Bilder till Kalender 2022.
Vi söker bilder till kalendern för 2022. Bilden ska
vara i hög upplösning och liggande. Skicka bilden på
Din Strävhårige Foxterrier till christina@boberg.nu
senast den 15 oktober 2021.

Ordförandens rader.
På tal om årsmötet och
Rasspecialen i Gränna
så mottogs vårt arrangemang av idel lovord och
vi ser redan fram mot
nästa år. Ord som: Ett
av de bästa arrangemangen sedan vi gick med i klubben, Tack
för en superhelg, Fortsätt så här, visar att
vi tänkte och gjorde rätt. I mitt huvud snurrar redan tankar om hur kan vi leva upp
till detta och kanske göra ett ännu bättre
arrangemang nästa år.

Nytt verksamhetsår, nygammal
styrelse. Nya möjligheter och nya utmaningar.
Mycket nytt när vi går in i höstmörkret och samtidigt många
frågetecken, var är vi och vart är vi på
väg? Frågor som just nu känns lite diffusa och oklara innan den nya styrelsen
har hunnit sätta sig och hittat arbetssätt som driver klubben framåt.
Gammalt det är ju jag som ordförande,
och jag känner mig både ödmjuk och
tacksam att jag på årsmötet fick fortsatt
förtroende att leda klubben kommande
år. Ett år som jag hoppas inte kommer
att kantas av pandemier och inställda
möten och arrangemang, utan att vi ges
möjligheten att visa upp klubben och
vår fantastiska ras runt om i landet.

Men det återkommer vi till, här och nu är
det som gäller och förväntningar på oss som
styrelse att leva upp till.
Till nästa gång: Sköt om er ta hand om
varandra och era vänner foxarna!
VOFF VOFF!

LARS
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Hallå där!
Sen en annan sak, är att jag kommer
bara vara redaktör fram till och med
nästa nummer. Jag tänker prata lite
mer om det i nästa nummer, men en
mycket viktig sak just nu:

Swish, så var
vi redan inne i
Höst. Det lät
som att Rasspecialen i Gränna
gick bra och att
folket tyckte om
det, så det var
ju kul att höra!

Är att om det finns någon eldsjäl som
vill ta över Redaktörsarbetet så är det
hög tid att börja tänka på det nu.
Strävaren kan tyvärr inte fortsätta
utan någon som sätter ihop tidningen,
så om du är intresserad, gå till sida 21.

Alla var ju dock inte med i Gränna
evenemanget, så för er som känner
att ni missade ut på vad som hände
kan läsa på om det från allas fina
insändare om Rasspecialen.
Men med allt gott, så kommer det
ibland lite ont. Tyvvär så blev det
strul med fotografiet, så det blev
inga fokuserade bilder på varje Fox
som ställde upp i utställningen,
hoppas att det är okej.

Inte så roligt att prata om, men det
behövdes tas upp. Jag hoppas att ni
alla får en trevlig höst, och så ses vi
igen till Julnummret!
Redaktören, Andreas

Skänkta
Från
Kennel Skånefox
Maria Veraeus

Till
Ann Claesson, Falkenberg
Gunilla Jönsson, Tollarp
Fredrik Hellgren, Vaxholm

Kennel North Flash
Pernilla Ouis

Johan Ahlkvist, Malmö
Ursula Weiland, Abbekås
Jonas Svensson, Saltsjö-Boo
Gunilla Björnberg, Enskede

Det finns även ett antal nya medlemmar som kommit till klubben på egen hand
Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna och hoppas vi skall träffas vid framtida
Strävhårsarrangemang.

LYCKA TILL MED ERA STRÄVISAR!
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Registrerade valpkullar 2021.06.12 – 2021.09.17
Kennel North Fox's
Berit Hansson

1 + 2 f. 2021-05-07
e. SE26502/2019 Louline Repercussion At Random
u. SE31311/2014 North Fox's Mollie Mcguire

Kennel Northflash
Pernilla Ouis

2 + 2 f. 2021-05-21
e. SE26502/2019 Louline Repercussion At Random
u. SE26719/2019 Foxtan's Wild Flower

Kennel Crispy
Agneta Åström

0 + 2 f. 2021-06-22
e. S49746/2007 Crispy Legacy
u. SE13506/2013 Crispy Pretty Perfect

Kennel Foxtan's
Zoltan Sabo

3 + 1 f. 2021-07-02
e. SE56818/2018 Foxtan's Cold Case
u. SE11682/2020 Gold Tooth Silverline

Kennel Snowfly's
Ann Hjort

1 + 1 f. 2021-07-10
e. SE11852/2017 Pretty Attityds Atlas
u. SE24182/2016 Snowfly's Elixur Fine Taste

Kennel Foxtan's
Zoltan Sabo

3 + 3 f. 2021-07-24
e. SE35817/2020 Crispy The Dark Knight
u. SE56819/2018 Foxtan's Love Is For Suckers

Kennel Fox On-The-Rocks
Åse Bergman

3 + 0 f. 2021-08-03
e. SE32566/2016 Wire Fire Colombo Rika's
u. SE52007/2013 Fox On-The-Rocks Femmé Fortuna

