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Hej alla medlemmar!
Sista numret för året och sista numret av
Strävaren för Bobergs!
Måste bara börja med att tacka Christina
och Jan för det fantastiska arbete de lagt
ned på vår medlemstidning under era år.
Och kanske inte bara tidningen; har jag
eller tidigare ordförande haft lite funderingar om något som berör medlemmar så
vem frågar vi? Christina kan svara på det
mesta. Vi kommer naturligtvis att hitta
en lösning på tidningen men ett tomrum
kommer det att bli.
Många tack och kramar från mig och övriga i styrelsen.
När jag skriver de här raderna är det mörkaste november, dimman ligger tjock utanför fönstret. Lampor och värmeljus gör
sitt till att få humöret på lite bättre tankar, men det är svårt. När det här numret
ligger på bordet så har vi kommit några
veckor längre fram, och vi kan med hjälp
av almanackan förstå att snart vänder det
och ljuset kommer tillbaka.

Vi kan se tillbaka på ett
år av både med och motgångar, när vi läser tidningen eller tittar på TV
så hör vi om sprängattentat, mord, våldtäkter
och annat som blir mer
och mer vanligt i samhället. Vart är vi på väg? Då känns det
skönt att ha en Fox (eller era) som kryper upp knät på mig och som inte bryr sig
vad som händer runtomkring utan bara
ger dig kärlek och värme tillbaka.
Vi kan se tillbaka på exempelvis en rasspecial i Gränna. Ett arrangemang som
mottogs mycket positivt av de som kom,
både med och utan hund.
Vad kan vi se fram mot under året som
kommer? Självklart ljus och värme, och
så har vi en rasspecial i Gränna. Och som
vanligt ser vi fram mot den och möjligheten att träffa många foxar och många trevliga hundmänniskor på en och samma
gång.
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På tal om det, Du som kan och vill hjälpa
till med arrangemanget hör av dig till någon av oss i styrelsen, det är 22/23 augusti
vi pratar om. Och ni som tänkt att komma
till träffen och ska bo i stuga, kom ihåg att
boka i tid.
Återigen Christina och Jan: Tack för alla
trevliga nummer av strävaren och ert arbete i klubben.

Och till alla Er läsare av strävaren:
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Önskar

LARS
Och övriga i styrelsen

Redaktörens rader.
Mitt i gråa november skriver jag nu
mina sista ”redaktörens rader”. Fem
år har min man Jan och jag
hjälpts åt att få ihop klubbens lilla tidskrift. Det har
varit roligt, ibland tungt
men sammantaget ser
jag tillbaka med glädje. Många har hört av
sig via mail, telefon men
också med vanliga brev,
som jag hämtat i brevlådan vid grinden. Trots
att jag nu slutar som redaktör får den som känner för det gärna höra
av sig. E-postadressen till Strävaren upphör i början på nästa år och det blir en ny
e-postadress till tidskriften, men Ni är
välkomna att höra av Er på min privata
christina@boberg.nu . Ett oavslutat projekt till Strävaren återkommer jag med
senare. Det jag tog upp i Strävaren 1/2019
visade sig vara större än jag trodde och för
att göra alla, som uttalat sig rättvisa, behöver jag samla ihop lite till. Jag kommer
fortsättningsvis att ge klubben en och an-

nan hjälpande hand. Jag kommer att
hjälpa till att administrera klubbens Facebook grupp. Vår duktiga kassör har bett om lite
hjälp med att samla in vinster och priser till rasspecialen i Gränna vilket innebär
att om inget oförutsett inträffar ses vid där i augusti 2020.
Som jag tidigare berättat blir
det ingen ”egen” strävhår på
Persikovägen. När hälsan bråkar får man tänka sig för många
gånger. Vi har glädjen att vara anförtrodd några ”herrar och damer”, som
gästar oss under längre och kortare perioder. Vilka olika individer de är! Det får
nog bli en liten skrift om mina iakttagelser så småningom. Med detta tackar jag
och min man för oss. Vi önskar Andreas
lycka till och givetvis nns vi här om han
behöver lite hjälp.
Christina, redaktör och
Jan, ansvarig för layout mm.

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 2019.09.14 – 2019.11.15
Kennel Foxamore
Bettina Persson

2 + 0 f. 2019-09-18
e. SE41087/2012 Kreit Kross Ozzy Son
u. SE41237/2011 Crispy Tailor Maid

Skänkta
Från
Kennel North Fox
Berit Hansson

Till
Tula Ekegren, Göteborg
Ann-Britt Mattsson, Täby

Kennel Syooris
Rita Wernersson

Ulrika Tagesson, Vallentuna
Anders Helander, Kristinahamn
Kristina Ulnits, Danmark
Pia Arvidsson, Asarum
Anastasia Zacharoff, Kärna

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!

