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STRÄVHÅRIG FOXTERRIER

ORDFÖRANDENS RADER
Äntligen går vi mot varmare tider och har förhoppningsvis en underbar sommar framför oss.
Som jag nämnt vid flera tillfällen kommer vi ha 2 rasspecialer i år också, den ena i Vännäs
den 13 juni och den andra i Gränna den 28 augusti. Vi hoppas verkligen att så många som
möjligt har tid och lust att komma, om inte till båda så till en av dom. Dessa träffar är ett bra
tillfälle för oss medlemmar att ses, ställa ut våra hundar och prata foxterrier i allmänhet och ha
kul tillsammans.
Sedan är det ju vår Aktivitetsdag i Gränna den 29 augusti, som är en ny händelse i Klubben
Vi tycker att våra medlemmar, som inte är så intresserade av att gå på utställning, också ska få
pröva på andra typer av sysselsättning med sina hundar i Klubbens regi.
Dessa olika aktiviteter finns att läsa om på vår hemsida www.foxterrier.se och i tidningen på
annan plats.
Känn er varmt välkomna!
Hittills i år har flera av våra medlemmar i olika delar av landet, arrangerat aktiviteter som
trimkurser, promenader och foxträffar i allmänhet. Om ni är intresserade av att delta i
kommande arrangemang, håll ett öga i vår Kalender, som också finns på vår hemsida.
Ni ska ha stort tack, som har ordnat detta, vilket säkert varit mycket uppskattat av dom som
deltagit.
Jag önskar er alla en fin sommar tillsammans med era nära och kära och att ni får mycket kul
med era Strävhår.
Hälsningar från er ordförande
Agneta Åström

Ytterligare ett problem på grund av skogsavverkning
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EN FUNDERING OM
MEDLEMSKAP i RASKLUBB
Varje hundras med självaktning har en rasklubb,
så är det över hela världen. Som alltid när det
gäller ideella föreningar är det supporters
(eldsjälar) som hängivet jobbar för rasen, så
även i vår ras. Vår klubb bildades 1979 av några
ras entusiaster. Nya intressenter tar vid, nya
medlemmar tillkommer och åren går klubben
består och behöver ständigt påfyllning av nya
frivilligt arbetande entusiaster, som valt den
Strävhåriga Foxterriern till sin ras.

svara på hälsoenkäter, ha en god
sammanhållning i klubben och icke att
förglömma: Att alla nya valpköpare välkomnas
i klubben med 1 års skänkt medlemskap av sin
uppfödare. Klubbens överlevnad är beroende av
att nya strävhårsägare kommer till och stannar
kvar.
Som i allt annat här i Världen gäller det att hitta
minsta gemensamma nämnare, för att få en god
sammanhållning och ha samma värderingar när
det gäller vår härliga ras. Vem skall annars
skapa bästa förutsättningar för den Strävhåriga
Foxterriern?

Varför har man en klubb? Det är praktiskt,
t.o.m. mycket praktiskt. Klubben bygger på
förtroende och samarbete mellan uppfödare och
deras valpköpare.

Det är naturligtvis en förhoppning att många fler
vill hjälpa till i klubbarbetet, men det allra
viktigaste är att våra medlemmar finns med och
stöttar med sitt medlemskap.

Rasklubben associeras med Svenska
Kennelklubben och i vårt fall även med
moderklubben Svenska Terrierklubben som
handhar alla terrierraserna (Grupp 3).
Det innebär att all viktig information kommer
vår klubbs styrelse till kännedom som också
vidarebefodras till våra medlemmar.

Visst kan man som medlem i Strävhåriga
Foxterrierklubben vara med och påverka om
inte annat så på Årsmöten. I tidningen Strävaren
går det alldeles utmärkt att debattera.
Våra kontaktmän i de olika regionerna skall
också verka för aktiviteter. Alla med uppdrag i
klubben är öppna för förslag. Vi finns på sid. 2.
Vi har en utmärkt valpförmedling. När den
dagen kommer och den käraste vännen inte
orkar längre, kan alla vara säkra på att en
uppfödare och klubben finns till er hjälp.

Vadå för information? Jo, allt det som klubbens
stadgar syftar till:
Att skapa bästa möjliga förutsättning för vår ras.
Att väcka intresse för och främja avel av
mentalt och fysiskt sunda individer.
Att uppmärksamma den kynologiska
utvecklingen inom och utom landet.
Detta arbete utförs av styrelsen och med våra
uppfödares hjälp och avelskommittén, som har
till uppgift att kontinuerligt årligen uppdaterar
rasens status till SKK och SV. Terrierklubben.
Vidare:
Att genom klubbtidningen STRÄVAREN och
HEMSIDA och på annat sätt informera om den
Strävhåriga Foxterrierns karaktär, skötsel och
exteriör.
Att öka kunskapen om rasen hos strävhårsägare,
domare och övriga berörda och intresserade.
Hur gör man det i en klubb?
Genom:
Att kritiskt granska vår ras i en bra dialog
mellan uppfödare och valpköpare t.ex. med
medlemsmöten, anatomikurser, trimkurser,

Varför jag skriver om medlemskap och
klubbtillhörighet, har jag en alert valpköpare att
tacka för.
”Ta och skriv om det i tidningen, sist jag läste
om klubbgemenskap och medlemskap i
Strävaren var 1995 när jag köpte min första
valp. Först då fattade jag hur mycket det innebar
för rasen att vara medlem”.
Samtidigt vill jag tacka de medlemmar som inte
har någon Strävhårig kompis längre av olika
anledningar, men som troget förnyar sitt
medlemskap i vår klubb för att stötta den ras
som under många år betytt så mycket för dem.
Värna om klubben!
Strävhåriga Foxterrierklubben fyller sin
funktion.
Sommarhälsningar
LILLEMOR
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FEM VANLIGA
MISSUPPFATTNINGAR
Om hundträning och beteende.

5. Rädda hundar skall gå på hundkurs eller till
rastgården för socialisering.

Eftersom hundträning har blivit så populärt att det till
och med har blivit någon form av TV underhållning, så
har missuppfattningarna om hundars beteende
eskalerat. Felaktig information förpackad som
populärkultur medfört att mycket av det som ”alla vet”
inte är sant.

Socialisering är den term som främst används på den
process som sker under den känsliga perioden mellan tre
och tolv veckor, när valpen blir medveten om den
sociala världen och kunskapen om hur man skall
uppföra sig i den.

Här är mina favoritmyter som behövs avslöjas
1. Det är bäst att stirra ut en aggressiv hund.
För hundar är en direkt blick ett hot. Att stirra på en
hund som redan överväger en attack gör snarare så att
beteendet eskalerar, än att det dämpas. Inte nog med
det, rädda hundar som troligtvis inte skulle bete sig
aggressivt, kan bli rädda av den hotande blicken att de
får panik och biter i försvar.
2. Att knäa en hund, som tycker om att hoppa upp
på människor, är ett bra sätt att lära den att inte
göra så.
Att knäa en hund kan orsaka skador på hundens nacke
eller bröst, även om man inte använder så mycket kraft.
Dessutom måste man du automatiskt luta din överkropp
något bakåt när du lyfter ditt ben, på det sättet minskar
du avståndet till hunden. Hunden svarar på vinkeln av
din överkropp, och när du lutar dig bakåt är det större
sannolikhet att de hoppar ännu högre på dig, eftersom
du ger utrymme.
Att luta sig mot en överentusiastisk hund är ett bättre
sätt att motverka hoppandet, och ger motsatt resultat
som ett knäande gör.
3. Hundar tycker om att bli kramade.
Att lägga armarna runt en hunds nacke och skuldror kan
kännas härligt för människor, men för hundar är det
oartigt och ett potentiellt hotfullt beteende.
Jag ser bilder på kändisar som kramar sina hundar varje
vecka i tidningar. De mänskliga stjärnorna strålar, men
deras hundar ser olyckliga ut och visar signaler på
stress, som t.ex. .att slicka sig om nosen, ha munnen tätt
sluten, bakåtdragna öron eller avsmalnad blick. Att
krama är en form av tillgivenhet mot mäniskor, men
inte något som är uppskattat av hunddjur.

Verklig socialisering kräver att man tillgodoser den
unga hunden med många positiva erfarenheter av möten
under denna korta utvecklingsperiod.
Att ta en rädd hund på hundkurs eller rastgård är inte
socialisering, och kommer antagligen inte att göra den
rädda hunden mindre rädd.
Många hundar blir överväldigade på kurs eller i
rastgård, vilket bara bekräftar för dem att det är otäckt
att vara tillsammans med människor och andra hundar.
En hund som upprepade gånger blir rädd lär sig inte
tycka om att vara i närheten av människor och hundar.
Snarare får den ytterligare erfarenheter av hur otäckt det
är att vara nära dem, detta gör dem ofta ännu räddare.
Varken vanliga hundkurser eller rastgårdar skapar en bra
situation som kan hjälpa hundar att överkomma sina
rädslor.
Många av de mest humana och effektiva
träningsteknikerna är inte intuitiva och är kanske inte de
som oftast nämns. Den bästa informationen om
hundträning och beteende kommer från människor som
har hög utbildning inom ämnet, få av dem arbetar
framför kameran, så när du har frågor, sök råd av de
sanna experterna och få reda på den verkliga sanningen.

Artikeln är skriven av Karen B. London fil.dr som är
etolog och verksam hundinstruktör och specialiserad i
utvärdering av allvarliga beteendeproblem hos hund.

4. Alfarullningar är ett bra sätt att lära din hund
vem som bestämmer och ett sätt att kontrollera dess
bångstyriga och aggressiva beteende.
Faktum är att en alfarullning, det vill säga att du välter
hunden på rygg och tittar stint på den, inte är ett bra sätt
att bestraffa eller lära din hund något. Det är däremot
ett sätt att skrämma slag på den! Tvinga den att förlora
tilliten till dig totalt, och kommer öka risken, snarare än
minska, för ett aggressivt tilltag som sannolikt kommer
att tolkas som en oberäkneligt galen människas sätt, att
utmana till slagsmål, än någon form av ledarskap.

Jag tycker bäst om blommor!
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Strävhårig Fox, som
gjord för agility!
En av anledningarna till att jag skaffade hund
var att jag ville hålla på med agility.
Anledningen att det blev en Strävhårig Fox var
en helt annan, det begriper alla som tränar
agility...

Alla fall inte ha en Strävhårig Foxterrier
-De är ju galna!