Med reservation for eventuella fel, all
information hämtat från SKK's hundsök.
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Gränna 2021
Äntligen blev det dags att åka till
Gränna för aktivitetsdag och
utställning. Vi förberedde i god tid,
(onsdag). Grannen fick hjälpa till. Vi har
ny bil som är minst 0,5 m kortare och
känns 1 m bredare. Ett sådant ekipage
backar inte jag in i vår smala
radhusgång. Därefter följde något som
kan liknas vid Tetris. Hundbur var prio
ETT. Käre Bruno gästade oss och skulle
få följa med. Därutöver ett mindre
partytält eftersom väderprognosen
rekommenderade alla typer av regn och
vindskydd. Sedan hade vi väldigt många
vinster till lotterierna, bl a 1 sopsäck
full med IKEA:s råttor. Sänglinne,
kläder och annat bra och ha till oss och
Bruno. Torsdag förmiddag var vi klara för
avfärd. Började rulla ut från området. Då
lyste en varningslampa. Jan slog i
instruktionsboken. Varningen var för lågt
lufttryck alternativ punktering. Lågt
lufttryck! Det såg vi, himlen var
igenmulen. Punktering? Icke. Ner till
macken och mer luft i däcken. Vi hade
trots allt lastat bilen full. Hjälpte det? Åh
nej! Lampan envisades med att lysa.
Nästa anhalt, vår eminente verkstad.
Med ett brett leende dök han in i
datorvärlden, skrev ut instruktionen över
hur man ska släcka varningen. Så klart
han fixade det. Jag bad honom lägga det
på nästa räkning. Fick till svar: ”Jag tar
det på smeden i Höja”! Jag gillar sådant
tänk. Äntligen vändes fronten på bilen
mot nästa stopp. Dotterns jobb för utbyte
av diverse tidningar och kaffepaket. Full
fart ut på E 4:an. Då mötte vi regnet.
Efter gränsen Skåne/Småland gjorde jag
tappra försök att köra ifrån survädret, det
står 120 på skyltarna. Det gick inte.
Herrar Bruno och Jan latade sig, verkade

inte oroade över min framfart. Värnamo
nästa. Då ropade magen efter mat och
kaffe. Det var snart fixat. Sedan var det
bara att sikta på Gränna. Stugan såg ut
som vanligt, men där var redan en
inneboende. Medelstor spindel i
köksfönstret. P g a vädret fick den i nåder
vara kvar, men jag talade om att jag ville
inte se den närma sig min säng. Inpackat
och uppackat. Vila i 5 minuter på lille
visaren, sedan var det dags att gå bort till
Maria och Eva-Lotta. Alltid lika generösa
Maria bjöd på mat. Kvällen avslutades
tidigt med välbehövlig vila. Fredag.
Regnet och blåsten samarbetade, men det
var ganska mysigt att göra ”ingenting”.
Kassör Kristina och hennes man Ulf
anlände och Kristina och jag tog ett litet
resonemang kring fördelningen av alla
vinster. Hon hade minst lika mycket med
sig som jag. Lördag. Vädret upprepade
sig. Ett tappert gäng reste klubbens tält
på 3 x 6 meter och mitt lånade på 3 x 3
m. Framåt lunchdags kom rapport. Båda
tälten låg som förvridna insekter på
klubbstugans tak. Ja, ja, som det kan bli.
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Klockan 13 samlades ett stort antal
deltagare på fotbollsplanen under öppen
himmel. Bettina Persson förläste om
berikning för hund och därefter fick
deltagarna prova på att låta hundarna
använda både nos och hjärna för att få
tag i mat/godbitar. Mycket givande och
enkelt att jobba med hemma. Framåt
kvällen var det dags för klubbens
årsmöte. Det genomfördes lugnt och
sakligt till gagn för alla. Nu var de flesta
sugna på kvällens gemensamma middag.
50 personer bänkade sig runt långbord i
en lokal som tillhör fotbollsförening i
Gränna. Styrelsen och någon mer frivillig
jobbade intensivt med att ro allt i land.
Exotiska fat och potatissallad kom från
den lokale ICA-handlaren och sköljdes
ner med både dryck som ingick och
medhavda. Mätta och förhoppningsvis
nöjda var det dags för dragning i de
lotterier som sålts under middagen. Ulf
Olsson tog i vanlig ordning hand om
dragningarna med hjälp av en av kvällens
gäster. Oj, så mycket fina saker som fick
nya hem. Ännu en dag var slut för min
och Jans del. När vi lämnade festlokalen
sände jag en extra tanke till den tappra
skara som röjde undan och diskade.
Söndag – utställningsdag. Så många nya
ansikten både i utställningsringen och
utanför. Styrelsen med flera gjorde vad de
kunde för att alla skulle känna sig

välkomna. Så ska det vara! Domaren
genomförde sin uppgift med noggrannhet
och tydlighet. Så många glada leenden
över att kanske för första gången ha ställt
ut sin hund eller ännu en gång fått fin
kritik. Gladast var nog Eva-Lotta med
Selma, som blev BIS. Dessutom hade
utställningen kunnat genomföras utan
regn även om molnen hängde lågt. På
plats var Maria Veraeus med hundarna
Skrållan och Elsa. Bruno som gjorde oss
sällskap och Skrållan är morföräldrar till
lilla Elsa. Jan tog ett litet familjefoto som
Ni ser här. Söndag kväll. Äntligen kunde
vi sitta ute. Några tappra samlades på
Annikas och Perras altan, där vi åt
blandade rester från dagen före. Måndag
morgon. Drog undan gardinerna och fick
kisa med ögonen. Det var strålande
solsken. Tack Gränna med omnejd för att
vi fick se Vättern glittra. Vill också
uttrycka min glädje att får ha upplevt
aktivitetsdag och utställning där mycket
fokus låg på att alla skulle känna sig
välkomna och få delta i gemenskapen.
Årets upplaga var i mitt tycke den bästa
någonsin. Styrelsen, fortsätt såhär och
från mitt hjärta ”Tack”!

Chr istina Boberg
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Läckerbitens Rader
Nu har vi varit i Gränna. Träffat många
härliga Strävhår.

Söndag fick jag duscha fönas kammas,
halle gud jag fick stå på sängbordet tur
jag finner mig i alla påhitt. Sedan bar det
av till utställning. Det har jag aldrig varit
med om. Ett äckligt koppel om halsen
sedan skulle jag gå på ett speciellt sätt,
ingen promenad precis. Lyftas upp bordet
så kom Domaren för att känna på mig
inte nog med det jag skulle även stå stilla
för det skulle skrivas på en lapp vad hon
tyckte om mig. Lite kul var det .A-C var
det som gick med mej i ringen Matte
tyckte vi var jätteduktiga. Hon blev så
glad när jag fick utmärkelser.

