
Presentation av mig. 

Eva Ohlsson gift, 60+, bor utanför Uppsala på lantgård och har haft Lejonbols kennel sen 1994. 

Uppfödare på leonberger mellan 1990-2007, samojed sen 1995 -, eurasier mellan 1997-2015 och nu 

även mittelspitz sen 2012.  

Har för närvarande 8 samojeder och några mittelspitz. Har under mina år som uppfödare fött upp ca 

60 kullar.  

Jag och min man arbetar tillsammans i jordbruket och vi driver ett hund- och kattpensionat sen 2004.  

Jag har mycket tid för förenings- och styrelsearbete. Jag har gått en del utbildningar inom SKK i både 

avel och hälsa, föreningsteknik, närvarat på SKK/KF och SKKs specialklubbskonferenser.  Idag sitter 

jag som sekreterare i specialklubben SSUK, Svenska Spets och Urhundklubben som har 15 rasklubbar 

under sig. Vi anordnar också domarkonferenser och rasklubbskonferenser. 

Jag har också varit ordförande i Svenska Eurasierklubben.   

När det gäller rasklubbsarbetet tycker jag att avel och hälsa är viktigt, en frisk och sund samojed. Vi 

måste utbilda och värna om vår erfarna och duktiga uppfödarkår. Har vi inga uppfödare så har vi inga 

samojeder . Att anordna uppfödarkonferenser och medlemsmöten på fler håll i landet. Bilda 

kommittéer under styrelsen som sen jobbar med de olika aktiviteterna som avel och hälsa, drag, 

utställning m.m. 

Att få fler delaktiga i rasklubbsarbetet.   

Jag tycker det är fantastiskt kul att få dra med mina samojeder i ett lite lugnare tempo, jag är ingen 

tävlingsmänniska, att arbeta tillsammans och ha kul. Vi kör vårt blåbärsspår hemma och har trevligt 

med andra som vill träna drag. Att kunna använda sin samojed till det arbete som finns hemma på 

gården. Jag har provat på att köra DP60 och meriterat några av mina samojeder.  

Eftersom vi bor på landet så går vi mycket i skogen, testar viltspår och även nosework. Jag åker också 

på utställningar för att träffa andra hundägare.  

 

Mitt mål tillsammans med styrelsen är att få rasklubben till en klubb för alla. Att vi kan jobba 

tillsammans och vara ödmjuka och visa respekt för allas åsikter. Vi ska jobba för att bevara 

samojedens rasspecifika särprägel tillsammans med uppfödare och medlemmar.  
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