Ordförandens rader
Våren har kommit till Skåne med
alla vårblommar, Vitsippor Vintergäck,
Krokus och till och med påskliljor i skyddade lägen!! Jag förstår att man längre
upp i landet kanske är lite avundsjuka på
oss här nere men misströsta inte, snart
blir det vår i hela landet.
Sommaren kommer fortare än man tror
och jag vill passa på att slå ett slag för
klubbens 40-års jubileum den 24-25 augusti i Gränna. I år blir det som vanligt
aktivitetsdag på lördagen med årsmöte på
kvällen, och på söndagen utställning med

Dodo Sandahl som domare.
Överraskningar kommer
det att bli, jag hoppas att jag
får träffa många av klubbens medlemmar på jubileet. ALLA skall känna sig
välkomna!
Jag önskar alla en härlig
tid som kommer med många
sköna och roliga promenader med hunden(arna).

Ann-Charlotte

Medlemsnummer!!!!!

Alla klubbens medlemmar har ett nummer i vårt register. Medlemsnumret står dels
på Ert medlemskort men också i anslutning till Er adress på kuvertet som Strävaren
skickas i. När Ni anmäler Er till utställningar eller andra arrangemang i klubbens regi
samt gör betalningar till klubben, var vänliga att ange Ert medlemsnummer. Det underlättar mycket för dem som administrerar klubbens verksamhet. /Styrelsen
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Redaktörens rader.
Strävaren 1/2019 är nu under arbete. Det är 5:e året som min
man och jag knåpar ihop
klubbens lilla tidskrift. Som
jag tidigare meddelat och
som jag nu upprepar ” det
är vårt sista år” som vi
gör Strävaren. Jag hoppas av hela mitt hjärta att
någon/några tar över detta lilla projekt. Vi är inte
i förhandlingsläge om att
fortsätta eftersom hälsan är
något oviss hos både mig och
Jan. Helgerna kring årsskiftet
var trivsamma med bl a Cosmo som gäst
under längre tid. Det är tomt när den inneboende blir hämtad, men som regel nns
någon ny på ingång. Trevligt. Våren har
enligt meteorologerna kommit till Skåne
och det märks. Dagarna är ljusare i betydligt er timmar, de första vårblommorna lyser i rabatterna och koltrasten höll
en kort konsert för några morgnar sedan.
Min dotter Karin har sett de första tranorna yga in över Kristianstads-trakten, så
visst är tecknen många.
När det gäller aktiviteter inom klubben
är det hittills alldeles tyst över hela lan-

det, men jag hoppas att
det snart planeras för
träffar. Ni får ha koll
på klubbens hemsida
under kalender samt
i klubbens Facebook
grupp. Styrelsen arbetar nu itigt med
planeringen
inför
40-årsjubileumet som
ras i Gränna. I nästa
nummer av Strävaren
kommer programmet för
helgen att presenteras. Ni
som funderar på att deltaga och vill boka stuga meddelade Gränna
Camping den 1 mars följande om lediga
stugor:
8 st campingstugor 4-bädd (utan toalett o
dusch, man använder servicebyggnaderna)
2 st 4-bädd med dusch/toalett
2 st 6-bädd med dusch/toalett
Enklast når Ni dem på tel.0390/10706
Njut av våren!
Ta väl hand om varandra!

Christina, Redaktör

Så gör du Heimlichmanöver på en hund
1.Vänd hunden upp och ner om möjligt, med ryggen mot
ditt bröst.
1. Placera hundens huvud mellan dina ben.
2. Ta tag runt buken på hunden.
3. Lyft hunden mot ditt bröst.
4. (Om du inte orkar lyfta hunden kan du ställa dig
bakom hunden och ta tag med båda armarna
runt hundens buk.)
2. Med båda armarna ger du hunden fyra stora ”björnkramar”
över magen. Var inte rädd för att ta i för hårt.
Kraften ska vara så pass hård att det ger resultat.
Anpassa trycket efter hundens storlek.
3. Kontrollera om föremålet har lossnat.
Om så är fallet, ta bort det och ge tre nosinblåsningar.
Om luften fortfarande inte passerar, fortsätt med
ytterligare kramar.
4. Uppsök veterinär omgående.
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Källa: Agria

Registrerade valpkullar 2018.11.01 - 2019.03.03
Kennel Boda Boy´s
John Dreier

3 + 2 f. 2018.09.22
e. NO48456/15 Marstens Mic Mack
u. SE33671/2011 Boda Boy´s Queen Of Magic

Kennel Foxtan´s
Zoltan Sabo

2 + 1 f. 2018.10.05
e. SE28716/2016 Syoori´s Batman
u. SE62768/2010 Foxtan`s Fairy Tail

Med reservation för ev. fel.