Matte o vår bästa Ann Charlott packa
matte in i bilen, så bar det av till Gränna
Hotel.
När vi kom fram hittade Lorri en
alldeles egen säng. Jag "Chilli"
Läckerbitens Faithful har aldrig bott på
Hotel Så jag tyckte bäst om att trängas
med A-C i sängen.
I ösregnet gick vi för att lyssna på
Bettina som höll föredrag om hur
tvåbeningarna ka berika vårt hundliv,
kull övningar blev det efteråt mycket korv
hade lagt bland en massa bollar lite
läskigt En som de kallade Lars var
Chefen Matte tyckte allt han planerat
med de övriga i styrelsen blev supper.

1 Bästa unghund 2 bästa tik. Vad det nu
är?

Tass till alla Chilli o Mamma Lorri.
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Ferrostar don Corleone "Brando"
En septemberdag 2009 föddes en valpkull hemma i köket i Ludvika. En av valparna
som stannade kvar var Brando men även kullsystern Prima blev kvar hos oss.
Då mitt utställningsintresse är stort så har vi rest runt på många platser med
hundar och husbil. För två år sedan bestämde jag mig för att han och Prima skulle
avsluta sin långa karriär. Så blev det också ”trodde jag”.
Men när jag en dag i juli satt och tittade på honom tänkte jag – en sista gång i ringen
ska han få göra det han älskar ….. att visa upp sig!
Gunilla Bergman
Stolt matte
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Strävhåriga
Foxterrierklubbens
inofficiella utställning i
Gränna augusti 2021
Domare: Monica Vikner Stafberg

Utställningsresultat och kritik.
Bedömningsklass utom tävlan.
Hanar.
Syoori’s Expert 20 20-11-10
(SE64698/2020)

Läckerbiten’s Fabulous 2017-04-02
(SE28416/2016)

Utmärkt typ och fin resning i ringen.
Fint maskulint huvud, men ännu något
lätta öron, vackra ögon, utmärkt front.
Välmusklat bakställ, utmärkt bröstkorg.
Fina rörelser från sidan. Presenteras fint.

Fin foxterriertyp, en aning högt hull.
Feminint huvud som kunde vara en aning
längre. Vackra ögon. Står fint på små
tassar. Välbalanserade vinklar. Visas
mycket trevligt.

Tikar.

Syoori’s Dazy Crazy 2019-05-25
(SE39348/2019)

Crispy Attitude 2017-09-28
(SE57378/2017)

Trevlig tik att hantera på bordet.
Öronen gör att uttrycket blir en aning fel.
Fina ögon, stora vita tänder. Bra bakställ
och tillräcklig bröstkorg. Visar sig bra.

Fin modell som står fint på sina små
tassar. Feminint uttryck, stark rygg, bra
front. Visas i något högt hull. Rör sig fint
och frimodigt. Välvisad. Trevlig.

Formatet för detta årets tidning
blir lite annorlunda till skilnad
från äldre nummer. Det blev
tekniska problem som gjorde att
vi inte fick in foton rätt på alla
tävlande, så det blir istället
några få bilder med resultat.

Foxtan’s Keep Your Distance 2020-11-07
(SE63920/2020)
Söt tik med väldigt valpigt uttryck.
Feminint huvud, lätta öron. Fint uttryck.
Korrekt front och bröstkorg, en aning
lång i längden. Rör sig parallellt, men
behöver mer ringvana. Trevlig och glad.
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Valpklass 6 – 9 månader - Hanar
Crowfox Noel Coward 2021-02-13
(SE20422/2021)
En ung hane med flera goda kvalitëer,
dock visas han inte i bästa
utställningskondition. Öronen flaxar lite.
Fint uttryck, utmärkta öron. Står fint på
sina fyra tassar. I god balans och
välutvecklad bröstkorg för åldern. Fin
och mjuk päls. Uppför sig trevligt. Visas i
utnmäkt kondition. 1 Hp.

Juniorklass - Hanar
Syoori’s Exil 2020-11-10 (SE64699/2020)
Maskulin junior av fin modell storlek
och proportioner. Maskulint huvd som
behöver fyllas ut under ögonen. Små fina
öron som är något lätta. Välutvecklad
front och bakställ. 1 Hp.

Crowfox Noel

Unghundsklass - Hanar
Solringens Ymer 2019-12-16
(SE11848/2020)
Kraftfull maskulin unghund. Bra
proportioneroch storlek. Står fint på små
fina tassar. Något lätta öron, fina ögon.
Stora fina tänder i bra käkar. Stark
överlinje. Visas i fin kondition. Rör sig
bra från sidan. 1 Hp.

Öppen klass Hanar
Dartline Sinclair 2015-07-30
(SE45799/2015)
Positiv hanhund att gå igenom. Positivt
temperament. Fina ögon. Kraftfullt
huvud. Aningen kort hals. Bra bröstkorg
och benstomme. Står fint men rör sig för
glatt. I övrigt trevligt visad. 2.

Syoori's Exil
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Jollyfox Next in Line 2016-03-27
(SE30891/2016)
Kraftfull hane. En aning lång i kroppen.
Bra huvud, utmärkta tänder och käkar.
Balanserade vinklar. Rör sig fint men är
en aning mjuk i ryggen (svankig). Mycket
välpresenterad. 1.

Championklass Hanar
SE DK FIN UCH Foxtan’s Cold Case
2018-10-05 (SE56818/2018)
Tilltalande helhet. Utmärkt storlek och
proportioner. Utmärkt huvud och kropp.
Kunde ha en aning mer förbröst.
Välburen svans och fint bakställ. Rör sig
med attityd och visas i utmärkt
kondition. Hp.
S & DK Uch Goldtooth Abraham 2017-1108 (SE29369/2018)

Solringen's Ymir

Utmärkt modell I fin balans. Fint
huvud. Harmoniskt vinklad. Mycket god
balans. Fin resning. Välburen svans. Rör
sig utmärkt från alla håll. Visas i fin
kondition. Hp.

