriva en motion så är det 
dags att börja fundera och skriva en nu. Mall finns för motioner på hemsidan 
under blanketter.

En rasmonter kommer att byggas på MyDog utställningen i Göteborg 6-9 
januari 2022, välkomna att besöka montern.

Och med det sagt så vill jag önska alla medlemmar en riktigt God Jul

Er ordförande / Göran

Hej  

Hur är det med er alla kära läsare och fluffbollar? Jag hoppas 
att ni har en fin höst och även får lite solsken i höstrusket. Nu 
är det sista tidningen för 2021 och det är med både spänning 
och osäkerhet det nya året närmar sig med stormsteg. Många 
ser säkerligen framemot MyDog i Göteborg i januari, jag och 
Qarma är taggade.         Med lättnad i restriktionerna underlät-
tar det såklart för alla roliga hundsporter och annat som vi 
saknat i hundvärlden och utanför.  Nästa år är det även 25-års 
jubileum, det är värt att fira, hoppas ni alla vill hjälpa till med 
inslag till tidningen och fira med oss.  

Hoppas ni får en trevlig läsning. Mvh Amanda och Qarma

Hugos äventyr
Text: Hugo, Foto: Sven Wallén

Hejsan!

Kära vänner, hur har ni det? Här är det bara bra!

Ursäkta att det inte blev någon rapport i förra numret, men det är husses fel. Han skyller på att jag har skrivkramp, jag! Jag 
kan ju inte ens skriva, det vet ju alla, hundar kan inte skriva. En del säger att ”hundar inte prata”, som han på julafton med 
Lady & Lufsen, men se det kan vi! Nu har jag dikterat åt honom och jag hoppas han har skrivit som jag vill. Ja, läsa bokstä-
ver är inte min starka sida. Nåväl. Jag berättade ju i början på året att var trött, eller det var matte och husse som tyckte jag 
var trött, och att jag varit hos vetrinär’n, fick sova och så var tänderna som nya. Ja, det har hänt igen, jag var där igen och 

fick sova, fast tänderna var som innan men 
det kändes som jag saknade något väsentligt 
när jag vaknade till, i de nedre regionerna. Två 
veckor med strut, blev det, och husses gamla 
kallingar. Klart man blir lite deppig, och det 
blev jag. Ordentligt. Matte var jätteorolig!

Vi var på träff vid Sundbyholms slott i maj. 
Nej, det var inga bönder som letade fru, det 
var en eurasierträff! Vi var ju där förra året 
också. I år var det extra kul att få träffa min 
gamla kompis Isidor igen, det var ju ett år 
sedan vi sågs. Vi kände igen varandra direkt 
och hussar och mattar blev alldeles tårögda. 
Vi promenerade runt där och hade tänkt äta 
lunch, men det var alldeles fullt och jättelång 
kö där, så det får bli en annan gång.

Dagen efter kom Isidor och hans grabb 
Atila och hälsade på hos mig, de tyckte 
jag behövde muntras upp. Jag visade dem 
trädgården och huset, speciellt mitt fönster. 
Jag tror de blev avundsjuka på det. Det var 
jättekul att få besök, och jag blev ledsen när 
de åkte. Hoppas vi kan ses snart igen!

Efter det började jag piggna på mig, och nu 
är matte inte längre orolig för mig, jag är som 
värsta unghunden, säger hon. Jag, däremot, 
är lite orolig för matte och husse för de är 
VÄLDIGT snåla med maten nuförtiden! Hur 
länge ska man få vara hungrig, egentligen? 
Matte säger att jag har lagt på mig, men det 
stämmer ju inte alls, snarare tvärtom, om ni 
frågar mig.

I somras var jag på pensionat Ulla-Carin igen, lite drygt två veckor blev det den här gången. Matte och husse var alldeles 
bruna i ansiktet när de kom och hämtade mig och nog för att jag har det bra hos Ulla-Carin så är det skönt att vara hemma 
igen. Borta bra men hemma bäst!

Jag tror att matte och husse har fått för sig att de är björnar för de har stängt både till altan och trädgård och till bal-
kongen, nu får man bara vara ute i trädgården en stund efter promenaderna, och när det pysslas i trädgården, och det 
är lite tunt med balkonghäng om nätterna. Och häromdagen verkar det hänt något med klockorna igen. Tänk om de där 
människorna kunde bestämma sig någon gång!

Tack för idag!
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Tävlingsdags i hösttider! 
Kyligare morgonstunder och mörkare kvällar. 