Skänkta medlemskap
Från

Till

Kennel Ferroﬆar
Gunilla Bergman
Med reservation för ev. fel.

Madelene Egerfält, Sollentuna

Det nns även ett antal nya medlemmar som kommit till klubben på egen hand, samt
några tidigare medlemmar som återvänt. Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna och
hoppas vi skall träffas vid kommande Strävhårsarrangemang.

LYCKA TILL MED ERA STRÄVISAR!

Liten sann historia:
Ny benämning på vår ras!
Vid vår dagliga promenad längs havet
mötte vi ett äldre par som ville hälsa på
Kaxi.
Mannen sa: Detta är väl en foxterrier?
Svar: Ja en strävhårig.
Mannen: När jag var liten hade jag en sån
”Bröhunn”
Fråga: Vad då ”Bröhunn”? Mannen: Jo vi
kallade vår hund för det. Min mormor bakade små bröd (limpor) som till formatet liknade hundens nos, därav namnet ”Bröhunn”
(Brödhund).

Ann-Charlotte R
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Annons
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Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 4 2018

Kopierat från foxterrier.se med reservation för ev. fel.

Årets Strävhår 2018
SE28416/2016 Syoori´s Batman

e. SE51756/2012 Foxtan’s Colour Of Gold
u. SE28494/2012 Foxtan’s Wendy
Ägare: Zoltan Sabo
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Oﬃciella utställningar 2019

25-26 maj Gimo NORDIC
Uppsala Läns Kennelklubb
Nordic dog show

med reservation för eventuella fel

Svenska terrierklubben
2019-03-02 Södertälje

SVTEK/ÖSTEK

2019-05-11 Vårgårda

SVTEK/VÄTEK

2019-05-18 Hörby

SVTEK/SYTEK

2019-06-15 Skellefteå

SVTEK/ÖNTEK

2019-07-20 Eskilstuna

SVTEK/ÖSTEK

2019-07-28 Torsby

SVTEK/VDTEK

2019-08-03 Åsarna

SVTEK

2019-08-31 Skellefteå

SVTEK/ÖNTEK

2019-09-14 Bjuv

SVTEK/SYTEK

2019-09-15 Bjuv

SVTEK/SYTEK

2019-10-05 Vårgårda

SVTEK/VÄTEK

2019-10-12 Sundsvall

SVTEK

2019-11-09 Södertälje

SVTEK/ÖSTEK

01-02 jun Norrköping NAT
Östergötlands Kennelklubb
Nationell utställning
08-09 jun Vänersborg NORDIC
Norra Älvsborgs Kennelklubb
Nordic dog show
08-09 jun Märsta NAT
Stockholms Kennelklubb
STOXA National DogShow 2019
Nationell utställning
15-16 jun Leksand NAT
Dalarnas Kennelklubb
Nationell utställning
15-16 jun Vännäs NAT
Västerbottens Kennelklubb
Nationell utställning
28-29 jun Gällivare NORDIC
Norra Norrbottens Kennelklubb
Midnattssolsutställning
Nordic dog show

Svenska Kennelklubben
30-31 mar Malmö INT
Sydskånska Kennelklubben
Internationell utställning

29-30 jun Borås NAT
Södra Älvsborgs Kennelklubb
Nationell utställning

19-21 apr Sundsvall INT
Västernorrlands Kennelklubb
Svensk Vinnarutställning 2019
Internationell utställning

06-07 jul Alfta NAT
Hälsinglands Kennelklubb
Nationell utställning

27-28 apr Västerås NAT
Wästmanlands Kennelklubb
Nationell utställning

12-12 jul Tvååker NORDIC
Hallands Kennelklubb
Nordic dog show

11-12 maj Lidköping NORDIC
Skaraborgs Kennelklubb
Nordic dog show

13-13 jul Tvååker NAT
Hallands Kennelklubb
Nationell utställning

18-19 maj Hässleholm NORDIC
Nordskånska Kennelklubben
Nordic dog show

13-14 jul Piteå INT
Södra Norrbottens Kennelklubb
Internationell utställning

25-26 maj Piteå NAT
Södra Norrbottens Kennelklubb
Nationell utställning
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20-21 jul Västerås NORDIC
Wästmanlands Kennelklubb
Nordic dog show

