Hej alla medlemmar!
Sensommaren börjar så smått övergå i
höst. Vår rasspecial har som vanligt varit i slutet på augusti med jubileum och
all vad där hör till. Vår utställning samlade en hel del na hundar med trevliga
ägare och handlers. Helgen blev sammanlagt väldigt lyckad, dessutom med sol och
vackert väder.
TACK ALLA NI SOM KOM
VI SYNS NÄSTA ÅR IGEN
Årsmötet gick också av stapeln och där
ck jag äran att företräda klubben som
ordförande det kommande året. Vi i styrelsen har mycket att jobba med under
närmaste tiden och bland det tyngsta uppdragen är att hitta en ny redaktör till strävaren, TUFFT! Så kan Du eller känner
Du någon som kan och vill ta över efter
Christina så är Ni välkomna att höra av
Er till någon av oss i styrelsen.

En annan sak som diskuterades på mötet var
våra hundars hälsa, något som styrelsen tillsammans
med
våra
uppfödare kommer att
arbeta med den närmaste tiden för att hitta ett
gemensamt förhållningssätt.
En klubb är ju inget utan sina medlemmar så jag vill gärna att Ni hör av Er om
Ni har frågor och funderingar, det kan
röra klubben, rasen eller bara hund i
största allmänhet.
En dialog mellan medlemmar och styrelse är ju ett måste för att utveckla klubben,
så som sagt hör gärna av Er!
Tills vi hörs igen
Voffvoff

Lars Bergman
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Redaktörens rader.
Länge sedan Ni ck ett nytt
exemplar av Strävaren,
men nu är äntligen dubbelnumret 2/3 färdigt. Det är
med tungt hjärta som jag
skriver dessa rader eftersom det bara blir en gång
till. Hälsan rår ingen på.
Man vill så mycket, men
när krafterna inte räcker till
måste man tacka för sig. Jag
kan inte tänka mig att lämna ifrån mig
något som inte är fullgott och därför är beslutet inte förhandlingsbart. Sommaren
är nu förbi och idag när jag skriver dessa
rader känns det som om hösten har kommit. Grått, blåsigt och med regn som kommer på tvärs. Vi hade förmånen att kunna
delta i klubbens 40-årsjubileum i Gränna.
Lördagens aktivitet var i klubbens egen
regi vilket var uppskattat av deltagarna, sedan följde årsmöte och middag på
Grenna Hotell. Söndag utställning med
många hundar bedömda av Dodo Sandahl.
Mer än trötta, var min man och jag tacksamma över att inte ha planerat att köra
hem på kvällen. Nästan, som tradition, intog vi middag nere i Gränna hamn tillsammans med andra medlemmar i klubben.
Tack Lasse Thermenius för de goda historierna, som gav oss glada skratt. Dagarna,
veckorna går fort och fortfarande har vi
förmånen att bli anförtrodda några hundar, som gästar oss för längre eller kortare tid. Fascineras varje gång över hur
olika de är, stora personligheter med så
olika vanor/ovanor, som deras älskade
mattar och hussar lärt dem. Underbart

att få uppleva hur väl omhändertagna våra bästa vänner
blir. Jag gör lite dagboksanteckningar, så kanske en dag
det kan bli något nerskrivet
att dela med sig av. Jag lovade en fortsättning på mina
och andras upplevelser i och
utanför utställningsringen. Det
har framkommit mer, som gör att
det inte kommer med förrän i nästa
nummer. I detta nummer presenteras styrelsen för verksamhetsåret 2019 – 2020.
Jag önskar dem lycka till med sitt arbete. Det nns också annonser bl a en efter
ny redaktör, som kan ta över efter mig och
Jan. Jag har tidigare sagt att vi hjälper till
så gott vi kan under en övergångsperiod
om efterträdaren så önskar. En annan annons är över de produkter som säljs till förmån för klubbens kassa. Den 15 november
är det manusstopp för Strävaren 4/2019,
det sista numret som lämnar oss på persikovägen. Skicka in Era bidrag i god tid
och för Er som ska annonsera, tänk på att
annonsen ska vara betald senast den 15
november. Jag önskar Er alla en n höst.
Christina, redaktör med Rufus som
är vår assistent för närvarande.

Medlemsnummer!!!!!

Alla klubbens medlemmar har ett nummer i vårt register. Medlemsnumret står 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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Registrerade valpkullar 2019.03.04 – 2019.09.13
Kennel North Fox´s
BeritHansson

2 + 1 f. 2019.02.26
e.SE54320/2016 Crowfox Top Gun
u.SE31311/2014 North Fox´s Mollie Mcquire

Kennel Foxtan´s
Zoltan Sabo

0 + 2 f. 2019.03.15
e. SE35066/2018 Foxtaan´s Son of a Bitch
u. SE51751/2012 Foxtan´s True Vision

Kennel Crispy
Agneta Åström

4 + 0 2019.04.16
e. SE26502/2019 Louline Repercussion at Random
u. SE57296/2016 Sky Hawk at Eskwyre