Text: Sanna Carlsvärd        Medskribent: Dexter.

Sensommaren och hösten är här nu med kyligare morgonstunder och 
mörkare kvällar, och med detta hann vi med några tävlingar iallafall. 
Dexter verkar trivas i denna temperatur för så mycket energi som han 
visar både på fritiden och tävlingsplanen är en fröjd att se. Hans attityd 
gör att det är roligt att träna med honom, han hoppar högt när han ser 
träningsväskan och när gottipåsen förbereds. 

En stor fördel med att temperaturen har sjunkit är att löpträningen har 
tagit fart. Vi fastnade lite med canicross och höll i under den varma 
perioden och vi toppade träningen med att genomföra Blodomloppet 
10 km på distans så klart. Sen sov han gott i två dagar innan vi tog fram 
dragselen igen. 

Vi debuterade i fortsättningsklass och det gick inte bra då han tap-
pade fokus nästan direkt efter start. Detta gjorde att vi kontaktade vår 
hundguru Mia som tränade oss intensivt i fullt fokus med andra hundar 
som störmoment. Men jag som förare hade blivit osäker och drog mig för 
att gå ut på plan igen, men då dök det upp en tävling i Vimmerby med 
inhägnade planer och vi vågade oss ut och som han levererade! “Otroligt 
samspel med stundtals perfekt kontakt” stod det från domaren och vi tog 
två kvalificerade resultat. Detta nytände modet och vi chansade på en till 
tävling i omnejden och det var väl tur det. 

Det var en tidig morgon som Dexter och jag packade in oss i bilen och åkte genom skogar och kom fram till Tranås. Två ba-
nor med lång paus emellan och dessa banor var totalt olika. Den första var det många sitt och sidoförflyttningar i medan i 
den andra banan var det språngmarsch som gällde i mer än två tredjedelar av skyltarna. Men vi tog oss igenom både och 
klippte till en förstaplacering på bana A! Med dessa resultat har vi nu en ny titel, RLD F, att lägga till i hans officiella namn. 

Sedan rullade det bara på. Då vi redan från början av vår träning hade lärt in högerhantering så anmälde vi oss till nästa 
klass nästintill direkt. Supernervösa debuterade vi i avancerad klass i Jönköping med två godkända resultat samt med fina 

vitsord från en av domarna. Sedan briljerade 
Dexter på grannklubben Åtvidaberg med en 
tredjeplacering och en första placering med 
93 p och nästa titel RLD A hamnade därmed 
på prishyllan. Innan vi startar i mästarklassen 
måste vi träna mer på specialmomenten i 
denna eftersom Dexter tycker att jag är lat som 
ska tvinga honom att bära någonting åt mig 
samt att gå fram till en kon och sedan behöva 
vänta på mig som oförskämt har stannat mitt 
i vår träning. Så nu blir det paus under vintern 
tills vårens tävlingar kommer igång.

Med det önskar vi er en god jul och gott nytt år!

RLD N RLD F RLD A Twin Dogs Dependable Porthos
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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 Lovely Megan’s

Mitt namn är Suzanne Melchersson och min Eurasieruppfödning heter ”Lovely Megan’s” och vi finns i Katrineholm i 
Sörmland. 

Jag har haft intresse för hund i större delen av mitt liv. Två av mina släktingar hade schäfrar och en av dem var en stor del 
av min familjs liv. Så när det var dags att skaffa en egen hund var valet lätt. I och med honom, Taffie, föddes också mitt 
intresse för hundens mentalitet. Jag har gått en del utbildningar och kurser under åren och jag tycker fortfarande att det är 
den mest spännande delen. 

Jag tycker mycket om vardagslyd-
naden, den som egentligen (enligt 
mig) är den viktigaste. Att hunden 
fungerar i min vardag och då blir en 
naturlig del av vårt dagliga liv. Jag 
strävar alltid efter detta: Hur hjälper 
jag min hund att bli en trygg 
individ som kan lita på mig som 
ledare i olika/alla lägen?

Efter vår schäfer hade jag även två 
stycken Bearded collie samt en 
Cairnterrier.

Eurasier såg jag av en slump en 
gång för länge sedan. Sökte efter 
den lilla information som fanns på 
den tiden, ringde de få uppfödare 
som fanns då, träffade rasen och 
efter en lååång väntan kom hon 
2003 in i vårt liv.

Megan. Min Megan. Lovely Megan.