07-08 sep Öland NAT
Småland-Ölands Kennelklubb
Nationell utställning

27-28 jul Ransäter NORDIC
Värmlands Kennelklubb
Ransäter Nordic Dog Show
Nordic dog show

07-08 sep Sandviken NORDIC
Gästriklands Kennelklubb
Nordic dog show
14-15 sep Gimo NAT
Uppsala Kennelklubb
Nationell utställning

03-04 aug Svenstavik NORDIC
Jämtland-Härjedalens Kennelklubb
Nordic dog show

21-22 sep Eslöv NAT
Sydskånska Kennelklubben
Nationell utställning

10-11 aug Ronneby NAT
Blekinge Kennelklubb
Nationell utställning

12-13 okt Sundsvall NAT
Västernorrlands Kennelklubb
Nationell utställning

10-11 aug Askersund NAT
Örebro läns Kennelklubb
Nationell utställning

01-03 nov Växjö INT
Småland-Ölands Kennelklubb
Internationell utställning

17-18 aug Norrköping NORDIC
Östergötlands Kennelklubb
Nordic dog show

14-15 dec Stockholm NORDIC
Svenska Kennelklubben CS Nordic Dog Show
Crufts-kvali cerande,
Inomhusutställning,
Nordisk Vinnarutställning
Nordic dog show

17-18 aug Överkalix NAT
Norra Norrbottens Kennelklubb
Arctic Circle Dog Show
Nationell utställning
17-18 aug Eskilstuna NAT
Södermanlands Kennelklubb
Nationell utställning
24-25 aug Ljungskile NAT
Västra Kennelklubben
Nationell utställning
25-25 aug Märsta NAT
Stockholms Kennelklubb
Ulla & Bertils Minnesutställning
Nationell utställning
31-31 aug Visby NAT
Gotlands Kennelklubb
Gotland Dog Show
Nationell utställning
01-01 sep Visby INT
Gotlands Kennelklubb
Gotland Dog Show
Internationell utställning

SE54320/2016 Crowfox Top Gun
SE UCH FI UCH
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Mötesplats Gränna, som
jag minns, då och nu samt
utställningsvärlden för övrigt.

ne Jason. Lördagen var utställningsdag
och inleddes med ringträning. Det var inget nytt eftersom jag ställt ut andra hundar tidigare. Till saken hör också att jag
tar visst utställningar på allvar, men är
inte fanatisk, utan kan se på hela situationen med både humor och förskräckelse.
Förskräckelse? Återkommer till det senare. Jason blev 2:a i unghundsklassen, petad av den hane uppfödaren valt att satsa
på men som gett oss möjligheten att köpa
Jason. Inte mycket mer att orda om detta.
Summeringen av den helgen i Gränna var
utställning. Punkt. Slut. Inget umgänge –
ingen trevlig samvaro.

2008. Jag var lycklig ägare till Jason och
beslöt att åka till rasspecialen i Gränna.
I Strävaren 1/2008 fanns information
om utställning och anmälningsblankett.
Jasons uppfödare som var mycket involverad i klubben och dess verksamhet, beskrev i na ordalag utställningen och dess
betydelse. Vi bokade stuga och åkte iväg
med en vältrimmad hund både vad gällde pälsen och lydnaden. Han hade några
månader tidigare klarat grundkurs i lydnad, där både han och jag fått na vitsord.
Nu vet jag att många ler och tänker, hennes minne är nog inte så bra längre, men
jag har tittat på protokollet. Nåväl, vi anlände till Gränna Camping och checkade
in i en stuga och gav oss sedan ut för att
kolla läget och förhoppningsvis träffa er
med en strävhårig foxterrier. Icke vi såg
en enda, varken på 2 eller 4 ben, OK vädret var inte det allra bästa, men ändå, var
höll folk hus? Nåväl, Gränna är vackert
så det ck vi nöja oss med. Huruvida jag
deltog i årsmötet eller inte, har jag glömt
eller förträngt. Har mindre betydelse för
vi var där för att umgås och ställa ut vår

2009 visade denna lilla tjej sin hund.
Alldeles obekymrad. Hoppas att det är så
10 år senare.
År 2009. Upprepning av föregående år.
Så kom 2010. Då hade styrelsen tänkt
till ordentligt. Utställning på lördagen
och sedan söndagen full av aktiviteter för
hela familjen. Programmet inleddes med
klickerträning kl 9.30, sedan vardagslydnad. Kort lunch uppehåll. Därefter spår
och sök och som avslutning agility. Puh!
Vem var tröttast efter en sådan genomkörare? Självklart valde man att delta i de
programpunkter som man fann intressanta. År 2010 blev alltså året då helgen i

