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Ordförande har ordet

redaktörens rader

Nytt år, ny pandemi, men det finns hopp.

Sakta men säkert återvänder vi till det gamla vanliga livet. Det liv som 
man som hundägare har längtat till under den här nästan 2-åriga pande-
min. Att kunna träffas med likasinnade, att kunna ställa ut sin hund, att gå 
på hundpromenad med hundvänner, att träffa träningskompisar. Ja listan 
kan göras lång, men nu kanske man ser ett slut på det tråkiga.

Valparna här hemma o de stora hundarna hoppar o leker runt i snöslasket, 
det längtar nog också ut på äventyr. Ta nu chansen att börja en kurs eller 
bara träna inför säsongen som kommer, på det du gilla mest, det kommer 
att löna sig när det drar igång.  
 
Vi är igång med planeringar kring Jubileums arrangemanget i Tidaholm 
den 14 maj. Vi förutsätter att det ska gå att genomföra och bli en trevlig 
helg där för alla eurasiervänner. 
Det planeras en inofficiell utställning efter sommaren med placering runt 
eller norr om Stockholms området. Vi vill också återinföra Vinstrikaste 
eurasier inom olika grenar.

Ett tips till dig som vill förkovra dig inom hundvärlden, se på SKK,s 
hemsida, där kan du finna kurser om mycket.

Er ordförande / Göran

Hej på er allesammans. Jag hoppas ni alla mår bra och 
känner att det börjar bli uthärdligt i det nya normala. 
Pandemin är fortfarande där ute, fast jag har hört att 
det kanske snart kan benämns som en endemi. Vi får 
väl hoppas på det. För att styra tillbaka till våra älskade 
fluffbollar, jag blir alltid lite extra varmt i hjärtat att kolla 
alla nyhetsflöden och ser hur det ploppar upp bilder på 
parningar från olika håll och dräktiga magar. Jag ville bara 
önska alla er som är i väntanstider alla lyckönskningar. Jag 
har fått uppleva för första gången en skendräktig tik i min 
Qarma. Mycket spännande upplevelse och jag vet inte hur 
jag ska hantera henne mer än hur jag hanterar mig själv 
dvs mkt extra god (hund)-mat och mycket mys i soffan.

Stora kramar från mig och min lilla prinsessa

Ny medlem i redaktionen
 Hejsan,  

Jag heter Linnea Grafsund och är ny medlem av Eurasier-
bladets redaktion!

Jag är en stolt mamma till (självklart helt opartiskt) den fi-
naste, snällaste, smartaste och helt enkelt bästa lilla killen 
som finns i hela världen – Filur. Han är en 9 månader gam-
mal eurasierpojke, den andra eurasiern jag haft och ljuset i 
mitt liv. Eftersom det tyvärr inte betalar några räkningar att 
vara hemma och gosa med hunden så är jag också lärare i 
årskurs F-3. Min fritid ägnas mest år att dölja för min sambo 
att jag ger Filur mat vid bordet.

Astrid Lindgren sa ”ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu 
mera kärlek så kommer folkvettet av sig själv”. Jag tror att 

det stämmer precis lika bra på hundar som på barn. Den 
inställningen har lett till att när jag hemma ropar älskling 
så reagerar min sambo inte alls, men Filur kommer som ett 
skott! Det första ordet han lärde sig var för övrigt sötgodis. 
Om han inte gjort något annat för att förtjäna en godis så 
är han i alla fall söt! Sötgodiset har blivit till en sån rutin att 
han inte somnar, bara stirrar på mig tills han får en (och 
jag måste säga ordet också, annars gills det inte). Men vad 
gör det egentligen för skada att man är bortskämd? För 
faktiskt får han inte ett dugg mer än han förtjänar, ibland 
bara genom att finnas till.

Linnea Grafsund

2022 

firar Svenska Eurasierklubben 

sitt 25-årsjubileum.
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agility
Text: Sanna Carlsvärd

Agility

Någonting som många har hittat och finner roligt att göra med sin 
Eurasier är den populära hundsporten agility där hund och förare 
ska klara en hinderbana på tid. Det är en allmän hundsport där alla 
hundar kan delta, även blandraser och alla klubbar inom Svenska 
Kennelklubbens organisation kan arrangera kurser och tävlingar så 
kursutbudet är stort i hela Sverige.

Hög fart och god stämning

Agility är en lättsam och underhållande sport att både utföra och se 
på som publik, ofta är både farten och stämningen hög – och hunden 
minst lika förtjust som publiken. Det är samtidigt en uppvisning i 
avancerat samspel och ett kvitto på en fin relation, och kräver mycket 
träning och ett nära och lyhört samarbete mellan hund och dig själv. Tänk på att agility är en krävande sport också för din hund. 
Hunden bör vara minst ett år gammal och färdigvuxen innan ni börjar träna på allvar, detta framkommer då de flesta kurser 
har en minimigräns för att hunden inte ska skada sig. Om man vill pröva på detta tävlingsmässigt kan en lämplig väg in vara 
att man kan söka upp en så kallad blåbärstävling där banan är utformad för rena nybörjare med lite lägre hinder bland annat.