Det var då jag visste att jag hittat hem. 

Har man träffat Megan vet man vem Megan är. En 
stabil, lugn, självständig, trygg tjej. Som min pappa 
alltid sagt om henne, hon är mer som en människa 
än som en hund. Gud vad jag är tacksam över att just 
hon kom in i mitt liv. Megan litade fullt på mig och jag 
litade fullt på Megan. I alla lägen. 

Megan är skälet till att jag startade min uppfödning. 

Hon levde mellan 2003-2016.

Jag har tidigare varit ledare inom Brukshundsklubben, 
engagerad inom vår Svenska Eurasierklubb och då 
inom avelsarbetet men just nu är mitt engagemang 
mest till för mina valpar och valpägare inom min egen 

uppfödning. Men har funnits och finns som stöd för 
nya uppfödare (vår ras eller andra raser) vid frågor, 
funderingar, valpning och annat runt detta med 
uppfödning. 

Mina hundar lever med oss och det livet vi lever. Vi 
tycker om att gå på skogspromenader, träffa vänner 
men vi är också duktiga på att slappa i soffan. Lite då 
och då åker vi på utställningar (en bedömning innan 
avel är extra bra, det eller BPH) och det som är mest kul 
med det är när vi är några stycken som åker tillsam-
mans och sitter och har trevligt även utanför utställ-
ningsringen. Jag tycker utställning är väldigt roligt, 
men absolut inte det som är viktigast i mitt hundliv. 

Jag tycker att pälsvård är viktigt för hunden och det är 
rogivande att få borsta igenom en välborstad päls varje 
dag. Det tar ju bara några minuter men gör mycket för 
hunden. 

Det är en självklarhet för mig att när jag tänker sund 
avel så är sjukdomshistorik väldigt viktigt. Som ni 
förstår är mentaliteten också väldigt viktig när jag väljer 
hane och tik. Men vi får inte heller glömma det fysiska. 
Vi har en rasstandard och den ska vi hålla.

Man kan säga att målet med min uppfödning är att hundarna ska fungera i vardagen och förhoppningsvis få ett långt 
hundliv. Jag älskar denna fantastiska ras och mitt liv berikas av alla nya eurasierälskare som kommer in i mitt liv när de blir 
mina valpägare.

Sedan 2006 anordnar vi Lovely Megan’s kennelträff som är belägen på en hundvänlig camping och det är under en helg 
i augusti varje år. Det är en helg fylld med hundpromenader, föreläsning, tipspromenad, golftävling för de som vill samt 
otroligt trevliga middagar och mycket annan trevlig samvaro. En väldigt givande helg för både människa och hund och jag 
vet och blir glad över att den är så uppskattad. 

Vi har även en vinterpromenad (jul/nyårspromenad) i 
december varje år.

Viktigt för mig när jag ”väljer” blivande valpägare är 
mest känslan jag får efter mötet med dem, men såklart 
hur valpen och den blivande vuxna hunden kommer 
att ha det. 

Idag när vår ras är så eftertraktad finns det förstås 
många alldeles utmärkta blivande eurasierhem som 
ändå inte fått en valp än. 

Att föda upp valpar tar mycket energi, man får alldeles 
för lite sömn, det värker lite här och där i kroppen av 
allt man fysiskt utsätts för och hemmet är inte riktigt 
sig lik medans valparna bor hos oss. MEN vilken glädje 
och lycka det är att få äran att föda upp dessa små 
godingar. De blir en del av vårt liv i resten av deras liv. 
En del mer och en del mindre, men jag minns varje en 
av dem. När jag inte gör det längre, då är det dags att 
lägga av.

Vad det gäller valpantalet i kullarna, där är spannet 
stort. Vi har haft lyckan att få en kull med 13 friska 
livliga valpar ända ner till en kull på 2. Lyckan är lika 
stor oavsett mängd valpar i en kull.
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Förtydligande

I föregående nummer stod  
förkortningen IFEZ i en artikel. 

(International Federation for Eurasier Breeding)

Det är en internationell organisation som har 
information om hälsa för Eurasier.

Då det är en organisation måste man följa 
deras regler och det stämmer ej mot SKKs 

regler som vi måste rätta oss efter.  
Så vi använder inte IFEZ i Sverige

Mer info finns att läsa på på 
www.ifez-eurasier.com 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅRGOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Önskar StyrelsenÖnskar Styrelsen

Vi har under det senaste året mist några av 
våra underbara familjemedlemmar/hundar.