På en hundutställning i Malmö var det uppvisning i
agility. Speakerns röst förklarade sakligt för publiken
vad sporten gick ut på, medan en Jack Russel Terrier och
dess ägare var inne och sprang banan – Med hjälp av sin
kropp och röst så visar föraren hunden i vilken ordning
hindren ska tas. (Just då klättrade hunden upp på Ahindret, vilket inte alls var vad den skulle) den stod där
uppe och sa hej till publiken liksom. -Ja, det gäller alltså
alla raser utom terrier raserna, de gör det som de själva
tycker verkar roligast!
-Tog jag någon lärdom av detta? Nix.
Vi vill ha glada, kaxiga hundar!
Skämt å sido, en Strävhårig Foxterrier är som gjord för
agility. På agilityplanen vill man ha glada, kaxiga
hundar! Dvs hundar som har roligt, vill leka, utmana,
jobba och som är modiga. Visst låter det som en
Strävhårig Fox?
Den första kontakten med agility
Som valp fick Martini hänga med och titta på
agilityträning. Jag valde att hänga med dem vars hundar
älskade agility. Jag tror nämligen att sådant ”smittar” Jag
är säker på att Martini tänkte ”Vad det än är de håller på
med så är det jättekul”

Träning, träning och träning.
Efter TV-kursen har vi tränat, tränat, tränat och så har vi
tränat! För samtidigt som Strävhåret har allt som man vill
ha på en agilityplan så finns det dessutom en stark kraft i
dem som säger – Jag vill, ska och kan själv ta beslut!
Det kräver envishet och tålamod att övertyga dem om att
det blir jätteroligt även om de gör som vi vill...
Men, som en instruktör en gång sa till mig – Nu när jag
skaffat en Kelpie förstår jag vilken usel hundtränare jag
hade varit om jag inte börjat med att träna terrier.
Nu har vi nått målet!
Nu är vi där jag ville vara när jag skaffade hund – vi
håller på med agility! Vi tränar och åker runt på
tävlingar. Vi är inte superduktiga, vi tävlar inte i de
högre klasserna men vi tar en pinne då och då.
Och vi har så himla roligt!
Det är bara en sak som är tråkig – Det är för få Strävhår
på agilityplanen! Vi känner oss ensamma därute,
Martini och jag.
Så kom igen nu, ut och träna agility!
Vi ska visa sheltie-ägarna att vi kan ge dem en match!
Ewa & Martini

De första övningarna
Valpar ska ju inte hoppa hinder, men de kan springa
genom tunnlar! Korta tunnlar som blir långa, raka tunnlar
som blir böjda... Valpar kan lära sig slutet på gunga,
balansbom och A-hinder, dvs att kontaktfälten måste
trampas på. De kan lära sig att rätt väg in i slalom är att
ha första pinnen till vänster... och att belöningen alltid
ligger en bit framåt. Kort sagt, det finns massor en valp
kan göra på en agilityplan och under tiden tränas det
viktigaste av allt - samarbetet mellan förare och hund.
Vi började med att bli ”TV-kändisar”
Min och Martinis ”agilitykarriär” började med att jag
anmälde oss till Grundkurs i agility. Just innan kursstart
fick jag reda på att ett TV-team skulle vara med och
spela in varje kurstillfälle. Materialet skulle sen klippas
ner och vara ett stående inslag i SVT:s ”Hundkoll”.
De valde ut några ekipage som skulle vara i fokus, bland
andra Martini och hans människa, dvs jag.
Så kom det sig att våra tjuvstarter visades i slowmotion
för jag vet inte hur många TV-tittare och att
programledaren, efter att ha varit bollhållare åt Martini,
var helt klar över sitt framtida hundval. Han skulle i
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Martini, glad och kaxig!

APOTEKET GÖR EN
SATSNING
Apoteket gör en satsning på djur. Det finns ca. 730.000
hundar i Sverige, drygt 84% av dessa ser sin hund som en
familjemedlem, och hela en tredje del uppger att hunden
är deras bäste vän. Undersökningen är gjord för att se hur
svenskars förhållande är till djur. En fråga man fick svar
på var om man trodde att hunden hade påverkan på ens
hälsa. Förvånansvärt nog ansåg hela 42 % att djuren inte
alls var viktiga för deras hälsa. Det är faktiskt tvärtemot
alla undersökningar på området, som faktiskt visar att
djurägare är friskare än människor utan djur.
13 % av hundägarna i undersökningen tror däremot att
hunden är mycket viktig för deras hälsa, och ytterligare
19% att den är viktig. En kommentar var: ” Hade jag inte
mina hundar satt jag förmodligen i rullstol redan, de gör
att jag måste ut och röra mig 4-5 gånger om dagen oavsett
väder. De betyder ALLT för mig!”
En siffra som däremot går på tvären mot ovan nämnda
siffror är att hela 84 % av hundägarna menar att hunden
ökar deras välbefinnande pga. långa promenader och
motion tillsammans. Förvånande nog ansåg hela 21 % av
kattägarna detta också. (Jag har ytterst sällan sett någon
ute och motionera sin katt).
33 % av hundägarna anser att hunden är deras bästa vän.
84 % anger att den är som en familjemedlem. 4 % uppger
att hunden är en viktig del för deras yrkesliv eller
vardagsliv skall fungera, alltså hundar som arbetar för sin
ägare på olika sätt. 60 % ser djuren som sällskapsdjur och
23 % har hunden som sin hobby.
30 % av hundägarna ansåg dessutom att de hade praktisk
nytta av sin hund, t.ex. för jakt, vallning och musjakt.
Dessvärre uppger 72 % av de som ingått i Apotekets
undersökning att deras hund haft någon form av besvär de
sista året. Nu gör man därför en satsning från Apotekets
sida, för att ge hundägare snabb hjälp och att
tillhandahålla bra produkter. De vanligaste problemen är
fästingar, ohyra och mask. Djurmarknaden växer stadigt
och det är viktigt för apoteksverksamheten att hänga med.
Om hunden fick besvär med något, så vände man sig i
första hand till veterinär ( 65 %), i andra hand uppsökte
man apoteket (33 %).
45 % av alla hundägare hade varit till veterinär en gång de
senaste åren, 28 % två gånger och 9 % fyra eller fler
gånger. 88 % av alla hundar är försäkrade.
Apoteket frågade också hur mycket pengar vi spenderar
på våra djur.
1-200 kr 9 %
201-500 kr 42 %
501-1000 kr 16 %
1001-3000 kr 16 %
3001 kr eller mer 4 %
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Apoteket konstaterar att djurprodukter är en växande
marknad. Mår djuren bra, så mår vi bra.
Förra året sålde apoteket medicin för 177 miljoner för
hund. Storsäljaren är olika typer av antibiotika.
Apoteket frågade även när man upplevde att djuret mådde
som bäst och 52 % svarade att det var ute på
promenaden/trädgården/landet.

I mitt hemapotek ingår:
Blodstoppare
Bomull
Bomulltops
Desinfektionsmedel (även för ögon)
Jodopax (sårtvätt)
Fästingplockare
Sax och pincett
Gasbinda, sterila kompresser
Självhäftande elastiskt binda
Ögon salva
Öronrengöring
Betapred ( avsvällning ormbett)
Ha gärna en liten låda med hundens apotek.
Lätt att ta med till landet, att ha i bilen och båten.
Vid ormbett ge Betapred, men uppsök veterinär
omgående. Såvida du inte har eget
serum.
LILLEMOR

OM ORDS BAKGRUND
I TIDNINGEN HUNDSPORT FÅR MAN ALLTID BRA
INFORMATION. HÄR GÄLLER DET ETYMOLOGI.
Ord är makt. Ord hjälper oss att tänka. Grupper skapar
egen terminologi, nytt språk.
För oss hundmänniskor räcker det med att tänka på hur
vi pratar med likasinnade på t.ex. en utställning. För oss
självklara ord som BIR & BIM, eller uttryck som
”kanske lite väl brant kors” eller ”han har inget bakom
svansen”, låter ju för den oinvigde som rena
gallimatiasen.
Men orden själva har också mycket att berätta, ord med
anknytning till hund och hundraser är inget undantag.
Ord som t.ex. jycke, karantän och dobermann ruvar på
hemligheter, väl värda att avslöja.
Ordet jycke för oss till stortjuven Djos Per Andersson
som innan han avrättades i Uppsala den 24 mars år 1847,
gav oss ett nytt ord med betydelse hund. I väntan på
verkställande dom tillbringade han sin sista tid med att
författa ett lexikon – lexicon på Romani. Han ville att
hans gelikar skulle kunna prata med varandra utan att
omkringstående skulle förstå samtalets innebörd. Det
blev också ett hjälpmedel för polisens och
myndigheternas räkning.
För att stilla sitt eget samvete, påstås det, översatte han
tjuvarnas och rövarnas hemliga språk till svenska. När
han kom till bokstaven G skriver han gycke – ordet
betyder hund och uttalades redan då med ett mjukt j-ljud.
Senare har språkforskare spårat ordet till sanskrit – och
än i dag betyder jycke hund även på hindi.
Karantän är ett annat ord med historia – i ordet finns
direkta kopplingar till digerdöden. Man vet att staden
Venedig år 1374 förbjöd fartyg att landa, eftersom de
kunde vara pestsmittade. Däremot tilläts skeppen att
ankra upp ute på redden. Efter 40 dagar ansågs faran
över – lasten kunde föras i land. Italienskans ”Quaranta
giorni” betyder just 40 dagar, och därur härstammar
ordet karantän.
Dobermann tysk hundras – men sedan 1980 även
namnet på en planet. Hundrasen är uppkallad efter den
tyske hunduppfödaren Karl Dobermann (1834-1894).
Han var anställd vid kommunen som hundfångare och
drev också ett skinngarveri där djuren, om ingen ägare
anmälde sig, avlivades och omvandlades till tvål.
Däremellan arbetade den mångsidige Dobermann även
som skatteindrivare, och enligt vissa källor arbetade han
medvetet att avla fram en hund som kunde göra honom
sällskap då han i yrket skulle driva in skulder.
Den tjeckiske astronomen Vavrova upptäckte 1980 en
ny småplanet och döpte den efter Karl Dobermann. Vid
sidan av en lång rad sysselsättningar hade det nämligen
visat sig att hunduppfödaren även var en
amatörastronom.
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Pudel, hette från början pudelhund och har fått sitt namn
från lågtyskans Pudel med betydelsen vattenpuss, vattensamling.
Beagle, troligen från fornfranskans beeguele som
betyder skrikhals.
Chihuahua, anses härstamma från aztekerna och är
namnet på en av Mexikos delstater.
Retriever, har sitt ursprung ur engelskans retrieve som
betyder återfå, återhämta. Det kan översättas med
apportera, i hundsammanhang hämta hem skjuten fågel.
Rottweiler, uppkallad efter den sydtyska staden
Rottweil.
Schnauzer, på en schweizisk dialekt betyder ordet
mustasch. Förledet riesen betyder stor, jätte.
Stövare, av lågtyska Stöver som betyder damm, stof.
Alltså en hund som i sin framfart efter byte river upp
damm och jord.
Tax, är en svensk förvrängning av det tyska Dachshund,
där Dach betyder grävling. Taxen används ju vid grytjakt
på både räv och grävling.
Terrier, i engelskan betecknar terrier dog en hund som
jagar småvilt ända ned i jordhålorna. Ordet terrier
kommer av latinets ord för jord, terra. Terrier betyder
från början jordhund.
Hund, trots olikheten är ordet besläktat med latinets ord
Canis. Cave Canem, varning för hunden, står det skrivet
med mosaikstenar i golvet vid ingången till några hus i
Pompeji, staden som ligger i ruiner efter vulkanen
Vesuvius utbrott år 79 e.kr.
Valp, ett gemensamt germanskt ord men
grundbetydelsen är oklar. Möjligtvis betyder det bara
”den skällande”.
Här ligger en hund begraven, betyder att ana oråd.
Uttrycket är känt sedan 1700-talet i svenskan och
liknande uttryck finns i en rad olika språk. Osäkert
ursprung, men, men en förklaring går tillbaka till en saga
i Tusen och en natt där tre stora hundar vaktar var sin
nedgrävd skatt. Vi lånade in uttrycket från Tyskland och
i äldre tyska kunde ordet hund även betyda skatt.
Pudelns kärna, detta var alltså pudelns kärna, säger
doktor Faust i Goethes drama Faust. Han säger det sedan
han har avslöjat att det var djävulen själv som hade
förklätt sig till pudel och förföljt honom.
Därifrån har vi fått uttrycket pudelns kärna, som alltså
betyder att man kommit fram till det som döljer sig
under ytan, till sanningen.
Utdrag ur en längre artikel i Hundsport av
Gustav Cederlund
Textredigering Lillemor