Nr 13 och resultatet blev alldeles utmärkt
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Gränna ck lite mer innehåll, som kunde
intressera hela familjen.
Nu är vi framme vid 2019 och jag vet att
styrelsen jobbar itigt för att året då klubben rar 40 år ska bli extra minnesvärt.
Jag skrev ”förskräckelse” tidigare. Vad är
grunden till det? Jo, följande iakttagelser.
Man anländer till utställningsringen i god
tid, med det mesta som behövs inklusive
sin hund, som i mitt fall fått traska bredvid, glatt viftande på svansen istället för
att skramla runt inlåst i en bur på hjul. Vid
ringen har de mer professionella utställarna trängt ihop sig. Absolut bästa platser
är mitt emot domartältet, så att man lätt
syns. Långt i förväg ställs vovven upp på
bordet och så startar det, som borde vara
nputsning, men jag undrar jag vad det
egentligen är när tussarna ryker? Vovven
anses så småningom vara presentabel och
borde då få en stunds vila, men många fyrbenta får då istället posera på lilla trimbordet. Ser domaren detta? Tydligen tror
många att så är fallet. Så blir det dags
att träda in i ringen. Jag har försökt att
ha hund som har kunnat gå ordentligt =
framåt och någorlunda snyggt och inte bry
sig om kompisarna runt omkring, där en
del individer skulle gilla ett uppfriskande
slagsmål. De hundar som inte riktigt vet
om de skall göra som sin handler vill eller
fokusera på omgivningen, blir nu mutade.
Korvsnuttar, köttbullsbitar och andra delikatesser hålls framför deras näsor. De
ska både tugga och gå, samtidigt som de
har ett utställningskoppel åtdraget precis
bakom svalget. Det blir en del spill och då
hade till och med Jason svårt att inte börja på nacken och nappa åt sig av det ned-

fallna. Så småningom blir det dags att stå
still i ringen medan domaren gör enskilda
bedömningar och då kommer lilla pipleksaken fram. Jag har mumlat många fula
eder över det fenomenet också. Man är
förberedd för man vet att eländet som regel inträffar, men överrumplas i alla fall.
Jason hade ett mål i livet och det var att
ständigt förbättra sitt personliga rekord i
snabbhet att mörda pipleksaker. Kul i utställningsringen när man är i nal! INTE!
Tillbaka till sin ”plats” utanför ringen, lite
diskret vid sidan om, kan man nu roa sig
med att lyssna till alla dem som vet mycket bättre än domaren som är professionell.
Då kommer nästa chockerande uttalande.
”Nr XX vann, för han/hon känner domaren”! Detta sista är det mest upprörande
av allt. Är det verkligen så? Är det besvikelse över egen förlust, avundsjuka eller
missunnsamhet som får utställare att uttala sig så? För det är väl inte sant? Det
nns väl ingen domare med självaktning
som skulle sänka sig så lågt? När man
börjar ställa frågor om detta möts man av
oförstående och alla tillfrågade utställare
har nypolerad gloria. Vad säger domarna?
Det återkommer jag till i nästa nummer
av Strävaren. Tyvärr går det redan mycket tråkiga rykten inför året rasspecial i
Gränna. Jag ska göra allt jag kan för att
sanningen ska komma fram. Ni som tänker ställa ut, gör det. Ju större urval som
visas desto bättre blir resultatet. Själv har
jag ingen hund att ta med, men vem vet,
kanske grabben med ”glada öron” är med
och gör stilig entré i ”Kom som Du är”!
Väl mött i Gränna!

Christina Boberg, redaktör
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Min bästa kompis
Tjenare, Cosmo här. Ni har läst om mina
äventyr tidigare här i Strävaren men idag
tänkte jag berätta om mig och min na
kompis Archie.
Tillsammans gör vi allt för att hålla iordning på vår hemmagård Friluftstaden här
i Malmö. Friluftstaden är ganska stort,
det täcker in hela Ribban, större delen av
Västra hamnen samt delvis Limhamn – efter noga överväganden har vi faktiskt bestämt oss för att Falsterbo kan ingå här
också. Vad gör vi då här? Som sagt, vi håller koll – det är ju en av våra absolut viktigaste uppgifter här i livet – koll på att allt
går korrekt till i vårt område, att rätt två
– respektive fyrbeningar vistas på ett inte
alltför avvikande sätt här, vi säger till dem
på skarpen om något avviker. Här har faktiskt Archie en fördel, hans hus täcker in
nästa hela Köpenhamnsvägen och där, där
händer det grejer hela tiden så jag gillar
jättemycket att vara hemma hos honom.
Som sagt, vi trivs väldigt bra med varandra (dåligt in ytande kan jag höra någon
viska ibland) men en bra form av terrierbalans har vi, Archie och jag. Med tiden
har vi även kommit att dela våra respektive ”hatobjekt” vilket gör att vi hela tiden