Vi har haft dem hos oss i nästan 15 respektive 
14 år och det har varit en väldigt tung och 
sorgsen förlust och tid. Det har gjort att jag 
har varit väldigt dålig på att svara på intres-
semail vi fått. Det är så extremt många som 
skriver och önskar valp och jag känner med er 
alla att det säkert känns hopplöst. Men ge inte 
upp – en eurasier är väl värd att vänta på!

Vill passa på att önska Er alla eurasierälskare en GOD 
JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Hemsida: www.lovelymegan.se

Facebooksida: Lovely Megan’s Kennel – Eurasier 

Instagram: lovely_megans

Zinnia

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

 

avelskommittén 
informerar

 

Avelskommittén har startat upp en  

Facebookgrupp samt har digitala möten med 

de som funderar på att starta uppfödning,   

vill ta en kull valpar på sin tik eller har en  

hane som man funderar på ska gå i avel.

Ni som är intresserade kan ansöka om   

att få gå med i gruppen   

”SvEuk mentor/avelsgrupp” på Facebook.  

12 EurasiErbladet #4 2021
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inofficiell utställning 
Norra Unnaryd 5 september. 

Text: Göran Björkman,  foto: Jeanette Dyberg, Alice Sjöström och Kicki Svalin.

Årets eurasierutställning blev en inofficiell 
utställning i Norra Unnaryd 5 September.

Då allt varit inställt under året och det börjat öppna upp för träffar 
mm, så beslöt sig utställningskommittén för att ordna en inoffi-
ciell utställning under hösten. Platsen blev Norra Unnaryd där en 
i kommittén bor. En vacker idrottsplats, belägen i en stor öppen 
glänta i skogen med tillhörande servering, kiosk och service.  
 
Kommittén och andra inblandade samlades under lördagen 
och lade ut ringen och förberedde priser och serveringen 
i kiosken. Natten mellan lördag och söndag var kall, nedåt 
0-gradigt och blött i gräset på plan, vid 7 tiden kom solen 
och torkade upp planen till utställningen som startade vid 
10-tiden.
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Domare och ringsekreterare anlände, Carina Andersson-Rapp 
var domaren som skulle döma. 63 st eurasier från valpar till 
veteraner var anmälda till dagen. 

Vädret blev över förväntan, perfekt för hundar och hundfolk. 
Domaren dömde lugnt och det flöt på fint, ett lotteri med fina 
priser såldes snabbt slut och drogs i mitten på utställningen. 
Under tiden fick domare och ringsekreterare en paus. 

En mycket trevlig utställning upplevdes av oss som jobbade där 
och hundfolket verkade vara nöjda och glada att kunna ses igen.  
Bland valparna fann domaren Twin Dogs Feeling Little Bit Crazy 
som BIR-valp och Rocknikk’s Greatest Singer som BIM-valp, 

sedan fortsatte hon med övriga eurasier. Där blev en elegant 
herre med sin eurasier BIR Fridlyckans Love Bug Lux och 
till BIM utsågs ett tjusigt ekipage Twin Dogs Believe in Me.   
 
Sedan bland veteranerna denna dag utsågs Leiionspitz 
Unforgettable Ullis till BIR-Veteran. 

I uppfödarklass tävlade fyra kennlar, vinnare här blev kennel 
Foxfire.

Grattis till alla vinnare! 
Tack till de som arrangerade och sponsorer samt delta-
gare som gjorde denna helg så lyckad.

BIM och BIR

Uppföderklass 1-2-3-4

BIM och BIR junior

Leiionspitz Brave Oliwer ’Harry’  Foto: Linda Bergdahl / Niklas Engström

EurasiErbladet #4 2021 17
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DK UCH SE UCH 

Twin Dogs Believe In Me

SE38946/2018

Ny titel:  SE UCH   DK UCH

Här presenteras hundar som fått 
nya titlar:  1 augusti 2021   till  31 oktober 2021

