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ORDFÖRANDENS RADER 
 
Nå vad tycks? Har 2010, när detta skrivs i februari, än så länge varit till er belåtenhet.  

Jag själv kan inte direkt klaga……… MEN det finns ett stort men, Varför måste vi ha en så 

lång, snöig och kall vinter. Min rygg är helt paj p.g.a. allt snöskottande. Hundarna kan aldrig 

vara ute tillräckligt länge för det är så kallt. Rören fryser sönder och det blir översvämning 

inomhus, vilket resulterar i att jag har fläktar stående överallt för att väggar och tak ska torka 

upp. Det är inte direkt vad som står på min önskelista. Däremot är det super om man vill åka 

skidor och skridskor, men vem har tid med det när allt det jag nyss räknat upp måste skötas. 

OK, nog med jämmer och klagan. Det kommer ju en vår och sommar och det har faktiskt 

blivit mycket ljusare om dagarna, flera timmar faktiskt. 

I förra numret av mina rader nämnde jag vår Grännautställning, som kommer att gå av stapeln 

den 28/8 med Henk van Wersh från Holland , som domare. Han är född i en valplåda med 

foxterrier och har i hela sitt liv fött upp Strävhår och Airedale under kennelnamnet Warnell. 

Men jag nämnde också klubbens nya satsning att ordna en aktivitetsdag i Gränna, dagen 
efter vår Special, alltså den 29/8. Jag hoppas att många av våra foxterrierägare i Sverige 
verkligen känner sig välkomna att närvara vid detta tillfälle, då det blir ett gyllene tillfälle att 

träffa likasinnade = vi som älskar våra foxar och vill göra något kul tillsammans.  
Det är meningen att vi bl.a. ska kunna prova på spår, agility, klickerträning, lydnad, workshop 

med trimning m.m.  

Sedan har vi som tycker om att ställa ut våra hundar, något extra roligt att se fram emot, Det 

är Världsutställning i Herning, på Jylland i Danmark den 25 juni. Det kommer sammanlagt att 

bli ca 20.000 deltagande hundar. Jag är övertygad om att det kommer att vara otroligt många 

strävhår från olika länder anmälda. Om ni själva inte tänker ställa ut er egen hund är det ändå 

ett gyllene tillfälle att då ta en semestertripp till Danmark och passa på att besöka 

Mässcentrum i Herning för att titta och njuta av vår ras.  

I hopp om vårvärme när du håller denna tidning i din hand 

 

Hälsningar från er ordförande 

Agneta Åström 
 ======================================================= 

 

 

VÅR KASSÖR 
 

Efterlyser medlemmars E-postadresser! 
 
Adresserna är jättebra att ha när klubben har något viktigt att meddela snabbt, t.ex. aktiviteter 

av olika slag. Då kan vi rikta oss till just den regionen och även de närmaste landskapen och 

få ut vårt budskap. Det är inte alltid Strävaren täcker upp alla aktiviteter. Hemsidan brukar 

göra det men alla går inte in på hemsidan regelbundet. 

 

Vi efterlyser dem på klubbens inbetalningskort, tyvärr är det få som uppmärksammar det. 

Därför gör vi efterlysningen nu. 

Adresserna kommer att handhas av vår kassör Kristina och ingen annan, hon gör de utskick 

som skall nå ut. De utelämnas inte för något annat ändamål. 

 

Skicka din E-postadress till kristina@gustavianska.se så sparar hon den, tala gärna om orten 

du bor på. 

 

STYRELSEN 
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REDAKTÖRENS RADER 
 
Nytt år, men samma gamla redaktör. 
 

I år kommer vi att ge ut 4 nummer av Strävaren. 

Nu gäller det att strävhårsvännerna är på hugget 

och bidrar med lite matnyttigt i form av 

intressanta artiklar, glada kåserier om våra 

älsklingar och varför inte fina foton. 

 

Personligen skulle jag vilja ha något om  

strävhåriga skeppshundar i sommarnumret med 

trevliga bilder. För visst är det väl många som är 

ute och guppar på böljan med sina hundar. 

Berätta hur det fungerar. Manus stopp 1 maj. 
 

I det här numret av Strävaren är det mycket 

uppgifter om årsredovisning av RAS, vilket är 

avelskommitténs skyldighet att redovisa för  

SV. Terrierklubbens-och SKKs avelsråd. Så även 

för våra medlemmar. 

 

Hälsoenkäten är nu avslutad och jag kan som 

förhandsbesked säga, att det vid en första 

genomgång ser mycket positivt ut. 

Den redovisas på vårt uppfödarmöte i höst. 

 

Vi påminner uppfödarna att det sedan 2009-01-01 

är deras skyldighet att informera sina valpköpare 

om rasens hälsostatus. Se sidan 29, finns att ta ut 

på hemsidan och skall ligga med som bilaga i 

köpekontraktet. Man kan naturligtvis använda sin 

egen. 

Samtidigt påminner vi uppfödarna att de kan 

använda blanketten sidan 28 när de skänker 

medlemskap på 1 år till sina valpköpare. 

Finns att ta ut på hemsidan. 

 

ATT SKÄNKA MEDLEMSKAP TILL VÅRA 
VALPKÖPARE HAR SEDAN DET 
INFÖRDES ALLTID MOTTAGITS 
MYCKET POSITIVT. 
 

Nu tänker redaktören sätta sig och spana in våren. 

Fundera och förbereda sitt agrala arbete även om 

grönsakslandet och växthuset är täkt av ½ meter 

vitt elände. Piprankan som växte och klängde över 

växthuset har gått åt pipsvängen. Tydligen en 

delikatess för utsvultna rådjur. 

 

Kära Vänner jag önskar Er en 

Härlig Vår & Glad Påsk 

 

Lillemor                        

      
                     

 

FÖRKLARINGAR TILL 
TITELFÖRKORTNINGAR 
Jag fick ett mail från en klubbmedlem som vill ha 

förklaring på alla förkortningar vi använder   

oss av i Strävaren. Självklart, här kommer de 

vanligaste. 

 

Titelförkortningar 
SUCH svensk utställningschampion 

NUCH norsk utställningschampion 

DKUCH dansk utställningschampion 

FINUCH finsk utställningschampion 

GBCH engelsk champion 

IRLCH irländsk champion 

NLCH holländsk champion 

DCH  tysk champion 

ICH italiensk champion 

NORDUCH nordisk utställningschampion 

INTUCH internationell utställningschampion 

JW junior vinnare 

WW  världs vinnare 

SLCH  svensk lydnadschampion 

SAgCH svensk agilitychampion 

 

Prisbeteckningar 
HP hederspris 

CK certifikatkvalitet 

CERT certifikat 

CACIB  internationellt certifikat 

R-CACIB internationellt reserv certifikat 

BIR bäst i rasen 

BIM bäst i motsatt kön 

BIG bäst i gruppen 

BIS best in show 

 

Andra förekommande förkortningar i 

Strävaren. 
SKK  svenska kennelklubben 

SV.TEK svenska terrierklubben 

AK avelskommittén 

RAS rasspecifika avelsstrategier 

CS centralstyrelsen 

KHM kommittén för hundens mentalitet 
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Klövar i snöre och  
flaskor med blod! 
 

Blodspår och eftersök, visst låter det spännande 
och som någonting en foxterrier skulle 
uppskatta?  

Sagt och gjort, efter att ha rådfrågat kompisar med 

jakthundar om lämplig kurs bar det iväg. Tidig lördag 

morgon 8 mil norrut, ut i obyggden. Detta skulle bli vårt 

lördagsnöje 10 veckor framöver fem timmar/gång... 

 

Åh shitt, vad gör vi här? 
Väl framme (med god hjälp av kartor från google och 

bilens navigator) möttes vi av de övriga kursdeltagarna... 

Det var vorsthehundar med tillhörande hussar med 

jeepar, skinnskodda byxor, 100-fickorsvästar, träkåsor 

och camoflagemönstrade thermosar  

– Åh shitt, vad gör vi här? tänkte jag. 
 

Klövar i snöre och flaskor med blod.  
Vi delades upp, två och två och fick klövar i snöre och 

flaskor med blod. Här skulle läggas blodspår.  – Vi 

börjar med trehundra meter och två vinklar, hojtade 

instruktören (eller vad de nu kallas i dessa sammanhang). 

Sen ser vi till att ingen går sitt eget spår med sin hund.   

– Åh shitt, vad gör vi här? tänkte jag. 
 

Paus med lydnadsträning 
Detta visade sig vara en kurs med höga ambitioner, här 

var det inte fika och småprat som bjöds medan vi 

väntade på att spåret skulle lägga sig. Nej, då var det 

dags för lydnadsträning med inbjuden instruktör, knuten 

till Jägarförbundet! 

– Åh shitt, vad gör vi här? tänkte jag. 
 

Instruktören presenterade sig och sin ”hundfilosofi” –Här 

ska det inte vara några godisbelöningar, det kan vi inte 

hålla på att joxxa med ute i skogen! – inget godis! –inga 

leksaker! Hunden ska lyda för att du säger till den, inte 

för att få godis!  

Och där satt jag med en klickertränad Martini och med 

ena fickan fullproppad med ”Det Godaste Gott” och 

andra fickan putande av boll och rolig pip-leksak.  

– Åh, shitt vad GÖR vi här? Tänkte jag. 
 
Samling i ring ”A´la brukshundsträning” 
En liten glänta blev vår ”appellplan”. Och när momenten 

ropades ut såg jag ett litet ljus tändas i Martinis ögon  

– Han visste vad vi gjorde här!  
Sitta på rad med okända hundar, lägga sig när matte 

säger ligg. Gå slalom mellan övriga ekipage utan att 

lukta på tikarna eller morra på hanarna. Springa snabbt 

som ögat till mattes vänstra sida så fort hon säger hit! 

Och så vidare... 

