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NORRLANDSSPECIALEN 2010 

BIR                 BIM 

CROWFOX BLACK PEARL   CH FOXTAN’S JACKPOT AT CRISPY 

 

STRÄVAREN 

ÖNSKAR ALLA LÄSARE EN TREVLIG HÖST. 



ORDFÖRANDENS RADER 
 
Dags att tacka för mej, som ordförande i Klubben. När vi har vårt årsmöte i slutet av augusti 
har jag avsagt mig återval, som ordförande. Jag har nu suttit i denna position under 3 år och 
dessutom arbetat i avelskommittén samt skött Klubbens hemsida i 10 år och tycker nu att det 
är tid att nya medlemmar träder in och jobbar för rasen. Vi välkomnar nya krafter, som också 
med fräscha ögon kan ta tag i det som måste göras för att rasen ska hållas ”levande”. Det finns 
alltid saker att göra för att värna om vår ras och jag önskar vår nya styrelse lycka till! 
 
Vi har i utställningsringarna hittills under året sett flera av våra Strävhår utmärka sig väl. 
Hundar från våra kennlar i Norr har placerat sig långt fram i Grupperna och har också erhållit 
fina placeringar i Avels- och Uppfödargrupperna. En annan av våra uppfödares Strävhår 
ligger för närvarande som # 3 Årets Utställningshund. Det är en mycket bra reklam för rasen, 
när vi också kan synas i dessa sammanhang.  
Men det bästa är ju när folk kommer fram på gatan och hoppar av glädje för att dom får se en 
fox. Det händer faktiskt titt som tätt när våra foxar är ute på promenad. 
När det gäller att få avsättning för våra valpar, verkar det gå i positiv riktning. Har man haft 
en foxterrier är det svårt att byta ras. Det hör våra uppfödare allt som oftast. 
 
I juni månad arrangerade våra uppfödare i Norr en Rasspecial i Vännäs, som var mycket 
lyckad (se annan plats i tidningen).  
När ni läser detta har vi också just genomfört vår Foxhelg i Gränna som dag 1 har Rasspecial 
(utställning) och Årsmöte, och dag 2 Aktivitetsdag, där alla kunnat pröva på klickerträning, 
agility, spår, lätt lydnad samt pälsvård av våra strävhår. 
 
Till hösten, närmare bestämt den 30-31 oktober, har vi i styrelsen arrangerat ett uppfödare – 
och medlemsmöte i Eskilstuna. Där ska vi tala om det mesta, som berör våra Strävhår, och 
dessutom få lyssna till en mycket inspirerande föredragshållare (se programmet på annan plats 
i tidningen). 
 
Jag vill slutligen tacka för dessa 3 år som ordförande i Klubben. Jag kommer naturligtvis 
fortsätta arbeta för rasen i andra former, men hjälper gärna Klubben med enstaka uppdrag  
om det behövs. 
 
Hälsningar från er ordförande 

Agneta 
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UPPFÖDAR & MEDLEMSMÖTE 

 
Välkommen till Strävhåriga Foxterrierklubbens uppfödar-& medlemsmöte 

den 30-31 oktober 2010 på Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 
OBS! Anmäl ditt deltagande senast måndag den 1 oktober (är bindande) 

PROGRAM 
Lördag 
10.00  Samling med kaffe 
10.30  Genomgång av hälsoenkäten och skadestatestik 
12.00  Lunch 
13.00  Föreläsare: Elisabeth Rhodin, uppfödare sedan början av 60-talet, exteriördomare  
           och medlem i SKKs avelskommitté sedan 15 år. Hon kommer med sin breda erfarenhet 
           att tala om rasavel, uppfödaransvar, etik och juridik. 
15.00  Kaffe 
15.30 -17.00 Elisabeth fortsätter. Hon ger också stort utrymme för frågor under föreläsningen,  
                    vilket gör att det kommer att bli en konstruktiv dialog under dagen. 
Ca. 18.30  Middag 
 
Söndag 
9.00   Frukost 
9.30   Revidering av RAS,  
11.00 Kaffe 
11.30-12.30 Klubbfrågor och policy: Öppen diskussion om tankegångar om hur vår klubb ska fungera 
Lunch för dom som önskar (ingår inte i priset). 
 
Anmälan 
Anmäl till Lillemor Blanc senast måndag 1 oktober på tel. 0470-773032  mobil 070-5537379 
eller e-post lillemorblanc@hotmail.com, då vi måste meddela hotellet hur många deltagare det blir. 
 