I detta nr av Strävaren medföljer ett inbetalningskort för medlemsavgiften. Snälla!
Betala in avgiften före sista januari, i annat fall trillar ni ur registret och får ingen Strävare.
Och ni som yttar eller av annan orsak har ny adress: Meddela till kassören så att
tidningen kommer rätt.
Glada strävhårshälsningar från er kassör
Kristina

3

Om du hade sagt till mig för ett år sen att
jag skulle ta över som redaktör för en tidskrift om Strävhåriga Foxterrier så hade
jag mest troligen gett dig en lite förbryllad
blick, med tanke på att jag inte har haft så
speciellt mycket med hundar att göra. Så,
hur gick det till?
Det hela började med att jag kom i kontakt med Bettina Persson (medlem i klubbens styrelse) som nyligen hade yttat in
i Vittsjö, där jag också bor. Jag har hjälpt
henne med diverse saker som har varit ITrelaterade, och såklart träffat på hennes
små, na foxar! En sak ledde till en annan, och eventuellt så frågade hon mig om
jag ville prova på att ta över som redaktör för Strävaren, som var något jag tyckte lät intressant, så jag bestämde mig för
att säga ja!
Så, med detta så ser jag fram emot att
kunna erfara och dela med mig av roliga
historier, intressant fakta, och generell
nyttig information om den Strävhåriga
Foxterriern!

Hejsan, jag heter Andreas Lundstedt, och
det ser ut som att jag kommer ta över som
redaktör för Strävaren från och med nästa år! Jag är en någorlunda kreativ person
som tycker om att rita, redigera lmer eller bilder, och har alltid varit en generell
djur-vän!

I samband med bytet av redaktör får
Strävaren e-postadressen:
stravaren@foxterrier.se
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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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Rapport från foxterrierdagen
i Karlskoga
När lördagen den 19 oktober kom så hade
vi vädergudarna på vår sida. Det hade
länge varit ovisst om det skulle bli promenad i hällregn. Men under den stund vi var
ute så hade vi en vacker höstdag.
10 hundar med mattar och hussar kom
från när och fjärran till mig i Karlskoga.
Dom kom från Östergötland, Grums i
Värmland, Nora och Latorp i Närke och
Västerås i Västmanland. En eloge till foxterriermattar/hussar som är villiga att
köra en bit för att ra dagen.

Kennelhjärtat klappade lite extra då det
blev familjeträff.

Mamma Honey med barnen Sa ra, Nina
och Nicko

Vi började dagen med en promenad i närområdet. Hundarna väckte stor förtjusning hos många som vi passerade och på
hemvägen när vi gick längs en mer trakerad gata körde bilarna långsamt och
många förare och passagerare log glatt.
Väl hemma ck halva gänget gå in och resten härja i trädgården allt medan hussar
och mattar tog sig en ka runt köksbordet.

Mamma Fia med barn och barnbarn.
Otto, Sara, Mimmi, Fia och Jossi.

Hälsningar Christina
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Väjern

Lund

Stockholm
Vi var 13 foxar med hussar och mattar, som träffades i Kungsträdgården. Vi gick i
samlad och något skällande tropp till Humlegården. Under promenaden tittade hussar
och mattar på offentlig konst, från olika tidsepoker. Fint höstväder bidrog till en trevlig
dag. /Pixi med era.
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Under mitt första levnadsår hann jag
med några veterinärbesök. Jag stoppade i
mig ett par av mattes sockor, de kom ut av
sig själv, blev biten av en huggorm som jag
tyckte såg mysig ur där den låg på gräset i
solen, veterinären hjälpte mig och allt gick
bra. Sedan svalde jag ett grisöra som satte sig fast, men veterinären ck rycka ut
igen och det hela avlöpte väl utan operation. Efter detta har jag inte behövt besöka
veterinären mer.
Jag minns att under mina tre första år
ställde matte ut mig på olika platser i södra Sverige för jag skulle bli champion, jag
blev det på våren 2011. Nu tyckte många
att det var dags att träffa en snygg kille,
jag var inte speciellt intresserad, men vad
hade jag att säga till om, inget! Det blev
två valpar på hösten, Viggo och Asta. Viggo
yttade till Svarte och Asta till Stockholm,
henne träffar jag varje år i Gränna dit hon
kommer med sina tvåbeningar.
Några år senare 2014 i maj kom så nästa
kull, ”Operakullen”! Mitt namn är Tosca
(efter operan med samma namn) och valparna ck namnen: Tristan, Isolde, Kung
Lear och Aida.

En älskad hund berättar
Kaxi är mitt namn, nummer två av rasen Strävhårig Foxterrier i vår familj. Jag
är en äldre dam, 11 år 2/3 2020, som haft
och har ett mycket bra liv med mina tvåbeningar. Som liten bodde jag på landet med
skogen inpå knutarna och ån i kanten av
tomten, vilket ck min husse att ständigt
vara orolig att jag skulle hoppa i vattnet.

Efter några år yttade vi till Skånes sydkust närmare bestämt till Sveriges sydligaste stad där jag bor med min familj, här
nns ingen skog med en härlig strand att
springa på och hav att bada i när det inte
är för kallt. Jag leker ofta med min nye
kompis Arnold, en Irländsk Setter, han
springer fortare än jag men vi kommer bra
överens och har kul tillsammans.