DET DÄR ATT GÅ UT MED
HUNDEN. Ett kåseri av Kar de Mumma
(Erik Zetterström)
Teckningar Lönn från50-talet
Att ”gå ut med hunden” bör inte vara några problem,
utom för hunden förstås. Den vill ju bestämma något
själv om tiden för utgåendet, och så är den ganska
intresserad av hur länge den får vara ute. En del hundar
vill bara vara ute en liten stund på kvällen, andra har
stort behov av luft, och går gärna runt kvarteret hur
många varv som helst.
Jag hade en gång en sådan hund, som varvade halva
”Öfre Östermalm” innan den…. nåja, vi skall inte gå in
på några detaljer. Var och en vet vad det gäller. Det är
som man säger, fullkomligt naturligt.

En alltid brännande fråga är: När på kvällen skall hunden
få sin lilla kvällspromenad?
Det får inte ske för tidigt, då vill den gärna gå ut en gång
till och det får inte under några förhållande ske för sent.
En klok hund säger naturligtvis till Själv. Den kommer
och sätter sig framför husse på bestämt klockslag (i mitt
cocker fall kl. 21.07), och då säger husse:
”Vänta nu till matte har läst ut serierna, så får du gå ut.”
Varefter matte lugnt fortsätter med serierna och svarar:
”Det är din tur att gå ut med hunden idag.”

Den lilla kvällspromenaden med Jimmie, Bobby, Pella
eller Bimbo erbjuder faktiskt husse och framförallt matte
en smula avkoppling och omväxling i det ofta så trista
kvällsprogrammet. När t.ex. radion blir för påträngande
eller tröttsam, är det bra skönt att koppla av
underhållningen och koppla på hunden i stället.
När jag själv någon gång mumlar i radion är jag
övertygad om att många små hundar runt om i landet får
sin lilla kvällsmotion. Det blir s.a.s. SIGNALEN till
uppbrott.
Mänga människor särskilt äldre personer, tror jag aldrig
skulle komma ut något på kvällen, om de inte hade sin
hund att tänka på. Och hunden i sin tur tänker på husse
och matte. Ibland kan man få en känsla av att den ligger i
sin korg och tänker. – Nä nu är det nog dags att jag går ut
med matte. Hon har inte varit ute sen i morse.
Och husse har ingenting emot det, ty under promenaden
passar han på och tar sig en liten konjak, som han så väl
behöver mot sin förkylning.

Ett tyst samförstånd uppstår mellan hunden och husse.
Ett bra namn på en sådan hund är Trofast. Min vän
jägmästaren Wipperup har en sådan Trofast, som går ut
med matte flera gånger samma kväll. Matte är i så stort
behov av luft och vidare vyer, anser Trofast.
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Och det gör husse så gärna. Ungefär samtidigt brukar
nämligen den blonda lilla fru Göransson vädra sin
strävhåriga tax. De båda hundarna kommer så bra
överens och viftar glatt på svansen varje gång de träffas.
Att de inte håller sig med samma lycktstolpe beror
uteslutande på att de är av olika kön.
Ni anar inte hur trevligt det är att tillbringa en halvtimme
i fru Göranssons sällskap och ”prata hund”. Jag vet allt
om hennes Buster, och hon vet allt om min Alli. Om fru
Göransson vet jag absolut ingenting och är heller inte så
nyfiken.
Det mest rörande var när fru Göransson en vacker vår
kväll såg på lilla Alli och sedan på mig och sa:
”Tänk, om, jag säger bara om, skriftställarens Cocker var
en Tax, då skulle jag faktiskt föreslå att våra små vänner
fick valpar.”
”Jag har tänkt på samma sak” sa jag vemodigt, ”men vi
får glädja oss åt att dom är som bror och syster för
varann.”
*
Hasse Z (Kar de Mumma fars) hade många hundar,
mest taxar och pudlar men också terrier och cockrar.
Taxen Lina var vår vän som vi gick ut med på
Jungfrugatan redan när Calle Cederström gjorde sin
första flygning över Ladugårdsgärde, och när han 1918
skulle göra sin sista, uppsökte han sin vän Hasse Z i
stugan på Utö och lämnade honom sin vackra pudel
Lola. Han ville ha henne placerad, om något skulle
hända, och en bättre husse kunde hon inte komma till.

För Hasse Z blev hundarna verkliga vänner. Han hade
dom med sig på sina punktliga morgonpromenader i
Lilljansskogen och runt Djurgården, och på kvällarna
fick de var sin skorpa vid thédrickningen. Därtill
använde han ofta Lola eller Dick (sonen till Lola); när
det gällde att ”vädra ut” gäster, Hasse Z hade mycket
bestämda vanor och ville lägga sig i någorlunda tid om
kvällarna, men ofta hände det att Albert Engström eller
målaren Rickard Lindström satt länge över tiden vid en
grogg eller ett glas punsch. Hasse Z såg då och då på
klockan, men när det inte gav önskat resultat tog han på
sig hatt och rock och sade mycket bestämt: ”Nu går jag
ut med hunden och då var det ingenting annat att göra för
gästerna än att gå med. Jag tror att denna metod mycket
bidrog till att göra Rickard Lindström till ”hundhatare”. I
varje fall uppträdde han som sådan. Om han var det i
själ och hjärta vill jag låta vara osagt.

REDAKTÖRENS RADER
Hej Hopp! Snart kan vi slänga oss i ”plurret” med eller
utan hund. Alla Strävhår är nu inte badtokiga men de
följer gärna med ut på båtsemmester. En och annan lär
väl drulla i eller som min gamle Harvey Wallbanger som
hängde bredvid båten i livlinan som en annan fender, till
allmän förtjusning. Det är väl knappast något man
behöver påminna om egentligen det här med flytväst

Kanske finns det inte några ”hundhatare”, det är ofta
bara en pose, eller också har dessa människor själva
misslyckats i sitt umgänge med hundarna, och är en
smula avundsjuka på den hundägare, som har bättre hand
med sin fyrfota vän. Hunden i sin tur blir inte vän med
vem som helst, det är det bästa med hunden.
Nu har jag inte tid att skriva mer i dag. Den lilla cockerspanieln Alli sitter framför mig och ser så bedjande ut.
Hon vill att jag ska gå runt kvarteret med Fru Göransson.

Det här sommarnumret av Strävaren liksom förra numret
innehåller en del material som skall redovisas och
utvärderas för våra medlemmar, SV Terrierklubben och
SKKs Avelsråd.
Det senaste decenniet har ett omfattande arbete med
rasspecifika avelsstrategier (RAS) bedrivits, så även i vår
klubb. Projektet innebär att Avelskommittén nu gör en
analys över nuläget och utifrån det summerar de gångna
5 åren och beskriver om våra strategier och mål har
hållit.
RAS är inget regelverk till skillnad från Grundreglerna,
men intentionerna bör naturligtvis vara sådana att
uppfödarna följer och bedriver sin avel i enlighet med
RAS som uppfödarna och medlemmarna själva bestämde
på vår stora Strävhårsträff år 2005 och som nu i höst
upprepas.
Vi är nu på god väg att ha gjort vår utvärdering. I den
ingår även att studera följsamheten och diskutera hur den
ev. skall förbättras. I vår klubb följs med något undantag
alla våra rekommendationer.
Man kan i detta nr. läsa om skadestatestik och
sammanställning av vår hälsoenkät. I enkäten hittar vi
ett antal hundar som även finns som försäkringsfall.

Redaktören hade nöjet att möta Kar de Mumma
på Öfre Östermalms gator då och då på 1960 talet
Mina skottar var inte särskilt trakterade av hans
dåvarande lilla bruna mellanpude, så någon fru
Göransson variation var inte att tänka på.
Föresten hade han oftast sin fru Viola (Marianne
Zetterström) alltid under armen.

Vad jag har reagerat på är att kastrationer på unga t.o.m.
mycket unga hundar tyvärr förekommer. Här kanske
uppfödarna borde vara väldigt tydliga med att informera
om att rasen är synnerligen livlig och tar ut svängarna.
Om man inte påbörjar uppfostran bums när man får hem
valpen. Först när ett Strävhår nått 2-års ålder kan man
börja lita på den. Kastrering är inte rätta vägen, såvida
det inte förekommer sjukliga förändring.
LILLEMOR
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AKTIVITETSDAG FÖR HELA FAMILJEN
SÖNDAG 29 AUGUSTI 2010 KL. 9.30 TILL 15.30 PÅ GRÄNNA
CAMPING
DAGEN EFTER GRÄNNAUTSTÄLLNINGEN
ALLA MEDLEMMAR ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL EN ROLIG, AKTIV
UTFLYCKTSDAG MED SINA HUNDAR ATT

”PROVA PÅ”,
DAGEN NI KAN PRATA HUND OCH STRÄVHÅRIG FOXTERRIER I SYNNERHET.
PROGRAM:
KL. 9.30-11.00 KLICKERTRÄNING.
Solveig Jensen utbildad Immi instruktör kommer att visa och berätta hur klickerträning går
till.
Kl. 11.00-12.30 VARDAGSLYDNAD.
Christina Andersson lär oss hur man tränar sin hund.
Paus: Gemensam enklare lunch (ingår i priset).
Kl. 13.15.00 SPÅR & SÖK
Christina Andersson lär ut hur man börjar träna spår & sök.
Kl. 14.30 AGILITY
Då kan vi pröva en enklare agility-bana.
VI HAR ETT TRIMTÄLT ÖPPET HELA DAGEN MED ERFARNA TRIMMARE
DÄR MAN KAN PROVA PÅ SJÄLV.
NI KAN FÅ RÅD OCH TIPS MED DEN VARDAGLIGA SKÖTSELN.
DET ÄR SKICKLIGA HANDLEDARE
SOM GUIDAR ER GENOM DAGENS AKTIVITETER.
VI HÅLLER TILL PÅ FÄLTET BAKOM CAMPINGEN.
Kostnad 50 kr/vuxen. Barn och hundar gratis!
Anmälan är bindande senast 6 augusti på klubbens postgiro 46 56 92-2
Anmälan & info. Pia Rydberg 0480-60329 jollyfox@telia.com
SÅKLART KAN MAN ÄVEN TA MED SIG VÄNNER OCH BEKANTA.