Kennel Crowfox
Gunvor Petersson

3 + 1 2019.05.11
e. FI22711/15 Wannabe Tucci
u. SE18246/2015 Crowfox Isadora Duncan

Kennel Syoori´s
Ritha Wernersson

2 + 3 2019.05.25
e. SE48580/20018 Syoori´s Center
u. SE18743/2015 Syoori´s Aimiee

Kennel Crispy
Agneta Åström

3 + 3 2019.06.10
e. SE26502/2019 Louline Repercussion at Random
u. SE13506/2015 Crispy Pretty Perfect

Skänkta medlemskap
Från
Kennel Crispy
Agneta Åström

Till
Kristina Wennerholm, Vallda

Kennel Crowfox
Gunvor Petersson

Marie Forsberg, Visby
Kerstin Gustafsson, Sala
Lena Savolainen, Gällivare

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!
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Kära medlemmar.
Vid årsmötet i Gränna 24/8 lämnade jag
mitt uppdrag som ordförande i Strävhåriga
Foxterrierklubben. Jag vill tacka alla, gamla som nya, medlemmar som uppskattat mitt
arbete under mina sju år som ordförande och
samtidigt önskar jag Lars Bergman, ny ordförande, lycka till med uppdraget i klubben.

Ann-Charlotte Reventberg

4

Till salu!
Klubben har följande produkter till försäljning:
Raskompendium 100:-/st
Kalender för 2020 100:-/st
Nyckelring 3,5 cm diam. 50:-/st
Klisterdekal 13 x13 cm 10:-/st
Tygmärke 5 cm diam. 25:/st
Brosch 2 cm diam 25:- st
Vill Du köpa någon/några av dessa saker gör så här:
Sätt in beloppet Du handlar för på Foxterrier SHB cl nr 6875 konto 916645088, ange
namn och/eller medlemsnummer som inbetalare.
SAMTIDIGT skickar Du mail till stravaren@boberg.nu med uppgift om vilka produkter Du köpt samt adress.
Har Du några frågor, hör av Dig till undertecknad på tel 0431-25937 eller mail som
ovan.
Christina, redaktör
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Så var det dags igen.
Hundutställning, ja ni vet hur det är.
Man trimmar och tror att man är klar och
när hunden kommer ut i dagsljuset så ser
man…. Ner i trimrummet igen. Så har jag
hållit på nu några veckor och i lördags den
23 februari var det dags.
Det är Fia, snart 11 år, som ska ställas
ut. Hon tycker fortfarande det är roligt att
visa upp sig på utställning.
Att bli bästa foxterrierveteran är ju oftast inte så svårt. Inte denna gång heller.
Hon var dessutom enda foxterrier så det
blev BIR också.
I nalerna blev hon BIG-3 och sen tog
hon veteran-BISet. Min duktiga icka!

Arrangörerna hade tänkt till lite extra
så Fia hon vann ett gott tuggben, som hon
till allas förtjusning tog hand om redan i
utställningsringen.
Väl hemma ck hon gnaga ordentligt på
det.
Hälsningar till er alla
/christina och Fia, Kinconly Diamond.

Vi var i Forshaga på Värmland kennelklubbs utställning den 4 maj. 11-åriga Fia
blev förutom Bir även 1:a i grupp 3,terrier.
Och bästa veteran.
I nalerna blev hon BIS 3a i veteran nalen och oplacerad i BISet. Men vi är så
nöjda med placeringen.
Hälsningar christina
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Nationella dagen den 19 oktober ﬁras på följande platser
Karlskoga.

Samling hos Christina Larsson, Noravägen 55 kl. 10.30 för promenad samt ka hos
Christina. Frågor? Kontakta Christina på tel. 073 668 203 0
Lund.

Samling på Arenans utomhusparkering kl 11.00 för gemensam promenad. Mer info
kommer i rasklubbens Fb-grupp.
Stockholm.

Samling kl.12.00 vid Karl den XII:s staty i Kungsträdgården för gemensam stadsvandring till Humlegården. Tag gärna med kaffekorg. Ingen anm. Behövs. Hoppas på stor
uppslutning. Väl mött hälsar Ylva Östfeldt, tyvärr bortrest den dagen.
Väjern – 14 mil norr om Göteborg.

Välkomna till vackra Bohuslän och Väjern. Samling kl 11.00 utanför ortens enda pizzeria. Vi går en tipspromenad på bryggor och bland sjöbodar. Därefter äter vi något på
pizzerian, tar lite lotter, där behållningen tillfaller klubben och umgås. För info och anmälan ring Rita Wernersson 073 064 592 3. Anm. Senast den 15 oktober.
Fler arrangemang kan komma att ske. De annonseras i så fall i klubbens Fb-grupp

Välkomna!
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Är strävhårig foxterrier rätt
ras för mig?