Yes, jag vet vad vi gör här! tänkte jag 
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Dags för spårning  
Efter ca 50 meter i spåret fattade Martini vad han höll på 

med och resten av spåret togs med stor entusiasm. De 

följande nio lördagsmornarna var det inga problem att 

stiga upp i ottan. Så roligt vi hade! Vilket bra 

komplement spår var till agilityn som vi tränar och tävlar 

i. Där är det ju jag som bestämmer allt – ja, det är i alla 

fall så det är tänkt. Här, ute i spåret, var det Martini som 

bestämde och det gjorde han gärna. Det var härligt att se 

hur han jobbade. Medvetet, intensivt och självständigt. 

De fem timmarna flög iväg.  

Så gjorde också de 10 veckorna och plötsligt var det dags 

att avlägga anlagsprovet. Konstigt nog var jag inte 

nervös, det kändes att jag inte kunde tillföra någonting. 

Det här var Martinis grej, liksom.  

”Den lelle Tarriern” 
Vädret var det bästa tänkbara, svalt och lite fuktigt. Vi 

blev visade på starten och så bar det iväg med domaren 

hack i häl. Hit och dit for vi i vad jag upplevde som en 

evighet. Men plötsligt plockade Martini upp en klöv och 

provet var avklarat! 

– Han va så spårnoga ”den lelle tarriern”, sa domaren. 

– Åh shitt, vad stolt jag är! tänkte jag. 

Ewa & Martini 

 

Stolt Martini efter avklarat anlagsprov i blodspår. 



 

 

ÅRETS STRÄVHÅRIGA FOXTERRIER 2009 
POÄNG ANTAL UTSTÄLLNINGAR 

      
CH CRISPY LEGACY    140 8 
CH CROWFOX BLACK PEARL     86 8 
CH  HENNY VD SCHÖNEN BERGEN     60 8 
CH DARTLINE BRIAN O’BRIAN     80 8 
CH CROWFOX BLACK MAGIC     41 6 
CH LOGICA TRADEMARK     41 4 
      KINCONLY PRINCESS     39 6 
      KINCONLY DIAMOND     35 5 
CH LOGICA TRADEMARK     41 4 
CH JUPITER      32 6 
CH EMERALD VAN FOLINY HOME     30 3  
CH FOXS-ON-THE-ROCKS FEMMÉ FANTASY     26 5 
CH NORTHFOX’S PROUD MARY     29 5 
      FERROSTAR CLEVER CASIMIR     26 5 
      CYCORN’S LAST SHOW     29 4 
      SNOWFLY’S TELEPATHIC ROUGHE    24 4 
      FERROSTAR CHARMER CONRAD    23 4 
CH JIG’S PRIVATE DANCER     21 3 
CH SMARTFOX STARDUST     20 2 
      PEDER JONAEGÅRDENS LAGO     20 3 
CH FOX-ON-THE-ROCKS FANTOM     17 2 
      DCART       17 2 
      SNOWFLY’S ICEMAN     17 3 
CH JOLLYFOX FIRST IN LINE     16 1 
      CRISPY DREAM ON      14 1 
CH CRISPY GALAXY      16 2 
CH CRISPY CARMEL      18 2 
CH SOLRINGENS RAKEL     12 2 
CH LÄCKERBITEN’S DANDY     11 2 
CH FOXTAN’S SWEET CARMEL     11 1 
      NORTHFOX’S BRENDA BRAVE       9 1 
      GOLDFIGHTERS GIVE ME YOUR LOVE      9 2 
CH QUICKEN’S WHIRLWIND       8 1 
      LÄCKERBITEN’S THE SKY’S THE LIMIT      7 1 
      SNOWFLY’S MR WHITE BIGALOO      7 2 
      CROWFOX FLYING SPIRIT       6 1 
CH TRAVELLA SILVER DOLLAR       6 1 
      CRAKLY SIM SALA BIM       6 1 
CH FOXTAN’S SHINING STAR       5 1 
CH CRISPY BITTERSWEET       4 1 
CH FOXTAN’S STARLIGHT       4 1 
      NORTHFOX’S SPENSER TRAVIS       3 1 
CH FLYING FOX SINGOALLA       1 1 
========================================================================== 
 

STORT GRATTIS TILL CRISPY LEGACY 

OCH MATTE AGNETA 

SOM FÖR ANDRA ÅRET BLIVIT ÅRETS STRÄVHÅR 
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MY DOG 2010 
 

Hundfesten på Svenska Mässan i Göteborg är över för denna gång 8752 anmälda hundar, fördelade 
på cirka 241 raser var på plats under dessa fyra dagar. När My DOG stängde på söndagen räknade 
arrangörerna till totalt 34300 besökare. 
Det var ett fullspäckat program och förutom nationell och internationell hundutställning så bjöds det 
på mästerskap i freestyle, agility och lydnad. 
Där fanns också uppvisning av servicehundar, tjänstehundar, räddningshundar och inte att 
förglömma Hundakademins hundteater. I år spelades Askhunden och det var  verkligen fascinerande 
att se det helt otroliga samspelet mellan hundar och människor. 
Man kunde lyssna på föreläsningar som handlade om allt som rör hund, men om man inte ville sitta 
hela dagen så kunde man ägna sig åt en fantastisk shopping. Rasklubbstorget fanns som vanlig och 
där kunde man titta på de olika raserna som var representerade. 
 
Västsvenska Terrierklubben bidrog i år igen med en samlingsmonter för de Terrierraser som inte har 
möjlighet att få ihop personal och hundar till en egen monter. Vi byggde montern dagen innan och 
såg till att montern var grundbemannad alla 4 dagarna och de tio raser däribland Strävhåriga 
Foxterrierklubben som anmält sitt intresse fick komma och lämna sitt material och visa sina hundar, 
flest hundar i montern var det givetvis Terrierdagarna. 
Rasparaden fanns som programpunkt varje dag och presenterades som vanligt av Ove Germundsen. 
Två av dagarna kom Intentia Celebration (Caisa) med matte Eva och visade upp sig både i ringen 
och i montern.  De två andra dagarna kom Crowfox Black Pearl (Frida) med matte Gunvor och 
charmade besökarna ett stort tack till Er alla fyra. För den allra bästa reklamen i montern är ju livs 
levande hundar.  
Det är ett roligt och proffsigt arrangemang men lite häftigt med 4 dagar. 
Så ni får gärna höra av er till mig om ni har lust att vara med och hjälpa till på My Dog nästa år, det 
är både roligt och intressant och samtidigt gör vi ju reklam för rasen. 
 
Göteborgshälsningar från 
 
Renée Falck 
Kennel Intentia 
reneefalck@bredband2.com 
031-408457, 0706-408459 
 
 
 

    
         Gunvor och  Crowfox Black Pearl får besök              Renée och Intentia Celebration visar upp sig 
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KLUBBENS VERKSAMHETSPLAN  2009-2010 
 

VÅRA MÅL. 

 
Fortsatt vara informativa via hemsida, tidningen Strävaren och klubbsammankomster. 
 
Utveckla alla möjligheter att marknadsföra och sprida information om den strävhåriga foxterrien, till 
medlemmar, uppfödare, blivande valpköpare och övriga intresserade. 
En ny informationsfolder har framtagits 2009. 
Att valpförmedlare skall kommentera efterfrågan av valpar i verksamhetsberättelsen. 
 
Fortsatt utveckla samarbetsformer med våra kontaktmän i alla regioner, hitta former för genomförande av 
MH-beskrivning. En klubbdag i samband med den årliga Grännautställningen kommer att inrikta sig på att 
”pröva på” sök, lydnad,klicker och agility. Fortsatt hitta spännande rasspecialister till våra utställningar. 
 
Ha en bra dialog med våra medlemmar och förhoppningsvis få fler intresserade av klubbarbetet. 
 
Avelskommitténs arbete fortsätter efter utstakad plan. Den nya hälsoenkäten är avslutad och skall 
sammanställas till uppfödarmötet oktober 2010. 
Att uppmuntra våra uppfödare följa våra rekommenderade ”Att Satser” i klubbens avelsstrategi. 
Att alltid bifoga information om rasens hälsoläge till valpköpare i köpekontrakt. (ny blankett från 2009) 
Att skänka medlemskap till nya valpköpare.  ( ny blankett från 2009) 
 
Klubbens rambudget skall vara självbärande. Våra centralt planerade aktiviteter, samt tidning Strävaren 
finansieras av medlemsavgifter och anmälningsavgifter. Mindre lokala aktiviteter skall vara självbärande. 
 
Styrelsen 
 
AVEL & RAS 

 

Det har diskuterats i Föreningskommittén & på avelsmöten hur klubbarna bör fatta beslut om avelsfrågor i 
föreningsteknisk mening. I stadgarna står det att det är styrelsens ansvar att hantera avelsfrågorna. 
Avelsfrågor som RAS och hälsoprogram behöver alltså inte vara årsmötesfrågor utan kan hanteras av 
styrelsen. 
Avelsfrågornas karaktär med särskild betoning på långsiktighet och förankring bland medlemmarna kan göra 
dem olämpliga att motioneras om och avgöras på årsmöten, i synnerhet om dessa är dåligt besökta. Styrelsen 
blir också låst av årsmötesbeslut, som inte kan hanteras och ändras med mindre än att ett nytt årsmötesbeslut 
fattas vid ett ordinarie eller extra årsmöte. 
 
Hur avelsarbetet har bedrivits och skall bedrivas finns beskrivet i verksamhetsrapport respektive 
verksamhetsplan och dessa kan medlemmarna ta ställning till vid årsmötet. Föreningskommitténs 
rekommendation är att gärna diskutera arbetet med Ras och eventuella hälsoprogram på årsmötet, men att låta 
styrelsen fatta det formella besluten. 
 