Husse greps av panik den gången när vi
promenerade till skogen, för att komma
dit måste man gå genom en tunnel under
E20, den dagen ville jag se vad som fanns
ovan för tunneln och sprang därför uppför slänten innan vi nått fram till tunneln.
Däruppe var det mycket tra k vilket jag
tyckte var spännande, gissa om bilarna
ck bromsa när de såg mig! Matte hade
följt efter som tur var, allt slutade lyckligt
denna gången. Jag ck aldrig gå lös före
tunneln mer!
Väl i skogen ck jag alltid springa lös
och det var jättekul, tänk vad mycket som
fanns där, stora stenar att ställa sig på,
småkryp som skulle studeras, rådjur och
harar som skulle jagas. Det var tider det!
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Nära mig har jag min bäste kompis Skype
som jag gärna är hos när matte och husse skall resa bort eller göra saker som jag
inte får vara med på. Skypes matte Lena
och husse Stefan gillar mig och jag försöker att uppföra mig väl. Ibland får jag sova
i sängen när jag är där, det tycker jag är
mysigt för det får jag inte göra hemma.
Ibland när jag är hos Lena gör hon mig n
då säger matte att jag är en ny hund, vad
hon nu menar med det?

Nu är jag gammal och njuter av livet, passar min husse som är sjuk och som älskar
att gå ut med mig på korta promenader i
vårt närområde, ibland en gång i timmen.
Han älskar att ha mig nära sig så nu ingår
jag i gruppen ”Klappehundar”.
Lev väl Kaxi
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Medan Hamlet har tagit igen sig i korgen
på yttertrappan har Matte farit runt med
trädgårdstraktorn varje vecka och försökt
trimma gräset till någorlunda acceptabel
höjd. En dag gick det riktigt illa, traktorn
gav sig med framhjulen ner i ett jättestort
jordgetingbo. Upp kom säkert hundra ilskna getingar och gav sig på oklädda delar av
Matte, huvud, hals och fötter. Stora otäcka
bulor och svullnader uppstod och det kliade
våldsamt. Som tur var hade vi i medicinlådan en förpackning Betapred (ifall Hamlet
skulle bli ormbiten). Hela förpackningen
löstes upp i ett glas vatten och Matte blev
som ny efter ett par timmar. Dock kliade det
många dagar efteråt och Matte ck ringa
Hamlets veterinär och be om ny ormmedicin. Nu har vi hållit oss undan från den delen av gräsmattan så att inte Hamlet skulle gå dit och vara ny ken. Husse påstår att
de otäcka krypen dör under vintern så att vi
kan gå dit till våren igen.

Hamlet och hans Matte
Och så blir det alldeles snart jul igen.
Ibland är det lite svårt att hänga med.
Tiden springer iväg så fort och där står
man och har inte hunnit med någonting.
Det var ju inte så länge sedan vi stolta åkte hem från Gränna med våra rosetter. Hamlet nöter gräsmattan med att
tokspringa när han hoppar ur bilen och de
senaste dagarna har han lurat Matte ur
sängen tidiga morgnar för att ta en vrålsnabb runda runt snöbärssnåret. Vi undrar
om han jagar koltrasten som han tycker är
förarglig. I den gamla allén har det fallit
en del ihåliga askar. De är vackert mossbelupna och erbjuder intressanta hål för
en liten Strävis att utforska.
En hel del åka fram och tillbaka mellan
Stockholm och Karlsborg har det blivit
de senaste månaderna. En dag stannade
vi till i utkanten av Örebro och hälsade
på i en gammal gård. Husse och Hamlet
promenerade i trädgården och hittade en
mycket trevlig dubbelhundkoja. Två runda ingångar med en mellanvägg, mycket
praktiskt.
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En del svampplockning har det blivit.
Hamlet är inte så intresserad av kantarellsök, men sitter snällt bredvid Matte när
det plockas. Gamla Diggi hade inget tålamod utan försökte alltid smita hem.
Hamlet har en viss förkärlek för leriga diken och att hoppa upp på stenar när man
år ute på promenad. Hoppar man upp på
stenar får man godis, men hoppar man
runt i dikena blir det pälssanering vid
hemkomsten.
Så var det då dags för Strävhåriga foxterrierns dag. Husse och Hamlet tog sig ner
till Karl XII. Matte packade kaffekorg och
haltade till Humlegården för att möta upp.
Jätteroligt att se så många Strävisar med
Mattar och Hussar. De esta verkade tycka
det var roligt och promenerade snällt med
sina vårdare.