Samtidigt i skrivande stund säger Leif
GW Persson från morgonprogram i TV –
” som en ilsken terrier”. Men andra säger,
du får en god och glad vän, du blir alltid
välkomnad när du kommer hem. Ska man
köpa valp, tik eller hane? Fodervärd?
Hinner jag med hund, har jag tid? Väntar
ett tag, funderar och tänker. Måste landa
i min pension. Vänta inte för länge sa en
man i Gränna.
Jag ck kontakt med era uppfödare i
Gränna, i de trakter jag rör mig i. För i
Skövde nns inga foxar vad jag sett. Men
snart så nns det kanske.
Euraisern Fannys matte Berit har också
lovat att ställa upp som hundvakt om jag
får för mig att resa bort. Då kommer nästa
fråga. Passar tiken Fanny ihop med min
hund? Hur det är att ha terrier, kommer
jag kunna svara på när jag blivit ägare av
en sådan sort.
Men ett är säkert, efter helgen i Gränna
är jag inte avskräckt att skaffa en
foxterrier.
Skövde den första september även min
första pensionärsdag.
Hälsningar Elisabeth Carlbo Skövde

Nu när jag blir pensionär kanske det kan
bli verklighet att skaffa hund. Har funderat på det i era år och jag beslöt mig att ta
reda på mer om rasen. Jag har haft strävhårig tax i omgångar. Började aktivt söka
svar på mina frågor något år innan 65.

Jag åkte tillsammans med min väninna,
hon med Eurasiern, till hundutställning i
Lidköping 2018. Där fanns tre strävhåriga foxar. Rita Wernersson med två hundar och en äldre man som tävlade i seniorklassen med sin hund. Rita hade kennel
och tiken skulle få valpar. Får jag komma
och titta? Jag det får du, sa Rita. Reste
till Lysekil, när jag och Rita hade tid. Det
blev redan då valparna bara var två dagar
gamla. Tur var väl det.
Sen blev jag medlem i strävhåriga foxterrierklubbens facebookgrupp. Då ck
jag kontakt med Christina Boberg och
kunde ställa många frågor. Tänkte att,
ännu er svar får jag om jag blir medlem i Strävhåriga foxterrierklubben. Sagt
och gjort och nu kan jag läsa och läsa om
rasen.
Jag är en aktiv person som gör många roliga saker, kan man ha hund då? Är det
bra att ha en aktiv hund om man själv är
aktiv? Många ”goda vänner” varnar, nej
inte en foxterrier. De är si och de är så.

8

Strävhåriga Foxterrierklubbens inoﬃciella utställning
i Gränna 25:e augusti 2019.
Domare: Dodo Sandahl, Sverige

BIS Nr 14. USCH SEUCH Louline Repercussion at Random. SE26502/2019.
BIM Nr 18. Foxtan´s love is for Suckers SE56819/2018.

Utställningsresultat och kritik.
Bedömningsklass utom tävlan.
Hanar.
1. Foxtan´s Bark at the Moon SE35067/2018.

Rejäl hane m. långt huvud, mörka, vackra ögon, stand öron, ganska bra hals, stram
rygg, högt ansatt, glad svans, välformad,
aningen lång kropp, härlig benstomme o
pals. Rör sig typiskt. Trevligt temperament. Plac 2.
2. Fox on the rocks Fantom. S11682/2007.

13-åring I n form för åldern, långt huvud m markerade okbågar, välplacerade öron, stark, lite kort hals, utm. kropp
o högt ansatt svans, kastrerad o klippt så
pälsen är svårbedömd, stora välskötta tänder. Trevligt temperament. Plac. 3
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3. Läckerbitens Lipton SE55570/2014.

Elegant hane, ädelt huvud, välburna öron,
ganska bra hals, stram rygg, högt ansatt,
glad svans, borde ha lite mer massa o volym i kroppen, välvinklad bak, härligt sträv
päls. Rör sig typiskt. Trevligt temperament.
Plac 1.

Tikar.
4. Crispy Attitude SE7378/2017.

Utm. storlek, tilltalande feminin tik m
långt vackert huvud utm uttryck. Snygg
topline, högt ansatt svans, kompakt välformad kropp, bra päls. Rör sig parallellt och
fritt. Snyggt visad. Plac. 1.

Valpklass 4 – 6 månader.
Hanar.
5. Utgår.
Tikar.
6. Foxtan´s Wild Flower SE26719/2019 .

5 månader, bedårande söt tikvalp, långt
välskuret huvud m n blick. Utm front,
snygg hals o topline, högt ansatt svans, härlig kropp för åldern, mkt lovande päls. Rör
sig utm för en så ung, en riktig liten ärta.

Junioklass – Hanar
7. Utgår
8. Syooris Center SE48580/2018.

Rejäl hane. Byggd på långa linjer, maskulint huvud som borde vara lite mer elegant,
härlig hals, benstomme, välvinklad bak,
bra djup i kroppen för åldern aningen lång i
länden. Snygg svans. Rör sig utmärkt, sträv
ginger/white i gra trim. Fint visad. Hp.
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Unghundsklass - Hanar
9. Gold Toth Abraham SE29369/2018.

Utm storlek, långt välbyggt huvud m na
öron o vaket uttryck, härligt stram rygg
m bästa sortens svansansättning. Snygg
svans, utm djup i kroppen men kunde vara
lite kortare. Rör sig temperamentsfullt med
stil. Härlig päls, nt trim. Välvisad. Hp.