Veteranklass Hanar
C.I.B.SE F, N, DKUCH SEVV -17-1819Novv-17-18 NORDVV-18 Ferrostar Don
Corleone 2009-09-15 (SE59591/2002)
Mycket välbevarad 12-åring, Fin rastyp,
storlek och modell. Härligt uttryck. Rör
sig ungdomligt i ringen och visas fint.
Viftar på svansen som en ung hane. Hp.

Ferrostar
Don Corleone
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Foxtan's Cold Case

Quicken's Princess

Juniorklass Tikar
Öppen klass Tikar

Syoori’s Extra 2020-11-10
(SE 64700/20202)

Quicken’s Ginger Princess
2018-01-20 (SE14072/2018)

Tilltalande juniortik. Välbalanserad.
Feminint huvud och uttryck. Ännu något
lätta öron. Fina ögon. Utmärkt bett.
Välutvecklad bröstkorg för åldern. Fria
stabila rörelser. Visas i utmärkt
kondition. Typiskt
foxterriertemperament. Hp.

Mycket tilltalande tik. Fín rasmodell.
Utmärkt feminint huvud med vackra
rasdetaljer. Utmärkt skuldra och front,
Visar sig med attityd i rörelse med
välburen svans. Välpresenterad. Hp.

Unghundsklass Tikar

Championklass Tikar

Läckerbiten’s Faithful 2019-11-08
(SE58788/2019)

SEUCH Ferrostar Elleen Eden 2018-01-08
( SE46729/2018)

Mycket tilltalande ungtik. Utmärkt
storlek och helhet. Feminint huvud.
Mycket god substans för åldern.
Välvinklad och välgående. Presenteras i
utmärkt kondition. Riktigt fin rasmodell.
1 Hp.

Mycket tilltalande championtik av
utmärkt modell. Fina proportioner. Bra
storlek och passande benstomme.
Utstrålar femininitet. Rör sig med fin
attityd. Mycket välpresenterad. 1 Hp
SEUCH Syoori’s Aimiee 2015-07-17
(SE18743/2015)

Solringens Ylva 2019-12-16
(SE11853/2019)

Fin Championtik. Utmärkt modell, bra
storlek. Feminin utstrålning och fint
huvud som skulle kunna vara aningen
mer utfyllt under ögonen. Utmärkt
skuldra. Utmärkt bakställ. Rör sig fint
med välburen svans. Mycket fint
presenterad. 2 Hp.

Bra Storlek och benstomme. Mycket
energi. Ovan med situationen. Fin modell
trots otrimmad päls, bra huvud, något
lätta öron. Bra vinklad runt om. Rör sig
bra när hon vill. Pälsen ej bästa
utställningskondition men jag ser en fin
tik under pälsen. 2.
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Ett stort tack till alla som hjälpte till med utställning, årsmöte och
Buffé i Gränna. Ingen nämnd och ingen glömd men utan Er så hade
det inte blivit så bra som det blev.
TACK FÖR ERT ENGAGEMANG!

Lars
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Klubbens Styrelse 2020-2021

Ordförande
Lars Bergman, Ordförande sedan 2019 omvald i
år 2021 för en period till. Många av er känner
kanske till mig bland annat genom mina rader i
Strävaren och på hemsidan. Ibland finns jag även i
bakgrunden när min fru Gunilla ställer ut någon av
våra hundar. Föreningsarbete är något jag sysslat
med sedan 70-talet inom olika föreningar och
organisationer. Foxterrier har funnits i mitt liv
sedan 1977 och i familjen sedan 1972. Bor i
centrala Sverige = Ludvika, där jag alltid bott. Jag
hoppas att jag och den nygamla styrelsen kan leva
upp till de förväntningar och förhoppningar våra
medlemmar kan ha på oss.
Det här visste Ni inte om mig: jag har en
grävmaskin tatuerad på ena benet.

Vice Ordförande
Bettina Persson heter jag och bor på Skogatorps
Herrgård utanför Vittsjö i Skåne tillsammans med
"Foxcompagniet" som idag består av 7 foxar.
Förutom uppfödare - kennel Foxamore - är jag
hundinstruktör, hundbeteendeutredare samt sitter i
klubbens avelskommitté.
Min resa med denna fantastiska ras började för
drygt 30 år sedan.
"En gång foxterrier, alltid..."

Kassör
Kristina Lindström är mitt namn och jag är
sedan många år kassör i klubben. Bor på
Sturegatan i Stockholm tillsammans med min Ulf
och vår foxterrier Hamlet. Pensionär sedan några
år. Gillar resor, bilkörning och trädgårdspyssel. Och
naturligtvis Strävhårig Foxterrier, matlagning och
bakning av en och annan kaka ingår också i mina
intressen. Ett annat pyssel jag ägnar mig åt är att
vårda frisk man i hemmet.
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Sekreterare
Jag heter Annika Latrach och bor i Karlskrona. Hund
har jag haft större delen av mitt liv. Redan som
tolvåring tjatade jag till mig en hund. En Airedaleterrier
som jag ställde ut och lärde mig att trimma. Det blev
sedan två stycken airedale till. En av dem var jag
fodervärd till. Det var då jag även blev intresserad av
avel. Jag fick vara med och sköta om valparna. Jag
utbildade mig till lydnadsinstruktör och hade
lydnadskurser genom Karlskrona hundungdom där jag
även var ordförande. I Skåne-Blekinge distriktet var jag
sekreterare. Jag utbildade mig även till ringsekreterare.
2001 köpte jag min första Kerry blue terrier. Jag lärde
mig att klippa den rasen av Charlotta Mellin Rollicks
kennel. Jag fick mitt kennelnamn registrerad, Print`s.
Tog två kullar på min championtik som även var BPH
testad. Sparade en tik i varje kull. 2013 dog plötsligt
min tik. Jag kände att jag ville byta ras och den
självklara rasen var då Strävhårig Foxterrier. Jag fick
köpa Jollyfox Little sister On line ”Lillie”. Hon fick en
kull där jag sparade min lilla ”Tottie”. Tyvärr dog Lillie
under tragiska former. Jag fick då chansen att ta hand
om Lillies syster Jollyfox Power On Line ”Lykke”. Och
där är vi nu. Nu är jag ute och leta efter en ny tik som
jag kan ställa ut och ta valpar på.
Har alltid varit intresserad av att jobba i
föreningslivet. Även i mitt vardagliga arbete som
fritidspedagog o bildlärare jobbar jag i ledningsgruppen
på vår skola. Gillar att utveckla och se framåt.