Allra sist, med långt avstånd till framförvarande kom Hamlet och Husse.
Hamlet vill väldigt gärna ha synpunkter
på andra hanhundar och vi vill ju inte att
det skall gå hål på någon Till nästa år planerar Husse och Matte att xa kaffe till
alla och att vi avslutar vid Berzelius staty
vid Floras kulle. Där nns ju lite er bänkar och vi kan mingla lite bättre.
Nu ser vi fram mot julen. Och kommer
vi väl in i januari så blir dagarna längre och ljuset återvänder, vi får börja köpa
fröpåsar och förbereda växthuset och så
småningom trimma päls inför nästa års
Grännautställning.
Vi önskar alla klubbkamrater och deras
Vovvar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt
År

Hamlet och Hamlets Matte

Hej alla!
Tänkte titta in och skvätta lite bläck.
Tänk att jag har blivit storasyster. Jaa,
nu har ju inte matte och husse gått och
köpt en till liten foxterrier utan jag har blivit storasyster till två katter.
Tarzan och Zorro…. Två monster….
Ingen hyffs har dom. Dom far omkring
som yrväder, är vakna på nätterna och
trängs i sängen.
Matte lovar att det kommer att bli bättre
framöver. Hon mumlar något om att dom
ska bli av med kulorna i grenen den 23 december, men är det inte då kulorna ska
upp i grenen?
På tal om kulor så skall vi snart ra
vår första Jul i torpet. Det ser vi fram
emot. Matte kommer att vara ledig hela
Julveckan. Då får vi hoppas på sovmorgon. Matte går upp så tidigt när hon jobbar. Brorsan och jag är knappt vakna så
dags.
Vi ses!
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Mystiska sjukdomar har funnits hos människor och djur i alla tider. Hos
människor får de ofta ett namn, och de beskrivs i vetenskaplig litteratur. Hos
djur blir många sjukdomar namnlösa. Nyfödda djur dör eller är så missbildade att de avlivas redan vid födseln. Det är helt naturligt att alla nyfödda djur
inte överlever.
Detta innebär att många sjukdomar hos djur aldrig når veterinärer och forskare. De förblir mystiska sjukdomar som uppfödarna visserligen har mer eller
mindre kunskap om, men som inte har något namn och som inte nns nämnda
i litteraturen. Veterinärkåren har ibland ingen eller liten kunskap om dessa
sjukdomar, och de få gånger sådana fall hamnar hos en veterinär kan det vara
mycket svårt att ställa rätt diagnos.

Van den Ende-Gupta-syndrom
Då och då blir problemet med en sjukdom
så stort att uppfödarna i en ras inser att
man har ett ärftligt problem. Detta hände inom strävhårig foxterrier med en sjukdom där valpar ibland föds missbildade
med underbett, små ögon och missbildade
ben och leder. Sådana valpar föddes även
förr i tiden, men inte förrän nu med dagens kunskap om genetik och kanske med
ett större problem misstänkte man en ärftlig sjukdom. Foxterrierfolket vände sig till
forskare på Helsingfors Universitet.
Där kunde man visa att sjukdomen beror på en mutation i genen SCARF2. Hos
människa nns en sjukdom med liknande
symptom och som också beror på en mutation i SCARF2. Sjukdomen hos foxterrier ck samma namn som hos människa,
van den Ende-Gupta-syndrom (VDEGS).
Resultaten publicerades i maj 2016, se ref.
1.
Forskarna i Helsingfors utvecklade ett
DNA-test för VDEGS hos strävhårig foxterrier. Detta test utförs nu av ett ertal
laboratorium runt om i världen. I den studie som utfördes i Helsingfors såg man att
20 % av de strävhåriga foxterrierna bär på
anlaget för VDEGS.
Symptom

Små ögon och ett kraftigt underbett är
kanske de mest tydliga symptomen på
VDEGS. Andra vanliga symptom är bland
annat svullna leder och grav patellaluxation. Vid röntgen ser man ett ertal missbildningar i skelettet. Man ska vara med-

veten om att symptomen kan variera från
lindriga till mycket grava. Många valpar
avlivas redan som nyfödda, men det nns
även de som växer upp till vuxen ålder
utan tydliga symptom.
Ärftlighet

Man vet idag att VDEGS nedärvs autosomalt recessivt. Det innebär att en hund
måste ha två sjuka gener för att bli sjuk,
dvs en sjuk gen från fadern och en från
modern. Om hunden bara har en sjuk gen
är den frisk, men är anlagsbärare och kan
nedärva den sjuka genen.
• Två friska gener ger en frisk hund och
kallas normal, fri eller clear.
• En frisk och en sjuk gen ger en frisk
hund och kallas anlagsbärare eller
carrier.
• Två sjuka gener kommer med stor
sannolikhet att ge en sjuk hund och
kallas affekterad. I fallet med VDEGS
är en affekterad hund en sjuk hund.
Detta innebär att man aldrig kan få en
sjuk valp om man parar en fri hund med
en fri hund. Det innebär också att man
aldrig kan få en sjuk valp om man parar
en anlagsbärare med en fri hund. Man
ska därför inte vara rädd för att använda
anlagsbärarna i avel. Nackdelen vid avel
med anlagsbärare är att man har färre
kombinationer att välja på, eftersom den
hund man parar med måste vara fri.
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Ta kontrollen!