Öppen klass – Hanar
10. Asterix SE19898/2016.

Utm storlek, långt huvud, lite rund i skallen, starkt nosparti, lite tung i skallen, välansatta lite lätta öron, utm hals o rygg o
svansansättning, kompakt, djup kropp.
Härlig päls o färg i nt trim. Rör sig ganska
väl men borde ha lite mer driv. Plac. 2

11. Jollyfox Next in Line SE30891/2016.

Elegant hund m ytterst välburna öron o
utm uttryck. Utm hals, markerad manke,
lång i länden vilket också påverkar stramheten när han går, högt ansatt snygg svans.
Rör sig energiskt men lite trång. Välvisad.
Härlig päls o trim. Plac. 1. Hp.

Championklass – Hanar.
12. SE DK UCH Crispy Sparkling Flash
SE32263/2016.

Bra storlek, kompakt maskulin hane, bra
huvud. Utm uttryck, härlig hals o topline,
högt ansatt snygg svans. Mkt hund bakom
svansen. Utm sträv päls i n trim. Rör sig
med härlig svung från sidan. Välvisad. Plac.
2. Hp. Bhkl 2.
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13. SEUCH JUNV Jollyfox Top of the Line.
SE44892/2017.

Maskulin, långt välskuret huvud o utm uttryck, n topline o högt ansatt svans, moderat vinklad runt om. Utm välkroppad.
Härlig päls, n form. Rör sig väl men behöver tighta upp fronten. Plac. 3. Hp Bhkl 3.

14. USCH SEUCH Louline Repercussion at
Random. SE26502/2019.

Utm storlek. Härligt välbalanserad hane
med elegant långt huvud med na proportioner, välformade ögon o perfekt burna
öron. Tilltalande outline med högt ansatt
svans o mkt hund bakol svansen. Härlig
päls i bästa trim. Rör sig parallellt o fritt.
Välvisad. Plac. 1, Hp. Bhkl 1.

Veteranklass – Hanar.
15. C.I.B.SE,F,N,DKUCH,SEVV-17 NO VV17,18 Nord VV-18 Ferrostar Don Corleone
SE59591/2009.

10-åring i mkt n form, fortfarande elegant i huvudet, välskötta tänder, härlig outline. Rör sig som en ung pojke. Utm sträv
päls i nt trim, en eloge till sin äagre. Plac
1. Hp, Bhkl 4. Bästa veteran.
16. Utgår.

Juniorklass tikar.
17. Ferrostar Eileen Eden SE46729/2018.

Kompakt tik av utm storlek, långt välformat huvud med bra uttryck o na detaljer.
Utm hals o topline, högt ansatt svans, välkroppad. Rör sig parallell o typiskt. Trevligt
visad. Plac 2. Hp. Btkl 4
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18. Foxtan´s love is for Suckers
SE56819/2018.

Ytterst feminine med elegant huvud med
parallella linjer, vacker hals, djup kropp
som ännu kan fylla ut något, högt ansatt
svans med bra hylla. Rör sig balanserat,
härlig päls i utm trim. Välvisad. Plac. 1. Hp.
Btkl 1. BIM. Bästa junior.

Unghundsklass – Tikar
19. Quicken´s Ginger Princess
SE14072/2018.

Utm storlek, kompalt tik I hard condition.
Bra huvud o uttryck härlig hals o topline,
högt ansatt svans. Väl utfylld front, välvinklad bak, Ginger/white sträv päls. Rör
sig parallellt o energiskt. Väl visad. Plac.1.
Hp. Btkl 2

Öppen klass – Tikar.
20. Deltog ej.
21. Skånefox Greta Stave SE35052/2016.

Kraftfull tik av bra storlek, långt huvud
som borde vara ädlare i skallen, välburna
öron, framskjuten skuldra+ övervikt gör att
halsen blir kortare, bra rygg o svansansättning. Rör sig parallellt men lite kort. Bra
päls. Trevligt visad. Plac. 1

Championklass – Tikar
22. SEUCH Jollyfox Hot Stuﬀ On Line
SE30893/2016.

Imponerande tik, som ger intryck av stor
arbetskapacitet, långtvackert huvud, utm
uttryck, Snygg outline, härligt bett, välmusklat bakställ, mkt sträv pals I bästa
condition. Rör sig pondus. Välvisad. Plac.1.
Hp. Btkl 3.
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23. SEUCH Jollyfox power on Line
SE61755/2012.

Långt huvud som borde vara elegantare I
skallen, välburna öron, bra topline, svansansättning men intrycket störs av at thon
bär för mkt hull o inte är I bästa pälskondition. Rör sig ganska väl men ser lite tung
ut. Plac. 4

24. SEUCH Läckerbiten´s Fabulous
SE27269/2017.

Feminin av bra storlek, långt huvud, lite
lätta öron, härlig hals, topline o svansansättning, bra hylla, välvinklad runt om,
utm sträv päls i n trim, rör sig väl. Trevligt
visad. Plac 2.