Historia

Agility visades första gången vid en stor hundutställning i England 1978, egentligen för att underhålla publiken i en paus 
så som en mellanakt. Både hundarna och förarna såg ut att ha roligt och det blev en omedelbar succé. I Sverige fick agility 
status som officiell hundsport 1987 och det anordnas kurser och tävlingar över hela landet så kolla era lokala instruktörer 
om det finns någon i er närhet.

Tävla i agility

Agility är en av de populäraste hundsporterna med över 100 000 tävlingsstarter varje år. Tävlingarna är öppna för alla hundar 
som fyllt 18 månader. Hundarna kan tävla i både agility- och hoppklass, och är även uppdelade i olika storleksklasser. För att får 
anmäla din hund till en tävling måste du vara medlem i någon klubb inom SKKs organisation, vilket man är om man är medlem 
i Eurasierklubben. Alla hundar får delta, men är hunden oregistrerad behöver den först ha en speciell tävlingslicens från SKK.

Vill du veta mer?

Svenska Agilityklubben, SAgiK, är huvudman för reglerna, som sorterar inom SKKs prov- och tävlingskommittés övergripande 
ansvar. Besök gärna SAGIKs webbplats för mer information om agility.

Bild 1: Essmania’s Orinoco, Ägare: Kicki Samuelsson, Fotograf: Linda Åström Halvorsen

Bild 2: Czaruso Brilliant Bianca, Ägare: Malin Andersson, Fotograf: Emelie Mikaelsdotter Magnusson

Zinnia

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

Vi som driver kenneln heter Camilla och Madde Svensson och 
vi är mor och dotter. I familjen finns även pappa Peter och so-
nen Niclas. Vi har privat haft eurasier sedan 2004 och vår för-
sta kull kom 2015. Namnet Kathakali’s kommer från en indisk 
dansform och det valde vi för att vår första tik hette India. 
 
Vår allra första eurasier var Eros, som kom till oss som omplace-
ring strax innan han skulle fylla 9 år. Han var en underbar hund 
och en fin representant för rasen. Det var tack vare honom som 
vi kom i kontakt med Brukshundklubben och där blev vi kvar.  
 
Vi har båda två gått SKK:s uppfödarutbildning och är ut-
bildade allmänlydnads- och rallylydnadsinstruktörer samt 
mentalfiguranter. Madde är även rallylydnadsdomare. Ca-
milla har uppdrag inom Karlstad Brukshundklubb och är 
också tävlingssekreterare inom bruks- och rallylydnad, samt 
sitter med i avelskommittén i Svenska Eurasierklubben.  
 
I dagsläget har vi fyra eurasier hemma som får hänga 
på alla knasigheter vi hittar på. Vi har prövat det mesta 
inom hundsport och har tack vare det hittat det vi gil-

lar mest. Vi lägger mest tid på att träna och tävla i rally-
lydnad och spåra, både viltspår och personspår samt att 
åka på utställningar. Vi har rest en del med hundarna ge-
nom åren och de älskar att hänga med i vår gamla husbil.  
 
Vi skaffade rasen för att vi ville ha en hund som inte ska 
hälsa på varenda människa den möter, som kan fung-
era med andra djur och för att den ska vara vaken o alert 
utan att vara skällig. Det var det viktigaste för att hun-
den skulle passa i vår vardag. Vi hade inte ens sett en 
bild på rasen när vi fastnade för rasbeskrivningen och 
oj, vilken positiv överraskning det blev när vi såg foton.  
 
Vi hade hanar de första sju åren med rasen. Visst var vi intres-
serade av avel redan från början då vi hade en foderhund som 
gick i avel, men själva uppfödarbiten tyckte vi att andra skötte 
så bra. Så egentligen fanns det inga tankar alls på egen upp-
födning förrän en viss liten fröken vid namn India dök upp. 
Kennelnamnet blev godkänt långt före första kullen. Men så 
en februari dag 2015, elva år efter att vi fick våra första hundar, 
så såg vår första kull dagens ljus. Alla kullar är speciella men 

den här kommer alltid vara extra speciell därför att vi ägde 
både pappa Balule Cactus och mamma Essmania´s India. En av 
valparna i kullen, Kathakali´s Absolut Hallon, stannade hos oss.  
 
Tanken bakom vår avel är att som de flesta andra föda upp friska 
rastypiska hundar. Vi tycker att både mentalitet och hälsa går 
hand i hand och är lika viktigt. Att en hund är exteriört korrekt 
är också viktigt givetvis men vi vill först och främst att våra valp-
köpare ska få en hund som fungerar 365 dagar om året i varda-
gen. Då kanske det inte spelar så stor roll om öronen inte sitter 
korrekt. Men man strävar ju givetvis alltid efter en hund som är 
så nära rasstandarden som möjligt. Har man en hund med en 
avvikelse från rasstandarden letar man efter en partner som 
är så nära standarden man kommer beträffande avvikelsen. 
 
När man vill köpa valp av oss så är en av de viktigaste frågorna 
från oss vad man förväntar sig av livet med hund. Vi vill också 
veta hur man hittade rasen och varför man fastnade för den. 
Det säger en hel del om man värderat eurasierns egenska-
per mot sin egen vardag. För det viktigaste när man skaffar 
hund är ju om man kommer att passa ihop utifrån hundens 
egenskaper. Den kommer inte att ändra sig för att passa in. 
 