vidgar våra vyer, personlig utveckling tror
jag man kallar det för hos tvåbeningarna.
Vet ni vad vi inte gillar? Kinesisk kamphund, Shar Pei

Vi har enats om att de hamnar överst
på listan och vi ägnar dagligen en hel del
kraft på att försöka få dem att försvinna,
än så länge utan något bestående resultat
– ja utom för tvåbeningarna då som pratar om blocket, där kan man tydligen sälja saker m m billigt. Näst överst på listan
är jag ganska stolt över – fast matte säger
att jag är pinsam – men jag har lärt Archie
allt han vet om detta – Permobiler.
Fin- na grejer att köra bort tycker jag.

10

Ett annat perfekt samarbete vi har,
Archie och jag, är min favoritgrej Bollen.
Jag jagar bollen och Archie jagar mig.
Mysigast har vi ändå när vi får vara tillsammans på Ribban. Vi har kommit på att
det är extra gott dagar efter att det har
blåst – vilket det ju gör ganska mycket,
dumt för det jag älskar näst mest – frisbeen – men förlåtet, för då, då förstår ni
händer det n grejer på stranden – mysig tång samlas med supergoda dofter
mmmmmm…
Då gäller det att vara där UTAN matte som bara tjatar om badkar och annat
otrevligt. Archie och jag njuter fullt ut en
sådan dag, han och jag i himmelska dofter – vad är det som är så svårt att förstå?
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Hej på er.
Då var det dags igen att få till några rader till tidningen. Sedan förra numret så
har vi hunnit med en hel del. Jag har varit
hos Mamma Honey, Nina, Fia och Mimmi
i Karlskoga. Brorsan lämnade jag hemma
hos husse. Sedan har även Mamma Honey
och Nina varit nere och hälsat på hos oss.

Lite vinter har vi hunnit med att ha
ute vid torpet. Husse mätte en dag upp
snödjupet till hela 25 cm. Tur att vi har
långa ben så vi tar oss fram. Matte muttrar en hel del om att det faktiskt var bättre när det var snö ute även om hon älskar
att våren nästan är här. Vi har nämligen
haft en stor grävmaskin som har grävt
massor vid torpet. Det är gegga överallt.
Matte och husse pratar om ett stort inköp
av frön så att det fort börjar växa gräs och
blommor igen.

Inte får vi någon lugn och ro i Skänninge
heller. Matte och husse röjer runt och kastar en massa saker dom samlat på sig. Vi
längtar till sommaren för då har dom lovat
att det skall bli lite lugnare.
Promenerande har vi i alla fall hunnit
med också. Roligast är det när vi hittar
spår efter jägarna. Att det kan lukta så
gott och vara så spännande att lukta på
rådjusrblod. Vi kanske skulle at och gå någon spårkurs.

12

Nu skall vi fara ner till torpet och sova
över där nere i natt. Imorgon åker vi med
matte upp till Nina och dom andra. Det
skall bli kul.

&
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deoskärm: Kvinnor sover bättre om de har
en hund i sängen. Jovisst är det så!
Hamlet älskar att tokspringa på gräsmattan när han kommer ut på landet.
Ibland blir frestelsen för stor och han försvinner ut genom staketet till skogen för
att spåra vildsvin, rådjur eller harar. Det
längsta han hittills varit försvunnen är 20
minuter. Ingen idé att ge sig ut och leta efter honom eftersom han hinner över hela
skogen på nolltid. Bättre stå kvar och invänta honom vid återkomsten då han ser
ut att tänka: har du också varit ute och
sprungit?