25. SEUCH Syooris Aimiee SE18743/2015.

Bra storlek, välbyggd tik med långt huvud
o bra uttryck. Utm topline, står o går i balans. Kompakt kropp men för dagen i lite
högt hull vilket ger ett tungt intryck, grävlingssträv päls i bra trim. Trevligt visad.
Plac. 3

Veteranklass – tikar.
26. SEVCH SEUCH Ferrostar Dolce Donna
S59594/2009.

Utm storlek, kompakt til, långt huvud,
välburna öron stark hals o topline, kort
kropp. Rör sig balanserat utm sträv päls.
Plac. 2. Hp.
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27. C.I.B, SE FIN NO UCH, NO VV-17
Ferrostar Prima Donna SE59595/2009

10-åring I bra form, långt välskuret huvud, bra öron, stark topline, högt ansatt
svans, djup kompakt kropp, härlig pals o
färg. Rör sig m bra steg. Trevligt visad.
Plac. 1. Hp.

28. SEUCH Solringens Tekla SE14651/2010.

Ädel tik, feminint huvud, lite lätta öron,
bra topline, högt ansatt svans, moderata
vinklar runt om, borde ha mer substans
o volym i kroppen o mer bredd o påskjut
i rörelse, härlig päls i n form. Välvisad.
Plac. 3

Uppfödargrupp.
Ferrostar 15, 17, 26, 27.

En typmässigt jämn grupp där dom ingående hundarna har kompakta kroppar.
Utm uttryck bra toplines o sunda rörelser.
Sträva pälsar. Plac. 2.
Jollyfox 11, 13, 22, 23.

En elegant grupp, typlika foxterriers
med mkt vackra huvuden o uttryck, härliga pälsar. Snygg toplines en hund faller
för dagen utanför ramen. Plac. 1.
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Rapport från ringside i Gränna
Solen sken över deltagarna den där lördagen i augusti 2019 och det var dags för
rasspecial. Och. . .
Så kunde jag fortsätta att skriva men det
gör jag inte, till i år så hade vi i styrelsen
valt ett lite nytt upplägg av aktivitetsdagen, start med lite förfriskningar för att
sedan följas av en promenad med aktiviteter för både husse och matte och hund.
Lagfördelningen utfördes med kortlek och
det känns som att efter den första förvirringen så blev det ett lyckat drag, många
nya kontakter och samtalsgrupper, efter
ett antal stationer så avslutades det hela
med lite mer förfriskningar och mingel och
ett antal tipsfrågor. Som helhet kändes
upplägget och arrangemanget som lyckat.
Mycket tack vare alla glada hundmänniskor med sina kära fyrbenta vänner.
Eftermiddagen följdes av ett sedvanligt
årsmöte där det infann sig lite orosmoln
på en blå himmel, men mötet kan läggas
till handlingarna som genomfört till alla
punkter.
De eventuella orosmolnen skingrades
allteftersom solen gick ner och maten kom
in på hotell Gränna, sedvanligt lotteri
med mängder med priser, mycket prat och
skratt blev det också. När kvällen övergick till natt så fortsatte festen med . . .
ja det vet ju inte jag, trött husse gick och
lade sig.
Söndag, solen sken åter och det var utställningsdags, Zoltan började dagen med
fotografering av alla deltagande hundar,
så var det läge för den sista n putsningen innan årets domare Doddo Sandahl tog
hand om dagen och de sedvanliga bedömningarna. Trevlig duktig domare, omtyckt
av alla runt ringen. Öppen kritik är alltid
trevligt så deltagarna får höra hur domaren tänker och tycker. Självklart lotteri
även på söndagen, lika självklart var den
välbesökta hamburgerrestaurangen där
Lasse med hantlangare styrde och ställde. Dagen led mot sitt slut och besökarna
drog sig tillbaka, några trogna husbils och
husvagngäster samt stughyrare stannade
kvar till måndagen för hemfärd.

Tyvärr så missade de som åkte hem den
här fantastiska solnedgången.

MEN
Vi syns väl nästa år igen?
LARS
Har Du synpunkter, någon aktivitet Du
skulle vilja ha med, eller bara vill hjälpa
till, hör av dig till styrelsen

Vi hade ju som en nyhet för i år en enkät
under vår rasspecial, glädjande nog så ck
vi in ca. 20% svar.
Med ord som bra aktivitet, fortsätt så
här, kul med lite nytt så känns det som vi
kan fortsätta den inslagna vägen och förhoppningsvis komma med lite er nyheter
till nästa år.
Med ett utfall på skalan 1 till 10 så blev
årets betyg någonstans mellan 8 och 9.