Vi lägger inte så stor vikt vid om man haft hund innan eller 
inte. För oss är det viktigaste att man tänker rätt och att man 
har en sund syn på hundhållning vilket inte alltid kräver er-
farenhet utan sunt förnuft. Vi anser att man kan bli världens 
bästa hundägare utan att ha någon erfarenhet alls. 

 
Det var lite kort om oss och vår kennel. Vi hoppas att ni alla får 
en trevlig vår med era fyrbenta!

 
Hälsningar 

Camilla och Madde
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 Eurasierspecialen 2022
 

Lördag 14 maj

Hökensås Camping, Tidaholm

 
Domare:

Hanar: Gunilla Sandberg 
 
& 
 

Tikar: Ann-Christin Johansson

Anmälnings- och betalningsinformation för Eurasierspecialen

SISTA ANMÄLNINGSDAG 15 APRIL

Anmälningsavgifter:  
Valpklass (inoff) 4-6 mån och 6-9 mån: 250:-/hund  

Junior, unghund, öppen och championklass: 400:-/hund  
Veteranklass: 220:-/hund 

Halva priset från tredje hund med samma ägare. 
Gäller ej valpar och veteraner.

Anmälningsavgiften betalas in på SvEuk BG 5101-5030 eller SWISH 123 517 83 71 

senast 15 april 
 

Ange 2 saker per hund - Hundens stamtavlenamn och registreringsnummer vid inbetalningen

Utlandsboende använder sig av IBAN: SE86 8000 0816 6190 3975 7068  
BIC/SWIFT: SWEDSESS  

Klubbadress: Svenska Eurasierklubben c/o Inger Johansson, Vävle Gård 1, 635 05 Eskilstuna

Internetanmälan finns på www.eurasierklubben.se 

Utländska hundar ska skicka kopia på stamtavlan till Kicki - euspecialen@gmail.com

Vid frågor kontakta utställningskommitteén: euspecialen@gmail.com

VARMT VÄLKOMNA!

Boende

 
First Camp Hökensås-Tidaholm

Håkängen 1

522 91 Tidaholm 
 

https://www.firstcamp.se/

20 hundstugor är förbokade åt klubben.

Det finns även stugor där man inte får ha hund 
inne men de är inte förbokade.

Ni ska boka hundstugorna genom 
Monica på telefonnummer 

0502-23053 eller 0733-223053,  
INTE via nätet eller deras växel. 

 
Förutom stugor finns det ju självklart camping-

platser  så det går ju bra att ta med husvagn/
husbil eller varför inte ta med tältet .

Gemensam grillning på lördag kväll kl.18.30 vid 
Gästhuset på campingen. 

 
Vi hoppas många dyker upp till en trevlig kväll 

tillsammans.

 
VÄLKOMNA!

PROGRAM 13-15 maj

Fredag 

kl.19.30 Ringträning 
 

med Camilla & Madde

 
Lördag

kl.10.00 Specialen startar  
 

Parklass och Barn med hund 
anmäls på plats 

 
kl.18.30 Grillkväll med lite skoj

Klubben bjuder på sallad, bröd, ost

 
Söndag

kl.10-12 Prova på aktiviteter

Grillkväll
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Mot mästerklass
och toppformen

Text: Sanna Carlsvärd, medskribent: Dexter

Nu är julen förbi och nyårsafton hängde bara med i farten. 
Dexter var vaken vid tolvslaget och tittade på raketerna 
innanför vår dörr och välkomnade det nya året gladeligen. 
Vi anmälde oss för skoj skull till ytterligare en inofficiell 
mästarklass i mellandagarna och Dexter skötte sig exemplarisk, 
felen som vi fick berodde enbart på mig med lite extra steg 
så inget kvalificerat resultat men en fin känsla. Detta gör att 
vi känner oss redo för att starta nu i början på året till en 
officiell tävling där vi får se vad som sker. 

I och med nya restriktioner så väntar vi med spänning till 
våren då vi kan ha utomhuskurser och eventuellt publik till 
tävlingarna. Det saknar vi väldigt mycket, själva stämningen 
på tävlingsplatsen med fika och feedback men det kommer 
snart hoppas vi.

Som jag tidigare berättat om har vi hittat löpningen tillsam-
mans jag och Dexter, i dessa tider har dessa andningshål varit 
nödvändiga för att klara av denna höst och jul. Vi trivs med 
denna typ av träning men det krävs att man underhåller 
hunden när den utför mer fysisk arbete än normalt. Jag var 
helt grön i början så jag har gjort en liten lista om material 
och grejer som jag har upptäckt hjälper och behövs vid 
canicross.

Först måste man ha en sele som är till för drag. Det ska vara 
en Y-sele eller Nome-sele så att hunden har fritt för sina 
rörelser och andning. Jag fick testa tre olika selar innan 
den rätta hittades så den mest köpta kanske inte passar er 
hund, man får ha tålamod och ibland ta hjälp av rutinerade 
slädmänniskor. Det finns flera sidor på Facebook som man 
kan gå med i för att få råd, tveka inte! Du behöver också en 
sele till dig, ett midjebälte med lina. Har du dessa tre kan 
du börja att träna hunden för drag. 