Kostnad:  
Boende: Logi i dubbelrum 375kr/pers/natt, i enkelrum 625kr/pers/natt 
All förtäring: 365kr.   Pristillägg för middag om man också önskar förrätt 85kr, dessert 59kr, samt vin. 
Endast lördagsmedverkan 365kr 
Hundtillägg 100kr/natt (om du vill ta med din hund) 
 
Hotellbokning:  
Du bokar själv rum på Vilsta Sporthotell tel. 016-513080, uppge Strävhåriga Foxterrierklubben 
Vägbeskrivning: Vilstaområdet är väl skyltat från Eskilstuna centrum. 
 
Förslag: Om du inte kör själv eller samåker, använd dig av SJ eller flygets billiga resor.   
 
Strävhåriga Foxterrierklubbens styrelse hoppas att du som uppfödare bokar denna oktoberhelg och 
deltar i vårt uppfödar & medlemsmöte. Även andra intresserade är naturligtvis välkomna. 
Vi arrangerar detta med fokus på den Strävhåriga Foxterrierns framtid och det är viktigt att så 
många som möjligt deltar för att vi ska få en så bred bas som möjligt att stå på, när det gäller vår ras. 
 

                                   VÄLKOMNA! 
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Inaktivera din fox! 
”Aktivera din hund!”, ”Var aktiv med din 

hund!” I tidningar riktade till hundintresserade 
har ordet aktivera använts flitigt den senaste 

tiden. Bra tycker jag men motsatsen, att 
inaktivera eller att lära hunden slappna av är 
lika viktigt och tro mig, minst lika roligt!   

I sommar har jag sysslat med en av mina favoritträningar 
– Inaktivering av foxterrier! Eller aktiv passivitetsträning 
som en instruktör lärde mig att det heter. Människan är 
aktiv, hunden är passiv! 
 
Foxen är lagom på en punkt – storleken! 
Behändig och lagom är väl knappast ord man förknippar 
med foxterriern, utom i ett syfte - storleken. Den får plats 
i ett knä, under en stol, mellan benen på en stående 
människa, i ett stuvfack på en båt (självvalt), under ett 
bord mm. Den är dessutom lätt att lyfta upp och bära en 
bit om det skulle visa sig nödvändigt.  
Med andra ord, det är lätt att ta med en foxterrier 
överallt. Det är kärnan i aktiv passivitetsträning! För då 
kan man lära hunden att slappna av i olika situationer. 
 
Restaurangbesök, inga problem! 
Än så länge är ”sitta ute” en förutsättning för att hunden 
ska kunna följa med när ni ska äta på restaurang. Säg till 
att ni har hund med er när ni bokar, vill de inte ta emot er 
så ring en annan restaurang! Ta med en filt och ev. ett 
grisöra eller annat gott som varar en stund och se till att 
hunden håller sig stilla under bordet eller i alla fall nära 
intill er. Har den svårt att slappna av så försök att sitta 
kvar tills den gör det. Det kan ta tid så ett tips är 
varannan vatten... 
 
Skippa bilen! 
De flesta av våra foxar är vana vid att åka bil. Det är 
tävlingar och utställningar kors och tvärs i landet. Att 
sitta i bur är en del av deras vardag. Men åka tåg, buss, 
båt, tunnelbana och rulltrappa tillhör kanske inte det 
vanliga. Så skippa bilen och välj ett annat 
transportmedel. Lär din fox att sätta sig mellan dina ben 
om det är trångt och ni måste stå upp på bussen eller 
tåget, då riskerar inga tassar att bli trampade på. Får ni 
sittplats så låt hunden komma upp i knät och titta ut 
genom fönstret, det uppskattas! 

Bo på hotell, vandrarhem eller campa. 
Det är enkelt att ta med sig hunden på tex hotell. En av 
de stora hotellkedjorna har satsat mycket på just 
hundägare. När man checkar in hos dem får hunden ett 
VID-kit dvs ett Verry Important Dog-paket. Paketet 
innehåller lite smått och gott som godis, bajspåsar och 
annat. Alla hotell är inte lika engagerade men man är i 
alla fall oftast välkommen med sin fyrfota vän. Det 
känns lite speciellt att ta sig genom lobbyn, in i hissarna 
och gå i korridorerna med heltäckningsmattor 
tillsammans med sin hund. Men var observant när du 
bokar, se till att informationen om att du har hund med 
dig verkligen gått fram. 
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Inaktivering av foxterriern Martini. 
Så vad har då Martini fått göra, eller rättare sagt inte fått 
göra i sommar?  
Jo, han har inte fått skälla på passerande hundar när han 
legat under bordet på otaliga restauranger – Men han har 
utan undantag blivit serverad vatten av kyparen, långt 
innan hans människor ens fått beställa sin dricka!  
Han har inte fått bry sig om att sent ankommande 
nattgäster passerade och stökade utanför vårt hotellrum 
på Bornholm  – Men han har blivit tillfrågad om han 
behövde en extra filt att ligga på och man har snällt sett 
till att hans färskfoder höll sig fryst! 
Han fick inte jaga ankorna när han åkte roddbåt på 
kanalerna i Köpenhamn – Men gissa vem som fick bästa 
platsen i båten... 
Han fick inte sin obligatoriska pölse på Kongens Nytorv 
förrän hans människor släckt törsten och glott på folk på 
en pub i Nyhavn – Men sen fick han två pölser, bara för 
att han varit så lugn och duktig och inte bet den klumpige 
kyparen som trampade på hans mustasch! 
Han fick inte hoppa ur cykelkärran som han på grund av 
värmen fick åka i när vi cyklade i Holland  – Men han 
njöt av turen medan hans människa kämpade i hettan! 
Här kan man prata om väldigt aktiv passivitetsträning, 
pust! 
Låter det som om Martini varit inaktiv i sommar? 
Knappast. Men för att kunna vara så aktiv måste man 
kunna vara passiv! 
 