DK UCH DK V-19 NO UCH RLD N SE JV-12 SE UCH Bonus Pop Up’s Adin
SE15757/2012

Ny titel:  NO UCH

SE UCH 

Leiionspitz Handsome Shira

SE33631/2016

Ny titel:  SE UCH

RLD F RLD N SE UCH 

Leiionspitz Just Quintessa
SE24126/2017

Ny titel:  SE UCH

SE UCH 

Leiionspitz Stunning Hoshi
SE40367/2019

Ny titel:  SE UCH

FI UCH SE UCH 

Leiionspitz Nugget Of Metz

SE59127/2017

Ny titel:  SE UCH FI UCH

SE UCH 

Sorschies Wi Nalle
SE24808/2018

Ny titel:  SE UCH

RLD A RLD F RLD N 

Twin Dogs Dependable Porthos

SE39960/2019

Ny titel:  RLD F RLD A

NO BSCH NO VCH SE VCH 
Artaio’s Charming SweaSE53547/2018Ny titel:  NO BSCH

Titeltavlan

18 EurasiErbladet #4 2021 EurasiErbladet #4 2021 19
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Pine Garden’s Grand Gazzol 

EurasiErbladets cEntErfoldFoto: Fannie Rydell
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van Disse kaante Kuunder ieke-irenne

Foto: Sonja Annema

Embla

Foto: Magdalena Andersson

risangårdens rex ´Benji´
Foto: Trude Svaerttjønneng

Kathakali’s Dearest Jambha

Foto: Nina Hillevidotter

22 EurasiErbladet #4 2021
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senare så vågar jag slappna av lite mer. Dock väntar ett 
par oroliga veckor tills vi kan kolla hennes njurvärden så 
att inte de har tagit stryk.

MEN hon lever och för varje dag ser man hur hon läker 
och blir starkare. Hon är helt otrolig min drottning, mitt 
allt .

Jag kommer vara evigt tacksam för att Hanna och Linn 
fanns så snabbt på plats. Utan dem hade hon dött.

Så med detta i bagaget vill jag uppmana alla att aldrig 
ignorera dessa tecken. Minsta misstanke, kasta er i bilen 
och kör, varje minut räknas!

Magomvridning 
En torsdag hände det som jag bävat för hela mitt hundliv. 

Text och foto: Kicki Svalin.

Torsdagen den 11/11-2021 
hände det som jag bävat för 
hela mitt hundliv.

Jag gav hundarna kvällsmat. 
Xena gick helt plötsligt 
ifrån matskålen vilket bara 
inte händer. Jag ropade på 
henne och frågade om hon 
inte skulle äta upp, så hon 
tog några kulor till och gick 
återigen därifrån. Hon satte 
sig i hallen och kollade sig åt 
magen, klart orolig. 
Genast flög tanken på 
magomvridning genom 
huvudet!

Hon började vanka fram 
och tillbaka, slickade sig om 
munnen och man såg att 
något felade henne.  
Vi gick ut på tomten för att kolla om hon behövde spy, bajsa osv men innerst inne förstod jag nog redan vad som var på 
gång. 
Inne igen fortsatte hon att vanka, försökte sätta sig men reste sig genast och sen försökte hon kräkas. Då ringde jag min 
veterinär och sa att vi kommer in, att jag tror det är en magomvridning på gång.

Jag kastade in alla hundar i bilen, Xena i 
baksätet och sen började mardrömmen på 
riktigt. Xena SKREK hela resan, bajsade på sig, 
försökte kräkas och jag bara gasade, 3 mil 
genom grusvägar och kurviga landsvägar. 130 
km i timmen.

På plats väntade veterinären och en sköterska 
beredda att hjälpa. Man såg nu tydligt att 
buken på Xena hade blivit större och väl på 
bordet slutade hon inte skrika. Jag trodde hon 
skulle dö framför ögonen på oss.

Hennes blodtryck var extremt lågt och jag såg 
oron hos alla parter. 
Det blev de tre längsta timmarna i mitt liv, att 
sväva mellan hopp och förtvivlan. Det var inte 
bara magsäcken som roterat utan även tarmar 
och mjälte. Man kan nog inte föreställa sig 
smärtan hon måste ha känt.

I och med hennes låga blodtryck så fick hon 4 
liter vätska rakt in i blodet för att upprätthålla 
blodtrycket under operationen. Xena över-
levde!!! 
Faran var ju inte över men nu snart 4 dagar 

        symtom på magomvridning:

     •         Oro.

     •         Försöker kräkas men inget kommer upp.

     •         Utspänd i främre delen av buken/bakre delen av bröstkorgen, framförallt på höger sida.

     •         Svaghet

     •         Svag snabb puls.

     •         Chock.

     •         Andningssvårigheter.
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Eurasierhelgen 2021 
Överlida 10-12 september. 

Text och foto: Jeanette och Hasse Dyberg.