Vår avelskommitté kommer att vid nästa uppfödarträff föreslå vissa ändringar & revidering i våra RAS-
rekommendationer och Att Satser. Där kan uppfödarna diskutera uppdateringar i vår rasstrategi och styrelsen 
fattar sedan beslut. 
 
I vår avelskommitté ingår 2 styrelsemedlemmar tillika uppfödare och en uppfödande medlem. 
 
       
Lillemor Blanc (sammankallande) 
Agneta Åström 
Mia Övernäs 
 
 

8 



 
 
 
UTVÄRDERING AV ARBETET MED RAS FÖR 2009-2010 
 
Ingår i materialet till Sv.Tek. & SKK. 
  
Arbetet fortgår, den omfattande utvärdering som gjordes från 2005 och 2006 ligger 
till grund även nu och fortskrider enligt följande: 
 
En bilaga till köpekontrakten ang. information om rasens hälsoläge till valpköpare, 
rekommenderas våra uppfödare använda. 
Vi kommer anslå inavels % på reg. kullar i tidningen Strävaren. 
Lägsta parningsålder för tik och hane är 18 månader. 
 
Punkten ”RAS” är med på dagordningen vid alla styrelsemöten, medlemmarna i 
avelskommittén har regelbundna samtal via telefon och e-post. 
 
Vi uppdaterar regelbundet vår hemsida och i tidningen Strävaren, med nyheter om 
Avelskommitténs arbete, vad gäller avelsstrategier fungerar de bra, MH-beskrivning går 
långsamt. Vi har ett förslag som redogjordes ingående i 2007 års utvärdering. Vi har en 
kontaktperson i styrelsen för MH-frågor. Vi ämnar på våra ”Gränna dagar” och 
uppfödarmötet 2010 puffa extra för MH-frågor. 
  
Information om innehåll från avelskonferenser och uppfödarutbildningar anslås i tidningen 
Strävaren av deltagande medlem. 
 
Vi har god insikt om rasens exteriör på officiella utställningar. På vår årligen återkommande 
inofficiella Gränna utställning (var femte år off.) anslås varje år kritiker i tidningen Strävaren. 
 
Vi har en gemensam inavels % på kullarna 2009 till ca 3,5%. 3 kullar låg strax över Skks. 
rekommendationer, 1 kull på oacceptabelt hög nivå 14,2 %. 
Använda hanar i avel 13 st. med 19 kullar.  
 
De flesta uppfödarnas positiva vilja är att följa våra ”ATT SATSER” och att fortlöpande 
information och fortbildning skall ge gott resultat. 
Arbetet kommer att fortgå, så att mål och metoder i vår avelsstrategi följs och förhoppningsvis 
fortsatt håller rasen sund. 
 
Vi har tagit fram och utformat en hälsoenkät som passar vår ras. Den har skickats ut till alla  
strävhårsägare som vi kan nå, våra egna medlemmar och genom SKKs ägarregister. Den skall 
vara färdigbehandlad till vårt nästa uppfödarmöte 2010. 
Denhär gången vänder vi oss till hundar födda 2002 och framåt + avlidna hundar under 
perioden. Vi kommer att lägga dom i åldersgrupper. 
Hälsoenkäten är avslutad och en första genomgång är mycket positiv. 
 
 
Avelskommittén  består i nuläget av: 
 
Lillemor Blanc (sammankallande) 
Agneta Åström Kennel Crispy 
Mia Övernäs     Kennel Sisterhood 
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KENNELNYTT 

REGISTRERADE KULLAR 2009 

 
Kennel Bodaboy’s, uppf. John Dreier 
Födda 2009-07-18  0+2   2,3% 
E.CH Marstens Gingerale N15080 
U. Bodaboy’s  Susie White S50217/2005 
 

                            Kennel Crispy, uppf. Agneta Åström 
Födda 2008-12-30  1+1  0,0% 
E. GH Fairwyre Adventurer At Alkina KCAD03507101 
U. CH Crispy Look Twice S13028/2003 
 
Födda 2009-03-30 1+1   0,0% 
E. CH Fairwyre Adventure At Alkina KCAD03507101 
U. CH Crispy Jezebel S14446/2006 
 
Kennel Dartline, uppf. Gunilla Thörne 
Födda 2009-2009-07-30  1+0   14,2% 
E. CH Dartline Showtime S11993/2003 
U. CH Dartline Special Time S42991/2004  
 
Kennel Ferrostar, uppf. Gunilla Bergman                       
Födda 2009-09-15  3+2  3,1%    
E. CH Läckerbiten’s Moneymaker S53981/2006 
U.CH Goldfighters Gift To the North S61499/2005 
 
Kennel Foxtan’s, uppf. Soltan Zabo 
Födda 2009-07-06  3+1  8,5% 
E. CH Jupiter S31239/2007 
U. CH Foxtan’s Pretty Lady S53113/2002 
 
Födda 2009-07-13   0+1   7,0% 
E. CH Jupiter, S31239/2007 
U. CH Foxtan’s Sweet Caramel S15018/2007 
 
Födda 2009-08-26  1+1   8,0% 
E, CH Jupiter S31239/2007 
U. CH Foxtan’s Angel S33835/2005 
 
Födda 2009-10-14  0+3   3,6% 
E. CH Foxtans Shining Star S15022/2007 
U. Ch Foxtans Something Special S40260/2004 
 
Födda 2009-11-30  4+2   0,0% 
E. Rolliecon Fancy That of Davwen KCRZ5265704204 
U. Foxtan’s Love Me Too S54664/2003 
 
Kennel Intentia, uppf. Renée Falck 
Födda 2009-03-27  0+3   3,5% 
E. Strozzavolpe Goldstrike LOI03/29981 
U. CH Crispy Cayenne S23453/2004 
 
Kennel Jig’s, uppf. Lillemor Blanc 
Födda 2009-03-30  1+1   2,3% 
E. CH Jupiter S31239/2007 
U. CH Peder Jonaegårdens Ztella S12792/2005 
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Kennel Jollyfox; uppf. Pia Rydberg 
Födda 2009-03-08 4+1   3,7% 
E. CH Crispy Legacy  S49746/2007 
U. CH Jollyfox Stand in Line S21950/2006 
                   
Kennel Logica, uppf. Eva Markstedt 
Födda 2009-05-07  1+2   0,9% 
E. CH Dartline Brian O’Brien S57610/2007 
U. CH Logica Shamrock S13228/2003 
 
Kennel Läckerbiten’s, uppf. L. o. S. Lundström 
Födda 2009-03-02  1+2   3.9% 
E. CH Fairwyrw Adventurer At Alkina KCAD03507101 
U.CH Läckerbiten’s Dream Weaver S63369/2004 
 
Kennel Nospolen, uppf. Vicky Renard 
Födda 2009-01-16  2+1   0,2% 
E. CH Jig’s Private Dancer S39408/2007 
U. Indianafox’s Angel S19036/2004 
 
Kennel North Fox’s, uppf. Berit Hansson 
Födda 2009-01-19 1+2   o,o% 
E. CH Wannabe Oiling Boiling FIN24362/03 
U. CH North Fox’s Maggie May S31708/2002 
 
Kennel Quicken’s,  uppf. Evalotta Kvacic 
Födda 2009-09-27 2+2   7,0% 
E. CH Foxtan’s Shining Star  S15022/2007 
U. CH Quicken’s Whirlwind  S33053/2007 
 
Kennel Striking’s, uppf, Sandra Källström 
Födda 2008-12-14 1+2   1,0% 
E. CH Dartline Brian O’Brian S57610/2007 
U. CH Foxtan’s Blue Sky S41390/2002 
 
Uppf. Kurt Andersson 
Födda 2009-01-12  1+2   6,6% 
E. CH Jupiter S31239/2007 
U. Agnes  S54836/2006 
 
Uppf. Siv Hedlund 
Födda 2009-05-17  2+2   1,8% 
E. Snowfly’s Mr White Bigeloo S16433/2007 
U. Crowfox Cinderella S23064/2006 
 

        
 
            

 

 



AVELSINFORMATION 2009 
 
Kennlarnas sammanlagda inavelsgrad över 5 generationer 
var 3,5%. 13 hanar har används i avel med sammanlagt 19 
kullar 41+34. 
 
4 uppfödare har överskridit SKKs rekommenderade översta 
gräns 6,25% (kusinparning.) En med oacceptabla 14,2%. 
Klubbens rasstrategiska rekommendationer ligger under 
SKKs. 
 
Använda avelshanar:  kullar 
Ch Jupiter   5  
Ch Farirwyrw Adventure At Alkina 3  
Ch Foxtan’s Shining Star  2 
Ch Marstens Gingerale  1 
Ch Dartlie Showtime  1 
Ch Dartline Brian O’Brian  2 
Ch Läckerbiten’s Moneymaker     1 
Ch Rolliecon Fancy That of Davwen 1 
Ch Strozzavolpe Goldstrike        1 
Ch Crispy Legacy  1 
Ch Jig’s Private Dancer  1 
Ch Wannabe Oiling Boiling   1 
Snowfly’s Mr White Bigeloo  1 
 
Klubben rekommenderar utvärdering på 
5 kullar efter avelshane. 
 