Ledamot
Rita Wernersson och jag sitter i styrelsen sedan några
år, numera som ledamot. Hundar har jag hållit på med
hela mitt liv, lydnad bruks, utställning och uppfödning.
Tidigare American Akita i många år men numer sedan
cirka 9 år Strävhårig Foxterrier, uppfödningen bedriver
jag från hemorten på västkusten ca. 14 mil norr om
Göteborg och går under kennelnamnet Syooris.

Suppleant
Pia Rydberg heter jag och har Kennel med namnet
Jollyfox. Men just nu har jag tagit ”time out” med avel ett
tag. Intresset för Foxterrier finns kvar, så jag är
fortfarande med i styrelsen.
Bor på landet utanför Kalmar med man, och 4 hästar,
och en Norwichterrier. Terrier måste jag bara ha i stallet
och valet på den här lilla terriern gjordes utifrån att den
är en liten musjägare/råtthund. Men det är inget som slår
en vacker utställningstrimmad fox. Så när det passar, blir
det självklart foxterrier igen.
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Suppleant
Per Forssell, pensionär sedan fem år efter fyrtio
år som grundskolelärare i samhällsorienterade
ämnen i Stockholm samt lärarutbildare på
Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms
universitet.
Bor i Årsta söder om Söder, gift, två vuxna barn
och sedan sex år glad husse till Otis. Mina
intressen är nu naturupplevelser och kulturdito.
Läser mycket och kan åter gå på bio. Matlagning är
ännu ett intresse. Mycket tid tillbringar vi på vår
sjöstuga vid Baggensfjärden, en stuga från 1880-talet
med trädgård där vi odlar grönsaker, blommor bär
och frukt. Här trivs vi tillsammans med Otis. Vi
reser också årligen till en liten by på sydvästra
Kreta där vi har vänner sedan mer än trettio årDå får Otis bo hos någon av våra barn eller
vänner. Jag arbetar också ideellt på
Berättarministeriet som vill utveckla elevers språk
genom fantasiupplevelser under ett halvdagarspass
på något av våra utbildningscenter i utsatta
områden.

Suppleant
Elisabeth Carlbo heter jag. Jag tackar för
förtroendet av att ha blivit invald i strävhåriga
foxterrierklubbens styrelse. Jag bor i Skövde och är
sommarcampare på Sundsörns camping, nära
Mariestad vid Vänerns strand.
Rasen Strävhårig foxterrier är ny för mig.
Strävhårig tax är mina tidigare hundar. Intresset
för strävhårig foxterrier har funnits sedan
barndomen, varför vet jag inte. Jag blev medlem i
Strävhåriga foxterrierklubben för 4 år sedan. Gick
på utställningar för att ta reda på. Besökte och
ringde kennlar. Ställde mig i kö hos uppfödare. Var
i Gränna 2019. Allt detta förberedande för att få
veta så mycket som möjligt, innan köp. Blev
avrådd att skaffa en hund av denna ras. Men min
samtalskontakt Christina Boberg gav goda råd.
Självklart att du klarar av en strävhårig foxterrier.
Har du haft tax, då vet du. När jag gick i
pension, efter 40 år som gymnasielärare , 2020,
började jag mer aktivt leta valp. Det var inte så
lätt att få tag i valp. Drömmen om att fostra
hund från valp till vuxen försvann med frågan av
Maud på Solringens kennel. - Kan du tänka dig en
unghund? På den vägen är det. 1 april 2021 blev
Ymer min. Gränna 2021, åkte hem med en stolt
hund och matte. Ymer med 4 rosetter och matten
invald i styrelsen.
Jag är en positiv och engagerad person.
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Hamlet och Hamlets Matte
Oj vad fort tiden rinner iväg! Helt
plötsligt stod vi då på gräsplanen i
Gränna. Men vad hade då hänt sedan vi
lämnade Västerbotten strax före
midsommar, Jo vi firade midsommar i
Västergötland. Fortfarande ingen dans
runt någon stång, ingen stång , ingen
dragspelsmusik, inget fika med
hembakt hos hembygdsföreningen. Men
vi var på friluftsgudstjänst (som fick
förrättas inomhus på grund av
åskväder). Hamlet hade det torrt och
skönt i bilen, Matte och Husse fick fika.
Resten av veckorna söderöver blev det
gräsklippning, slyröjning och
skogspromenader. Båten och bryggan
fick ligga kvar på land i väntan på
kräftfisket i augusti.