Hamlet och Hamlets Matte
Nu har vi bott hos Hamlet ett halvår.
Mycket snabbt lärde han sig vem som bestämde. Han tror alltså att det är han som
är ockledaren. Han är jordens snällaste
och tillgivnaste hund. Han skäller mycket
sällan. Dock nns det en brist: han känner
att han måste döda alla andra hanhundar,
oavsett storlek. Då skäller han inte, men
tjuter och morrar ljudligt. Det blir lite pinsamt när man promenerar på Östermalm
och i Liljansskogen. Husse går nämligen
en lång promenad varje förmiddag och
måste dra iväg omvägar när Hamlet ser
annan hund. Hamlet älskar människor,
vill ständigt sitta i knä och är extra vänlig
mot våra gäster. Till och med små barn får
klappa honom. Och han anfaller varken
joggare eller hästar. Efter 2 timmar hos
oss lärde han sig att man sover i sängar,
tigger kaffebröd och undviker hundmat.
På tal om sängar. Husse var hos ögonläkare. I väntrummet stod det på en stor vi-

När Husse och Hamlet går i Liljansskogen
har de hittat en stor virkad tavla på ett
staket vid GIH-badet (Ge Järnet) och en
annan lite längre bort där det står Lugn
bara Lugn. Förmodligen samma handarbetsskickliga människa som tidigare virkade en dyna till busshållplatsen
på Karlavägen och kläder till statyerna i
allén. Det nns även virkade armband på
lyktstolparna.
Ibland får Hamlet följa med Husse till kontoret då intar han den bästa direktörsstolen och försjunker i eftermiddagsslummer.
Vid sista promenaden på nattakröken
går Husse och Hamlet en runda bort mot
Villagatan. Polska ambassaden står tydligen tom just nu och i stället för ambassadören har stället intagits av ett harpar
som äter gräsmatta på nätterna.
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Det tycker Hamlet är rysligt intressant och skulle väldigt gärna vara lös så
att han ck motionera de små djuren.
Kaninerna i Humlegården är inte lika intressanta. Däremot tycker han om gräsänderna i Södertälje som Matte och Husse på
bästa pensionärsvis matar vissa lördagar.
Dock får han sitta i bilen eftersom de närgångna fjäderfäna nyps.
Hamlet är en mycket snäll och tålig hund.
Matte har börjat dra av honom pälsen. På
en månad efter besöket i Karlskoga i januari växte den vansinnigt. Matte är inte så
duktig och snabb trimmare så vi tar en liten bit hund i taget. Två öron tog nästan
två timmar. Man märker att Hamlet har
varit utställningshund i 2,5 år innan han
ck tag i oss. Han kan stå hur länge som
helst på bordet alldeles stilla. Inget morrande eller nafsande. Det blir Matte som
tröttnar först. Tack snälla Pia för att du
lärde honom att det är bra att bli trimmad
och gå nt i utställningskoppel.
Nu gäller det bara att få bort aggressionerna mot andra hanhundar. Är det någon som har något bra tips???? Mottages
tacksamt.
Nu önskar vi alla Strävisar och Hussar
och Mattar en riktigt skön och solig vår.
Glöm inte att boka in helgen 24 – 25 augusti för klubbens 40-årsjubileum och utställning i Gränna.

Hamlet och Hamlets Matte och Husse
vill gärna träffa så många som möjligt.

Vid pennan Hamlets Matte

Väl värt att tänka på!
Sedan 2010 nns det ett krav att hundar antingen ska vara ”bältade” eller transporteras i en bur. Många slarvar med detta. Lösa djur (eller föremål) kan slungas fram som
projektiler vid häftiga inbromsningar eller kollisioner.
Detta har större betydelse ju högre fart du färdas i eftersom energin ökar med kvadraten på hastigheten.
Enligt de beräkningar som publicerats av NTF får man följande effekt.
Om hunden väger 10 kg så får vi en ekvivalent vikt vid kollision i storleksordningen
400 kg vid 50 km/tim och 1600 kg vid 100 km/tim.
Bötesbeloppet är för närvarande 2 250:-
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I Strävaren nr 3 1993 publicerades det ett klipp från Hundkalendern 1981.
Artikeln är skriven av journalisten och fotografen Gunnar Lindgren. Tyvärr så är
trycket i tidningen såpass dåligt att bilderna inte går att använda här. I stället har jag
använt mig av bilder från lmen om bärgningen av Riksvasa. Bilderna här är därför av
den i artikeln omtalade hundens mormor, Filmen är tillgängig på internet.
http://www. lmarkivet.se/movies/bargningen-av-rikswasa-ett-dykaraventyr/