Importer: 1+2 
 
17 Nya champions 2009 
Fairwyre Adventure at Alkina 
Foxtan’s Sweet Caramel 
Smartfox Stardust 
Solringen’s Rakel 
Topgun Attenzione 
Danfox Frida 
Logica Trademark 
Crispy Legacy 
Jupiter 
Crispy Carmel 
Foxtan’s Shining Star 
Ch Celines La-Remunelialeska 
Fox-on-the-Rocks Femme Fantasy 
Jig’s Private Dancer 
Läckerbiten’s Dandy 
Crispy Galaxy 
Dartline Brian O’Brian 
 
 
Registreringsstatestik   
  
                       2005     2006     2007     2008     2009 
Kullar             25         29         18         25         19 
Inavels %       2%        3,4%     1.5%     3,8%     3,5% 
 
Tikvalpar:        51         40         31         44          41      
Hanvalpar:       50         48         59         45          34 

Totalt  valpar: 101       88         90         89          75 
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      CHAMPIONGALLERIET 
 
                 GRATULERAR 
 
 
       

   
 
     SUCH HENNY V.D. SCHÖNEN BERGEN 
 Född 07.09-21 
          E. CH Sonorra Super Trooper 
          U. CH Nethertonien Celebration 
               Uppf. F.W. Schönenberg 
         Äg. Ann Pettersson & Ann Kilsund 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

SKÄNKTA MEDLEMSKAP 
 
 
Från  Till 
 
Gunilla Bergman Marita Danielsson 
Kennel Ferrostar Marie Saul 
 
Agneta Åström  Malin Herlin Ström 
Kennel Crispy 
 
Vickey Renard  Susanne & Jörgen Danielsson 
 
Vi saknar skänkta medlemskap från förra året, det föddes 75 
valpar. Det finn även nya medlemmar som hittat in i klubben 
på egen hand.  
Styrelsen önskar alla nya klubbkamrater välkomna occh 
hoppas att vi träffas vid kommande strävhårsevenemang 
Lycka till med era Strävisar! 

 



HEJ LEO PADDINGTON HÄR! 
 

Det är cockerpoo - epedemi här i Västergötland. Nu skall alla gå och skaffa en cockerpoo. Det är ju så 

söta! Förra veckan hade vi besök av några gröngölingar som skulle skaffa sig en cockerpoovalp. Ha! En 

av familjens barn tyckte i stället att de skulle köpa en sån som mej i stället. Det hade dom aldrig 

fixat!!!! Visste ingenting om hundar innan. Men nu är ju jag så himla duktig och fint utbildad. Så det 

kan jag ju förstå att de blir impad av mej. Glad och trevlig är jag ju också. Så att säga jag har god social 

kompetens heter det visst. Det låter så snyggt, det kan jag ju skriva i mitt CV.  

 

Personlig Profil 
 

Namn: Leo Paddington Damm, Foxterrier 
Födelseår:  2007 
Civilstånd:  Ogift, sambo med Hugo-Lafroy 
Adress: Porfyrvägen 4 
Bostadsort: Frufällan 
Tele: Tyvärr kan inte svara! 
e-post: leo.paddington@bornet.net 
 

PERSONLIGA EGENSKAPER 
Jag är nyfiken och empatisk - det är ett svårt ord, samt en hög social kompetens och ansvarsfull.  Busar bra både 

självständigt och i grupp. Jag har lätt för att uttrycka mig i både skall (har minst en 5 i skall-poäng låter som en mycket stor 

schäfer eller något annat farligt) och skrift. De ni, det blir att hålla för öronen när jag vill något. Har bra egenskaper såsom 

engagemang, handlingskraft (skall något bli gjort får man göra det själv) och positiv tänkande (wiiiii vad kul, det gör vi nu 

direkt). Tror som matte på det livslånga lärandet. 

 

INTRESSEN 
Fritiden tillbringar jag med min familj, hemma och på resande fot.  Jag tycker också om all sorts motion, lära mig nya trix, 

busa, bada, springa som en vind (jag var nog en whippet i mitt förra liv). 

Mysiga hemmakvällar framför brasan (Oj det kunde man haft i en kontaktannons, men Ok då). 

 

YRKESLIVSERFARENHET 

2009: Valpskötare, hustomte och allmän mysprick 

UTBILDNING 

2007: Valpkurs  7.5p 

 

2008: Lydnadsträning  15 p 
 
2008: Vardagslydnad  15 p 
 

2009: Kurs i Agillity  15 p 
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Branscherfarenhet 
Vård och omsorg håller ordning på mina hundkompisar 
Datorvana (Ja hur tror ni själva att detta kom in i strävaren, av sig själv va?) 
Handledning av busiga valpar 
Friskvård (motionera mera) 
 

 

I allafall som ni vet bor jag ju i hop med en sån där cockerpoo. Åh visst är han trevlig. Vi har mycket 
kul ihop nu när han börjar växa till sig. Vi busar varje dag och äter varandras mat. För det är ju typ 
mycket godare mat i Lafroys matskål. Matte ser oskyldig ut och säger att det är precis samma i båda 
skålarna. Ja den där har man väl hört förut! Det känns i alla fall som det är mycket godare när Lafroy 
har varit och slaskat lite i sin skål först. Då brukar jag kolla för säkerhets skull om vi fått lika varje 
gång. Okej då det har inte varit så mycket annorlunda ännu. Men man kan ju aldrig veta säkert om man 
inte kollar. Man är väl nyfiken! OK. 
 
Oj vad mycket snö vi har här må ni tro. Jag och Lafroy ser ut som snögubbar när vi har varit ute på 
promenad. Sen blir det ju så himla jobbigt att springa av sig. Det säger Plupp och blir tvärstopp så 
drunknar man typ i snömassorna. Men jag älskar snön och det gör Lafroy också. Annars är det ganska 
lugnt här i Frufällan för tillfället. Det värsta kalabaliken har blåst över efter Lafroy flyttade in.  
 

Tack för mej  Paddington 
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CHAMPIONGALLERIET GRATULERAR 

 

 

SYSKONEN 

 

 
SUCH FOX-ON-THE-ROCKS FEMMÉ FANTASY 

Född 2006-11-28 
E. CH Waggery’s Duch Commander 
U. Fox-on-the- Rockd  Femme Fatale 

Uppf. Äg. Åse Bergman 

 

 
SUCH FOX-ON-THE-ROCKS FEMETTA 

Född 2006-11-28 
E. Ch Waggery’s Duch Commander 
U. Fox-on-the-Rocks Femme Fatale 

Uppf. Äg. Åse Bergman 

 



 

VINTERNYTT FRÅN OBBOLA 

 
Tänka sej att julen kan passera och t.o.m 

fungera utan att man egentligen gör några 

större ansträngningar i form av Julstök, Julbak-

och Mat, undantaget Julklappar till barnbarn och 

div.djur. Som nyligen knäopererad satt jag mest 

lite frånvarande ochpåpekade små onödiga råd 

till den hemmavarande tvåbente maken och 

telefonledes till den hårt yrkesarbetande dottern, 

om hur ”vi” skulle klara av julfirandet. 

Ungefär som vanligt flöt det hela utmärkt, alla 

fick mat och klappar och jag blev  ompysslad 

och bortskämd. 

Nu har den hårda verkligheten hunnit ifatt och 

jag har lärt mej att jobba med en hand 

på käppen, eller lasta grejer på rollatorn f.v.b. 

Cilla betraktar mej med vemod som hon 

undrade ”hur länge ska detta tillstånd vara?” 

Oj,Oj, så ont ett knä kan göra !! 

 

Till Trimträffen i November kom 6 glada Foxar 

i olika stadier tillsammans med sina 

i vissa fall både hussar och mattar. Vi jobbade, 

åt och pratade och fikade och jobbade precis 

som det brukas och Vovvarna blev hårt 

åtgångna och alla var vi fast föresatta att göra 

snar uppföljning. 

Den måste nog tas upp senast i februari för att 

kunna konkurrera om placeringarna i 

Skellefteå den 24 april, med sista 

anmälningsdag den 29 mars. 

 

Sedan gäller det att hålla pälsarna i schack till 

Norrlandsspecialen den 13 juni, då alla 

Sträva Foxar får träffas och trivas och hälsa de 

nya förhoppningsfulla välkomna. 

Kom ihåg att kontakta Gunvor Pettersson i tid 

och erbjud gärna Din hjälp om Du kan. 

  

Min rehablitering fortskrider långsamt, men 

trots detta har jag lyckats frigöra Cilla 

från en enorm vinterpäls och fram kom en 

riktigt söt nästan ungdomlig dam. Hon blev 

piggare också och kan långa stunder lämna 

”kotten” som blev årets Julklapp. Han har 

som genom ett under pipförmågan kvar, vilket 

inte brukar vara vanligt. Det är en ful lurvig 

igelkott med rosa fötter och lång nos. Han bärs 

omkring och placeras som huvud-kudde när hon 

ska sova. 

 

 

 

 

 

 

 

Snön ska vi inte prata om, den verkar vara 

ungefär lika för alla. Förmodligen tinar den 

bort så småningom.  

 

Hälsningar från Gun och Cilla  
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           MONTER PÅ HUND 2009 ”STORA STOCKHOLM”  

        
På lördagen fick Kimba, Crispy Kimberly, vara demonstrationshund med lillmatte Katarina och matte Charlotta i montern. 
Peder Jonegårdens Lago var också där med matte Agneta Broberg. Gunilla Bergman var också på plats under lördagen och 

svarade på frågor.  På söndagens morgon kom Sandra Källström m familj och Foxtan’s Blue Sky. Eva Fornstedt Staflin och 

Logica Irish Cream bemannade montern på eftermiddagen. 

 

Rapport: 
Under fredagen byggde Agneta Broberg, Gunilla Bergman och jag upp 2009 års monter, assisterade av lille Erik samt Smarty. 

Montern pryddes denna gång av Classes stora målning på duk “Landskap med lekande foxterriers”, ett antal foton i ram med 

uttrycksfulla foxterriers, foxterrierfällar i fleece samt Agnetas blomtserarrangemang av julstjärnor. Vår monter flankerades 

också av Renées klatschigt komponerade “roll up” – en reklampelare med tilltalande bilder på aktiva strävhåriga foxterriers.  