TACK ALLA SOM KOM OCH DELTOG
ALLA SOM SAMLAT PRISER OCH
ALLA SOM PÅ ANNAT SÄTT HJÄLPT
TILL MED ÅRETS RASSPECIAL INGEN
NÄMND INGEN GLÖMD

Lars och övriga i både nya och gamla
styrelsen
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Blandade bilder från utställning
och aktiviteter i Gränna
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Hamlet och Hamlets Matte
Hoppsan så snabbt det gick! Ena dagen
var det vinter (fast inte så mycket snö)
och nästa dag var det varmt och soligt och
vårblommorna och maskrosorna fyllde
gräsmattan. Utemöblerna spreds ut och
Hamlet hittade sin favoritfåtölj vid den
soliga väggen. Ogräset växte ohejdat och
Matte låg som vanligt efter med rensningen. Man måste ju sitta i solen och klappa
Hamlet!!!! Han är fortfarande våldsamt
begiven på att sitta i knä. Kr-Hi-helgen
var vi på loppis i Västergötland och band
fast honom vid en stadig magasindörr
medan Husse och Matte gick runt och
trodde att de gjorde fynd. Hamlet insåg
snabbt att Loppisägaren satt ganska nära
honom i en skön fåtölj och hoppade genast
upp i knät. Om Loppisägaren lämnade fåtöljen för att bistå någon kund, hoppade
Hamlet genast upp och intog vad han ansåg vara bästa platsen
Vi har också hunnit med en tur till
Brända skogen i Västerfärnebo. Att sova
i ”futten” tycker Hamlet är underbart,
trångt och trevligt och alla är nära honom. Där hade vi en gök som ög runt i
de glesa trädtopparna och gol från alla vä-

derstreck oavbrutet i tre dygn. Vi undrade vad han ville egentligen. Det är otroligt hur snabbt naturen återhämtar sig.
Nu snart fem år efter branden är det grönt
överallt, tallarna är ca 70 cm, björken växer fortare och vi hittade ett aspskott som
var nästan två meter. Tjädrarna har kommit tillbaka och orrarna spelar för fullt
på mossarna. Det enda som inte tycks ta
sig är Husses nyplanteringar, det VÄXER
ALLTID BÄTTRE HOS GRANNEN !
Helgen efter lånade vi ut Hamlet till
goda vänner och for på ordensbal till
Karlskrona. En vacker resa söderöver i
sommarfagra Sverige (allt blommade ju).
Husse gick en extra runda på Marinmuseet
och var nere i ubåten. Hamlet trivdes bra
på Kungsholmen, ck sova i reservhusses
säng, gå i Kronobergparken och mucka
gräl med några på platsen boende hanhundar. Han hittade även ett par valpar
som var trevliga. En höjdpunkt på vistelsen var att få följa med och promenera
hela sträckan för Lidingöloppet. Efter en
sådan tur sover man gott. En katt på reservmattes bil gjorde också intryck på den
lilla hundsjälen.
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Till Kr-Hi helgen for vi till Västergötland
för att klippa gräs, jaga ut mössen,
hissa
vimpeln och
sätta
potatis.
Hammockdynorna kom ut och Hamlet
fann sig väl till rätta i sitt favorithörn.
Även soffan inomhus var bra att kura ihop
sig i den dagen det regnade. Förutom loppisbesök hann vi även med en runda på
Karlsbors fästning samt ka på nyrenoverade Soldathemmet.
Nu är vi åter i civilisationen och Matte
kryper runt bland ogräset eller far runt
på den nyinköpta åkgräsklipparen (som
är något mindre och mer lättkörd än det
gamla monstret). En snäll barnfamilj med
nyinköpt villa förbarmade sig och köpte
monstret. Hamlet vilar upp sig i sin korg
i svalkan i hallen och förbereder sig för
trimning i Karlskoga. Det blir nog ett antal turer dit under sommaren så han blir
n till utställningen i Gränna. Men innan
dess blir det Västergötland, Västerbotten,
Norrbotten och Västergötland igen. Vi får
inte missa kräft sket!
Annons
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Vi ses i Gränna i augusti hoppas

Hamlet och Hamlets Matte
PS. Insänt till Strävaren nr 2. DS.

En titt i backspegeln och lite framåt.
Bläcket har inte tagit slut, det nns lite
kvar.
Vi ser fram emot att snart komma in i en
period av lite mera lugn och ro. Men förs
ska vi hinna med lite kalasande. Självklart
så har vi bett matte att även tänka på oss
när hon planerar festligheter.
Oktober 2017 köpta matte och husse torpet och nu i juni skall vi äntligen ytta dit.
Visst har vi tillbringat massor av tid där
men det skall ändå bli skönt att få ytta
ner våra egna puffar. Jaa, vi sover i den
stora puffen där matte och husse sover
men vi behöver våra egna puffar också.
Vi har hunnit med att vara hos syster
Nina och mamma Honey. Som jag har förklarat förut så brukar brorsan vara rädd
att ickorna försöker äta upp honom. Sist
vi var där var det inte på det sätte. Ni skulle ha sett honom, som han gjorde sig till
för mamma Honey och för kusin Mimmi.
Han var övertygad om att allt skulle bli så
mycket bättre om han ck leka med dom.
Deras matte Christina var inte lika övertygad om att det var en bra ide.
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Syster Nina och mamma Honey har hunnit med att vara nere vid torpet och hälsat
på. Mamma ck sitta fastkopplad för hennes öron slutar att fungera om hon är lös.
Hon hör inte att man ropar. Syrran däremot lärde sig snabbt att om våran matte
ropar så får man en gott när man kommer.