Lovely dyker med våtdräkt
och tuber!
Världens enda hund som dyker med
lufttub heter Lovely, strävhårig foxterrier fem år gammal. Husse är dykare Sven
Nahlin som kanske är mest känd för sin
dykarskola för synskadade. Jag träffade ”Lavvan” och Sven i hans dykshop i
Fredhäll, Stockholm.
Finns det verkligen ingen mer hund i
världen som kan dyka med tub?
Nej, jag känner inte till någon mer så hon
är nog den enda. Men först var hon inte.
Hennes mormor, som också hette Lovely,
var världens första, svarar Sven
Lovely den första blev hela l7 år gammal.
-Så gammal blir man om man dyker, fortsätter Sven med glimten i ögat. Hon var
den bästa dykaren av de två. Hon var heltokig i vatten och kunde dyka ända ned till
åtta meter djupt.
Hur kom du på iden?
Lovely I var ju helgalen i vatten och när
jag dök ville hon komma efter . Oftast var

jag tvungen att låsa in henne men en gång
var hon med i båten då jag dök. Hon hoppade förstås efter och försökte dyka ned till
mig. Hon höll på att drunkna och svalde
massor med vatten. Jag lyckades få liv i
henne och tänkte att det här gör hon inte
om. När jag dök igen var hon givetvis i och
livräddningsproceduren började på nytt.
Då ck jag iden med dykarutrustning till
henne.
Sven kontaktade den välkände havsforskaren Jaques Costeau på Oceanogra ska
institutet i Paris och frågade om de kunde konstruera en dykarutrustning för en
liten hund. Costeau tände på förslaget och
gjorde utrustningen. I stor t är det samma
utrustning som Lovely Il använder . Sven
har bara fått göra mindre justeringar. De
var inte riktigt lika stora.
Utrustningen består av en våtdräkt med
hål för svansen och över den är en aluminiumväst placerad. På den sitter en enkilos lufttub med en regulator som anpassar lufttrycket så det passar en hund.
Huvudet täcks av en plexiglasmask med
två gummitätningar varav en är för extra
säkerhet. Från regulatorn till masken går
två luftslangar, en för inandning och en för
utandning.
.Först provade jag en vanlig utandningsventil frampå masken men Lovely blev irriterad av bubblorna utanför plexiglaset
och slog med framtassen efter dem. Det
löste vi genom att placera utandningsventilen uppe vid regulatorn, förklarar Sven.
Utrustningen väger fem kilo, en ansenlig
vikt för en så liten hund, men i vattnet väger den praktiskt taget ingenting.
Sven tycker att strävhåriga foxterriers
är synnerligen lättlärda. Friska och sunda är de också.
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-Lovely I var inte sjuk en dag och även
hennes dotterdotter har varit frisk. De har
varit väldigt na kompisar att ha med sig
ut på jobb.
Att Lavvan är en trevlig hund kan verkligen intygas. Spänstig är hon också.
Lavvan hoppade lätt 1,5 meter upp i famnen på mig när jag prata de med Sven.
Lavvan är inte samma vattendåre som
sin mormor. Hon kastar sig inte i utan vidare. Jag får dyka i först så kommer hon
efter . Hon dyker inte lika djupt, max fyra
meter.
Både Lovely I och Il är uppfödda av Alice
Jakobsson, Fokus kennel, Ösmo. Lovely Il
ck för två år sedan fem valpar som givetvis alla ck namn som har anknytning till
vatten . Poseidon och Afrodite heter två.
Den rundaste ck namnet Plums förstås.
De dykande hundarna har under åren
blivit attraktiva objekt för press och
TV världen över. När man ck reda på
att Lovely I 1 kunde dyka med tub så
blev det förstanyhet i ”Aktuellt” . Vidare
har de varit med i amerikansk TV och just
nu har Lavvan och Sven varit med i tyska
tidningar.
Jag har fått erbjudan de om att uppträda i USA med ”Världens enda dykande
hund” men hon är ingen cirkushund utan
en vanlig jycke som jag har till sällskap,
säger Sven.
Men en gång uppträdde Lovely I på en
akvarieutställning. Där dök hon sex gånger om dagen i en bassäng utan utrustning.
Hon skulle försöka fånga en levande löja.

Oftast fångade hon löjan till publikens
förnöjelse.
Hur ofta är Lavvan med och dyker?
-Hon dyker bara på sommaren då det är
varmt i vattnet. Hon är med någon gång i
veckan och mest på lördagar och söndagar
när man kan dyka mer på lek.
Sven vill poängtera att man inte har någon praktisk nytta av en hund un- der
vatten.
På grund av masken kan hon exempelvis
inte jaga sk. Men hon tycker det är kul
och en skojig grej tycker också jag att det
är, avslutar Sven.