Fig 1. Korsningsschema för VDEGS.
DNA-test och hereditärt fri

Ett DNA-test visar om hunden är fri,
anlagsbärare eller affekterad. I fallet med
VDEGS innebär affekterad att hunden
är sjuk. Ett DNA-test beställs från ett
laboratorium via internet.
Om båda föräldrarna är DNA-testade fria
blir avkomman hereditärt fri, och behöver
inte testas. Att en hund är hereditärt fri
är ett mer osäkert resultat än att en hund
är DNA-testad fri. Ju er generationer
som går, desto mer osäkert blir resultatet
för en hereditärt fri hund. Anledningen
till detta är att stamtavlan faktiskt inte
alltid stämmer. Efter några generationer
har man ett mycket stort antal hundar i
stamtavlan och det räcker att endast en
av de hereditärt fria hundarna har en
annan förälder, så kan hela antagandet
om hereditärt fri vara felaktigt. Detta
kan vara något att tänka på i framtiden.
I dagsläget är inte så många generationer
testade eftersom testet är så pass nytt.

Genom att DNA-testa era avelshundar
kan ni få full kontroll över VDEGS. Ni
kommer kanske inte att slippa missbildade valpar i valplådan, då orsakerna till
missbildade valpar är många er än bara
VDEGS, men de kommer att bli färre. Ni
kommer att slippa risken att en ledsen och
förtvivlad valpköpare ringer och berättar
att valpen de köpte har VDEGS.
Som valpköpare nns det fortfarande en
risk att man köper en hund som blir sjuk
på ett eller annat sätt, men risken att man
köper en valp med VDEGS är minimal om
man köper en valp efter DNA-testade eller
hereditärt fria föräldrar.
Det nns inget botemedel för VDEGS,
men det nns ett enkelt och effektivt sätt
att undvika sjukdomen. Det är ytterst
osannolikt att en tilltänkt avelshund skulle ha VDEGS, så antingen är den fri eller
anlagsbärare. Ingen uppfödare behöver
därför förlora avelsdjur genom att DNAtesta för VDEGS. Ni har allt att vinna
och inget att förlora genom att testa era
avelsdjur.
Mia Svärd
Svenska Terrierklubbens Avelskommitté
Referens
1. Molecular Characterization of Three
Canine Models of Human Rare Bone
Diseases: Caffey, van den Ende-Gupta,
and Raine Syndromes. Hytönen MK,
Arumilli M, Lappalainen AK, OwczarekLipska M, Jagannathan V, Hundi S,
Salmela E, Venta P, Sarkiala E, Jokinen
T, Gorgas D, Kere J, Nieminen P,
Drögemüller C, Lohi H. PLoS Genet. 2016
May 17;12(5):e1006037. doi: 10.1371/journal. pgen.1006037. eCollection 2016 May.
PMID: 27187611

Styrelsen ck uppdraget av årsmötet att inför kommande årsmöten redovisa statusen
angående DNA-testerna, och därför skulle vi vilja ha hjälp från Er som gjort dessa tester att informera styrelsen om detta. Testade avelshundar, fria avelshundar och bärare.
Detta för att klubben ska få en samlad bild hur statusen är i vår ras.
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DNA-test i praktiken
Numera nns det ett stort antal laboratorium som tillhandahåller DNA-test för
bland annat sjukdomar, färger och härstamning. Man bör vända sig till ett av de
större labben, t ex Laboklin eller Genomia.
Mer är inte alltid bättre

Undvik de så kallade multitesterna, där
man får svar på ett stort antal sjukdomar
i ett enda test. Man kan få vetskap om anlag som inte har någon klinisk betydelse i
rasen, men som ändå blir svåra att bortse
ifrån. Enligt svensk lag får en anlagsbärare endast paras med en fri hund. DNAtest är inte alltid validerade för alla raser.
Ett test kan fungera för en ras men kanske inte för en annan. Bara för att en gen
ger en sjukdom i en ras behöver den inte
ge den sjukdomen i alla raser. Om man
får svar att hunden är anlagsbärare för
en sjukdom som inte ens existerar i rasen,
får man ändå inte bortse från resultatet.
En anlagsbärare får endast paras med en
fri hund. Om endast ett fåtal hundar gjort
multitestet, kan det vara mycket svårt att
hitta en hund att para med.
Istället för multitest köper man ett test
för den sjukdom man är intresserad av.
För strävhårig foxterrier gäller det van
den Ende-Gupta-syndrom (VDEGS) och
primär linsluxation (PLL).
Registrering av resultaten

En del DNA-test registreras av SKK. När
det gäller VDEGS registreras inte resultatet av SKK i dagsläget. Man kan dock
skicka in resultatet till SKK tillsammans
med SKK’s allmänna DNA-remiss. SKK
förvarar då resultatet utan att göra något
med det, och för in det i databasen om det
skulle bli aktuellt med central registrering
av testet. Utan SKK’s DNA-remiss kan
man inte få resultatet infört i databasen.
Vem ska ta provet?