Helgen den 10 - 12 september hade vi återigen en helt fantastisk eurasierhelg! Även vädret var med oss från start denna gång 
så tipspromenaden på fredagskvällen skedde i ett härligt varmt soligt väder och rundan med 16 frågor gick som vanligt runt 
campingen där jag givetvis hängde på med kameran i högsta hugg 

Vädret på lördagens morgon var väl 
minst sagt inte riktigt lika fint som på 
fredagskvällen, mulet men som tur var 
ändå uppehåll och varmt. Något som 
inte riktigt höll sig hela dagen utan ett 
gäng skurar kom på besök med jämna 
mellanrum men som någon sa, det är ju 
bara vatten . Härlig inställning eller 
hur? 

Vid tio körde Camilla & Madde igång med 
rallylydnad men även Anna hjälpte till, tack 
igen tjejer . Ja är det närmare 70 hundar 
med intresserade ägare så krävs det flera 
som håller i saker och ting 

Efter lunch var det dags för ny aktivitet, vi 
pratade eurasier med alla dess egenheter 
tillsammans med Camilla & Madde 

Framåt eftermiddagen var det då dags för den årliga skojutställningen ”Överlidahunden 2021”, eurasierhelgens stora och 
prestigefyllda event! . En rolig utslagstävling där allt fokus främst ligger på att ha kul med sin hund och i år hade vi 6 klasser 
som slutade så här, från vänster:

Mesta naken-eurasier - Camizoots ”Polly”

Bästa Veteran – Kitune’s Lovely Bentley

Bästa Hane - Sorschies X ”Musse”

Bästa Tik – Leiionspitz Amazing Zaviera ”Heidi”

Bästa Valp - V.dissekaantekuunder Isai ”Enzo”

Bästa Baby 4-6 månader – Rocknikk’s Greatest Love, ”Qbus”
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Med skoj-utställningen avklarad så knor-
rade det rejält i de flesta magar och grillen 
åkte snabbt fram och sattes igång innan vi 
samlades på gräsmattan under kvällssolen 
för en gemensam grillkväll där humöret 
var på topp hela kvällen och även en bra 
bit in på natten för den delen 

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

Avslutningsvis så vill vi skicka ett extra tack till min och Hasses ”vapendragare i vått och torrt”, Anders & Malin, som i bakgrunden 
hjälper oss med allt ifrån praktiska saker till att se till att vi får mat i oss. Vad skulle vi göra utan er? Ni är bara bäst 

Jeanette & Hasse Dyberg

29

silvergläntans Diskreta Charlotta Foto: Erik sandström 
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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.

Foxfire Kennel

Mer än 50 år som uppfödare! Jag heter 
Ulla-Karin Totney och startade min upp-
födarkarriär 1970 genom att köpa min 
första Belgisk Vallhund Tervueren. Min 
första kull belgarvalpar föddes 1974 och 
jag höll på med dem fram till 2000. Det 
blev många importer då det inte fanns så 
många individer i Sverige på den tiden. 

Men nu är det eurasier som gäller och 
mina två första tikar köpte jag 1996 och 
1997 från kennel Zeldas samt 1998 en tik 
från Leiionspitz. Min första tik, Zeldas Miss 
Piggy to Foxfire lyckades jag tyvärr aldrig 
para, så den första stamtiken  var Zeldas 
Commotion to Foxfire. Den andra stamti-
ken, Leiionspitz Aleika, har jag fortfarande 
i mina blodslinjer. Även inom eurasier 
har jag importerat flera hundar från olika 
länder för att få in nya blodslinjer. Min sista import är en hane från Spanien, Argos de Sweet Ohana,  som fyllde tre år i 
september 2021 och jag har bara han och en tik boende här hemma + min lilla kleinspitz på snart 9 år.

Gosh har ett fantastiskt temperament som han verkar nedärva till sina avkommor.

Jag var en av de uppfödare som var med och startade upp eurasierklubben 1997 och under många år satt jag med i styrel-
sen och avelskommittén samt även som redaktör för eurasier-bladet under några år. Då det tog för mycket av min tid som 
jag i stället ville ägna åt mina hundar så avsade jag mig uppdragen 
men satt kvar som Revisorsuppleant fram till för bara några år sedan.

Eurasier är en harmonisk och frisk ras. Även om det under de senaste 
åren dykt upp en del sjukdomar så är det ändå en sund och frisk ras 
jämförelsevis med många andra raser. Mitt avelsmål har varit och är 
fortfarande att få fram friska, sunda och harmoniska individer. De 
ska även vara vackra att se på, ha fantastiska rörelser och framför allt 

ha ett temperament som tyder på att de är mycket 
harmoniska och trygga individer. 