En mellanlandning på Skårby
(gräsklippning och bortforsling av
huggorm) hann vi med innan bilen lastades
full med ”bra-att-ha-saker” och åter for
norröver. Solen sken och vi njöt av det
vackra lanskapet utmed Höga Kusten.
Hamlet är en mycket snäll ”bilhund”, ligger
mest och sover, eller på laddning, tittar upp
då och då. Vet precis när vi är framme vid
våra favoritrastställen. Då blir det
smakbitar av smörgås och kaffebröd och
lång skogspromenad med Husse. I Själevad
finns en kanotklubb vid Moälven med en
jättefin rastplats där Hamlet brukar plaska
lite i floden. Där kan man ibland till och
med få syn på någon annan hund att gräla
med. Att köra sträckan Stockholm –
Robersfors (70 mil) och sedan en bit till kan
bli lite segt. Tur att vi har en liten hund så
att vi måste stiga ur ibland. Väl framme

18

kastar sig Hamlet ur bilen och
tokspringer varv på varv på gräsplanen,
sedan måste allt luktas av och kollas att
det är som vanligt. Juli bjöd på fint
väder och bygget på bagarstugan gick
framåt om än långsamt. Hamlet
välkomnar glatt alla hantverkare och
följer dem nyfiket. Mycket intressant
blev det när golvet bröts upp och man
hittade svamp (inte kantareller förstås).
Då avstannade allt igen för att det
skulle saneras.
Det är ju nästan ingen natt norröver,
så man kan ju göra saker hela
kvällarna. Bromsar och andra bitande
flygfän lugnar ner sig framåt 20-tiden.
Hamlet gillar inte när det surrar

omkring honom. Alltså väntade Matte och
Husse till kvällen och gav sig ut på mossen
redan före fruntimmersveckan och plockade
hjotron. Hamlet åt hjortronen direkt från
plantan, sedan tyckte han att vi var trista
och återvände till bilen. Många hjortron
blev det i alla fall,
Så började då förberedelserna för Gränna.
Att förvandla en skogshund med barr och
kardborrar i pälsen till en utställningshund
tar många timmar, dagar och veckor. Vi
började alltså veckan efter midsommar med
en tur till Karlskoga. Det värsta åkte av
och vi hittade en massa fästingar.
(Fästingtabletter inköptes, skulle fungera
12 veckor, OCH DET GJÖR DET!)
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Sedan blev det upp på trimbordet
nästan varje dag och till slut var det ”
bara” huvud, benhår och front kvar och
då blev det Karlskoga igen.
Nåväl, vi lämnade Norrland och
ätervände till Västergötland i tid för
kräftfisket. Kastade i bryggan och
båten, köpte kräftbete och la ut burar.
Det kryllade av kräftor och Hamlet var
mycket intresserad, men de elaka små
djuren nöp honom i nosen så hann fann
det säkrast att hålla sig undan. Bättre
att gå med Husse i skogen och plocka
kantareller.
Så blev det då dags att åka till
Gränna. Matte hade vidtalat hans
gamla matte Pia att visa honom på

utställningen eftersom Matte skulle jobba
som ringsekreterare och Husse skulle vara
ringvärd. Pia hade också lovat att fixa lite
med Hamlets ögonbryn. Bilen packades full
med vinster till lotterierna, kakor till fikat
för 50 personer för 2 dagar, papper till
årsmötet och tusen andra saker. Vi anlände
till Gränna redan på fredagseftermiddagen
och där stod Pia och Maud beredda att
kasta sig över Hamlet för finputs, en
trimmare i varje ända på vovven. Han blev
jättefin. (Det tyckte däremot inte domaren
som visserligen gav honom 1pris i Öppen
klass men skrev att han var ”mjuk i ryggen,
svankig”).
Tyvärr öppnade sig himlens portar på
lördagen, stora tältet blåste iväg, Ritas
tipspromenad blåste iväg, men Bettinas
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program om” Berikning” kunde
genomföras. Mycket uppskattat både av
hundarna och människorna. En trevlig
middag följde efter årsmötet och
klubben fick ett rejält tillskott i kassan
av det rikhaltiga lotteriet.
På söndagen hade regnet och den
värsta blåsten upphört och vi kunde
genomföra utställningen torrskodda
.Inne i det lilla klubbhuset pågick febril
verksamhet båda dagarna med kaffe
och korvservering, Tack snälla Annika
& Perra och Mari & Boo för all hjälp!
19 fint trimmade strävisar hade
infunnit sig och trippade runt i ringen
och uppförde sig väl, inget morr eller
tandagnisslan. Eva Lotta och Selma
blev finast med Thomas och Tim som

mycket god tvåa. Alla var nog mycket nöjda
med Grännahelgen när de vände hemåt
med sina rosetter.
Nu sitter Matte och försöker reda ut det
ekonomiska från Gränna, skriva saker och
skicka till Strävaren. Tittade bl a i en
gammal Strävare från 2003 och hittade en
hel sida med namn på nya medlemmar som
fått skänkta medlemskap, 48 stycken som
skänkts av 10 uppfödare. Rekord det året!
Vi tackar alla för en trevlig helg i Gränna
och hoppas att vi ses där nästa år i slutet
av augusti. Lokaler och utställningsplats är
bokade till 2022!
En skön höst med sol, svamp och lingon
önskar vi alla Strävisar och deras personal!