För medföljande familjemedlemmar som vill aktivera sig på egen hand
har Gränna mycket att erbjuda.
STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBENS STYRELSE,
HOPPAS ATT FÅ SE MÅNGA MATTAR OCH HUSSAR MED SINA JYCKAR
SOM INTE TYCKER ATT UTSTÄLLNING ÄR SÅ VIKTIGT.
UTAN ATT TREVLIGA UPPTÅG OCH LEKFULL SAMVARO
MED SINA STRÄVHÅR PASSAR DEM BÄTTRE.
MEN VILL MAN PRÖVA ÄVEN UTSTÄLLNING, ÄR ”KOM SOM DU ÄR” DAGEN INNAN, EN
TREVLIG TEST ATT FÅ SIN HUND BEDÖMD, AV EN ERKÄND DOMARE.
INGA KRAV PÅ TRIMNING! ( HEL, REN OCH UTKAMMAD)!
Stugbokning och husvagnsplats se utställnings PM

VÄLKOMNA!
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EGNA UPPFUNNA AKTIVITETER

SOM ALLA FOXAR KAN LÄRA SIG

STÖR EJ AKTIV SÖMN!
VAKTA LUNCHKORG

SÖK I EGEN TAKT

VEM FASEN TOG DEN ANDRA DOJAN?

AGILITY

AGILITY PÅ HJUL
BOKA STUGA ELLER HUSVAGNSPLATS PÅ
GRÄNNA STRANDENS CAMPING 0390-10706
ELLER RUM PÅ VANDRARHEMMET
STRANDTERASSEN 0390-41137
VÄLKOMNA 2 & 4 BENTA TILL EN ROLIG DAG
MED STRÄVHÅRIGA FOXTERRIER KLUBBEN.

AKROBATIK I DEN HÖGRE SKOLAN
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Hej Paddington här!
Ja det är våren.. ja det är våren som har kommit igen
och med den kärleken.....Vet inte vad ni tycker men jag
tycker det är toppen att det är vår igen. Fåglarna är som
tokiga, de flyger och far som om de tror att deras sista
stund har kommit. Nu i helgen när matte och jag kom ut
för att morgonkissa så var det ett öronbedövande
kviddevittande. Men matte verkar njuta. Grannens katt
har också vaknat. Han är 19 år och både blind och döv.
Han går på övertid och har förbrukat alla sina 10 extra
liv. Han håller katt-serenad var eviga kväll, fast han bara
är konsult (alltså en sån som bara vet hur man gör men
inte kan). Lafroy har kommit i spökåldern och skäller på
allt som rör sig och minsta lilla ljud. Ja, ja dessa
ungdomar, de lär väl sig till slut. Ni kan ju tänka Er själva
hur det är att gå i detta oväsende dagarna i ända.
Ja jag får väl erkänna att jag själv blev vårrus-biten här
om dagen. Det är någon snygg tik som löper, så jag tog
mod till mej och stack rakt ut genom dörren (fast jag vet
att jag inte får). Men sådana petitesser glömmer man
snabbt i dessa akuta lägen. Till lillmattes stora förtret!
Hon fick jaga efter mej ända ner till centrum av Frufällan.
Rätt ut i vägen! Där fick jag stopp på en bilist också . Där
var hans lugna fridfulla morgon slut. Ock Michaela som
skulle med bussen, ett herrans liv, om ni förstår vad jag
menar. (Oj, när matte fick veta det) Hon blev inte direkt
glad! Jag kan meddela att det var inte Michaela heller när
hon väl fick tag på mej. Men då är det försent att ångra
sej. Gjort är gjort. Men jag kände mej faktiskt lite vissen
hela den dagen. Pinsamt faktiskt. Det är vårens fel, inte
mitt! Så nu skall det sättas upp staket både här och där. Ja
Ce la vie, ursäkta franskan. That`s life!

uppe på taket och skottat 4 gånger, då förstår ni hur
mycket snö vi har haft. Vi har fått gräva gångar i
trädgården så vi kan komma ut och kissa, jag och Laffan.
Men nu är det ändå vår igen. Vad jag och matte har
längtat. Igår var vi ute och gick långpromenad, bara matte
och jag. Lafroy orkar inte gå så långt. Tur det för då får
jag ha matte och köttbullarna för mej själv! Mmmmysigt.
Dumt bara att man blir så sandig och smutsig nu. Matte
och husse uppskattar inte grus i sängen. Jag tycker annars
att det kan vara bra. Fri pelling liksom. Nej som sagt de
uppskattar inte grus i sängen så det blir ett evigt
duschande, Blä. Tacka vet jag att bada ute. Jo här förstår
ni hittade matte på att köpa regndressar till mej och
Lafroy. Tyckte hon var jättebra. Men det tyckte inte jag.
Där gick min gräns liksom. Tyvärr fick matte igenom sin
vilja efter att vi bråkat en stund och jag fick slokörad gå
ut på promenad med den där förfärliga prasslande saken.
Typiskt. Den hon ger sig inte i första taget. Skitjobbig
faktiskt, envisare än en foxterrier. Sug på den!

Tack och hej från mej Paddy

Mattes första kommentar var :Nää, så här kan vi inte ha
det. Nu blir det staket som jag har sagt. Så nu är det kokta
fläsket stekt! Inga mer oväntade utflykter för min del.
Fast vad värre var att hon började prata om att göra mej
till en konsult. Men husse sa blankt nej. Phhuu det var
nära ögat.
Vet inte hur ni känner men jag har längtat efter mina
köttbulle-promenader. WHIIII idag var vi ute på den
första på läääänge! Det var underbart. Att få springa
benen av sig och att leta köttbullar och annat kul! Här har
vi haft så mycket snö, att matte hade snö till höfterna vid
ett tillfälle när hon försökte sig på en köttbulle-promenad.
Vi hade behövt snöskor allihop. Men husse har haft en
härlig vinter med skidåkning så mycket han orkade.
Vi har haft väldigt svårt att hitta ställen att gå på faktiskt.
Det har blivit knalleland och centrum av Borås som står
till buds. Men det är ju bara kul om man gilla att shoppa.
Skogen har varit off limits! Synd att det inte går att ploga
i skogen! Det hade varit bra tycker jag. Ja husse har varit

LAFFAN & PADDY
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Maya med matte Ingrid
Hej!
Tack för en underbar trimkurs lördagen den 27 februari i Lenhovda.
Fantastiska lokaler mötte oss och en jättegod frukost, bestående av hembakade bullar och
ost, grönt och kaffe eller te, detta var bara början.
Mycket duktiga handledare visade hur en foxterrier skall se ut.
Efter halva kursen var det så dags för lunch, nya lokaler som var oerhört ljusa och vackra,
kallskuret kött med en mycket läcker potatisgratäng.
Fortsatt trimning av hundarna, fika och kursen var slut, hundar, mattar och hussar
likadant, men med en jättestor skillnad. Hundarna var som nya de hade blivit mycket,
mycket mindre, de hade minskat väldigt mycket i omfång.
Kontenta: inköp av ny bur och ett riktigt trimbord.
Med tacksamma hälsningar
Mayas matte och husse.
=======================================================

OTRIMMADE HUNDAR
Trivs inte i sommarvärmen! Brukar de också bada mycket kan lurviga pälsar ställa till
bekymmer med klåda och våtexem som kan vara riktigt ettriga med öppna stora sår.
Den våtvarma miljön gynnar svampväxter. Detta gäller också tassarna, se till att regelbundet
klippa rent mellan tårna och klipp klorna. Om olyckan redan varit framme tvätta med Jodopax
och använd ett svampdödande medel. Sårpuder kan försvåra återväxt av svamp.
SÅ börja trimma och sköt tassarna. Friska rena tassar behöver varken hudkräm eller speciella
tassbad det skapar faktiskt fler problem än de löser.
Och föralldel glöm inte att hålla ett öga i öronen, där kan det hända läskiga saker i värmen.
Sommar hälsningar LIllemor
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TRIMKURS

I SMÅLAND

Vera tar paus (puss) med husse Per

Anatomilektion med Monthy

Avancerade lär benhår, MacAllan är sur.

Lyssnande deltagare

MacFie med husse Tommy & matte Lena

Yvonne har rätta stilen, Scottie ser nöjd ut

Pia lär Matte Susanne trimma huvud på Melker
18

Marie och Helge får hjälp med benhår av Pia

Maud hjälper Annika med fronten

Vilken snits det blivit på Melker

Härligt stora lokaler att ha trimkurs i
Stilarna var många här är Per svanslyftare

Svanslyftare

En mycket trött Monthy med matte Gunilla
Tack för fina foton:
Anders
Jörgen
Staffan

Här lär Pia ut konsten att trimma huvud
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SKADESTATESTIK
FOLKSAM
AGRIA

Försäkringsfall 2005-01-01-2005-12-31 8 st.

Agria Dog Breed Profiles presentation av hälso- och
sjukdomsstatistik hos hundar är baserat på material från 19952002 vilket vi tog del av när vi skrev vårt första RAS.

Antal försäkrade hundar i rasen 125 st. 2010
1 Dermatit, hud
1 Symtom på polydipsi (törst)
1 Inkontinens
1 Kärlmissbildning i levern (avlivad)
1 Akut kolangiohepatit
1 Onormala blodvärden
1 Beteendestörning (avlivad)
1 Legg-perthes

När vi nu efterlyser skadestatistik kommer det
förhoppningsvis en ny för 2003-2006 först i höst, och längre
än så kommer inte att delas ut någon ny under de närmaste
åren.
För de raser som har alltför få försäkringstagare hos Agria
kommer man få en begränsad information eller ingen statistik
alls. Det beror på att statistiken blir missvisande med alltför få
individer och kommer inte att bidra till någon värdefull
information i arbetet med hälsorelaterade problem.
Den Strävhåriga Foxterriern finns inte med på Agrias Dog
Breed Profiles lista.

Försäkringsfall 2006-01-01-2006-12-31 15 st.

Man rekommenderar oss som rasklubb istället att undersöka
hälsoläget i rasen med hjälp av hälsoenkät. Vilket vi redan
alltså har gjort.