Pandemin har ställt till det då möjligheten att sociali-
sera våra valpar har varit i princip obefintlig. Jag hade 
två kullar som föddes mars och juni 2020 som jag kallar 
mina Corona-valpar. De har missat den sociala träning 
som är så viktig för en eurasiervalp p g a att vi alla varit 
tvungna att hålla avstånd. Tack och lov så har de ärvt 
sitt trevliga temperament av pappa Argos, så jag mär-
ker att jag har grunden redan och därför är det lättare 
att träna hantering med främmande människor. Nu har 
vi åter börjat med hanterings- och utställningsträning 
och förhoppningsvis kommer utställningarna också 
igång snart. Jag har saknat dessa utställningar och att 
få komma ut och träffa alla vänner.

Min första kull föddes år 2000 och den andra 2001 och 
det har blivit en hel del kullar under dessa 25 år med 
eurasier. En hel del mycket bra hundar och en hel del 
av dem har verkligen utmärkt sig. Hälsostatistiken avse-
ende HD, ED, patella och ögon för kennelns uppfödda 
hundar är också mycket bra. Tack till alla valpköpare 
som ställer upp och undersöker sina hundar. Jag har 
även kommit igång med BPH för min uppfödning och 
hoppas att få till fler prov nästa år.

Numera har jag inte mer än en till två kullar per år men 
jag älskar uppfödningens alla sidor och spänningen 
med att planera och väntan på valpar. Det bästa är att 

få följa dem hela livet och ha kontakt med alla under-
bara valpköpare. Då jag även exporterat en hel del så 
har jag många fantastiska vänner i USA, Kanada och 
flera länder i Europa. Det bästa betyget min uppföd-
ning kan få tycker jag är när många återkommer då de 
vill skaffa sig sin andra eller t o m tredje eurasier. I år 
har jag inte haft någon kull men nästa år har jag planer 
på två kullar förhoppningsvis under våren och hösten. 
Hunduppfödning är en livsstil som jag älskar och 
kommer att fortsätta med så länge jag orkar och jag 
hoppas på många år till. 

Ta hand om er och hoppas vi ses nästa år.

Text och foton: Ulla-Karin Totney

Email: uct@foxfire.se

Hemsida:  www.foxfire.se 

Instagram: @foxfireeurasier
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God Jul
och 

Gott Nytt År 

God jul och gott nytt år 
önskar 

Kennel Chikaraspitz

1

3

2

5

6

Redaktionen
önskar 

God Jul
och

Gott Nytt År 
 

1)  Pine Garden’s Grand Garissa ’Hulda’ Foto: Carina Svahn

2)  Leiionspitz Remarkable Isko ’Melker’ Foto: Michaela Kindlund

3)  Essmania’s Orinoco Foto: Linda Åström Halvorsen

4)  Risan Gårdens Gina Foto: Caroline Wenner Fagerström

5)  Kathakali’s Fizzy Dizzy Foto: Jeanette Dyberg

6)  Leiionspitz Lovely Lupus Foto: Sara Ljusterfors

4

Kennel Chikaraspitz
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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: 073-930 22 95