Hamlet och Hamlets Matte

HJÄLP!!!
Tyvärr så kommer vår redaktör Andreas att lämna oss efter julnumret av Strävaren.
DU kanske har kunskapen intresset och möjligheten att gå in som redaktör till vår
tidning eller DU kanske har någon bekant som skulle kunna tänka sig att gå in och
hjälpa oss.
En stor del av klubbens information kommer ut till våra medlemmar via vår tidning
och tidningen är mycket uppskattad när den dimper ner i postlådan 3 - 4 gånger per år.
Så återigen kan och vill DU eller har DU någon bekant som kan och vill hjälpa
klubben hör av DIG.
För information kontakta ordföranden eller Andreas direkt
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"FLIRTING"
POMPE!
Att något var på ”G” förstod jag, men
vad? Plötsligt en dag stod matte med en
bunt papper i ena handen och äggklockan i andra och snackade till kylskåpet igen. Gör 2beningar sådär lite då
och då, eller är det bara vår matte?
Fattade ”nada”. När värsta chocken lagt
sig, spetsade jag öronen för att finna ut
av vad hon egentligen höll på med. Och
kan ni tänka er, hon talade om berikning – mitt favisämne! Frågan var ju nu
bara varför då?
Följande dagar var det fart på här må
ni tro. Våra gröna sandlådor skurades,
bollar tvättades, mjukisdjur knöts på
snören, xtra täckbark inhandlades,
kompostgaller fixades osv. Flera nätter
blev jag dessutom störd mitt i skönhetssömnen av en matte som satt och
knöt snuffelmattor vid köksbordet.
Inte blev jag rätt mycket klokare när
Postnord farbrorn en vacker dag kom
med ett paket innehållande en Flirtpole
och en röd keps. Varken matte eller jag
hade hört när han ringde på vällingklockan, men det hade Florrie. Hon är
egentligen lite för gapig för min smak,
men just då var det ju inte helt fel.
Snopet om mannen åkt iväg med
paketet igen. Matte susade således ut
genom köksdörren. Alltså, alltså ni
skulle ha sett hans min när han såg
henne! Ett spöke mitt på ljusan dag!

En keps vet ni ju vad är, men vad med en
Flirtpole? Lite klurigare eller? Det är som
ett metspö med långt snöre och längst ut
finns en leksak med fransar, eller enligt
mig ”ett byte”. En superbra träningsgrej för
oss foxar som ju gillar att jaga. Vi i Foxcompagniet får träna med denna kanske 3-4
gånger i veckan. Vi bara ääälskar den!
T.o.m. Minifoxarna har fattat vad det
handlar om! Det går till så här att matte
antingen står stilla som en staty och för
spöet fram och tillbaka eller springer runt
med det. Rätt som det är ”Bingo”, då har
man fångat bytet och då är det dragkamp
som gäller för en stund.

Hon hade ju inte tvättat bort sin kritandes vita ansiktsmask! Tyckte faktiskt lite synd om honom.
Inte undra på att han stammade när
han lämnade matte paketen.
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På tal om dragkamp förresten. Visste
ni att man förr i världen trodde att det
var fel att dragkampa med sin hund?
Det är det inte! Man var rädd att
hunden skulle ”ta över”! För att vara
tydlig, vad skulle vi hundar kunna ta
över? Det är ju faktiskt våra mattar och
hussar som har all makt. De har
makten över vår mat, när och var vi får
gå, var vi skall sova osv. Inte faderullan
har jag någonsin tänkt så när jag
dragkampar med matte. Skulle inte
våga tänka tanken bara, kan jag lova.
Kan väl erkänna att det ibland kanske
kan bli lite ”too much” enligt mattes
tycke, med då bryter hon. Slut prut
finale! Men det roliga är ändå inte slut,
för då leker vi ”Bytesleken”. Matte har
full check på vad jag har svårt att
motstå och ”vupsi” släpper jag bytet så
klart.
Ibland dragkampar jag med min
mamma Bijou. Tror inte hon märkt det,
men jag låter henne alltid vinna för hon
är så söt mot mig. Hade det inte varit
för henne – ingen Pompe!

Den 27 augusti kom så äntligen dagen
med stort ”D”! Next stop Gränna!!!
Hela bilen fylldes med berikningsgrejor,
väskor, regnkläder, you name it... Matte
fick tömma och möblera om hela två gånger
för hundburen gick inte in. Var glad att det
lyckades till slut. Hur kul hade det varit att
sitta fastspänd uppe på taket och kommit
till Gränna med en brakförkylning?
Nu är ju inte bilåkning min favoritsysselsättning precis, men som tur är har jag en
matte som inte kan köra bil utan att dricka
kaffe. När det är slut blir det gasen i botten
till närmaste Circle K som enligt matte har
den godaste Latten och då kommer jag ju ut
för luftning. Det blev några stopp på vägen
till Gränna och på en mack hade de
världens bästa ”balansgångsstolpar”. Matte
skulle ringa ett viktigt samtal och satte
därför på mig långlinan, kastade lite
kattgodis bland på stolparna så jag på egen
tass fick klura ut hur jag skulle få tag i det.
Himmel och plättar, ingen enkel match kan
jag lova. Gällde verkligen att hålla tungan
rätt i munnen. När jag nästan fått tag en
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godis trillade rumpetten ner mellan
stolparna. Hade faktiskt önskat att jag
just då varit en 2bening. Alldeles för
många ben att hålla styr på. Hur som
helst, tillbaka i bilen gick jag ut som ett
ljus och innan jag visste ordet kvar såg
jag stora polkagrisar och vi var framme!
Vi skulle bo på Grenna Hotell för där
är 4beningar välkomna. Lyxigt värre
må ni tro! Superbred säng med inte
mindre än 8 kuddar och massor av
täcken och grejer. Undrar om de vet att
vi hundar gillar att bädda och böka, för
det var verkligen berikning av sovbeteende som det så fint heter!

På egen tass räknade jag ihop till fler än
30 foxar där. Har aldrig sett så många på
en och samma gång. Förutom ett par ”biljettmaskiner” som man skulle hålla nosen
långt ifrån, var de alla ganska trevliga
jyckar i mitt tycke. Hade förresten kunnat
sälja hur många röda kepsar där som helst.
Bad luck att matte inte köpt fler. Egentligen är min favisfärg grön, men röd
matchade liksom polkagrisarna så den fick
godkänt. Lördagen avslutades lyxigt värre
för min del. Matte hade tagit med sig rostbiff från 2beningarnas buffet som belöning
för jag uppfört mig ursnyggt. Ganska festligt att käka rostbiff mitt bland alla kuddarna!