2 Hälta uns
1Hornhinnesår, stromala
1 Legg-Perthes
1Fistel, övre luftvägar
1 Koprostas (förstoppning)
1 Kejsarsnitt
1 kronisk extern otit

SVELAND
Skadestatistik för Strävhårig Foxterrier
för perioden 2008-05-01- 2010-02-01 (21 månader).
Antal försäkradehundar i rasen 184 st. 2010
För perioden är skadeprocenten: 83 %
Skadeprocenten är utbetalad ersättning dividerat med inbetald
premie. Det innebär att för varje inbetald 100-lapp i premie
har vi under perioden betalat ut 83 kr. i ersättning.
Skadefrekvensen, det vill säga andelen strävhårig foxterrier
som använder försäkringen av antalet försäkrade är: 60 %
De flesta raser ligger mellan 40 0ch 50 %
Vi ligger nu i grupp 4.
De vanligast förekommande veterinärvårdsdiagnoserna är
(procentuell fördelning inom parentes)
Digesionsorganens sjukdomar (38,4 %)
Kräkning (26 %)
Akut Pankreatit (19%)
Främmande föremål, magsäck, tarm (12 %)

HUD
1 Klåda
1 Dermatit
2 Svåra bitskador
2 Ringorm
1 Seborré

Försäkringsfall 2007-01-01-2007-12-31 14 st
HUD
1 Purulent dermatit (varig)
1 Hudtumör
1 Klåda
1 Juver tumör
1 Analsäcksinflammation, akut
1 Diarré
1 Kräkning
1 Symtom på anorexi
1 Kronisk extern otit
1 Akut inflammation öronlapp
1 Akut inflammation i ögats bindehinna
1 Pyometra
1 Akut gastroenterit ( mag-tarmkatarr)
1 Serös/serofibrinös artrit, höftled.

Försäkringsfall 2008-01-01-2007-12-31 19 st.
HUD
1 Abscess, underhud
1 Klåda

Hudens-,underhudens-och klornas
sjukdommar (16%)
Bitsår (29 %)
Klåda (14 %)
Klobrott (10 %)

1 Hälta uns
1 Kronisk deformerande artros, falangled (hovled)
1 Serös/serofibrinös artrit. flera leder involverade (höftled)
4 urinrelaterade sjukdomar ,blåsa, cysta, sten.
1 trafikskada
1 äggstockscysta
1 Pyometra
1 Akut extern otit
1 Ormbett
1 Akut Analsäcksinflammation
1 Akuta inflammationstillstånd, pankreas
2 Epulider

Generella symtom (13 %)
Ej fastställd diagnos (28 %)
Symtom på förgiftning (23 %)
3 st. Strävhår har liversatts de senaste 21 mån.
Antal Diagnos
1
Ej fastställd diagnos
1
Bitskador
1
Akut pankreatit
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Använda avelshanar:
Ch Jupiter
Ch Farirwyrw Adventure At Alkina
Ch Foxtan’s Shining Star
Ch Marstens Gingerale
Ch Dartlie Showtime
Ch Dartline Brian O’Brian
Ch Läckerbiten’s Moneymaker
Ch Rolliecon Fancy That of Davwen
Ch Strozzavolpe Goldstrike
Ch Crispy Legacy
Ch Jig’s Private Dancer
Ch Wannabe Oiling Boiling
Snowfly’s Mr White Bigeloo

Försäkringsfall 2009-01-01-2009-12-31 23 st.
HUD
1 Seborré komplexet
1 Klåda
1 Epiteliala neoplasier, underhud (tumör)
1 Akut analsäcksinflammation
1 Kronisk cystit (blåsa)
1 Blodig kräkning
2 Epeleptiforma kramper
2 Akuta extern otit
1 Pyometra
2 Hälta uns
1 Symtom på polyuri/polydipsi (törst)
2 Cushings syndrom
1 Akuta inflammations tillstånd, Pankreas
1 Förlossningskomplikation/dystoki
1 Akut tonsillit
1 Godartad tumör i munhålan/svalg
1 fibrosarkom, munhåla/svalg
1 Pneumonyssus, noskvalster
1 Malassezia angrepp

kullar
5
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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

FÖRSÄKRINGSBOLAGET IF
-84 st. FÖRSÄK.TAGARE
Veterinärvårdsskador 2005-2009
De vanligaste diagnoserna
6 Urinsten
5 Juvertömörer
4 Analadenom/analcarcnom
4 Atopi
4 Bitsår
4 Klobrott
3 Symtom på infektionssjukdom
3 Kräkning
3 Tumör i testikel
2 Symtom på trötthet
2 Autommun hemolytisk
2 dermatit av okänt ursprung
2 Subkorneal postulär dermatos
2 Hudtumör
Livskador 2005-2009
3 Bitsår
3 Klobrott
2 Atopi
2 Akut tonsillit
2 Akut bronkopneumoni
2 Diskbrock

Registreringsstatestik
2005 2006 2007 2008 2009
Kullar
25
29
18
25
19
Inavels %
2%
3,4% 1.5% 3,8% 3,5%
Tikvalpar:
51
Hanvalpar:
50
Totalt valpar: 101

40
48
88

31
59
90

44
45
89

41
34
75

Registrerade hundar från 2002-2009 761 st.
Vilka kan ingår i skadestatestiken och den senare
sammanställda hälsoenkäten.

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.
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Vår hälsoenkät gick till klubbmedlemmar och strävhårsägare
utan klubbtillhörighet via SKKs ägarregister. Sammanlagt 342
strävhårsägare.
Inkomna enkätsvar 125 st.
Tikar 36 st UA 20 st. MA
Hanar 48 St. UA 21 st MA
Några av dessa med flera åkommor.
Det inkomna materialet är litet och det är svårt att dra några
absoluta slutsatser. Detta kommer alltså att diskuteras på vårt
strävhårsmöte i höst.
LILLEMOR

UTVECKLINGEN INOM
VETERINÄRVÅRDEN

SKÄNKTA MEDLEMSKAP

SKKs centralstyrelse (CS) anser att det är viktigt
att delta i debatten avseende
veterinärvårdskostnadernas utveckling kontra
försäkringspremier. Det är även viktigt att delta i
debatten om vad som är etiskt försvarbart vad
gäller veterinärmedicinsk behandling av våra
hundar.

Från
Soltan Zabo
Kennel Foxtan’s

I Sverige finns en hög vilja att försäkra sin hund,
över 80 % av registrerade hundar är försäkrade.
Tendenser finns dock att ju mer premierna stiger
desto lägre blir försäkringsnivån. Hos Sveland är
nu Strävhårig Foxterrier uppflyttad till tariff 4, det
är en liten ras som dock ej har procentuellt mer
skador. Till skillnad mot t.ex. Border terrier som
är en stor ras, med problem som står kvar i tariff
3. och betalar sig tydligen bättre!

Till
Annika Johansson

Strävhåriga Foxterrierklubben hälsar nya
medlemmar VÄLKOMNA.
Klubben ser med glädje att gamla medlemmar
som inte längre har någon liten Strävis hemma,
fortfarande är medlemmar i klubben och gör sig
påminda. I detta nr av Strävaren har vi Monica &
Erik som på sidan 33 som minns tillbaka.
Minnesgoda läsare minns kanske familjen
Björkholm i Mjölby med Robin & Lina som gärna
badade bastu. Numera är man mest på resande fot.
Men nog hittar man Strävhåriga Foxterriers alltid,
som vi kan se på sista sidan.

Behandlingsmetoder och teknikutveckling inom
veterinärmedicin kostar mycket pengar, något
som den enskilde djurägaren får betala i
slutändan. (Man har fortfarande inte momsbefriat
djursjukvården, reds. anm.).

Åke Hedhammar redogjorde för utvecklingen
under de 40 år han har varit verksam. Han
uttryckte vikten av att ta fram behandlingskriterier
för våra sällskapsdjur. Det är också mycket viktigt
med utbildning för hundägare, som kan ske på
olika sätt genom föredrag på rasträffar eller
genom tidningen Hundsport.

Erik & Woody

CS har låtit Ordförande och VD kalla till ett möte
med bl.a. djurförsäkringsbolagen,
veterinärförbundet och Svensk Djursjukvård för
att diskutera utvecklingen inom
veterinärsjukvården.
Försäkringsbolagen har det senaste året gjort
ordentliga höjningar till följd av höga
veterinärkostnader. Försäkringsbolagen har också
flaggat för att rasbundna sjukdomar som
rapporteras i klubbarnas rasstrategier (RAS)
kommer att få effekt på återbetalning.
LILLEMOR
Lördagslög
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SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR 2010 FÖR
STRÄVHÅRIG FOXTERRIER
TIKAR 15 MÅN-8 ÅR 56 st
Hundens mentala hälsa:

2002-2009

Vänlig, läraktig, livlig med nästan 100% JA
Lydig 95% JA 5% NJA
Försiktiga 5 st.
Skygga 3 st.
Skälliga 7 st.
Skotträdda 10 st.
Aggressiva 1 st.
Hundilsk 1 st.
Duktig jakthund 1 st. envis, självständig
MH-beskrivning 1 st.

Hudproblem:

2 st. seborré (talgkörtel)
6 st. födoämnesallergier
2 st. Demodex bristande immunförsvar

Öron:

1 st öroninfektion
1 st. frilagda örongångar

Mag-tarm problem:

1 st. uritisk mag-tarm infektion
1 st. Gastroentetit
1 st. (avlivad) akut blodförgiftning ( tarmen)

Urinrelaterade problem:

1 st. urinvägsinfektion
1 st. inkontinens

Hjärta:

1 st. född med blåsljud

Tumörer/cancer:

2 st. brösttumörer
1.st. tumör äggstockar

Skelett /leder:

1 st Leg Perthes
1 st svaga klor (svamp)

Hormonrubbning:

1 st. cushings
1 st. tysta löp

Kastrering/Sterilisering:

3 st kastreringar svår skendräktighet
1 st. kast. svåra löpningar (långvarig)
1 st. kastr.medicinsk svår allergi
1 st. kastr.livmoderinflammation
1 st. kastr.efter kejsarsnitt

Avlivade äldre tikar:

1st. ihjälbiten 11 år
3 st ålderdom 11-12-13 år
1 st Cushings 9 år
2 st hjärnblödning 11 & 13 år
1 st. Psykisk obalans 6 år

3 ST. JUNIORTIKAR:

3 st.. ua
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HANHUNDAR 15 MÅN.-8 ÅR 67 st.

2002-2009

Hundens mentala hälsa.:

Vänlig, läraktig, livlig med nästan 100% JA
Lydiga 80% ja 20% olydiga (rymmer, jagar joggare, cyklister)
Försiktiga 3 st.
Skygga 1 st
Skälliga 5 st.
Skotträdda 7 st.
Aggressiva 1 st. (kort stubin)
Hanhundsilskna 15 st.
MH-beskriven 1 st.

Hud:

1 st. svamp
1 st. furunkolos (tassar)
1.st kvalster (demodex)
1 st. noskvalster

Öron:

5 st. öroninflammationer

Hals:

3 st. tonsilit

Bett-munhåla

1 st. undernbett
1 st. inflammation (käkmuskler)

Mag-tarm:

1 st. magkatarr
1 st. analsäcksinflammtion

Njurar/lever:

1 st. leverskada

Hjärta:

1 st. blåsljud

Tumör/cancer

2 st. testikeltumör (kastrerade)
1 st. testikelinflammation (1 opererad)
1 st. anustumör (kastrerad)

Skelett/leder:

1 st. diskbråck
1 st. Leg Perthes (17 mån)

Kastrering:

1 st. kastr. ½ år (rek. av veterinär för att lugna ner sig)
2 st. kastr. 1 år ( för att bli lugna)
1 st. kast. 3 år ( kryptocid)
2 st. kastr. 4 & 6 år (tetosteron)
1 st. kastr. 5 år ( revirvaktare)
1 st. kast 1år (preventivt)

Avlivade äldre hanhundar:

5 st. 12-15 år alla av ålderdom
1 st. leverskada 7 år
1 st. bilolycka 6 år

15 st. JUNIORHANAR:

12 st.. UA.
1 st.. tonsilit
1 st. klåda
1 st. ögoninflammation, + kastration. preventiv

AVLIVADE VALPAR

2 st. benfel
2 st. matstrupeförstoring
1 st. gomspalt
1 st. slutade äta dog 8:de dygnet
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UPPFÖDAR & MEDLEMSMÖTE
Välkommen till Strävhåriga Foxterrierklubbens klubbmöte
Den 23-24 oktober 2010 på Motell Vätterleden, Gränna
OBS! Anmäl ditt deltagande senast fredag 1 oktober.