Denna kommentaren fanns i Strävaren.
”Plums som det skrivs om i texten var
min, han var inregistrerad som Plums och
vi kallade honom inget annat än Plums.
Han älskade vatten, kastade sig i sjön
och gav sig ut på en Simtur. Men inte förrän han hade blivit champion, för alla vet
ju att en n utställningshund inte får bada
i sjön före trimmning och utställning.
Han blev nästan 13 år.
Barnbadkaret stod i trädgården hela
sommaren fyllt med vatten. Efter varje
promenad eller biltur badade han.
Matte till Plums, Birgitta Lundell”
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Hundar i naturen
Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda
vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora.
Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår
av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att
hundar ska hindras från att springa lösa i
marker där det nns vilt.
Naturvårdsverkets tolkning av lagen
är att om en hund ska hindras från att
springa lös måste den i de allra esta fall
hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst
någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” nns däremot
inte i lagstiftningen förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.
Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den
mest känsliga tiden när djuren får sina
ungar. De marker som lagen syftar på är
praktiskt taget all naturmark, även större
parker och liknande.
• Lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)
• Rennäringslagen (1971:437)

Om hunden inte går att fånga riskerar
den att bli skjuten. En hundägare har
ett strikt ansvar att hunden inte orsaker
”skador eller avsevärd olägenheter”. Det
gäller inte bara vilt utan även till exempel betande tamdjur. Även en hund som
inte biter djuren, utan bara jagar dem i
en hage, är ett exempel på en skada eller
olägenhet.
I ett område där renskötsel bedrivs ska
hundar, som inte används i renskötseln,
kopplas. Detta gäller också när renar yttas. Denna regel nns i rennäringslagen.
Här nns ett koppeltvång (”hållas i band”).

Kopplingstvång i nationalparker
I vissa fall gäller absolut kopplingstvång.
Då nns inget utrymme för egna tolkningar av lagen. I nationalparker gäller att
hund ska vara kopplad. I vissa nationalparker tillåts inte hundar alls.
Alla nationalparker har regler, så kallade
föreskrifter, där du kan läsa vad som gäller
i just det området. På Naturvårdsverkets
webbplats kan du hitta de föreskrifter som
gäller i Sveriges olika nationalparker.

I naturreservat

Full kontroll även annan tid
Även annan tid på året måste hunden
hållas under sådan tillsyn att den hindras
från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att
du kan stoppa den eller kalla in den om
den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan
det ska hunden gå i koppel eller i lina. En
lösspringande hund i naturen får kopplas
av en jakträttshavare. Det är ofta markägaren, eller någon som företräder henne eller honom.

I de esta naturreservat gäller kopplingstvång. I naturreservat med känsligt
djurliv eller många besökare är det oftast
så. Se informationsskylten vid entrén till
naturreservatet eller fråga din länsstyrelse eller kommun.
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Lokala och regionala beslut om
kopplingstvång
Länsstyrelsen kan besluta om kopplingstvång med stöd av jaktförordningen. Beslutet kan gälla såväl under tiden 1
mars - 20 augusti som annan tid på året.
Kopplingstvång gäller till exempel i en
stor del av Östersjökustens skärgård.
Kommunen kan också införa lokala regler om exempelvis kopplingstvång och
hundförbud. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Närmare
information om vad som gäller just i din
kommun kan du få från kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd.

Hundägarens ansvar
Hundägare har så kallat ”strikt ansvar”
för sin hund. Det innebär att du till och
med kan hållas ansvarig för skada som
hunden orsakar även om någon annan
har hand om den. I ansvaret ingår också
att känna till vilka lagar och regler som
gäller.

Så här tar du bort en
fästing steg för steg

1.

2.
3.
4.

Ta tag om fästingen med en fästingborttagare eller med en pincett
och dra rakt upp.
Ta tag om fästingen så nära munnen på den som möjligt
Dra sedan försiktigt rakt ut
Efteråt kan du tvätta såret med
tvål och vatten och/eller med desinfektionsvätska

Om en del av fästingen ﬁnns kvar i såret

Du kan försöka ta bort resterna av fästingen med nål och pincett. Detta är dock
inte nödvändigt då det inte ökar risken
för infektionssmitta.
Myter och huskurer som du bör undvika

•

•

Undvik att smörja (så som med
smör, olja och bensin) eller att klämma på fästingen. Detta kan göra att
smittoämnen som fästingen har utsöndras lättare in i kroppen.
Fästingar ska inte vridas loss

Källa fasting.nu.
Jason i Söderåsens Nationalpark.
Foto: Jan Boberg
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