När studenter och ytt är avklarat så
börjar det bli hög tid att börja tänka på
Gränna. Nu har vi ju varit med ganska
många år och kan nog börja kalla det för
en tradition. I år är det ju 40-årsjubileum
och vi hoppas verkligen att vi får se en
massa kompisar på plats.

Nää, nu får vi inte låna datorn mera.
Matte skall fortsätta att jobba på så att
hon får sin examen.
Vi ses!

&
PS. Insänt till Strävaren nr 2. DS.

Klubbens styrelse 2018-2019
Ordförande
Lars Bergman bor i Ludvika (väldigt centralt i landet) pensionerad svetsare/rallare/arbetsledare/reparatör. Strävhårig Fox kom in i mitt liv 1977 då jag träffade
Gunilla, sedan dess har den på ett eller annat sätt funnits med, och nu med egen uppfödning: Kennel Ferrostar.
Varför engagerar jag mig i klubbverksamheten och vad
ser jag framför oss? jag är väldigt intresserad av klubb
och föreningsarbete och ser framför mig en fortsatt utveckling av klubben, och kanske en av de viktigaste sakerna vi har framför oss nämligen att få in yngre medlemmar/foxägare. Hur? Det får vi ta en annan gång men jag
hoppas att Ni medlemmar vill hjälpa till och inte dra er
för att komma med tips ideer och tankar kring klubben,
rasen och framtiden.
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Vice Ordförande
Annika Latrach heter jag och jag bor i Karlskrona
som ligger i Blekinge, Sveriges trädgård. Hund har jag
haft sedan 1977 då jag som tolvåring köpte min första
Airedaleterrier. Efter det har jag haft två Airedales till,
tre Kerry Blue terrier och tre Strävhåriga Foxterrier. Jag
har haft två Kerry Blue kullar och en foxterrierkull. Som
ung var jag aktiv i Karlskrona hundungdom där jag var
ordförande i era år. Jag var även sekreterare i SkåneBlekinge distriktet. Alltid intresserat mig för hundutställning, lydnad, spår o avel. Foxterrier passar mig bra
då den är allert, livlig o envis precis som jag. I alla fall
envis.

Kassör
Kristina Lindström bor på Sturegatan i Stockholm.
Numera pensionär, men har arbetat som auktionskommissarie, administratör och redaktionssekreterare. Gift
med Ulf R Olsson och Matte till Hamlet. Gillar trädgårdsskötsel, bilkörning, resor och givetvis Strävhårig
Foxterrier. Ägnar sig även åt vård av frisk man i hemmet. Kan även laga mat och baka en och annan kaka. Har
varit kassör i föreningen i oändligt många år

Sekreterarare
Annika Göransson här. Bor i Skänninge men är på väg
att ytta ut i skogen mellan Ulrika och Kisa.
Har bestämt mig att börja om på ny kula mitt i livet och
har därför börjat skolan igen.
Har i hela mitt liv haft djur omkring mig, uppvuxen
med Strävhårig Vorsteh. Min man Lasse (han som grillar
i Gränna) har ända sedan han var liten önskat en foxterrier, eller som han sa. En brun, svart och vit hund.
Själv hade jag inte så mycket koll på just denna ras, men
jag lovar att jag har inte ångrat mig en enda dag. Härliga,
vakna, vill vara med överallt, lagom stora, envisa, fulla
med energi och gosiga. Helt enkelt en toppenhund!
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Ledamot
Bettina Persson heter jag och bor sedan 1 år tillbaka på
Skogatorps Herrgård utanför Vittsjö i Skåne tillsammans
med min lilla fox ock - 3 tikar & 1 hane.
Min resa med denna fantastiska ras började för dryga
trettio år sedan. ”En gång strävhårig foxterrier, alltid...”.
Tack vara Agneta Åström tog hunderiet mig till nya höjder i förbindelse med köpet av Bijou för 8 år sedan.
Sedan dess har jag gått SKK’s distanskurser i uppfödning, hundens beteenden, fått registrerat min kennel
”Foxamore” samt haft mina första kullar.
I år är det studier som står på agendan då jag utbildar mig till hundinstruktör och hundbeteendeutredare på
Attityd Hundkunskap.

Suppleant
Jag heter Pia Rydberg och har Kennel Jollyfox och bor
på en gård 15 km utanför Kalmar.
Min uppfödning är i liten skala, för mig är det viktigt
med friska, sunda hundar som fungerar i sin familj. Jag
är pensionär men för den skull absolut inte stillasittande.
Min man och jag har tillsammans många intressen, vi gör
resor med husbil, motorcykel , segelbåt . För det mesta får
foxarna följa med.Förutom hundar är hästar ett stort intresse och absolut min bästa dag är när jag rider ut i skogen med en foxterrier som förlöpare.