För att resultatet ska gå att använda i
of ciella sammanhang krävs att det tas
av en veterinär. Man får då ett intyg på
att hunden är testad och vad resultatet
är. Om man tar ett swab-prov själv och
skickar in, får man visserligen resultatet,

men man får inget intyg. Med så allvarliga sjukdomar som VDEGS och PLL är
ett intyg viktigt. Provet bör alltså tas av
veterinär.
Så här gör du

Beställ DNA-testet från Laboklin,
Genomia
eller
något
annat
stort och välrenommerat lab.
Internetadressen till Laboklins
webshop är: www.shop.labogen.com
• VDEGS-testet kostar ca 60 euro. Är
man uppfödare kan man på en del
lab ansöka om uppfödarrabatt.
• Testa gärna för PLL samtidigt. Man
sparar pengar genom att bara behöva gå till veterinären en gång för
provtagning.
• Skriv
ut
SKK’s
allmänna
DNA-remiss.
• Ta med hund, stamtavla, testkit
med bifogade papper samt DNAremiss till veterinären.
• Veterinären tar prov, ni fyller i
dokumenten och skriver under.
Veterinären skickar in provet till
labbet.
• Du behåller SKK’s DNA-remiss som
veterinären skrivit på.
• När du får provsvaret skickar du en
kopia på det tillsammans med DNAremissen till SKK, som sparar resultaten så att de kan bli införda i
databasen om testet skulle börja registreras av SKK.
Om du inte vill skicka in testet för eventuell framtida registrering i SKK’s databas, behöver du inte SKK’s allmänna
DNA-remiss. Om resultaten i framtiden
skulle bli centralt registrerade är det en
fördel om även tidigare testade hundar
nns med, så rekommendationen är att
använda remissen, men det är frivilligt.
Mer information om DNA-test hittar du
på SKK’s hemsida. Det nns även en bra
lm om DNA-test på SKK-play.
Mia Svärd
Svenska Terrierklubbens Avelskommitté

16

•

Hundar äter också julbord
Julens frestelser är många och
för den som har en kriminell läggning går det alltid att hitta ett
obevakat ögonblick.

BEKLÄMD.
Så beskriver man bäst stämningen i den
tysta gruppen närmast dörren. Husse sitter med en tidning. Läser inte: blicken vilar i fjärran och inga sidor vänds. Två små
nklädda barn studerar tyst tåhättorna
på sina skor.
Buss glor på sina framtassar. Runt halsen har han ett halsband av ätat julglitter med en röd kula och en liten bjällra.
Men idag är han avslagen...
Hållningen är generad, hakan hänger och
i ansiktet rör sig bara ögon och ögonbryn.
Han sneglar på sina människor. Han får
ingen kontakt utan sitter där så stilla och
bortkommen. Trampar besvärat från sida
till sida och ändrar ställning helt diskret.
Han är i onåd.
Andedräkten står som en rök ur munnen. Mobiltelefonen fungerar inte inne.
Sammanbitet knappar matte de olika
snabbnumren.
Mormor. Morfar och låtsasmormor.
Farmor. Grimaserar, tar ett djupt andetag
och ger alla samma trista besked:
–Hej, vi sitter på Djursjukhuset.
–Nej, vi vet inte när vi kommer härifrån.
–Nej, vi får se hur det blir med besöket.
–Nej, vi kanske inte ens hinner hem till
julmiddagen.
–Ja, barnen är så ledsna för att julafton
är förstörd.
–Ja, ledsna för att dom inte ck se Kalle
Anka.
Buss är inte den enda hund som i ett obevakat ögonblick och glufsfat i sig en del av
julstämningen.
Från Lucia, via julhelgen och ända fram
över trettonhelgen droppar det in hun-

dar som fått litet för mycket av det goda.
Under den tiden ställs diagnoser som inte
förekommer under resten av året.

Här följer några smakprover:
Skinkförätning
Skinkförätning är en typisk julsjukdom
hos hundar. Så här går det till: Husse ställer skinkan för att svalna på trappen – ur
vägen för snyltare. Matte släpper ut hunden från altanen för att slå en kvällsdrill.
Skinkdoften kittlar i nosen, en extra lov
runt huset och ja, du förstår själv.
Rekordhållaren är en benig schäfertik
som på ren och skär vilja stoppade i sig en
hel sex kilos skinka, dock utan benet. Där
tog det stopp. Samba knäade och såg ut
som hon svalt en badboll.
En sådan jätteförätning kan orsaka både
andnöd och cirkulationskollaps och bli
rent livshotande. Snabbt ingripande är
nödvändigt.
En dos kräkmedel injicerat i nackskinnet
ck henne tom i magen. Men inte på bättre tankar. Volymen uppkräkt skinka var
imponerande. Hon hade gärna smällt i sig
den en gång till.
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Bullfylla
Medan degen jäser gör man ofta något
annat och ofta gör man detta andra någon annan stans än i köket där både spis
och bänkar är fulla av bak. Jäsande deg
kan man lätt placera litet tanklöst, till exempel så att hunden kan ta sig upp på ett
bord via en stol.
Bullar slinker ner lätt och även en liten
hund kan trycka ner en halv plåt på nolltid. Jäsningen fortsätter i hundens mage
och det går mycket fort eftersom temperaturen där är högre. Magen blir snabbt
sprängfylld med gas.
Dessutom bildas alkohol vid jäsningen
och hunden kan bli redlöst berusad.
Behandlingen är som ovan: få hunden att
kräkas och det snabbt.