PROGRAM
Lördag
10.00 Samling med kaffe
10.30 Genomgång av hälsoenkäten
12.30 Lunch
13,15 Föredrag av: Vakant
15.00 Kaffe
15.30 Revidering av RAS
Ca. 19.00 Middag
Söndag
9.00 Frukost
9.30 Policy och klubbfrågor
11.30 Lunch (ingår inte i priset)

Anmälan
Anmäl till Lillemor Blanc senast fredag 1 oktober på tel. 0470-773032 mobil 070-5537379
eller e-post lillemorblanc@hotmail.com
Kostnad
Konferensavgift: 200 kr/person (inkluderar ej mat och boende).
Mat och boende: Motelldel 790kr/pers. i dubbelrum, 950kr/pers. i enkelrum.
I byn 500m längre bort - OK med hundar: 650kr/pers. i Dubbelrum, 780 kr/pers. i enkelrum.
I dessa priser ingår all mat utom söndags lunchen.
Deltar du endast på lördagen kostar det 330kr/pers. för fm. kaffe, lunch, em. kaffe samt middag (2 rätters).
Vägbeskrivning
Motell Vätterleden ligger bredvid E4 mellan Gränna och Jönköping (avfart 102).
Vägbeskrivning finns på www.vatterleden.se.

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBENS STYRELSES FÖRHOPPNING ÄR ATT DU BOKAR
DENNA OKTOBERHELG OCH DELTAR I VÅRT UPPFÖDAR & MEDLEMSMÖTE.
ÄVEN ANDRA INTRESSERADE ÄR VÄLKOMNA ATT DELTAGA DENNA HELG MED FOKUS
PÅ DEN STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERNS FRAMTID.

Välkomna!
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LITE UR
SV. KENNELKLUBBENS
TIDSKRIFT FRÅN 1910
SOM VANLIGT BOTANISERAR JAG IBLAND I MIN
FINA SAMLING AV SKKs SAMLADE VERK.
Det här året avled svenska kennelklubbens skapare.

I december 1889 bildades på hans initiativ Svenska
kennelklubben för att verka för hundafvelns allmänna
höjande i vårt land, och om än flera samverkande
omständigheter bidragit till klubbens snabba utveckling,
tillkommer dock med rätta, grefve Hamilton förtjänsten
att först hafva väckt förslaget och kraftigt verkat för
klubbens bildande, äfvensom att i egenskap af dess
ordförande under 20 år med aldrig svikande intresse,
omtanke och energi ständigt hafva arbetat på klubbens
fortsatta utvecklning.
R.T. Hennings
(Detta är en synnerligen förkortad nekrolog. Red)
==================================

Svenska Kennelklubbens
Höge beskyddare

H. M. KONUNGEN
Förste Hedersledamot:
H.K.H. Hertigen af Västergötland
Vid denna tid bestod styrelsen och ledarmöter av stora
delar av adelskalenderns jagande grevar, baroner,
friherrar, godsägare, bankdirektörer och så en direktör
från Borås Gustav Håkansson, tillika flitigt använd
domare och foxterrieruppfödare.
Man kunde ta del av hans Prisdomarberättelse från
Stockholmsutställningen 1910 bl.a. hans kritik på den
Släthåriga Foxterriern.
De utställdes i utmärkt kondition vackra huvuden, bra
ben, fronter och vackra ögon.
Bäst var ”Hurry Up” 1:a pris
De Sträfhåriga foxarne voro jämfört med de Släthåriga
som vanligt undermåliga.
Dåliga fronter, klena benstommar, stora ögon utställda i
dålig kondition med dåliga hårlag.
(problem med trimning redan då reds. Anm.)

GREFVE ADOLF PATRIK HAMILTON
27 AUG. 1852-30 JAN. 1810

Öfriga terrierraser voro även de såväl kvantitativt som
kvalitativt klent representerade, och ehuru jag dömde
ytterst milt, kunde jag icke utdela något 1:a pris.
Gustav Håkanson

Det är sorg i svenska jägarhem och hos Sv. Kennelkluben.
År 1886 anordnade Svenska Jägarförbundet i Stockholm
en hundutställning, med den kan man säga att en ny tid
bröt in öfver vårt lands stöfvarafvel. Dåvarande löjtnanten
grefve A. P. Hamilton, som redan under flera år såsom
ifrig jägare och intresserad hundvän arbetat på att med
våra äldre tyska stöfvarstammar såsom underlag
frambringa en för svenska förhållanden lämplig
stöfvarstam. Uppvisade då för första gången sina från von
Greiffs hundar härstammande och sedemers så ryktbara
vordna Pang och Stella och ådaglade därigenom på ett
lysandesätt, att vi inom egna landamärken ägde ett
afvelsmaterial af bästa beskaffenhet, blott detsamma
tillvaratoges och på lämpligt sätt vidare utvecklade den
svenska Hamiltonstöfvaren.
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SKEPPSHUNDEN NICKE
KÄLLA MARINLITTERATUR
Husdjur på flottans fartyg var inte ovanligt under
beredskapstiden. Mest populära var kanske
skeppshundarna.
Några kunde tillhöra någon av de inmönstrade, andra
adopterades då de av något skäl sökt sig till fartyget.
Drottning Viktorias hund Nicke – strävhårig foxterrier
med skeppsnr. 900 – blev den mest kände, dels på grund
av sina egna meriter, dels genom en medial
uppmärksamhet. Vi saxar ur tidskriften Sveriges Flotta:
”Liksom för envar ombord lades för honom upp en
tjänstgöringsbok, i vilken allt rörande Nickes utbildning,
handel och vandel m.m. noggrant infördes och
vederbörligen bestyrktes av fartygschefen, sekond eller
fartygsläkare.
Av Nickes tjänstgöringsbok framgick, att han var född
den 4 nov. i Kvilla, Brokind, och hans fina stamtavla var
inhäftad i boken som bilaga. Den 1 jan. 1940 blev han
antagen vid flottan som 3:e klassens sjöman. Den 5:e i
samma månad blev han delgiven krigsmans erinran. Yrke
vid antagningen: Valp, Civilstånd: Ogift. Signalementet
angav honom som strävhårig foxterrier, vit med bruna och
svarta tecken.
Vid mera solenna tillfällen bar Nicke uniform med
blåkrage och rundmössa men – av bekvämlighetsskäl –
inga byxor.
Nicke blev så småningom befordrad till korpral och den
31 mars blev han kallad till halvdäcket där han, sittande i
givakt inför hela besättningen, fick åhöra den skeppsorder
högtidligen uppläsas, vari kungjordes att han blivit
befordrad till furir. Det var ett stolt ögonblick.
Sina första 74 dagar ombord tjänstgjorde Nicke som
köksbiträde och tallriksslickare i chefskabyssen, men han
kom visst inte riktigt överens med kocken, vilken
insinuerade, att han aldrig vågade lämna Nicke ensam i
kabyssen om han hade några kotletter framme. Nicke blev
i stället tilldelad artilleriet, där han visade en medfödd
fallenhet som salvtjutare.
Så fort vederbörande man tryckte på signalknappen och
signaltjutaren började böla, stämde Nicke genast in och
satte iväg längs däcket och hjälpte på så sätt till att sprida
den viktiga signalen genom hela fartyget. Rätt man på rätt
plats.
Men i en tjänstgöringsbok finns också uppslag, där
iråkade sjukdomar och erhållna bestraffningar skall
införas. De sidorna var, oss emellan sagt, inte snygga. Att
Nicke var en slagskämpe av stora mått framgick tyvärr
redan i sjukjournalen. Hösten 1941 hade han kommit ihop
sig med en schäfer och fått sig en minnesbeta tvärs

över ryggen. Ett år senare hade han åter varit i
slagsmål med en airedaleterrier iland och enligt
fartygsläkaren anteckningar blivit biten i halsen och
vänster framtass. Knappast hade han hämtat sig från
dessa blessyrer förrän han återigen var iland och
slogs och blev biten i vänstra sidan, och det var inte
sista gången han måste sjukmönstra. Allt blev noga