Ewa & Martini 
 
 

 
Aktiv människa, passiv hund! 



”NORRLANDS SPECIAL 2010” 
 
Söndagen den 13 juni kl 1200, hälsade Gunvor alla varmt välkomna till Vännäs och 
”Norrlands Special 2010”. 
Domaren , Ann-Christin Molin, som flugit upp ifrån Ekerö , ringsekreteraren Karin 
Ågren från Umeå och fotografen Monica Eklund hälsades särskilt välkomna. 
Denna ”NS”, den tredje i ordningen, blev som tidigare år, en gemytlig, trevlig, härlig, 
intressant, rolig och minnesvärd 
träff för oss lyckliga Foxägare . 
 
Gunilla och Lars ifrån Ludvika, Berit med följe ifrån Luleå, Gun och Roland ifrån 
Obbola, Monica och Ove ifrån Örnsköldsvik, Bruno med Hustru ifrån Sundsvall, Ingrid 
ifrån Nordmaling, Marita med Man ifrån Vilhelmina och så vi ifrån Kråken, alla var vi 
där ! Många andra intresserade följde oss med glada tillrop och frågor , ex hur vi kunde 
hålla våra Strävhåriga Foxterrier så snygga . 
 
Enligt alla väderleksrapporter skulle regnet bara ösa ner hela helgen men vädergudarna 
hörde våra böner och inte en droppe vatten föll över oss. Men ett och annat tält flög till 
väders i den kraftiga blåsten. Och samtliga Foxar gickmed öronen rätt upp i ”stram 
givakt”. 
 
Några av oss ställde upp på den nationella utställningen som gick på lördag, dagen före 
på samma plats. En av Foxarna fick visa upp sig i gruppfinalen och fyra st i BIS:et 
När vi fixat det som kunde göras på lördag, sätta upp eller flytta tältet så skildes vi åt 
för attordna med inkvartering odyl. 
 
På kvällen träffades dom som kunde till en trevlig grillafton i Kråken ( ca 6 mil från 
Vännäs ). Där blev det många historier och mycket Foxprat. Kvällen avslutades med 
nybakad blåbärspaj och kaffe.En hellyckad kväll ! 
 
På söndag kl 1200 startad så utställningen med de 16 vältrimmade Strävhåren. 
Domaren Ann-Christin ”kollade och klämde” och gav en öppen bedömning på varje 
Fox. I lugn takt genomfördes så hela utställningen och” Den tredje Norrlands-special ”, 
var genomförd. 

 
Vill framföra stort tack till domare och alla som ställt upp på olika sätt för att allt 
fungerade så bra ! Och tack till våra Sponsorer som skänkt massor med 
fina priser.  Tack till Lillemor för alla rosetter och annan hjälp !Tack alla Ni som  
kommit med Era älskade Foxar och visade upp dem ! 

 
Och sist men inte minst : ”Ett stort tack till Gun och Gunvor som  fixade utställningen !! 
 
Ni som tänker komma nästa år, tänk på de att då blir det tre utställningar i Vännäs 
samma helg: Internationell- och Nationell-utställning  samt ”Norrlands Special”. 
Boka in den helgen nästa sommar redan nu !! 
 
Tack för detta år och välkommen åter nästa år. 