 

Vi satsade på att inte sälja saker i år, utan lade vikten på att kunna få ut information, både lättläst och sådant med mer substans. 
Det viktigaste för montern i övrigt är att den är ständigt bemannad av personer som tycker om att prata om sin ras  - och att det 

finns representativa, klappbara hundar på plats. Det kan vara ett problem med bemanningen, speciellt när det egentligen krävs 

att montern inte är tom alls. Man behöver vara minst två samtidigt för att kunna gå ifrån ibland och vila röst och ben, själv få 

sig lite fika, se andra hundar, titta på saker att köpa osv. För att montern ska vara attraktiv ska det alltid vara hundar på plats. 

Hundar som är sociala och stabila och kan motsvara bilden som hundsugna besökare kan ha/ska få av sin drömhund. Hundarna 

ska vara goda rasrepresentanter, men behöver inte vara i utställningskondition, huvudsaken att de är trimmade och har en 

“standardenlig frisyr”. Folk går inte till en hundlös monter i samma utsträckning. Vi aktiva inom rasen måste fortsätta hjälpas åt 

med att ordna fram bra hundar till detta! Fyra hundar på en helg är ett minimum. Många blir det som vill klappa dem och det är 

mycket ljud i hallen. 

 

Vi noterade i år att det var färre besökare till montern än vanligt, även terrierdagen, men de som kom var i gengäld mer 
intresserade. Mångas frågor gäller det vanliga om hundens temperament, (vi dras fortfarande med ett visst “rykte” hos gemene 

man), pälsvård, krav på sysselsätning osv. En sak som jag noterade i år var att majoriteten, även bland fd ägare, var ute efter 

ljusa foxterriers utan extrema drag. Långt huvud påpekade flera att de inte tyckte om och vissa hoppades kunna hitta en valp 

med “vanligt utseende”. Ganska intressant! De flesta hundar blir ju ganska vanliga så snart utställningspälsen vuxit ur sig, och 

kanske kan det vara bra att våga visa upp och ha med otrimmade hundar också, så folk känner igen sig eller förstår hur hunden 

ser ut till vardags.  Något att tänka på när många väljer de mer vardagliga kusinerna russlarna nu.  

 

Tack till alla som medverkade denna gång från Agneta Broberg, Gunilla Bergman och Eva Fornstedt Staflin! 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

UTSTÄLLNINGSRESULTAT 
 

SKK INT. 12 DECEMBER STOCKHOLM  Domare: Marja Salminen Fi. 

Delt. 4+4 

BH CH Dartline Brian O’Brian   Cacib, Bir 

II BH Travella Silver Dollar   Cert, R-Cacib 

III BH Cycorn’s Last Show   Ck 

BT CH Logica Trademark   Cacib, Bim 

II BT CH Cripy Carmel   R-Cacib 

III BT Crowfox Black Pearl   Cert  

IV BT Henny V.D. Schönen Bergen  Ck 
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RAPPORT FRÅN RUFFA                                                                                         
 
Slick. Julafton är förbi, och nyårsafton och min 
födelsedag. Julafton är bäst. Då åker matte och 
husse och Martina och jag alltid till några i ett 
annat hus här i stan, och dit kommer ännu fler 
människor (men ingen mer hund, trist nog). 
Jag blir prillig av dofterna från julmaten som 
står framme i hela köket, men oåtkomligt för 
mig. Alla människorna äter och äter, för 
mycket och för länge. Själv får jag bara lite 
köttbulle, prinskorv och skinka, det andra är 
inget för mig, sägs det. Men tänk om jag tycker 
att sherrysill och Janssons frestelse och 
kålrotslåda och brunkål och vitlökssill och … 
är gott. Jag måste väl få prova, i alla fall. 
När det är färdigätet och färdigskålat och 
färdigsnapsvisesjunget ska en jättehög med 
julkappar delas ut. Det blir en alldeles 
underbar röra av papper, snören, prassel och 
glädjetjut. Jag har fullt upp med att öppna ett 
par egna paket, hjälpa andra att öppna deras, 
undersöka mina presenter och få nån att leka 
med dem tillsammans med mig. Allt måste gå 
undan, för sen är det Kalle Anka som alla bara 
måste se. Utom Martina och jag. Vi 
promenerar hela långa vägen hem till henne, i 
stillheten och tystnaden. En sån skillnad mot 
alldeles nyss. Martina går där och bara 
störtnjuter, men jag tycker det var roligare 
innan. När vi kommer hem gör hon i ordning 
mandelmusslor med sylt och vispgrädde. Men 
inte till mig. Ändå är det julafton… 
 
Nyårsafton var jag som vanligt hos Martina. 
Jag fick ett par presentpaket för att jag ska 
distraheras när det smäller och tjuter överallt. 
Intressantast var pipleksaken; jag jobbade med 
den nästan en och en halv timme innan pipet 
var borta. Ärligt talat tycker jag numera inte att 
det är så himla hemskt med fyrverkerierna. 
Fast jag måste låta Martina tro det, annars får 
jag inga spännande paket.  
Min födelsedag i början av januari, jag fyllde 
nio, var en lugn tillställning (nästa år måste det 
bli stort kalas för då fyller jag jämnt). Martina 
kom med ett paket, matte hade gjort en fin 
bakelse – små leverpastejbitar på höjden, 
toppat med en klick crème fraiche och några 
russin – och ställt fram flaggan på min 
matbricka. Men ingen sjöng och ingen hurrade, 
de sparar nog det tills jag fyller tio. 
 
 
 

Åh, vilka härliga paketveckor det har varit. Nu 
är det tråkigt, för det tar nästan ett helt år tills 
jag får presenter igen. Martina förstår, för hon 
fyller år lite före jul (men  hon får inte paket på 
nyårsafton, det måste jag åtgärda). Hon är 
allergisk mot julpapper på sina 
födelsedagspresenter. Jag bryr mig inte om hur 
paketpappret ser ut, bara det är lite slarvigt 
hoptejpat. Presenten får gärna vara invirad 
även i wellpapp och silkespapper. 
Hjärngympa, säger Martina. Kul, säger jag. 
 
På tal om kul så är Martina inte alltid det. Kul, 
alltså. Som när hon strängt säger  
”Gå in i rummet, jag vill inte ha dig här!” 
Alltså, jag får inte närma mig den öppna 
köksdelen när hon håller på med maten. Fast 
jag brukar ställa mig och glo på henne, på 
gränsen från vardagsrummet eller hallen, bara 
för att retas liksom. Då åker jag väck så det 
visslar om det, mer än en gång om det behövs. 
Faktiskt stör det mig mycket att hon är ännu 
envisare än jag.  
Lika lite kul är hon när hon sitter vid datorn, 
även om hon ibland fnissar till. Då kan det 
hända att hon är inne på min uppfödare 
Lillemors sajt och kollar Gibsons bravader. Där 
finns en serie bilder på när Gibson klättrar 
över valphagenätet och i en skön dykstil 
landar i friheten på andra sidan. 
Gibson är son till min kullsyster Nellie, och jag 
förstår att han i arv har fått vår spralliga kulls 
envishet och energi. Tänk att jag har blivit 
moster till en kille med en sån framåtanda. 
Häftigt. 
 
Extramatte Martina skrev 
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WATSON’S 

VINTERREFLEKTIONER 
 
Visst är det härligt med vinter? Snön är underbar att 
leka i, med eller utan hundkompisar. Matte är helt 
OK att leka med, hon har alltid med sig leksaker och 
annat bra, men som nackdel är hon inte särskilt 
snabb. Mattes syskonbarn är ännu roligare att sön-
busa med. Tyvärr verkar de inte gilla om jag hoppar 
upp och tar deras mössor, eller plockar av dem 
handskarna, trots att det ju faktiskt är superkul! Och 
de är ju dessutom på så frestande höjd! Så det 
försöker jag lägga av med, men återfall får jag då 
och då, det ska väl erkännas. 
 
Roligast att leka med i snön är såklart Malla, min 
arbetskompis och tjej. Just nu är hon tjänstledig för 
löp, så vi har inte setts på ett tag. Mattarna tror att 
det skulle bli jobbigt med både henne och mig på 
kontoret när hon är sån. Jag och Malla tror att vi 
skulle kunna behärska oss, men människorna är inte 
så säkre. Matte leker med tanken på att kastrera mig, 
vilket gör mig förfärad, men samtidigt skulle det ju 
vara kul att få leka med mina tjejkompisar även när 
de löper. 
 
Matte övergav mig ett tag i december, hon var i 
England och roade sig. Jag tjöt i högan sky av glädje 
när hon kom hem! Även om jag hade det bra hos 
mattemor och mattefar så är det något visst med sin 
egen matte. Jag önskar att hon aldrig ska lämna mig 
igen, och tror nog att det tog i hjärtat när hon såg 
desperationen i min hälsningsceremoni. För nog såg 
hon lite tveksam ut när hon fick höra hur jag ätit och 
sovit och busat och varit mitt vanliga soliga själv 
trots att hon var borta. Vi får se vem hon tror på i 
slutändan, kanske lämnar hon mig aldrig igen! 
 
Julen var i alla fall mycket trevlig, matte jobbade 
nästan inget alls och hela familjen umgicks. Det 
älskar jag – när alla är samlade och det alltid är 
någon man kan lura ut på promenad, eller knusa ner 
sig bredvid i soffan när man är trött. Och så bjöds 
det på grisknorrar och märgben och gud vet allt; tror 
att de hade dåligt samvete när de själva tryckte i sig 
allt möjligt julesnask. Inte mig emot! 
 
-32 är det kallaste jag varit ute i, tassarna rent 
klirrade mot vägen när vi gick, de var som små 
isbitar! Brrrr! 
 
 Även om vintern är härlig så har den extrema kylan 
varit besvärlig för mig, framför allt när det gäller lite 
privatare saker. Jag har knappt kunnat bajsa! 
Antingen blir jag så kall att benen får kramp när jag 
kurar ihop mig och jag måste avbryta proceduren, 
eller så stramar den där förbaskade vinterjackan som 
matte har tvingat på mig när det varit som kallast!  
 