Jag tränade in kommandon som inte konkurrerade med 
rallyn, så om jag vill att Dexter ska svänga vänster ropar 
jag “left” och “right” för höger. Hästtjej som jag är i botten 
blev sakta “woaw” och stopp blev “ptrrr”. De svenska orden 
som lärdes in blev “över” om vi ska byta sida på vägen och 
“ignorera” när saker som kan vara störande dyker upp så som 
kaniner, katter eller andra hundar. Man måste visa hänsyn 
att det inte är många hundar som är tränade till att möta 
en stor, fluffig hund i full fart så av respekt till andra hundar 
håller vi avstånd och är de som lämnar företräde.

Om man vill göra detta till en permanent träningsform ska 
man ta hand om hunden därefter. Vi använder tass salva 
ibland som smörjs på för att skydda tassarna beroende på 
underlag men någonting som ges varje dag är kosttillskott 
från Nutrolin och Svenska djurapoteket. Klorna klipps varje 
vecka och efter varje löptur är det kontroll och massage av 
ben och rygg. Massagen kanske gör till eller från men det 
är en väldigt mysig stund <3. 

Samspelet vi får känner jag ger resultat på rallyplan, han 
vill verkligen vara med mig och han ger mig sådan glädje 
när vi passerat mållinjen och han vet att han får sitt klapp 
och beröm så vi väntar med spänning på nästa tävling 
tillsammans. Så länge får vi köra momentträning och slappa 
vid arbetsdatorn i hemmets lugna vrå.

God Fortsättning önskar Dexter med Matte!

Zinnia

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

EurasiErbladets cEntErfoldFoto: Susanne Eriksson
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DK UCH SE UCH 

Leiionspitz Stunning Hoshi 

SE40367/2019

Ny titel:  DK UCH

Här presenteras hundar som fått 
nya titlar:  1 november 2021   till  31 januari 2022

DK UCH FI UCH HR CH SL CH Polkas Valpar Fudge Von Buddy SE45825/2019
Ny titel:  FI UCH, DK UCH

AGD I AGHD I 

Czaruso Brilliant Bianca 

SE48414/2018

Ny titel:  AGD I, AGHD I

Titeltavlan

18 EurasiErbladet #1 2022

anslagstavlan

Svenska Eurasierklubbens Årsmöte

Söndag 13 mars kl 17.00 digitalt via Zoom

Hoppas att ni kan delta. 

Välkomna

Leiionspitz Lovely Lyvan ”Mowgli”   Foto: Lisbeth Åberg

EurasiErbladet #1 2022 19
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En dag med Kesco 
Text: Jörgen Tursell.

Han står i fönstret och väntar när jag kommer. Då jag kliver 
ur bilen viftar han med svansen och berättar för matte 
att jag har kommit. Kesco möter mig i dörren och far fram 
och tillbaka mellan mina ben och visar att han är glad. När 
jag nämner hans namn stannar han upp för att lyssna. Jag 
berättar för honom att vi ska åka bil till Limhamnsfältet. 
Han vill nämligen alltid veta vart vi ska. Berättar jag inte 
tittar han på mig och lägger frågande huvudet på sned. Vid 
tillfällen då jag hämtar honom utan bil och säger att vi ska 
gå till Pildammsparken eller Mölleplatsen så vet han precis 
vilken väg som gäller. Gäller det Limhamnsfältet, då har han 
bråttom till bilen. Uttrycker ljudande att jag ska skynda mig

När vi kommer fram till Limhamnsfältet är han snabbt ur 
bilen. Vi går stigen nedanför strandpromenaden med riktning 
mot Lagunens hundrastplats där Kesco går lös. Han tycker 
mycket om att nosa där. 

Vi närmar oss hundrastplatsen och då blir det fart på Kesco. 
Vi tycker båda om att vara där och möter ofta trevliga hundar 
och hundägare. Stor glädje visar Kesco när vi bestämt träff 

med Vilda, Moxie och Leia, ”eurasiertjejerna”. Idag är de inte 
där men Kesco leker glatt med ett antal andra hundar. Han 
kommer ofta fram till mig och ”gumpar”, (vänder rumpan 
till), och berättar att det här är kul. När vi går därifrån tittar 
han upp på mig och säger ”idag har jag väl varit duktig” 
och så blir det godis.

Vägen tillbaka går vi  längs strandkanten. Under perioden 
15 september till 15 mars får hundar vistas längs hela Ri-
bersborgsstranden. Kesco springer gärna i sanden. Inte 
alla hundar vi möter är det nödvändigt att hälsa på, vilket 
Kesco uppfattar då jag säger ”det är ingen vi känner, vi går 
här” och visar med handen. Det är otroligt hur mycket han 
förstår. Jag imponeras av hans ordförråd. Berättar jag att 
”vi ska först till parken och sen till garaget”. Ja, då vet han 
turordningen.

Efter vår vandring har han bråttom ut ur garaget och upp 
till lägenheten. Här är han observant på utrop som ”nu ska 
vi fika” eller ”nu är det kaffe” och undrar vad han skall få. 
Nämner jag ordet ost kommer han snabbt springande. Stänger 
jag av datorn, mobilen eller lägger ihop glasögonen undrar 
han vad som nu skall hända. Han nöjer sig med orden ”vi 
ska stanna hemma”. Kesco gillar att leka gömme. Han sitter 
och väntar i köket medan godisbitar göms på olika kluriga 
ställen. På ordet ”sök” kommer han springande och letar 
tills han hittar alla bitarna. Vi leker också snurra flaskan. En 
petflaska sitter på en blompinne monterad i en ställning. Jag 
stoppar godisbitar i flaskan och säger varsågod. Då snurrar 
Kesco på flaskan med tassen så att godisbitarna far ut.