infört i hans tjänsgöringsbok av fartygsläkaren på
omväxlande svenska och latin, så som läkare för sed hava.
Egentligen skulle man nu med tysthet förbigå vissa
mindre vackra sidor i Nickes tjänstgöringsbok. Men då
skulle inte bilden av skeppshunden Nicke bli fullständig.
Vi måste alltså titta på hans straffregister. Det lyder:
Den 1/9 1940: Olovlig undanhållning i en vecka i
samband med lösdriveri på Stockholms gator samt brott
mot förmans i tjänstens givna befallning att bege sig
ombord. – 14 dagars vägran av landpermission.
Uppförandebetyget sänks med 2 enheter. Opålitlig
(sekondens anteckningar)
5/1 1941: Olovligt undanhållande. – 8 dagars
permissionsförbud.
9/7 1942: Olovlig undanhållande. – 6 dagars vaktarrest.
7/3 1943: Störande uppträdande vid SM i bandy å
Laduviken. Blandade sig oombedd i spelet. – Varning.
18/4 1943: Avvikit från sekonden under promenad i
Liljansskogen. Stört trafiken på Nybroplan och skällt ut
åtskilliga personer. Tagen av polis och förd till
Skeppsholmens högvakt. Återförd till fartyget med
patrull. – 4 dagars vaktarrest.
28/2 1944: Olovligt undanhållande. – 14 dagars
permissionsförbud. Uppförandebetyget sänks med 2
enheter.
21/4 1946: Vid två tillfällen olovligen avvikit från
fartyget. När detta låg vid kaj. – förbud att vistas utomhus
under 1 dygn.
Inget vidare snygga papper. Och ändå blev Nicke förlåten
mycket emedan han var nitisk i tjänsten. Han höll
noggrann utkik om både styrbord och babord och skällde
på måsarna som gärna ville sätta sig och kacka till väders.
Han var den förste vid alla uppställningar, särskilt när det
gällde landpermission, och han sällade sig samvetsgrant
till mottagningskommittén, när någon kom ombord. Han
var över huvudtaget med överallt, där det hände något och
lade nosen i blöt. Han var trots allt en suverän
skeppshund. För dessa sina utomordentliga förtjänster var
fartygschefen betänkt att befordra Nicke till högbåtsman,
men just i den vevan gav Nicke anledning till följande.
Rapport
Lördagen den 3/8 iakttogs skeppshunden 900 Nicke
rullande i kolbemängda vattenpussar på kajen i Strömstad,
varvid hans päls nedsmutsades på ett för krigsmaktens
anseende betänkligt sätt.
Söndagen 4/8 under transport till landpermission tuggade
N i lönndom på sitt koppel, sannolik t i avsikt att försvaga
dess hållfasthet. Tydligen var N:s avsikt att, sedan han
kommit i land å kajen, med ett ryck få kopplet att brista
och därigenom tilltvinga sig frihet i stadens planteringar.
HMS Drottning Viktoria den 6 augusti 1946
J.A. Westling
Väbel
Inskickat av Claes-Olof Hultqvist till Strävaren 2002
( Det framgick inte huruvida Nicke bar flytväst ombord.
Vilket vi härmed uppmanar alla sommarens skeppshundar
att bära. Reds. Anm.)
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Ny beteende- och personlighetsbeskrivning för hund
En ny mentalbeskrivning för hundar har sett dagens ljus. Beskrivningen har utarbetats
inom ramen för projektet Avel för mentalt sunda hundar och är ett bastest anpassat för
alla raser. Beskrivningen ger en objektiv bild av hundarna och kommer att kunna vara
en viktig hjälp för uppfödare vid avelsplanering och -utvärdering. Dessutom får
hundägaren viktig information om sin hunds typiska sätt att vara. En prototyp av
beskrivningen har presenterats för SKK:s kommitté för hundars mentalitet och för
centralstyrelsen. Nu väntar ett års arbete där beskrivningen ska kvalitetssäkras och få
sin slutgiltiga form.
Mentalbeskrivning Hund (MH) har använts av Svenska Brukshundklubben sedan 1997, i
första hand med syftet att nyttjas som underlag i avelsarbetet. Efterfrågan på MH har hela
tiden ökat, såväl vad gäller antal hundar som mängden raser. I många av de rasspecifika
avelsstrategierna för icke-bruksraser, där man uppgett att man vill verka för god mentalitet,
har man skrivit att man vill försöka få till stånd fler genomförda MH inom rasen. Efterfrågan
på MH är alltså omfattande och kan snarare förväntas öka än minska. Detta – tillsammans
med det faktum att MH är anpassat för brukshundar – har gjort att det finns skäl att utveckla
en gemensam beskrivning för alla raser.
Beteende- och personlighetsbeskrivningen ska mäta sådant som är viktigt för alla hundar
Syftet med projektet Avel för mentalt sunda hundar har varit att skapa en metod att för
avelsändamål beskriva beteendeegenskaper hos hundar. Målet är att de egenskaper som mäts i
beskrivningen ska visa höga arvbarheter och ha en stark koppling till vardagsbeteenden av
vikt för alla raser. Beskrivningen ska även ge information om hundens grundläggande
personlighetsdrag.
Genomförd beskrivning resulterar i en objektiv och neutral bild av hundens mentala
egenskaper. I beskrivningen görs alltså ingen värdering av hundarna. Vad som är ”bra” eller
”dåligt” skiljer mellan raser och är uppfödares och rasklubbars sak att avgöra.
Eftersom beskrivningen ska vara relevant för alla grupper av hundar kommer den inte att
kunna mäta allt som är viktigt för varje enskild ras. Det kan därför finnas skäl att utforma
kompletterande moment eller metoder som fångar beteendeegenskaper av mer specifik
betydelse för vissa raser. I flera fall finns redan sådana, exempelvis SVaK:s
Arbetsbeskrivning och SSRK:s Funktionsbeskrivningen för retriever. Den nya beteende- och
personlighetsbeskrivningen ska med andra ord ses som en ”bas” och inte som något som
mäter ”allt” av betydelse.

Beskrivningens utformning och fortsatt utvecklingsarbete
Beskrivningen innehåller sju testmoment: Främmande person, Föremålslek, Matintresse,
Visuell överraskning, Skrammel, Närmande person samt Underlag. I varje moment registreras
ett antal olika beteenden vid upprepade tillfällen. Exempel på vad som mäts är nyfikenhet,
hotfullhet och uthållighet i försök att komma åt mat. Vid sidan av detta gör beskrivaren en
skattning av hundens personlighet utifrån åtta övergripande egenskaper. På detta sätt ökar
chansen att få en rättvisande bild av hunden. För att ytterligare komplettera den information
som fås genom beskrivningen kommer hundägaren att fylla i ett frågeformulär innan den
genomförs.
För att hundägaren ska få en bild av hur hunden reagerat i testsituationerna och vad detta
betyder i verkligheten kommer beskrivaren att ge en muntlig förklaring efter testet. Denna
görs utifrån ett sammanfattande hundägardokument som ägaren får ta med sig hem.
Under 2010 kommer projektgruppen att fortsätta utveckla metoden. Målet är en officiell
version som kan börja användas andra halvåret 2011. Vägen dit går via beskrivningar av ett
antal hundar, vars resultat bland annat kommer att jämföras med beteenden i vardagen och i
andra situationer. En grupp hundar kommer även att göra upprepade beskrivningar under året,
allt i syfte att undersöka och säkra beskrivningens kvalitet.
Vi har i Sverige en lång, framgångsrik och internationellt respekterad tradition av mentaltester
och –beskrivningar av olika slag. Vi hoppas och tror att den nya beteende- och
personlighetsbeskrivningen kommer att bli ett värdefullt och uppskattat verktyg i arbetet med
att skapa ännu bättre hundar, till glädje inte bara för hundarna själva utan också för deras
ägare och uppfödare!
Projektgruppen Avel för mentalt sunda hundar den 18 februari 2010
Curt Blixt, Per Arvelius, Kenth Svartberg & Sophia Trenkle-Nyberg

Rapporten för det arbete som gjorts inom projektet Avel för mentalt sunda hundar finns att ladda ner på SKK:s
hemsida (www.skk.se). Rapporten har namnet Utarbetande av ett beteende- och personlighetstest för
avelsändamål, och innehåller förutom beskrivning av testprototypen och testprotokoll även bakgrundsfakta och
redogörelse för överväganden som gjorts under arbetets gång.

CHAMPIONGALLERIET GRATULERAR

SUCH FERROSTAR CHARMER CONRAD
Född 2007-09-21 S68000/2007
E. CH Dartline Play Time U. CH Goldfighters Gift to the North
Uppf. Gunilla Bergman Äg. Margita Olsson

SUCH KINCONLY PRINCESS
Född 2008-04-19 S33671/2008
E. CH Foxtan’s Simply Magic U. CH Crispy Arlene
Uppf. & Äg. Christina Larsson
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ALICE PÅ FJÄLLTUR
Det var ett tag sedan jag hörde av mig men man har
haft lite o stå i.
Men här kommer några färska bilder ifrån vår tur till
Helags o Grövelsjön vecka 16.
Vi åkte mellan Helags-Gåsen-Ljungdalen, men fick
vända vid Helags pga. Snöstorm.
Åkte däreför ner till Grövelsjön för en tur med
tältövernattning på kalfjället.Det funkade bra med snö
när jag har mina skor som ni kan se på ena bilden.

Alice tar en lur i pulkan

Alice på tur med snöskor

Jag har även egen sovsäck som är go både i pulkan och
i tältet.
Tass på er från
Alice
Matte & Husse hälsar också.
PS. Husse & matte såg en björn på vägen till
Grövesjön och som ni ser på ett kort så får lilla jag
sitta vackert om Nalle kommer.
O! Jädra vad jag hade sprungit då!

Alice spanar över kalfjället

Alice myser i sin sovsäck och middagen är serverad
Alice sitter fint i väntan på Nalle
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NORRNYTT
Tänka sej att tio (10) Strävhåriga Foxterriers
var anmälda till Terrierklubbens utställning i
Skellefteå den 24 april. Alla vältrimmade och
med förväntansfulla ägare som förberett och
vässat sina hundar för att börja
tävlingssäsongen igen. Aldrig under mina 18 år
i klubben, har så många av rasen ställts ut i
Nationell tävling här i Norr. Ofta har jag klagat
på detta dåliga intresse, men vad händer;
Utställningen inställd!
Liten tröst är kanske att det värsta jobbet ändå
är gjort, Piteå, Sundsvall och Vännäs står
inför dörren, så det gäller att hålla pälsarna i
schack ändå.

Kasta loss Husse nu drar vi!

Även Cilla hade fått sej en uppsnyggning inför
resan trots att hon bara var ”åskådare” med
begränsat inträdeslov pga höglöp. Begränsad
av den anledningen att hon i högsta grad lever
upp till sitt reg.namn ”Dartline Look
Who`sTalking”. Om hon i vanliga fall pratar
högljutt om det hon vill eller inte vill så kan
man tänka sej hur hon låter när det finns killar i
närheten.
Det som ligger varmt om hjärtat nu är ju
Norrlandsspecialen den 13 Juni. Vi hoppas att
alla som redan är förberedda plus minst lika
många till, kan komma till Vännäs och delta i
den trevliga Rasuppvisningen där alla får priser
och uppskattning, förutom en kunnig
bedömning av vår Domare Ann -Christin
Molin, Airdaleuppfödare sedan många år och
skicklig trimmare.

Hästmat här kan man ju ta en tupplur i höet.

Cilla har börjat förbereda Båtsäsongen redan.
Hon är mycket noga med att följa Husse ut till
Varvet och hon är väl medveten om vilka
kläder han väljer. För övrigt jobbar hon ju i
stallet varje dag, men drömmer nog redan

MANUS STOPP
1 AUGUSTI
STRÄVAN NR 3

om Båtsemestern.
Sköna Majhälsningar från Gun och Cilla i
Obbola.
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WOODY
Före TV och dessa såpor spelade William Powell och
Myrna Loye in en lång serie filmer på trettiotalet. De
var detektiver och hade en strävhårig foxterrier som
hette Asta. Nog trodde jag att det var en tik. Det ett tag
sen såg jag en av dessa filmer på kabel TVn och fick
mig en tankeställare.
Som detektiver var paret inte så väldigt klyftiga,
kanske för att de drack cocktails hela tiden. Det var på
den tiden man skämtade om brännvin. Ofta var det
Asta som löste gåtorna och fick då tillmälet ”Good
Boy”. Drar mig till minnes att amerikanerna säger så
till alla hundar oavsett kön.
Denna fyrbenta Poirot blev en stor publikidol och
foxvalpar såldes i stort antal. För att möta efterfrågan
snabbade man på aveln och förstörde foxen. De blev
elaka och därav ordspråket ”Arg som en terrrier”.
Farbror Valfrid och faster Elin hade sån där buse
Söndag förmiddagar kom farbror Valfrid på besök
med besten och jag som då var i förskoleåldern satt
uppflugen i skräck på diskbänken. Pappa och hans bror
tog god tid på sig där de satt och pratade och rökte
Stambul. De bästa med söndag var när besöket tog
slut.
Cita som jag tror busen hette, var en riktig slagskämpe
och han gjöt hjältedöden en dag när han gav sig på ett
ånglok (Littera J). Roligt att se Cescar Miland på TV
ta itu med en fox som dagligen gav sig på en
åkgräsklippare, även när den inte hade motorn igång.