 
 

 
 
 
Pest eller kolera, jacka eller frysande... Den är 
verkligen obehaglig, trots att alla oh:ar och ah:ar när 
de ser hur söt jag är i min lilla jacka. 
En fördel med kylan är att man får behålla håret, 
långt borta är sommarens timmar på trimbordet och 
jag trivs väldigt bra med den naturliga, lite lurvigare, 
looken. Tyvärr skedde trots detta ett missöde med 
det allra privataste. Matte klippte bort lite päls längst 
ut på snoppfodralet så att det inte skulle fastna pink 
där, resultatet blev att jag fick en liten 
förfrysningsskada där! Himlarns, ibland är hon inte 
bra att ha den där matten! Då önskade jag att vi 
bodde på varmare breddgrader. Och att saxen aldrig 
uppfunnits. Eller att matten hade lite mer tolerans för 
pink-doft, det är faktiskt högst naturligt. 
 
Ja, visst är det härligt med vinter, men allra bäst 
skulle den vara om det bara var lite snö (man fastnar 
ju om man ger sig ut i snöhavet som vi har här nu!) 
och om temperaturen höll sig runt 5-10 minus. Det 
skulle vara perfekt. I hemlighet längtar jag nog efter 
våren, men säg inget till matte, hon är så väldigt 
lycklig i sitt vinterland. 
TASS & NOS. 

 

 

WATSON 

/MATTE SOFIA 
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KAN INTE KISSA 
BLÅSKATARR 
Det händer då och då att hundar blir kalla om 
rumpan under vintern, eller att de badar i för 
kallt vatten, eller har anlag att få blåskatarr 
och därför kanske bildar urinsten genom 
bakterier.  
 
Stenar i urinblåsan nöter på blåsans skyddande 

slemskikt. De retar slemhinnan och ger skavsår i 

blåsväggen. Den skadade blåsväggen förtjockas med 

tiden och det gör att den lättare blir angripen av de 

bakterier som normalt finns i urinvägarna och runt 

anus. Hunden slickar gärna i området och hjälper på så 

sätt till med spridningen. 

Det finns ett starkt samband mellan bakteriell 

blåskatarr och vissa typer av stenar. 

 

Blåskatarr visar sig som täta urinträngningar. Hunden 

kräver täta rastningar och när den väl är ute kissar den 

många gånger. Urinen kan vara blodig och lukta riktigt 

illa. 

 

STOPP I URINRÖRET 
Den som rastar sin hund i koppel kan knappast missa 
att hunden fått stopp i urinvägarna. Hunden gör 

resultatlösa försök att kissa men ändå kommer ingen 

urin. Total stopp kräver omedelbar åtgärd, OBS! 
(mindre mottagningar kan sakna resurser).  
Stoppet kan föregås av en period med blåskatarr och 

”halvstopp”. Då kan hunden ännu kissa men det går 

långsamt och strålen är svag. Den som är mindre insatt 

kan ta den dåliga strålen som ett tecken på förstorad 

prostata, som hos män. Den förklaringen är felaktig. 

Förstorad prostata ger inte urintäppa hos hanhundar. 

 

TJOCK OCH MEDELÅLDERS 
Vi människor bildar oftast urinsten i njurarna. Men 

njursten hos hund är ovanlig. I stället har  

98 % av fallen blåssten, urinstenar som bildas i 

urinblåsan. Ungefär en hund av ett- till tvåhundra råkar 

ut för urinsten. En tredjedel är tikar och två tredjedelar 

är hanhundar. Sannolikt bildas det lika ofta stenar hos 

tikar som hos hanhundar men tikar har ett mycket 

kortare och vidare urinrör. Därför kan en medelstor tik 

kissa ut en sten så stor som en mandel. 

Den typiska urinstenspatienten är medelålders och 

överviktig och – som nämnts – hanhund, men det  

finns en stor åldersvariation. Det finns en viss ras- 

disposition också för urinsten. 
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SYMTOM HOS TIKAR 
Tikar visat inte urinstopp i stället visar tikar 

tecken på blåskatarr; de kissar ofta, urinen luktar 

obehagligt. Den är grumlig och kan innehålla  

blod. Hos en medelstor tik har urinblåsan samma 

storlek som en knuten kvinnonäve. Den kan vara 

till hälften fylld med tätt packade stenar men ändå  

visar tiken bara lindriga symtom. Därför skall 

man göra en veterinärkontroll avseende urinsten 

och urinvägsinfektion. Urinvägarna undersöks 

med ultraljud eller röntgen, ibland båda delarna. 

Tillsammans med analys av blod –och urinprov 

får man all nödvändig information för att bekräfta 

eller utesluta diagnosen urinsten. 

 

OLIKA SORTERS STENAR 
Det finns olika typer av stenar. I ungefär hälften 

av fallen består de av fosfat och kallas struvit-

stenar efter Struve, en rysk diplomat (!). De 

stenarna är ofta stora att behandlingen inleds med 

operation. Sedan förebygger man återfall genom 

att ge hunden balanserat foder. Fodret skall ha låg 

proteinhalt och ge rätt surhetsgrad i urinen. Sådant 

foder kan ibland rent av lösa upp stenar i blåsan. 

Det finns ett mycket starkt samband mellan 

bakteriell blåskatarr och struvit stenar. Ras- 

dispositionen för just denna stentyp är inte stark 

Hundar av alla raser kan drabbas. 

Den kemiska sammansättningen av urinstenar 

analyseras numera rutinmässigt i samband med 

operation. Resultatet av analys är avgörande för 

prognos och behandling. 

 

VISSA RASER DRABBAS MER 
Enligt en amerikansk epidemiologisk studie råkar 

vissa raser oftare ut för urinsten än andra, några 

lågbenta terrierraser ingår.  

 

Vissa stenar har en starkt ärftlig bakgrund, t.ex. 

oxalat- och urat- stenar. 

Cystin- sten orsakas av en ovanlig ärftlig defekt i 

kroppens hantering av aminosyran cystin. Den X-

kromosombundna nedärvningen gör att den 

stentypen nästan bara drabbar hanhundar. 

 

Hos den Strävhåriga Foxterriern är urinrelaterade 

sjukdomar sällsynta. 

                             Lillemor 
                                    Källa:  Veterinär Berit Wallin Håkansson 

                                                     Textbearbetning Lillemor Blanc 
 



ÄR HUNDEN FÖR FET? 

 
En orolig och upprörd strävhårsägare ringde och omtalade 

att grannen med bestämdhet tyckte att hennes hund var fet.  

 

Min första fråga var naturligtvis om hunden var otrimmad, 
vilket den var. Där hade vi kanske en anledning den optiska 
synvillan. Min nästa fråga var om ägaren kunde känna 
revbenen genom all päls. 
 
 Det var då alla frågorna travade upp sig! 
 
Ägaren hade nämligen i sin förtvivlan läst § 18 i 
jordbrukverkets föreskriftsdokumentation, (vilket jag aldrig 
gjort). I Sverige är det olagligt att låta hundar bli feta. 
 Jo, det är sant. 
 
§ 18 Hundar och katter ska dagligen ges foder. Fodret ska 
garantera tillräcklig, allsidig och väl balanserad 

näringstillförsel och ges i sådan mängd att de ej blir för 

magra eller för feta…-…Djuren får inte bli varken för 

magra eller för feta på grund av felaktig utfodring, som 

felaktig sammansättning eller för mycket mat. Idag är den 

största risken att hundar och katter blir för feta p.g.a. att de 

får för mycket mar eller olämplig mat. Feta djur löper 

större risk att bli sjuka och fetman minskar även deras 

prestationsförmåga. 

 

Vi tog alla frågor i tur och ordning. 
 
1. Hanhund: 3år alltså färdigutvecklad kan man anta. 
 
2. Storlek: fick avbryta samtalet för noggrann mätning 
Ca. 40cm i manke. 
 
3. Matintag: 2 ggr/dag ett bra hundfoder (jag använder det 
själv) ca.1½ dl grundfoder + lite morötter en kycklingbit 
eller annan liten godbit per mål. Utfodrades endast av matte. 
 
4. Motion: 4 rastningar varav en långpromenad, hunden var 
också lösgående och hade lekkamrater. 
Med andra ord en välmående och välmotionerad hund. 
 
5. Vikt: fick avbryta samtalet igen. Digital våg matte+ hund 
–matte 8,4 kg. 
 
6. Kastrerad: Nej. 
 
Han är inte fet sa jag. Men hur kunde jag säga så? 
 
Med övervikt menas att hunden väger 10 och 20 % mer än 
vad dess normalvikt bör vara. För strävhårig foxterrier finns 
38-40 cm mankhöjd och 8-9 kg som angivna riktlinjer. 
Så kan vi lägga på minnet att det finns något som heter 
muskelmassa till skillnad från fettmassa. 
En liten musklig (cobby) kille på 38 i manke kan väga t.ex. 
8,4 kg utan att ge ett överviktigt intryck. 
 
Vi människor brukar ganska enkelt kunna räkna ut vår BMI 
(body mass index) och konstatera om vi är överviktiga eller 
inte. (Som om vi inte redan sett det i spegeln?) För hundar 
finns ett liknande index, men det är inte helt lätt att räkna ut. 
 
 
 
 
 

Använd det sunda förnuftet: 
 
Nästa gång du går till veterinären för vaccination fråga 
din veterinär om hunden är fet och uppmana 
vederbörande att vara helt ärlig. 
Veterinärer kan ibland vara lite försiktiga när det gäller 
övervikt hos hund, för att inte stöta sig. 
En av mina vänner har en enligt mitt tycke smällfet tax. 
Ingen veterinär har sagt ett ord om övervikt, hävdar 
hundens ägare. Fan tro’t! 
 
På många djursjukhus har man bantningskurser. En matte 
gick ner över 10 kilo, när hon bantade sin hund på en 
kurs. 
 