När matte kommer för att hämta honom står Kesco i trappan 
och väntar. Då han får syn på henne springer han in och 
hämtar sitt ”gladben”, vilket är en vanlig tuggrulle, som han 
plockar upp för att visa att han är GLAD! Kommer släkt och 
vänner på besök, också då hämtar han gladbenet. 

När det är dags för Kesco och matte att gå hem säger jag 
”vi ses en annan dag”!

Jag längtar redan efter honom!

Kesco tycker om: Familjen. Tikarna Vilda, Moxie och Leia. Åka 
bil. Sitta på filt och kolla på folk- och hundlivet i parken. Gå 
och nosa, vara på hundrastplatser, i skogen och på stranden. 
Tuggpinnar med lamm och ost. Leka gömme, lyssna på 
musik, att bli kliad på magen och att bli borstad. Busa med 
inneskor och näsduksförpackningar.

Kesco tycker inte om: Smällare. Människor på hjul dvs rull-
skid-, skateboard- och rullskridskoåkare. Stora folksamlingar, 
skrikande fotbollsspelare.

 
Foto: 

1. Sorschies Wi Kesco på Ribersborgsstranden.  
      Fotograf Jörgen Tursell 
 
2. Sorschies Wi Kesco. 
     Fotograf Anna Tursell 
 
3. Sorschies Wi Kesco på semester i Böste.  
      Fotograf Anna Tursell 
 
4. Sorschies Wi Kesco på Katrinetorps gård.  
      Fotograf Jörgen Tursell 
 
5. Sorschies Wi Kesco och Moxie från Leiionspitz i 
      Lagunens hundrastplats,  
      Fotograf Jörgen Tursell 

Faktaruta:

Namn: Sorschies Wi Kesco

Född: 29 oktober 2016

Mor: Three C’s Yodeling Snow White - Wilma

Far: Simba - Cuda, Danmark

Syskon: 4 i kullen, 2 tikar och 2 hanar.

Mankhöjd: ca 56 cm

Vikt: ca 29 kg

Färg: Fawn

Hemort: Malmö
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Viltspår
Text: Sanna Carlsvärd

Viltspår

Viltspår är en rolig och mycket bra aktivitet för både din 
hund och dig som förare!

Viltspårprovets ändamål är att kvalitetsbedöma en hunds 
spårförmåga och lämplighet för eftersök av skadat eller dött 
klövvilt eller de stora rovdjuren, samt att stimulera intresset 
för att vidareutbilda hunden för praktiskt eftersök.

Även om man inte har som mål att vara aktivt inom ett jaktlag 
eller vara tillgänglig som eftersökshund är viltspår ett bra 
och effektivt sätt att stimulera din hunds psyke och mentala 
förmåga att fokusera på en uppgift. Att spåra ligger i våra 
hundars natur och därför kan denna spåraktivitet vara ett 
bra komplement till vår pälsklings vardagsfysik.

Själva spårandet går ut på att hunden ska följa ett doftspår 
av vilt som ibland kompletteras med blodspår. I slutet ska 
viltet ligga som belöning som hunden kan bära hem med 
stolthet. 

Om man vill kan man träna sin hund i denna aktivitet och 
tävla samt få en championtitel.

Vilka klasser finns det?

I provet förekommer två klasser, anlagsklass och öppen 
klass. För deltagande i öppen klass krävs att hunden tidigare 
erhållit bedömningen godkänd i anlagsklass.

Proven görs på artificiella spår som läggs med 2 dl blod och 
ska vara cirka 600 meter långt. I anlagsklass ska spåret blodas 
2–5 timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret 
vara 12–24 timmar. Spåret ska läggas i terräng med normal 
vilttäthet och som till övervägande del är skogsbevuxen. 
Vid spårläggningen ska omväxling i terräng eftersträvas, 
det vill säga spåret läggs över höjder, hyggen, kärr, diken 
och stigar. Vinklar och bloduppehåll ska finnas i spåret. Det 
sker även en skottprövning i sista 
delen av spåret. Hunden ska föras 
i en spårlina som inte får överstiga 
10 meter. Det som bedöms på ett 
viltspårprov är: spårningsförmåga, 
arbetstempo, självständighet och 
skottprövning. SKK Jakthundkom-
mitté ansvarar i samarbete med SKK 
jakthundsklubbar för regelverket.

Viltspårprovschampionat - Svensk 
Viltspårprovschampionat, SE VCh 

Registrerade hundar av raser vars 
specialklubb har ansökt om det, kan 
erhålla titeln Viltspårprovschampio-
nat. Eurasier är en sådan ras.