Kräkmedel
Vissa nedsvalda föremål bör man få hunden att återlämna genast. Utan jämförelse
bäst är att spruta kräkmedel i nackskinnet, ju förr desto bättre. Vanligen har man
cirka fyra timmar på sig, ibland kortare
och ibland längre.
Har hunden bara svalt ett enstaka föremål ger man ett mål mat i anslutning till
sprutan för att få en rejälare kräkning.
I nödfall, men med mindre säkert resultat, kan man själv tvinga i hunden en stark
saltlösning. Om och hur det skall göras bör
en veterinär bedöma per telefon i varje enskilt fall. Injektionen är alltid att föredra
om det över huvud taget kan ordnas.

bitar. Och det gäller också om man vet att
hunden svalt snören, glitter, kassett- och
videoband.
De kan ställa till otäcka skador i tarmen.
I sämsta fall fastnar en trasslig klump i
magsäcken medan en meterlång längd glider vidare ut i tarmen. Klumpen i magsäcken håller emot medan den normala
peristaltiken gör att tunntarmen vandrar upp på snöret och tränger ihop sig som
ett kylse. När snöret spänns kan det skära igenom tarmväggen och orsaka läckage
och bukhinnein ammation.

Nötter
Nötter står ofta i små skålar på låga soffbord och inom räckhåll för hunden. Vi tror
inte att hundar äter nötter och det gör de
inte heller – i vilt tillstånd. Men hushunden ser hur människor håller på med nötterna. Det knäpper och det knakar och slutar med att man stoppar något i munnen.
Det räcker för att göra hunden intresserad och när ingen ser på är som bekant allt
tillåtet. Snabbt ner med nosen i skålen och
snart hamnar nöten på golvet och så rullar
den iväg och måste fångas och vips, slank
den ner i magen.
Det knepiga med nötter är att man sällan
ser när hunden sväljer dem. Ingen saknar
heller en bortkommen valnöt. Den kan ligga i magsäcken i veckor innan den börjar
vandra och orsakar tvärstopp i tarmen.

Snören, glitter och band
Ibland kan det vara rent fel att utlösa
kräkning, nämligen om föremålet kan skada strupen.
Det gäller spetsiga föremål och sådana
med skärande kanter och det gäller även
föremål som kan ha svällt i magsäcken
och fastna på uppvägen, exempelvis fårskinn, stora mösstofsar, ullvantar eller
sockor, tuggben (särskilt avgnagda knutar), spretiga pipleksaker och kantiga ben-
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Symtom
Hundar äter ofta – och det är bra – en enformig kost med samma foder varje dag.
Att de blir dåliga i magen när de som undantag får smaka fet och riklig julmat är
inte ovanligt och kan normalt kureras med
svält och skonsam kost.
Intensiva kräkningar som inte går över,
uttorkning, påverkat allmäntillstånd och
buksmärtor bör däremot undersökas närmare. Ibland kan en veterinär känna ett
föremål igenom bukväggen men ofta behövs även en undersökning med röntgen.
Kompakta föremål som sten, ben och metaller är lätta att upptäcka.
För att se tyg, läder, gummi, tuggben
och andra material med täthet som liknar kroppens egen kan behöva göra en förtydligande kontrastpassage, en variant
av röntgen där man färgar tarminnehållet vitt och följer dess vandring genom tarmen under ett antal timmar.
Ganska många hundar måste opereras för svalda föremål som fastnat i tarmen. Vår vän Buss rade julafton på
operationsbordet.
Källa: Hundsport.se

insulinfrisättning av ämnet, vilket kan
leda till allvarlig sänkning av blodsockret.
Vissa hundar har också fått leverpåverkan. Risken varierar med hundens vikt,
intagen mängd, samt halten xylitol i produkten. Därför är det svårt att ange någon
generell gräns för hur mycket en hund kan
få i sig innan det blir farligt.
Symtom: Kommer vanligen inom en
timme, men kan dröja betydligt längre.
Kräkningar, skakningar, slöhet, i allvarliga fall även kramper och medvetslöshet.
Dödsfall är ovanligt men har inträffat.
Mindre än 0,5 g xylitol per kg kroppsvikt
ger vanligen ingen förgiftning. För en 10
kg:s hund motsvarar detta till exempel cirka 15 uortuggummin. I sockerfritt godis
kan halten xylitol vara betydligt högre och
då kan redan 2-4 tuggummin eller sugtabletter innebära förgiftningsrisk!
Åtgärd: Ge hunden vanlig föda (kolhydratrik) för att förebygga blodsockerfall.
Om hunden får symtom eller fått i sig en
större mängd xylitol, kontakta genast veterinär eller djursjukhus.
Källa: giftinformation.se