Fråga din uppfödare eller annan hundkunnig person om 
hunden ser tjock ut (under pälsen) 
 
Undersök själv hunden. Dra med fingrarna längs revbenen 
De skall kännas. Du skall inte behöva gräva efter dem i 
hullet (Jodå, man kan känna revben med mycket päls 
också!) 
 
Ibland blir man lite hemmablind och det kan mycket väl 
hända att hunden gått upp några hekton. På ett strävhår ser 
man det bums om man är utomstående. Även en granne 
kan faktiskt vara till hjälp. 
 
Ni har väl hört talas om ”köttbulle dressyr” 
Det kan vara en fälla- just bara för att det fungerar så bra. 
Godis som belöning vid all inlärning och dressyr är en 
snabb genväg till resultat. MEN inget dressyrpass i 
världen klarar av att förbränna 10 köttbullar (eller annat 
godis) som hunden blir belönad med. 
 
Tiggarhunden har tusen knep för att få sin matte och 
husse att öppna godisburken. En Strävhårig Foxterrier i  
synnerhet. Han charmar, spelar clown, tar fysisk kontakt 
och nästan välter en. 
 
Den oroliga matten var här med en fint musklad elegant 

hane under mängder av gammal päls sedan tidig höst, 

som låg strax under 40 i manke. Han gick härifrån 

nytrimmad med en mycket nöjd och lugnad matte.  

 
 
  LILLEMOR 
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DIGGI & MATTE 

 
Ja, nu är glada julen slut! Annandagsjakten blev för Diggis del inställd på grund av för mycket  djup snö. 

Jaktsällskapet nedlade ändå inget byte, drevkedjan vinglade planlöst omkring i skogen trots Husses tappra försök 

till organisering. (Strunt samma, man kan köpa en köttbit i butiken.)Efter ett år med bedrövelser och elände 

kunde Husse äntligen börja rida igen i slutet av oktober och kom genast på den lysande idén att man skulle bege 

sig till Frankrike för att rida efter hjort. Diggi fraktades till Danderyd för sedvanligt lyxliv hos Daggan och Bengt 

och Matte och Husse packade jaktkläder och snyggkläder och begav sig till Loiredalen vid Luciatid. Det skulle 

ju inte bara bli sportsliga övningar utan även lite inbakad kultur med ett antal besök på stora fina slott längs 

Loire. Problemet var bara att på 1600-talet fanns ingen centralvärme så golven hade angripits av permafrost. 

Matte och Husse raskade på genom salarna och försökte hålla värmen, men ”franska snuvan” slog till och vid 

hemkomsten gick Matte och Husse i däck och julen och dess förberedelser blev inte som vanligt.  Glada minnen 

hade vi dock med oss hem och kulturen var ju kultur även om den var stelfrusen. Vi besökte bland annat slottet 

Cheverny, där man hade en permanent Tintin-utställning och dessutom sålde all världens Tintin och 

foxterrierprylar. Matte kunde ju inte motstå en alldeles naturtrogen lurvig Milou-kopia. Husse föll för en knallgul 

sidenslips med de 100 jakthundarna i miniatyr. Otroligt stilfullt till svartkostymen vid högtidsmiddagarna! 

Familjen som äger Cheverny ståtar också med en uppsättning (pack) av ca 100 jakthundar. Kl 15.00 varje dag 

kunde man få se hundarna utspisas. På en terrass på hundhusets tak väntade alla 100 hundra lugnt och stilla på att 

det skulle bli middagsdags. De två hundskötarna i snygga klarblå rockar förberedde måltiden som bestod av 50 

kg hundpellets som hälldes ut i en ca 70 m lång sträng på cementen i den välstädade rastgården. Ovan på 

pelletsträngen lades något som såg ut som krossade hundkex och sist av allt kom man fram med tre eller fyra 

stora backar med råa köttbitar som också spreds ut. På slaget 15 öppnades grinden, hundarna fick på kommando 

vänta en stund och sedan gjorde hundskötaren tecken att det var dags att äta. Ett myller av hundar rusade fram 

för att få bästa platsen, men alla tycktes väluppfostrade och det uppstod inga slagsmål. Det var en upplevelse att 

se och värt lite frusna fötter. 

 

Efter jul slog vargavintern till och snön vräkte ner över Matte, Husse, Diggi och Skårby. Rådjuren stod i 

skogskanten och väntade på att den röda bilen skulle komma så att det serverades äpplen. Fåglarna glufsade i sig 

säckvis med solrosfrö och Matte flyttade snö. Diggi tycker bäst om promenader på plogade timmervägar, men 

hittar han ett rådjursspår så hindrar inte ens djup snö. Han far entusiastiskt iväg med bara svans och öron synliga 

och måste efter ett tiotal meter anse sig besegrad och återvända till slätare mark med päls och benhår fulla av 

snökokor. 

 

Nu är vi trötta på vinter, kyla, snö och snuvor och längtar efter våren. Dagarna har i alla fall redan nu i början av 

februari blivit längre. 

 

Hälsningar till alla från Diggi och Diggis Matte 
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Rasen Strävhårig Foxterrier har en Rasklubb, vilken lyder under 
Svenska Kennelklubben. 
Klubben bildades 1979 och vårt syfte är att 

Klubben arbetar för att tillvarata rasens intressen och välkomnar dig som 
blivande Foxterrierägare. Vi hoppas att det finns något i Klubben som kommer 
att intressera dig. Avsikten med ett skänkt medlemsskap är att en hundägare, 
som är ny i rasen ska få ”ett prova på år”i klubben, få vår klubbtidning och 
kunna delta i våra olika aktiviteter, för att se vad man tycker. 
 
Vi har därför bett våra uppfödare att erbjuda dig 1 års skänkt medlemskap för 
att prova på hur vår klubb fungerar. 
 
Därför ber vi dig att kryssa i ett av alternativen nedan och signera ditt val. 
 
Med vänlig hälsning 
STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN 
 
 

• ……..jag vill gärna ha ett 1-årigt skänkt medlemskap i Strävhåriga      
Foxterrierklubben av min uppfödare 

 
• …….jag vill inte ha ett skänkt medlemskap 

 
 
………………………………………………………………………………….. 
datum och namnunderskrift 
 
………………………………………………………………………………….. 
namnförtydligande 
 
 
 
 
*Nya och skänkta medlemsskap som inbetalats efter 1/10 gäller även för året därpå. 
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AVELSKOMMITTÉNS OCH UPPFÖDARES  
INFORMATION TILL VALPKÖPARE 2010. 
 
I Svenska kennelklubbens köpeavtal för hund, står under paragrafen,  
INFORMATION FRÅN UPPFÖDAREN: Att uppfödare skall delge valpköpare 
information om sjukdomar/defekter hos hund på speciell avtalsbilaga 
 
Vi har valt att redogöra för rasens hälsoläge som helhet. Efter 5 års arbete med RAS 
(rasstrategier) har vi ett bra underlag när det gäller rasens hälsostatus.  
 
Det är en mentalt stabil ras, som med fast konsekvent uppfostran blir hunden en mycket 
trevlig familjehund. Det är en numerärt liten ras, med omkring 20 kullar med ca. sammanlagt 
80 valpar om året. Inavels % har varit föredömligt låg och variationen på avelshanar har varit 
bra. Vilket innebär att ev. nedärvda anlag blir nästan obefintliga. Rasen är sund och har aldrig 
varit föremål för hälsoprogram. 
 
Den hälsoenkät som genomfördes på rasen 2004 och 2009 visade att rasen håller en mycket 
god hälsostatus. Avelskommittén har också kunnat konstatera att uppfödarnas avelsetik följer 
de rekommendationer som har tagits på regelbundna uppfödarmöten. 
 
SJUKDOMAR SOM KAN VISA SIG ÄR FÅ 
  
Hudproblem finns i rasen och kan debutera vid olika åldrar. Genom avelsförbud och 
försiktighet i avelsarbetet har svår allergi nästan helt upphört. Allergier som Atopi (luftburen) 
och Födoämnesallergi kan hunden leva med, med rätt foder och viss medicinering. 
Seborreé (förhöjd talgkörtelproduktion) förekommer, detta visar sig oftast periodvis vid 
hormonella förändringar. Förekommer i de flesta trimraser och det finns numera mycket bra 
framtagna schampon som kan användas.  
Rasen har haft några få fall av Legg Perthes (förtvinad höftkula) efter operation blir hunden 
så gott som återställd. Hälta brukar debutera vid halvårs ålder.  
Megaesophagus (matstrupeförstoring) ytterst få fall, detta debuterar mycket tidigt oftast 
innan försäljning.  
Få fall av Cancer har rapporterats och då när hundar uppnått ganska hög ålder.                
Dessa sjukdomar betalas av hundens försäkring. 
 
Den Strävhåriga foxterrien uppnår hög ålder och med sitt livliga och alerta sätt är den till stor 
glädje för sina ägare. 
 
Avelskommittén rekommenderar valpköpare att ta del av den omfattande dokumentationen 
RAS som finns på hemsidan  www.foxterrier.se . En ny hälsoundersökning har gjorts 2009 
som skall ligga till grund för uppfödarmöte 2010.  Våra uppfödare berättar också om sina 
egna avelsdjur. 
 
Datum                     Upprättas i två Ex. 
 
Uppfödares namnunderskrift                   Köpares namnunderskrift     
 
Avelskommittén  den 1 februari 2010. 



KOMMITTÉN FÖR HUNDENS 
MENTALITET 
 
Den nya kommittén för hundens mentalitet har haft sitt första 
möte. Kommitténs ordförande är CS-ledamoten Ionie Oskarsson 
och hon leder en grupp med stor bredd inom SKKs organisation. 
Kommittén ska i nära dialog med klubbarna arbeta med hundens 
mentalitet. 
 