Viltspårprovschampionat är ett 
icke rasspecifikt championat så för 
samtliga raser krävs det följande för 
att bli viltspårprovschampion;

    1. Hunden behöver först ett godkänt anlagsprov.

     2. Därefter tre stycken förstapris (1:or) i öppen klass. Dömt    
          av två olika domare för att bli VCH.

   3. Om det är en hane så behöver även vara utställd eller 
          ha ett testikelintyg.

Om man vill veta mer, ta kontakt med din lokala jakthundsklubb.

Bild 1:   Twin Dogs Dependable Porthos,  
ägare: Philip Carlsvärd, fotograf: Mia Karlsson

Bild 2:   Czaruso Amazing Queen,  
ägare och fotograf: Malin Andersson

Topp 5 tikar

Czaruso Brilliant Bianca (130 + BPH) = 150 p 
Ex Aminos Enchanted by the Rainbow (19 + BPH)= 39 p 

Leiionspitz Amazing Zaviera (18 + BPH) = 38 p 
Wirosas Abra = 30 p 

Kathakali's Gleeful Taygeta = 25 p

Topp 5 hanar

Twin Dogs Dependable Porthos (115 + 15 + BPH) = 150 p 
Essmania’s Orinoco (14 + BPH) = 34 p 
Lejonvinden’s Arrak (3 + BPH) = 23 p 

Lejonvinden's Aramis = 3 p 
Essmanias Waco = 3 p

Topp 5 tikar

Leiionspitz Stunning Hoshi = 91,5 p 
Twin Dogs Believe In Me = 42,5 p 

Czaruso Brilliant Bianca = 31 p 
Leiionspitz Amazing Zaviera = 30,5 p 
Leiionspitz Just Quintessa = 30 p

Topp 5 hanar

Fridlyckans Love Bug Lux = 52,5 p 
Leiionspitz Stunning Hiro = 41,5 p 

Polkas Valpar Ferdinand Von Buddy = 30 p 
Twin Dogs Believe In Peace = 26,5p 

Sorschies Wi Nalle = 25 p

Årets arbetande eurasier 2021

Årets utställningseurasier 2021

Foto:  Marita Carlstedt Foto:  Helena Jansson 

Foto:  Erika Dahlman Foto: Mia Karlsson 
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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 v. Disse kaante kuunder
Vi, Baukje och Menno Visser, hade redan flera hundar inn-
an vi upptäckte eurasiern. Vi började med två stabyhoun 
och en shih tzu. Efter att vi fick hem vår första eurasier 
Bernou vom Pomeranzengarten år 2005 och hade gått på 
ett antal utställningar med henne, fick vi rådet att ta en 
kull på henne eftersom hon var så otroligt vacker. Upp-
födning var dock inget som vi hade planerat, men till slut 
gav vi efter och efter utbildning i cynologi registrerade vi 
vår kennel i slutet av år 2007.

I januari år 2008 föddes vår första kull från Bernou, vår A-
kull. I Nederländerna (där vi bodde på den tiden) och kan-
ske ännu längre bort var detta en speciell kull, nio valpar 
och bara hanar.

I Nederländerna följde ytterligare fyra kullar, B-kullen med 
nio valpar, C-kullen med återigen nio valpar, D-kullen med 
tio valpar och E-kullen med tolv valpar, då den största 
eurasierkullen någonsin i Nederländerna.

Efter vår flytt till Sverige fick vi vårt kennelnamn omvand-
lat till Sverige. Namnet ändrades något, för här skulle ett 
namn vara lite kortare, alla mellanslag försvann från nam-
net och allt skrevs ihop. I Sverige har vi fått ytterligare tre 
kullar eurasier och en kull thai bangkaew dog.

Även om ultraljudet visade att vi kunde förvänta oss 
många valpar i vår F-kull blev det tyvärr annorlunda. Utan 
en tydlig signal om att hon var redo fick Euphoria sina 
valpar mer än en vecka innan hon skulle. Tyvärr fick vi 
bara tre levande valpar kvar varav en som också dog efter 
några dagar. Som tur var gick de andra kullarna mycket 
bättre, i H-kullen föddes nio valpar) och i I-kullen föddes 
tolv valpar varav två dog. Vi fick tyvärr föda upp vår senas-
te kull med flaska eftersom Euphoria tyvärr inte gav mjölk 
på grund av en inflammation.

Ni förstår, uppfödning av hundar är verkligen en hobby 
för oss. Vi har bara haft nio kullar på alla dessa 15 år. Alltid 
med en lite tid emellan varje kull.

För tillfället har vi två eurasier här hemma, Euphoria och 
hennes dotter Ina. Vi har också en valp som växer upp hos 
en väninna, hon heter Ieke och är ofta på besök för att 
leka med sin mamma och syster. Utöver våra två eurasier 
har vi även två thai bangkaew dogs här hemma.

Det är stor skillnad på uppfödning och avel med eurasier 
i Nederländerna och i Sverige. I Nederländerna kan man 
givetvis avla utanför föreningen, men de flesta uppfödare 
är medlemmar i EVN (Eurasier Vereniging Nederland). 

Som medlem är du skyldig att följa deras avelsregler. Det 
innebär till exempel att man endast får avla med tillstånd 
från föreningen (i praktiken vägras det dock aldrig). Det 
innebär dock också hjälp från föreningen att leta efter 
lämpliga avelshundar vilket vi verkligen gillade. Dessutom 
hjälper de även till att hitta valpköpare. Som uppfödare 
behöver du inte hålla i din egen väntelista eftersom för-
eningen har en central väntelista. Efter samråd kan du för 
övrigt alltid placera en eller två valpar själv.