inte visste sin storlek. Jag höll upp honom många
gånger vid spegeln i entrén, men han såg inte vilken
liten palt han var. Under sin livstid hade denne Woody
och jag många nära-döden upplevelser.
Woody hade en ”storebror” en skotte som var ett år
äldre (mattes hund). Herman var en stillsam, vänlig
och självutplånande typ. Han kunde både se sig själv i
spegel och titta på TV (stereoskopiskt seende?)
Monica och jag brukade titta på TV i gillestugan.
Herman höll gärna till i köket. Troligen tyckte han att
det var för varmt nere vid kaminen. Men när vi ropade:
Herman, det är djurprogram på TV” kom han som en
”stampede” nerför trappan. Han följde uppmärksamt
vad djuren gjorde, och vid flera tillfällen när ett djur
passerade ur bild gick han bakom TVn och letade.
Vissa större djur tyckte han inte om, och gjorde ”huggförsök”. Inte sällan kom då en tass åt strömbrytaren
och bilden slocknade. Han blev då stel i hela kroppen
av stolthet med hög svansföring, som om han tänkte:
”Nu kan Du Din dj…la antilop beta på savannen hos
St. Pete om det finns något bete där”.
Det är tomt hos oss efter ”människans bästa vän” men
som tur är vi ofta hundvakt åt grannarnas tax Molly.
Hälsningar från Woodys Husse
Erik

Många, många år senare kom jag ilskan på spåret när
jag skaffade mig min första och enda hund, en
Strävhårig Foxterrier Woody
(CH Jig’s Bournonville.) Nu på nittiotalet var foxarna
snälla och gulliga men hade en gruvlig instinkt att
skydda sin Husse.
Jag hade larmat ut en besökande jaktfalk på Mörkö
utanför Hölö-Tullgarn.. Eftersom många nyfikna
skådare strömmade till, höll jag mig därute för att se
till att skådarna inte trampade ner säden för greve
Bonde. Ett stockholmspar parkerade nära där jag satt
med bakluckan öppen och Woodrow Charles Thomas
bredvid mig. Stockholmarna släppte ut två stora
schäfrar och snabbt som synden rusade Woody ut för
att ta kål på dom. Det sluta med att han fick så mycket
stryk at han blödde.

Herman och Woody

Detta berodde på att han hade ett uppblåst ego som en
Nr. 1 Alfa lejonhane, vilket i sin tur berodde på att han
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RAPPORT FRÅN RUFFA
Slick. Äntligen fick man ta årets premiärdopp,
många veckor senare än vanligt. Inte så mycket
öppet vatten, däremot isflak att skutta omkring på.
Första gången i mitt liv som jag jumpade. Det gör
jag gärna fler gånger. Martina ryser och fryser,
hon vill aldrig mer höra talas om is, inte snö heller.
Men snö, det gillar jag rätt så mycket, för den
liksom kondenserar alla dofter som blir ännu
häftigare än vanligt. Och promenaderna blir
mycket roligare, fast mest för mig, har jag förstått.
När sista snön var borta kom förstås fotbollen
fram. Då blev jag som yr av lycka. Nu återstår bara
Flyten, men Martina säger att det kommer att
dröja och att det är för kallt i vattnet. Är det väl
inte alls, sånt pjosk. Jag brukar stå still i vattnet
flera minuter och bara njuta när jag har gått eller
sprungit mig svettig.
Min matte har gett ordet rymning en ny innebörd.
Jag har alltid trott att det var något som bara
hundar gör när de får chansen; människor går ju
inte i koppel, så varför rymma då? Men det gjorde
matte. Det var bråttom, bråttom, vi var på väg
över Stortorget bort till blomsteraffären. Matte
släppte (tappade, säger hon själv) kopplet och gick
sin väg. Jag nosade vidare lite innan jag märkte att
hon var försvunnen. Då gjorde jag som man ska
göra när nån rymt, stannade där rymningen
skedde och väntade. Får jag säga det själv så
gjorde jag mig bra där vid Domkyrkan för den går
ton i ton med det gulbruna i min päls.
Samtidigt, i blomsteraffären, matte som var klar:
”Var är hunden?” Biträdet: ”Du hade ingen hund
med dig.” Matte ut som en oljad blixt. På torget
hos mig stod ett par människor som bor på samma
gata som jag. De hade blivit oroliga när de fann
mig lös och övergiven, med kopplet liggande på
marken, och höll just på att ringa hem till mina
människor. Själv tog jag det lugnt; jag är van att bli
lämnad både här och där, även om min människa
brukar säga ”stanna där, jag kommer strax”. Det
sa inte matte den här gången, hon hade nog för
bråttom.

franska (fånigt, om du frågar mig) av sin husse.
Aha, kul idé kul med ett nytt språk för mig, tyckte
Martina. Men snöpligt att den där hussen snodde
franskan, hennes favoritspråk. Så hon tänkte så det
knakade och kom fram till engelska, eftersom jag
har brittisk härstamning. Men det föll på hennes
eget ljumma intresse för det. Däremot har hon bott
i Skåne mer än halva sitt liv och är uppväxt med
dansk radio och dansk teve. Hon har strövat och
cyklat mycket i Köpenhamn och hojat omkring på
både Själland och Fyn. Kunde det bli annat än
danska? Eftersom hon inte har full koll på dansk
grammatik har hon varit på bibblan och lånat en
bok om den. Lika ambitiös som vanligt. Att hon
bara orkar.
Vad jag tycker? Tja, det går väl rätt bra, och sån
där grammatik bryr jag mig inte om. Danskan
skiljer sig inte så himla mycket från skånskan, men
den låter lite mjukare, liksom lite snällare. Och
som om Martina talar med gröt i munnen. Jag
förstår lätt när hon säger ”herhen”, ”dygtig pige”
och ”dygtig hund”. Men när hon nån gång säger
”meget godt, Ruffa”, det betyder att jag gör något
jättebra, blir det problem. För jag tror att jag ska få
nåt gott och känner mig bara lurad.
Lika lurad som en gång strävaren Katja, som
matte och husse hade för jättelänge sen innan jag
fanns. Hon var huvudperson (huvudhund?
huvuddjur?) i ett fotoreportage som hette Hundliv
på slottet. Martina var med och höll i kopplet. När
det pratades om fotografering vid ett torn som
kallas postej spetsade Katja öronen. Det lät så likt
”pastej” att hon bergis trodde hon skulle få
leverpastej där.

Extramatte Martina skrev

Martina är text- och språknörd, och utgår från att
jag är lika intresserad, i alla fall när det gäller
språkdelen (skrivandet hjälper hon ju mig med).
Egentligen tycker jag att jag kan språk så jag klarar
mig. Göteborgska som min uppfödare lärde mig,
och så småländska förstås; det talar matte, husse
och en massa andra människor här i stan.
Dessutom skånska, för det talar Martina, och
hennes vänner i Lund som jag träffar ibland.
Vad hon har på gång just nu? Jo – håll i dig –
danska. Så här var det: Bosse bullterrier, en
yngling som bor i mina kvarter, tilltalas ibland på
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DIGGI & MATTE

Äntligen har Matte och Diggi grävt sig fram ur
snödrivorna. Till och med Diggi blev trött på
kylan, snöklumpar under magen och frusna
vattenrör och översvämningar. I mitten av
januari låste vi Skårby och blev
stadsmänniskor. Vad gör man då på
veckosluten? Promenera i Lilljansskogen blev
alldeles för tråkigt. Om det inte var busväder
lastade vi Husse, Diggi och kaffekorg i bilen
och drog iväg till ställen vi inte sett på länge.
Det blev både Svartsjö slott, Drottningholm,
Vaxholm och Tyresö slott. En vacker söndag
for vi till en fors nära Tyresö och tittade på de
sällsynta Strömstararna som flaxade fram och
tillbaks, upp och ner i det kalla vattnet. Diggi
följde deras förehavanden mycket
uppmärksamt.
Husse och Diggi brukar ta nattliga promenader
på Östermalm, när alla andra hundar sover. Det
är lugnast så. En sen natt lyckades Diggi få syn
på en råtta (östermalmsstorlek!), trängde in den
i hörnet av en port och skakade livet ur den.
Liket blev kvar på trottoaren och Diggi gick
som stolt segrare därifrån. Dagen därpå
träffade Husse en god vän som har en butik
strax intill mordplatsen och han berättade att
först hade fotgängarna gått stora omvägar runt
råttan och sedan kom en fiskmås och flög iväg
med den.

Ja, djurlivet på Östermalm är omfattande, fullt
med kaniner gömmer sig i buskagen och en hel
del ensamma katter smyger omkring. På
Skårby har vi i vinter hållit åtta rådjur vid liv.
Nästan varje dag har Matte och Diggi åkt ut
och lagt ut 1 kg äpplen, 2 kg morötter och en
hink krossad havre. Fåglarna har klämt i sig
över 100 kg solrosfrö. Alla varnade oss för att
lura in rådjuren i trädgården, vi skulle inte få
en enda pensé, rosenbuske eller tulpan kvar.
Med si, det var snälla och förstående rådjur. Så
fort det började växa till i hagarna och skogen
försvann de från vårt område. Nu hoppas vi de
kommer fram och visar några små söta kid om
några veckor.
Nu har vi hängt ut allt ludd vi trimmat av Diggi
i nätpåsar i bersån. Fullt med småfåglar jobbar
frenetiskt med att plocka diggipäls att fodra
sina bon med. Ibland när vi tar julgran finns
det ett sött litet fågelbo med mjukt vitt foder
bland grenarna.
Nu pågår som bäst förberedelserna för
klubbens årliga utställningar samt den
spännande Aktivitetsdagen i Gränna dit alla
medlemmar är mycket välkomna.
Dessförinnan skall Matte och Diggi trots den
envisa kylan försöka få stil på trädgården.
Gräva, rensa ogräs, byta ut förfrusna plantor,
sätta potatis och så allehanda frön. I växthuset
har det redan nu fått flytta in färdigköpta
tomatplantor (fusk!). De konstiga
tomatsorterna och gurkan får än så länge hålla
sig på köksbänken.

Glöm nu inte Vännäs och Gränna!
Trevlig midsommar önskar

Diggi och Diggis Matte

En annan sen kväll gick promenaden upp mot
Stadion. I skogspartiet mellan Stadion och
KTH satt en berguv och tjoade. Häromkvällen
när promenaden förlades till Karlavägsallén
hörde Husse något konstigt knäppande ovanför
gatlyktorna. Rådfrågad naturvårdsexpert kom
fram till att det möjligen kunde vara en rörhöna
som sökte partner, en annan expert trodde att
det kunde vara någon sorts sällsynt fladdermus
med läte som kunde urskiljas av mänskliga
öron.
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”DET BEHÖVS EN HUND FÖR ATT ALLT MÄNSKLIGT
I KULTURENS VÄRLD SKA UPPENBARAS!

Fox i Barcelona

Fox från Colombia

Fox eller dylik på Rügen

Fox i Monte Carlo

Sigge i Skänninge
Hälsningar från Birgitta och Hilding i Mjölby