Suppleant
Hej, jag heter Rita Wernersson har blivit invald i styrelsen som suppl.Harhållt på med hundar i hela mitt
liv,lydnad, bruks , utställning och uppfödning, hade först
American Akita i många år köpte min första Foxterrier
för drygt 7 år sedan av Zolta Foxtans kennel.Min kennel
heter Syooris och jag bor på Västkusten cirka 14 mil norr
om Göteborg.

Suppleant
Ylva Östfeldt bor i Stockholm är inne på min femte strävhåriga foxterrier. Rasen har hängt med i stort sett hela
mitt liv. Nu har jag Asta 7 år från Läckerbiten. Sedan
några år är jag kontaktperson i Östra Sverige, vilket
innebär ansvar för vår rasmonter på Stockholmsmässan
och att anordna olika aktiviteter i Stockholm exvis skogsrally, stadspromenader, Kantarellsök mm.
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Hamlet och Hamlets Matte
Solen lyste över onda och goda och även
över Hamlet och hans familj. För oss började sommaren redan i maj och vi hade tur
med vädret hela tiden. På vissa håll regnade det och var kallt, men inte på oss.
Husse lyckades plocka sina sedvanliga
midsommarkantareller i Västergötland
och blåklockorna lyste intensivt blått i
Västerbotten i början av juli.
Hamlet har alltid haft lite svårt för sig
att äta torrfoder. Man har fått truga och
blanda i pastej och sås. Detta har oftast
resulterat i att han slickat av kulorna och
spottat ut dem bredvid matskålen. Inte
förrän frampå natten har maten gått åt.
Dagen före midsommar slutade han äta
alldeles, blev dålig i magen, drack mycket vatten och kräktes. På söndagen blev vi
tvungna att ge oss av till Kumla djursjukhus. Där satt vi i kö bland de andra patienterna (som endast var KATTER). Hamlet
blev röntgad och det togs en massa prover.
Man hittade inget fel, men antog att han
fått i sig något otjänligt. Och vi rekommenderades att ge honom ”våtfoder”, först
i små portioner så att magen vande sig.
Torrfodret ställde vi på hyllan och sedan
dess kommer han rusande när man tar
fram hundburken. Frolicar är fortfarande
populära trots allt.
Jo, så har vi åkt fram och tillbaka till
Karlskoga ett antal gånger för att trimma
pälsen till Gränna. Det blir mycket ludd
av en liten hund, men n blev han veckan
före utställningen. 4 veckor i Västerbotten
med övervägande vackert väder, en dag
regn och det var just när ”Parkenpartajet”
skulle gå av stapeln i Flarken. Med grillfest och musikmuntration. Regnet öste
ner, men de tappra innevånarna hade i
alla fall gått man ur huse. Hamlet satt under bordet och ck smaka den goda grillade grisen. Hamlet är en rysligt snäll hund
och rymmer inte, trots att vi har tvåhundra kor som grannar på andra sidan vägen.
Han sitter i dörröppningen och tittar ut
över ägorna.

Så blev det då kräft ske i Västergötland.
Underbart väder med solnedgång och soluppgång och spegelblank sjö. Utbytet blev
bra och Hamlet tyckte det var kul att inspektera burar och hinkar ända tills han
blev nypt i nosen av en stor fuling. Då var
det bäst att rusa in och förskansa sig i
soffan.
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En veckända äkte vi till Brända Skogen
och ck påhälsning av Husses bror med
två pointertikar, Då blev det full fart i
snårskogen. Hamlet var nästen lika snabb
som damerna. Hamlet har inte gillat att
bada och simma, bli våt om tassarna är
inget för honom, men om två tikar hoppar i sjön då måste man ju vara med. Han
hann nästan ikapp dem även i vattnet.
Sedan hade vi en mycket trött hund i nästan två dagar.
Och därefter blev det Gränna! Mycket
putsa och borsta. Vi rade ju också ett litet jubileum, det var ju ett år sedan förra
utställningen när vi kom dit hundlösa och
åkte hem med Hamlet. Eftersom Matte är
halt och lytt och absolut inte skulle utgöra något vackert ekipage så visade snälla
Pia Hamlet i öppen klass (han vann) och
Ann-Charlotte i konkurrensklass och

uppfödargrupp. (Hamlet blev 3:a Bästa
hane och ck en gul rosett!) Tack, tack
för hjälpen! Och så var det så trevligt
att träffa alla som kommit för att delta i
”Aktivitetsdagen”. Husse och Matte hade
en station där hundarna ck leta köttbullar under färgglada skålar. Hamlet ck
sitta bakom glasdörren i stugan och titta
på. (Han vill ju så gärna döda alla andra
hanhundar). Jätte nt väder var det båda
dagarna, grillningen blev en succé, en god
middag blev det på lördagskvällen och alla
var mycket nöjda med hela helgen. Vi ser
fram emot nästa års utställning och hoppas få träffa ännu er klubbkamrater och
deras hundar då.
En skön, varm och regnfri höst önskar vi
er alla!

Hamlet och 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.
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Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 1 2019

28

29

30

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

Ni som tänker ha en julannons i
Strävaren 4/2019.
Annonsmanus samt betalning skall vara redaktionen
tillhanda senast den 15:e november.

/Christina, redaktör
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