I Sverige däremot letar du själv efter en avelshund och 
du har en egen väntelista. Vår erfarenhet har lärt oss att 
många människor står på flera väntelistor, så att man 
ibland plötsligt inte har någon kvar på sin väntelista, vil-
ket inte är ett problem om man har små kullar, men hos 
oss orsakade det en del problem.

Vid kullarna i Nederländerna gav EVN oss ett förslag på 
ett antal avelshundar som vi kunde göra ett val bland. 
Fördelen var att allt angående hälsa redan var klart för 
oss.

I Sverige fick vi leta efter det själva, men med hjälp av ett 
antal eurasiervänner lyckades vi. För oss, när vi väljer en 

hane, kommer hälsan först och sedan utseendet, även om 
vi förstås håller oss till rasstandarden. Vi gillar också att de 
ägarna av hanen också tänker till före parning och även 
tittar på vår tiks hälsodata.

Det yttersta målet är förstås en kull med friska och ras-
typiska valpar. Vi inser dock att oavsett hur väl vi håller 
koll på föräldrarnas hälsa, kan det alltid finnas avkommor 
med en sjukdom eller ofullkomlighet, såsom HD, ED eller 

Bernou vom Pomeranzengarten

V.dissekaantekuunder Ina-Iate

V.dissekaantekuunder Ieke-Irenne

sköldkörtel. Tyvärr kan detta inte uteslutas helt.

När det är dags att hitta valpköpare bjuder vi in   de po-
tentiella valpköparna till oss, vårt första intryck är oftast 
väldigt viktigt. Vid vår förra kull var vi mitt i höjden av 
corona-pandemin, vi bestämde oss då för att ersätta det 
första besöket med ett videosamtal. Vi vill absolut att 
valparna ska gå till ägare som verkligen är intresserade 
av rasen och vill vara aktiva med sin valp. Därefter kom-
mer de nya ägarna på ett andra besök och vi vill gärna 
att de nya ägarna uttrycker sin preferens för en valp som 
passar dem. Det är väldigt trevligt att se att det oftast är 
valparna som väljer sina ägare. Det slutgiltiga beslutet är 
naturligtvis vårt, varje valp är inte lämplig för varje familj.

Tack så mycket för oss, vår kennel och våra hundar.

Baukje och Menno

www.vdkk.tk 

(mobil: www.baukje-menno.wixsite.com/vdkk)
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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

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 
SE31718/2020  Balder-Balder Björn Stordåd    H A+A 0 MEDIALT GRAD 1 
SE34866/2020  Bonus Pop Up’s Hopes Of Glee   T D+D 0  
SE51777/2021  Carming Aslan Rasos Perlai    H A+A 0 MEDIALT GRAD 1 
SE58945/2020  Chiluna Star Edmir     H A+A 0  
SE39205/2016  Cool Surprise Qashqai    H   UA 
SE41404/2016  Czaruso Adele     T A+A 0  
SE38262/2020  Czaruso Emir     H A+B 0  
SE58498/2020  Essmania’s Aleri Hightower    T A+A 0  
SE10172/2020  Essmania’s Yuli     T A+A 0 UA 
SE26926/2020  Foxfire Outstanding Odessa    T A+A 0 UA 
SE26924/2020  Foxfire Outstanding Ozzi    H B+B 0 UA 
SE15257/2017  Fridlyckans Kazper     H   UA 
SE12089/2021  Fridlyckans Nashoba    H A+A 0  
SE12094/2021  Fridlyckans Nova Nayeli    T B+B 0 UA 
SE46855/2019  Kathakali’s Elfish Champis    H A+A 0 UA 
SE25724/2020  Kathakali’s Fizzy Pop    H A+A 0 UA 
SE25729/2020  Kathakali’s Fizzy Punch    T A+A 0 UA 
SE34164/2019  Ibixys Caretiza Darwin    H A+A 0  
SE59365/2019  Leiionspitz Topnotch Grosso    H A+A 0  
SE19893/2020  Leiionspitz Unique Faith    T B+B 0  
SE19888/2020  Leiionspitz Unique Figo    H A+A 0  
SE29036/2020  Leiionspitz Velvety Ebbot    H A+A 0  
SE55432/2020  Leiionspitz Xanadu’s Capri    T A+A 0  
SE55433/2020  Leiionspitz Xanadu’s Cocco    T D+B 0  
SE38820/2020  Lejonvinden’s Amy     T B+C 0  
SE38823/2020  Lejonvinden’s Aramis    H B+B 0 UA 
SE30599/2019  Lovely Megan’s Sickan Carlsson   T A+A   
SE26515/2020  Lovely Megan’s Tom Hanks    H A+A GRAD 2 UA 
SE26517/2020  Lovely Megan’s Ty Pennington   H A+A 0 UA 
SE26519/2020  Lovely Megan’s Tyra Banks    T A+A 0 UA 
SE46806/2020  Mariberries Ally     T   UA 
SE45829/2019  Polkas Valpar Fabulous Von Buddy   H B+A GRAD 1 UA 
SE45828/2019  Polkas Valpar Ferdinand Von Buddy   H   UA 
SE47489/2020  Risan Gårdens Akita    T A+A 0 UA 
SE47493/2020  Risan Gårdens Amie    T B+B GRAD 3 UA 
SE47492/2020  Risan Gårdens Aska    T A+A 0  
SE16998/2018  Risan Gårdens Vectra    T   UA 
SE53266/2021  Roikie’s Flamma     T A+A 0 UA 
SE18825/2020  Silvergläntans Danska Arista    T A+A 0  
SE18824/2020  Silvergläntans Diaboliska Ursula   T A+A 0  
SE18821/2020  Silvergläntans Diskreta Charlotta   T B+B 0  
SE60319/2019  Sorschies Wi Rocky      H A+B 0 UA 
SE60327/2019  Sorschies Wi Runa     T B+C GRAD 1 UA 
SE12005/2020  Sorschies Wi Siri     T C+B   
SE36563/2020  Sorschies X Teija     T A+A 0  
SE46786/2020  Twin Dogs Excuse Me I Am Perfect   T C+C GRAD 3 UA 
SE46782/2020  Twin Dogs Excuse Me I Am Special   H A+B 0 MEDIALT GRAD 1 
SE46785/2020  Twin Dogs Excuse Me I Want Cuddle   T B+B GRAD 2 UA 
SE65865/2020  V.dissekaantekuunder Ieke-Irenne   T   UA 
SE65864/2020  V.dissekaantekuunder Ina-Iate   T   UA 
SE41604/2019  Wävlegårds Gazell     T C+C 0  
SE37037/2021  You Are My Queen Spindincios Akys   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