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
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SE21988/2019  Bonus Pop Up’s Finnbro’s Fia    T  0 UA 
SE56620/2019  Bonus Pop Up’s Game’s Of Othello   H A+A 0 UA 
SE54436/2019  Camizoots Bella     T C+B 0 UA 
SE54439/2019  Camizoots Polly     T A+A 0 MEDIALT GRAD 1 
SE58946/2020  Chiluna Star Elijah     H A+A GRAD 1  
SE55601/2018  Coryanas Vanilla     T B+B 0 UA 
SE38259/2020  Czaruso Eko     H A+A 0  
SE38260/2020  Czaruso Elmer     H C+B 0  
SE58498/2020  Essmania’s Aleri Hightower    T   UA 
SE58499/2020  Essmania’s Arianne Martell    T A+A 0  
SE54871/2020  Essmania’s Zambia     T   UA 
SE46542/2019  Ex Amino’s I Am A Legend    H   UA 
SE24261/2020  Ex Amino’s Just Believe In Destiny   H   MEDIALT GRAD 2 
SE24257/2020  Ex Amino’s Just Believe In Karma   T A+A 0  
SE24260/2020  Ex Amino’s Just Believe In Magic   H A+A 0 UA 
SE24259/2020  Ex Amino’s Just Believe In Peace   H   MEDIALT GRAD 1 
SE24258/2020  Ex Amino’s Just Believe In Wonder   H   UA 
SE51940/2019  Foxfire Noble Niro     H C+C   
SE39157/2020  Foxfire Precious Peppermint    T B+B 0  
SE39155/2020  Foxfire Precious Philo    H B+B   
SE50421/2019  Fridlyckans Love Bug Lux    H A+A GRAD 3  
SE44250/2019  Gottbols Bella     T B+C  0 UA 
SE34163/2019  Ibixys Caretiza Diezel    H   UA 
SE34161/2019  Ibixys Caretiza Denzel    H A+A 0  
SE34162/2019  Ibixys Caretiza Dunder    H   UA 
SE53120/2019  Järpéns Puppies Hilton Of Best Twin   H E+E 0 UA 
SE46854/2019  Kathakali’s Elfish Faxe    H A+A 0  
SE46856/2019  Kathakali’s Elfish Sprite    H D+D 0  
SE37587/2020  Kongshellas Hugin     H A+A 0 UA 
SE55432/2020  Leiionspitz Xanadu’s Capri    T   UA 
SE46806/2020  Mariberries Ally     T A+A 0 MEDIALT GRAD 1 
SE45827/2019  Polkas Valpar Ferrari Von Buddy   H B+A 0  
SE47492/2020  Risan Gårdens Aska    T   UA 
SE16998/2018  Risan Gårdens Vectra    T A+B 0  
SE22831/2019  Rocknikk’s Forever Dream Lover   T   UA 
SE34955/2017  Silvergläntans Babblande Mullvad   H   UA 
SE18823/2020  Silvergläntans Delikata Adella   T C+B 0 MEDIALT GRAD 1 
SE60320/2019  Sorschies Wi Rolex     H C+C GRAD 3  
SE15260/2018  Stagnitica’s Alice     T A+A 0 UA 
SE15257/2018  Stagnitica’s Arrax     H A+A 0  
SE46783/2020  Twin Dogs Excuse Me For Being Late   H C+C 0  
SE51141/2019  Unafortunas Judith    T A+A 0  
SE51277/2019  V.dissekaantekuunder Heavy Ziggy   H A+A 0  
SE53115/2019  Wirosas Grand d’Amour    T B+A 0 UA 
SE41602/2019  Wävlegårds Glimma    T A+A 0 UA 
SE15077/2020  X’Tra Xi Av Nixenspitze    T B+B 0 UA 
SE44237/2019  Zeldas Hoola Bandoola    H B+B 0  
SE30596/2019  Zeldas Speedy Gonzales    H B+C  0  
SE44241/2019  Zeldas Tant Strul     T B+B 0 UA 
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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

Lynxans
Raven

 
2008-08-08 - 2021-07-15

Jag drömmer att jag vandrar i skog o mark.
Jag drömmer att jag åter är frisk o stark men 

nu sover jag skönt,
 det är lungt i mitt bröst, det lindrar er sorg 

och skänker er tröst.

Vi glömmer dig aldrig bästa, finaste, 
charmigaste Raven!

Anna-Lena och Christian 

Sorschies
Wi Luna

 
2017-02-10 - 2021-09-17

Jag hoppas att du tar emot mig med samma 
dansande tassar på andra sidan av regnbågen 

när jag åter får gå vid din sida 

Tack för all kärlek du givit mig, mina barn & 
Qarma. 

Vi saknar och älskar dig

Amanda Hammargren 

Cool Surprise Rami

 Foto: Malin Markusson
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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 

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

BPH- Sponsring 
 
Eurasierklubben sponsras sina medlemmar tills vidare  
ekonomiskt med 200:-. Sponsringen går ut på att 
en eurasier som genomfört BPH under året kan få 
återbetalning av klubben med uppvisande av kvitto 
på att beskrivningen genomförts (skickas till kassören). 
Utöver kvitto behöver man även uppge ägarens namn, 
medlemsnummer i klubben och kontonummer..
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Twin Dogs aiming To Be The Best  Foto: rebecka sandborg 
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Svenska Eurasierklubbens Årsmöte 
Söndag 13 mars kl 15.00 digitalt via Zoom 

 

Sista dag att skicka in motioner är 31/1. Mer information kommer längre 
fram på klubbens hemsida och facebook. 

  

 Välkomna!   
   



Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