 En första uppgift blir att inventera vad som görs på området, 
både vad gäller praktiskt arbete och vad gäller forskning. Ett 
första stora projekt blir att ta fram det man i brist på bättre 
benämning kallar för bas-MH, det vill säga mentalbeskrivning 
för alla sorters hundar. 
 
Kommittén är också intresserad av att kika på vilka egenskaper 
som egentligen testas i olika prov för att se om proven säger det 
man vill veta. Det innebär dock inte att kommittén kommer att ta 
över regelverken från någon annan kommitté. 
 
Eftersom vårt uppdrag är starkt förknippat med arbetet i de 
olika ras och specialklubbarna vill vi redan från början hålla er 
informerade om vårt uppdrag och hur vi lagt upp arbetet. 
Det är vår förhoppning att ni som har att förvalta de olika 
rasernas exteriöra och mentala egenskaper ska vilja samarbeta 
med oss i den stora satsningen på hundars mentalitet, som 
senaste kennelfullmäktige beslutat om. 
 
Sedan en tid pågår också ett fristående forskararbete med att ta 
fram en beskrivningsmodell som enkelt och med bra 
tillförlitlighet ska kunna användas för att fastställa våra hundars 
mentalitet, det vill säga en beskrivning vid sidan om MH som 
visar de egenskaper som är viktiga för hundens förmåga att 
fungera i vårt samhälle. 
 
Hur den beskrivningen skall utformas och vad den ska kallas 
kommer vi att ha mer kunskap om i vår då modellen ska 
presenteras för i KHM och därefter också för SKK/CS. 
 
I avvaktan på att denna beskrivningsmodell blir utprovad och 
att funktionärer utbildas kommer vårt arbete att vara inriktat på 
att inventera vad ni i er ras gjort, vilka test och eller 
funktionsprov ni erbjuder era medlemmar och vilka funderingar 
på vad ni skulle vilja göra för att säkra er ras framtida goda 
mentalitet. Vi återkommer i denna fråga. 
 
I KHM arbetar vi också med att försöka skapa en samlad bild av 
var forskningen står idag vad gäller hundars mentalitet 
 
KHM kommer också att i samverkan med kansliet följa de fall 
av rapporteringar om oacceptabelt beteende som anmäls till 
SKK 
 
 
Liz-Beth Liljeqvist 
Ledamot. 
 
(Här har vi strävhårsägare, uppfödare, rasansvariga  och 

kontaktmän varit dåliga. Ytterst få MH-tester har gjorts på 

rasen. Reds. anm.)                                            
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TRIMKURS I SMÅLAND 

 
  
 
I värsta snöyra och glashala vägar tog sig 10 tappra strävhår med 
mattar och hussar till Smålandsregionens trimträff. Vi tre 
handledare Pia, Maud och undertecknad med hjälp av Harriet och 
Agneta (som tog sig ända från Strängnäs) iordningställde 
Smålands – Öland KKs fina lokaler för att passa vår träff. 

 
KL. 9.30 var det presentation av deltagarna som berättade lite om sig 
själva och sitt förhållande till den Strävhåriga Foxterriern. 
Deltagarna styrkte sig sedan med morgonfika och Mauds hembakade 
frukostbröd under det att en snabb anatomilektion med 
demonstrationshund Monthy föredrogs. 
 
Sedan var det bara att kasta sig ut i trimkonstens tålamodsprövande 
turer. Vi hade ett nybörjar lag och ett avancerat lag, vilket fungerade 
fint. Även Harriet och Agneta hjälpte nybörjarna att få av den långa 
ryggpälsen. 
 
Pia tog på sig den svåra konsten att forma vackra Strävhårshuvud för de 
avancerade fram till lunch. 
 
Lunchen bestående av ur god italiensk skinka, potatisgratin och sallad 
intogs i sammanträdeslokalen  1 trappa upp. Här bör tilläggas att 
Småland - Ölands KK har ett fantastiskt fint nyrenoverat hus 1 tre 
våningar med alla faciliteter. Hundar med mattar och hussar fick en 
trevlig avkoppling. Det pratades mycket Strävhårig Foxterrier runt 
bordet, alla hade en dråplig historia. Det vet vi ju att med en Strävhårig 
Foxterrier har man aldrig tråkigt! 
 
Efter lunch var det handledare Blanc som tog sig an de avancerade. 
Nu gällde det att forma vackra benhår och små fina tassar.  
Medföljande familjemedlemmar hade blivit varnade för en lång dag. 
Men ett stort tack till er för att sopa hår, valla hundar, bära disk, hålla 
hundar stående och glada tillrop.  
För att underhålla energin uppe fanns frukt och 2 kg godis lätt 
åtkomligt.  
 
När klockan var fyra la sig lille Monthy helt sonika på trimbordet och 
somnade, resten av gänget hade gett upp allt motstånd och lät sig villigt 
behandlas en stund till, men då var det trimmarna som gav upp. 
Förmodligen började träningsvärken ge sig till känna. 
 
En uppföljning sitter säkert fint når våren står i mild grönska! 
    
    LILLEMOR 
 
 

 
               Bildgalleri från kursen kommer i nästa nr. 
 
  

 
 
 
 
 



 
DETTA SKULLE VI TÄNKT PÅ 
INNAN VI KÖPTE HUND 
 
 
Här följer lite tips på hur du kan träna inför 
 valpens hemkomst. Från Evalotta Kovacic 
 
1. Häll ut pölar av kall äpplejuice på golvet och 
    mattor, gå sedan runt barfota med ljuset släkt. 
 
2. Gå till jobbet i ett par sockor du har strimlat 
    tådelen med mixer. 
 
3. Gå ut i regnet direkt du vaknat och säg ”duktig  
    valp skynda dig att kissa och bajsa nu. Sluta lek  
    med  kopplet, kom igen nu…”. 
 
4.Täck alla dina fina kläder med hundhår, ljust hår till 
   mörka kläder och mörkt till ljusa. Lägg också några  
   hundhår i din mugg med morgonkaffe och i det 
   nyöppnade smörpaketet. 
 
5. Lek apport med blöt tennisboll. 
 
6. Spring ut i snön barfota för att stänga grinden ut 
    mot vägen. 
 
7. Vält ut en korg med ren tvätt över golvet. 
 
8. Lägg dina smutsiga underkläder på golvet i   
    vardagsrummet när du skall få gäster. 
 
9. Hoppa ur din favoritfåtölj just när din favoritserie  
    närmar sig slutet och skrik ”Nej, nej, inte där, det 
    ska du göra ute!”  
 
10. Lägg chokladpudding på finaste mattan och  
     försök inte städa upp den förrän du kommer hem 
     från jobbet på eftermiddagen. 
 
11. Hacka på bordsbenet flera gånger med en  
      skruvmejsel.  
 
12. Slå sönder din fjärrkontroll till TV’n med en 
      hammare. 
 
13. Ta en mjuk och gosig filt direkt ur torktumlaren 
     och linda den runt dig en mörk och ruggig kväll.  
     Då får du en liten föraning om hur det känns när 
     din valp somnar i ditt knä… 
 
 
 
KÖR IGENOM DENNA LISTA MED ÖVNINGAR MINST 
TRE GÅNGER INNAN VALPEN FLYTTAR IN HOS ER. 
 
LYCKA TILL!. 
 
    
 
 
 
 
 

       

TILL SIST…. 
 
Kylan har hållit Sverige i ett järngrepp många veckor. 
Finnbulvinter sa någon. Himmel! Tre vintrar av detta slag, 
så skall det enligt sägnen bli Ragnarök. Slut ”fini” med 
gamla jorden. Man börjar ju undra hur det är med jordens 
uppvärmning egentligen, kan man lita på det? 
En sak är säker vovvarna får behålla pälsen på tillsvidare. 
 
Även om man skall leva i nuet kan det väl inte skada att 
blicka framåt Här förekommer lite spaning efter vår. Att 
den rycker närmare skvallrar inte minst talgoxarna och 
andra bevingade vänner om, som vi omsorgsfullt matat 
sedan i höstas. När ljuset ökar över dygnet börjar de leva 
upp till epitetet sångfåglar och blir lite yra och vårrusiga på 
jakt efter en partner. 
Till glädje inte bara för oss, även vår röda vildkatt har 
lättare att variera matintaget med en och annan blåmes. När 
han tröttnar på min inköpta kattmat. 
Även älgarna och råddjuren har blivit utfodrade, 
de vandrar förbi altandörrarna retligt synliga för våra 
hundar, som får absoluta ”nippran”. 
 
Någon varg har vi inte haft i vår omedelbara närhet i år. 
Vargar vill ströva, de vill jaga och leva sina hemliga liv. 
Det är det som de är födda till. Skogen är deras hem, dom 
vill inte bo i hägn. Skall de jagas skall de vara av 
jaktvårdare som vet vad de gör. Att ge efter för kraven på 
snabba omedelbara lösningar är inte bra. Vi måste lära oss 
att leva med det vilda likaväl som med det tama. Alla djur 
skall behandlas med värdighet. Det gäller för alla olika 
slags djurhanterare att följa! Så tycker jag. 
 
Våra kära Motsträviga bör så småningom bli vårfina, 
pälsarna kommer att släppa lätt efter en såhär kall vinter. 
Kolla trimschemat på vår hemsida, där finns bra hjälp att 
hämta eller var med på någon av regionernas trimträffar. 
 
Andra träffar som vår ras borde vara med på är MH träffar. 
Spana efter det på vår hemsida. Klubben skall försöka slå 
ett slag för det. 
Hundars mentala hälsa är lika viktig som den fysiska. 
Smålandsregionen har haft en välbesökt trimträff 
vid denna tidnings utkomst. Reportage på sid. 30 
 
Vi spanar vidare efter vårtecken           LILLEMOR 
. 
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NÄSTA MANUSSTOPP 1 MAJ! 
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EN RIKTIGT AKTIV STRÄVHÅRSVÅR 
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