Bahana
v. disse kaante Kuunder

 
2009-04-09 - 2022-01-03

Nästan 13 år gav du oss all kärlek,
vi kommer aldrig att glömma dig

Baukje och Menno 
Euphoria, Ina, Mai-Ya och Geertje

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 maj.

 
Du behöver inte göra 

annonsen själv utan sänd in 
bild och text var för sig till  

 
redaktor@eurasierklubben.se
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v. Disse kaante Kuunder iso-Yahtzee ”Yahtzy”

Foto: Cecela Ekman

Bernhard

Foto: Ellinor Hedberg
Lea ”Ex amino’s i am a Warrior”

Foto: Ellen Wickberg Månsson

Leiionspitz fabulous una  

Foto: Emma Gremo
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Medlemsavgifter

Huvudmedlem:                                                            375 kr 
Familjemedlem:                                                           125 kr  
Utlandsboende medlem:                                         450 kr 
Utlandsboende familjemedlem:                            125 kr  
Gåva valpköparmedlem:                                          185 kr 
Medlemskap i SSUK ingår (endast boende i Sverige).

Det är enkelt att bli medlem; Kontakta bara SKK:s kansli 
på tel: 08-795 30 50 eller e-post: medlem@skk.se. Du får 
sen hem en förtryckt avi och ett medlemskort. Avgiften 
skall ej betalas direkt till Svenska Eurasierklubben.

Medlem som redan är medlem i annan klubb inom 
SSUK betalar endast 230 kr i medlemsavgift. Ange 
alltid vilken annan klubb du är medlem i. Denna avgift 
betalas alltid till SvEuk: 
Bankgiro: 5101-5030.

Utlandsboende använder sig av följande vid betalning 
till SvEuk:  
IBAN: SE868 0000 81661 903975 7068  
BIC: SWEDSESS

Vid valpgåvomedlemsanmälan, när uppfödare vill 
betala för sina valpköpare till halva priset (gäller 
huvudmedlem), betalas denna avgift till SvEuks 
bankgiro.

Skicka också ett mail till kassor@eurasierklubben.se

Om ni har några funderingar eller ändrat adress, kon-
takta medlemsansvarig i SvEuk: Rose-Marie Forsberg, 
tel 0492-314 53, medlem@eurasierklubben.se

Annonspriser

Medlem, icke kommersiellt 
Helsida                                                                              350 kr 
Halvsida                                                                            200 kr 
Årsannons helsida 4 nr (betalas i förskott)        1000 kr 
Minnesannons, 1/4-sida                                             gratis

Kommersiella annonser
Helsida                                                                           1000 kr 
Halvsida                                                                           500 kr 
Medlemmar 50% rabatt per helsida

Championatannons
Du kan annonsera till reducerat pris då din hund blivit 
champion eller fått annan officiell titel. 

Championatannons , helsida                                    250 kr 
Championatannons, 1/4-sida                                   100 kr 

Fjärdedelssida får endast innehålla namn och titel på 
hund, ägare och uppfödare samt bild.

Kennelregistret
Med i förteckningen i tidningen med samma text som 
på klubbens hemsida.  
Kennelregistret, 4 nr inkl. hemsidan                      200 kr 
Priset gäller per kalenderår.

Annonsbokning
För frågor, bokning av annonser och insändande av 
material, maila annons@eurasierklubben.se 

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..

Karhunpesän Tornado-Touhu ”Harry” Foto: Maria Gustafsson



Vid obeställbarhet eller definitiv eftersändning 
återsänd tidningen till nedanstående adress. 

Rose-Marie Forsberg 
Furugatan 11A 
598 34 Vimmerby