Veterinärbesök kostsamt under
julhelgen

Xylitol

Xylitol (björksocker) är en socker-alkohol som bland annat används som sötningsmedel. Xylitol ingår ofta i sockerfria
tuggummin och sugtabletter, i vissa läkemedel som uortuggummin och uorsköljlösningar, samt i tandkrämer.
Hundar är mycket känsliga för xylitol. De
får till skillnad från människor en ökad
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Har man otur kan olyckan lämna ett stort
hål i plånboken. Under storhelger är kostnaderna för veterinärvård högre då det
tillkommer en jouravgift. Mindre kliniker
håller också stängt och hänvisar till större aktörer.
- Det kan bli kostsamt för de som behöver
uppsöka veterinärvård i julhelgen. Har
man otur kan påslaget hamna på 6 000 kr.
En del kliniker har en procentsats som de
använder sig av, medan andra tar en fast
avgift, säger Ursula Lige Berglund, skadechef på Sveland Djurförsäkringar.
Källa: Sveland

Chokladförgiftning

Choklad innehåller kakao som bland annat innehåller teobromin, ett ämne som
hundar och katter inte tål.
Symptom: Kommer som regel efter 4-24
timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst,
inkontinens, skakighet, rastlöshet, riklig
saliverig och hjärtklappning är vanligt.
Vid större mängder kan allvarligare symptom eller dödsfall inträffa..
Farlig mängd: Att räkna ut hur mycket
teobromin som ingår i olika chokladkakor och praliner är svårt. Både mängden
kakao i chokladen och halten teobromin
i råvaran, kakaobönan varierar. Det är
dessutom så att olika patienter har olika
känslighet för teobromin.
Uppskattningsvis brukar man säga att
mer än 20 mg teobromin per kilo kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund.
Mörk choklad innehåller ca 5-15 mg teobromin per gram choklad.
Ljus choklad innehåller ca 2 mg teobromin
per gram choklad.
Vit choklad innehåller ingen eller mycket
lite teobromin.

Exmpel för en hund som väger 10 kg:
En hund kan äta 12 - 40 g mörk choklad
utan att få så allvarliga symtom att veterinär eller djursjukhus behöver uppsökas. OBS! Ju mörkare choklad desto mer
kakao (och teobromin) och därmed större förgiftningsrisk. Har hunden i stället
ätit ljus choklad kan den klara upp till ca
100 g. Praliner, chokladbitar med fyllning,
innehåller mindre choklad. Hunden kan
då kanske klara att äta ungefär dubbelt
så stor mängd utan att allvarliga symtom
uppkommer.
Behandling: Om du misstänker att din
hund ätit en farlig mängd choklad eller har
symptom, kontakta djursjukhuset genast!
Man kan genom att ge hunden kräkningsframkallande injektioner få den att kräkas
upp chokladen om det sker inom 1-2 timmar. På så sätt kan man undvika att djuret utvecklar några förgiftningssymptom.

Tänk på att aldrig ha choklad
liggande framme så att din hund
kan komma åt att äta.
Källa: djurskyddet.se
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Smällare och fyrverkerier
Många hundar tycker att det är mycket
obehagligt med smällare och fyrverkerier.
Här får du några tips på hur du kan göra
tolvslaget på nyår och andra ”smällartider” mindre stressande för din hund.
Omkring en tredjedel av våra cirka 730
000 hundar är skotträdda. Djurens känsliga öron kan uppfatta smällarljud som
en intensiv smärta, som ger upphov till
kraftig rädsla. Så många som 35 000 hundar medicineras med psykofarmaka varje gång smällandet brakar löst. Det är
inte bara husdjuren som lider, även vilda
djur far illa, särskilt i tättbebyggda områden. Och människor drabbas; krigsskadade, äldre och personer som är särskilt
känsliga.
Vårt grannland Norge har en betydligt
restriktivare lagstiftning vad gäller fyrverkerier. Raketer på pinne är helt förbjudna och tiden för övriga fyrverkerier är
begränsad, till klockan 18–02 på nyårsafton. Resultatet blev 80 procent färre ögonskador och att inte en enda brand orsakades av fyrverkerier. Förutom då tusentals
färre stressade och plågade hundar.

Några tips till dig som har en rädd hund:

Ta aldrig med din hund till en plats
där fyrverkerier avfyras, även den
lugnaste av hundar kan bli skrämd
för livet.
Res bort med din hund om du har
möjlighet, gärna till glesbebyggda
områden.
Ta en tur med bilen under de ”värsta”
timmarna.
Lämna inte hunden ensam.
Om du inte kan resa bort, rasta hunden i god tid och håll den inomhus
under det mest intensiva smällandet.
Dra för gardinerna och sätt på musik
för att dölja ljudet från raketerna.
Om hunden är utomhus, håll den
kopplad under smällandet så att den
inte kan rusa iväg i panik.
Om hunden blir orolig – ömka eller
bestraffa den inte. Försök att avleda
hundens uppmärksamhet med en rolig leksak eller något att tugga på. Om
hunden gömmer sig, låt den vara.
Är problemen allvarliga – uppsök veterinär i god tid för eventuell
medicinering.
Alternativ medicin och hjälp nns. Du
kan läsa mer om olika möjligheter på
Smällarupprorets webbplats.

www.smallarupproret.se

Välj butiker som inte säljer
smällare
Källa: SKK
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Utställningsresultat rapporterade efter manusstopp för nr 2/3 2019
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Kopierat från foxterrier.se med reservation för ev. fel.

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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