På lördagen var alla himlens portar
öppna. Närmast skyfall! Var tvungen
att bli dressad i min röda regnrock och
matte tog sin gula över pyjamasen när
vi skulle gå morgonturen. Ja, ni läste
rätt – över pyjamasen! Och inte nog
med det, sedan hämtade hon kaffe i
restaurangen iförd denna mundering.
Trodde gästerna skulle sätta kaffet i
halsen när de såg henne. Försökte
låtsas som jag inte kände henne, men
inte så lätt när hon höll mig i kopplet.
Som tur var kom hon inte till Grenna
Camping i pyjamas. Alltid något!
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På söndagen var det Rasspecialen.
Himmel och plättar vilka snygga foxar
som dök upp! Bara att konstatera – vi
är en urtjusig ras!
Vet inte hur det ser ut där ni bor, men
här på Skogatorp börjar det hösta till
sig. Vet ni förresten vad det betyder? Jo,
att jag snart har födelsedag! Närmare
bestämt den 18 september. Så nästa
gång är det en 2-årig foxare som håller i
pennan!
Hittade en passande hatt. Vad tror ni?
Hinner jag växa i den på en vecka!
Tveksamt kanske...

P� å���h�r�n�� n�� ja�
����i� �� �� �l��� ,

P����

Visste du att Strävaren har en ny
e-post adress? Om du har
funderingar, artiklar, berättelser
eller helt enkelt frågor, så kan du
skicka det till:

stravaren@foxterrier.se
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Rätta lösningen till korsordet i Strävaren 2/2021

Följande vinnare har
vunnit vars en trisslo�:
Mats Johansson,
Uppsala
Mar�na Colléen, Kalmar
Ann-Sofie Svennehag,
Göteborg
Gunilla Bergman,
Ludvika
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STRÄVHÅRIGA
FOXTERRIERKLUBBENS
AVELSKOMMITTÉ

Oavsett om du planerar din allra första kull eller är en erfaren uppfödare, är du varmt välkommen att
kontakta oss i avelskommittén.
Syftet med kommittén:
�
�
�
�
�

att verka som bollplank och stöd för både uppfödare och klubb i avels & uppfödarfrågor
att fungera som klubbens kontakt och rådgivare i frågor som berör exteriör, sundhet &
mentalitet
att vara informationskanal för frågor som berör rasspecifika frågor angående avelsstrategier
att vara klubbens rådgivande organ i DNA frågor
att fungera som mottagare av information och nyheter inom exempelvis forskning från SKK
och andra för vår ras intressanta kanaler

Målet:
�
�
�
�
�

att bibehålla en frisk och sund ras
att bibehålla rasens exteriöra egenskaper
att värna om mental sundhet hos rasen
bibehålla en medveten och engagerad uppfödarkår
få fler uppfödare av rasen som idag går under benämningen “numerärt små terrierraser”.

Det är avelskommittén som ansvarar för den årliga uppdateringen och utvärdering av RAS samt
ansvarar för arbetet med revidering av RAS som sker vart femte år.
Avelskommittén är opartisk och kommer ej rekommendera enskilda hundar.
Givetvis följer vi SKK och Terrierklubben och deras riktlinjer för arbete i en avelskommitté.
se https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/
KONTAKTPERSONER:
Bettina Persson (sammankallande)
Skogatorps Herrgård, Snärshult 5120
28268 Vittsjö
avelskommitte@foxterrier.se
Tel. 0760 479 110
Agneta Åström
Ryavägen 350
253 73 Grantofta
crispy@telia.com
Tel. 0707 222 458
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Styrelse

Kontaktpersoner

Ordförande

Lars Bergman
Nissbovägen 10
771 42 Ludvika
070-581 47 37
ordforande@foxterrier.se

Södra Sverige

Evalotta Kovacic
Aspvägen 4
275 63 Blentarp
070-842 42 67
evalottasfriskvard@icloud.com

Vice
ordförande

Bettina Persson
Skogatorps Herrgård,
Snärshult 5120
282 68 Vittsjö
076-047 91 10
bettinasfoxar@gmail.com

Mellansverige

Christina Larsson
Noravägen 55
691 54 Karlskoga
073-668 20 30
christina.i.a.larsson@telia.com

Sekreterare

Annika Latrach
Musikg. 7B
371 49 Karlskrona
073-382 91 98
annika.latrach@gmail.com

Västra Sverige

Marie Saul
Bokenäskärr 243
451 96 Uddevalla
073- 991 16 46
musch1983@hotmail.com

Kassör

Kristina Lindström
Sturegatan 46
114 36 Stockholm
070-866 25 54
kristina@gustavianska.se

Östra Sverige

Ylva Östfeldt
Labradorgatan 16
115 48 Stockholm
073-914 09 41
ylvaostfeldt@gmail.com

Ledamot

Rita Wernersson
Rockeskärsgatan 16c
45643 Väjern
0523-34504
073-064 59 23
syooris@gmail.com

Norra Sverige

Gunvor Petersson
Kråken 98
914 96 Håknäs
093046030
ronnyp1@hotmail.com

Webmaster
Suppleant 1

Pia Rydberg
Örntorp 211
395 98 Läckeby
0480-603 29
070-970 96 91
jollyfox@telia.com

Annika Göransson
Linneberga
590 39 Kisa
0760-17 08 17
webmaster@foxterrier.se

Suppleant 2

Elisabeth Carlbo
Norra Trängallén 8 lgh 1201
541 46 Skövde
050-020 11 02
070-815 49 31
elisabeth.carlbo@gmail.com

Strävaren

Suppleant 3

Redaktör

Andreas Lundstedt
stravaren@foxterrier.se

Avelskommite

Bettina Persson
0760 479 110
avelskommitte@foxterrier.se
Agneta Åström
0707 222 458
crispy@telia.com

Per Forssell
Skedviksvägen 38
120 54 Årsta
+46707324802
1per.forssell@gmail.com

Postgiro: 465692-2 E-post: info@foxterrier.se
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Hemsida: www.foxterrier.se
Manusstopp: 1/3, 1/6, 1/9 och 15/11

Tack även till övriga sponsorer
som skänkt saker till lotterier
och priser!