Hälsningar / Ronny  
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DOMARENS KRITIK 
NORRLANDSSPECIAL 2010 
 
Delt. 5+8 vuxna  3 valpar 6-9 mån. 2+1 
 
Valpar  hanar: 
Nr. 1 Ferrostar Don Corleone S59591/2009 f. 20090915 
Mkt. lovande valp av utmärkt typ. Utm. huvud & uttryck, 
ögon & öron. Tillr, hals skulle önska bättre vinklar fram. 
Utm. kropp för sin ålder, kort rygg mkt. bra bakställ. Mkt 
bra päls& rörelser, dock aningen marktrånga. Välvisad.      
I hp BIR valp 
 
Nr. 2  Ferrostar Dona Tello S59592/2009 f.200090915 
Mkt. bra typ. Maskulint huvud & uttryck. Mkt. bra ögon & 
öron, tillr. hals skulle önska bättre vinklar fram. Bra kropp 
& bakställ. Bra päls & rörelser. II hp 
 
Unghundar 15-24 mån. 
Nr. 3 Crispy Candyman S26379/2008 f, 20090303 
Mkt. bra typ. Mkt bra huvud, uttryck ögon & öron. Tillr. 
hals, skulle önska bättre vinklar fram. Kort rygg, bra 
baksräll. Bra päls & färg. Bra rörelser dock ngt. kort steg 
fram men utm. drive bak. II hp, 4 Bh 
 
Nr 4. Crowfox Black Magic S52127/2008 f. 20080627 
Mkt. bra typ. Maskulint huvud & uttryck. Bra hals, bra 
vinklar, bra kropp. Kunde önskas lite kortare i länden. Bra 
päls& rörelser. I hp 3 Bh 
 
Öppen klass hanar: 
Nr. 5 Crowfox Tuff Guy S23066/2006 f. 20060216 
Mkt. bra typ. Maskulint huvud & uttryck. Bra ögon & 
öron, bra hals, kropp & vinklar. Skulle önska ngt. kortare 
ländparti & aningen högre ansatt svans. Bra pälskvalitet & 
rörelser. 
I hp R-Bh 
 
Championklass Hanar: 
Nr 6. S.o Fiuch Dartline Play Time S11994/2003 f. 
20031118 
Mkt bra typ. Mkt. bra huvud med mkt. bra detaljer. Bra 
hals, kropp & vinklar, skulle önska lite högre ansatt svans 
& stramare överlinje. Bra päls & rörelser. II hp, 2 Bh 
 
Nr. 7 S.o. Fiuch Foxtan’s Jackpot at Crispy S40254/2004  
f. 20040427 
Utm. typ. Mkt. bra hanhundshuvud m. bra detaljer. Mkt. 
bra helhet. Bra hals, mkt bra vinklad. Utm. kropp & 
bakställ. Mkt bra päls & rörelser. I hp 1Bh BIM 
 

         
                    CH Dartline Play Time  2 BH 
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           Ferrostar Don Cornelone Bir Valp   
 

 
                    Ferrostar Dona Tello II Hp 
 

 
                       Crispy Candyman  4 BH 
 

 
               Crowfox Tuff Guy R-BH 



 
Valpklass tikar 6-9 mån. 
Nr. 8 Ferrostat Prima Donna S59595/2009 f. 20090915 
Mkt. bra typ. Fem. huvud& uttryck. Mkt. bra ögon & öron, 
mkt, bra hals 6 kropp. Skulle önska bättre vinklar fram. 
Mkt. bra bakställ. Mkt bra päls % rörelser dock ngt. 
marktrång speciellt bak. I Hp, Bim valp 
 
Unghundsklass tikar 
Nr. 9 Crowfox Black Pearl S52124/2008 f. 200806627 
Utm. typ. Mkt. bra huvud m. fem. uttryck. Utm. öron, mkt. 
bra hals & kropp. Mkt. bra vinklar, päls & rörelser. I Hp, 
Bis unghund, BIS 
 
Nr 10. Northfox’s Lucy in the Sky S19184/2009 
f.20090119 Mkt. bra typ. Mkt. bra huvud m. fem. uttryck. 
Fina ögon. bra öron, hals& kropp. Skulle önska lite bättre 
vinklad. Bra pälskvalitet & rörelser. II Hp  opl. 
 
Öppenklass tikar 
Nr. 11 Northfox’s Brenda Brave S40918/2008 f. 20080428 
Mkt. bra typ. Mkt. bra huvud m. fem. uttryck. Bra hals, 
kropp & vinklar. Bra pälskvalitet & rörelser. I Hp 2 Bt 
 
Championklass tikar 
Nr. 12  S o. Nuch Crispy Bittersweet S16810/2004 
f.20040110 Utm. typ Fem. Huvud % uttryck, mkt. bra 
öron, hals & kropp. Bra vinklar, speciellt bak. Utm. 
pälskvalitet & vägvinnande rörelser. II Hp, 4 Bt 
 
Nr 13 Such Goldfighters Gift to the North S61499/2005 
 f. 20050914. Utm. tuP. Utm. huvud m. fina detaljer. Tillr. 
hals & vinklar. Mkt bra kropp & pälskvalitet som dock inte 
är i bästa utställnings trim. Mkr. Bra rörelser om än ngt. 
marktrånga. 
III Hp R Bt 
 
Nr. 14 s o fiuch North fox’s Proud Mary S24770/2006  
f. 20060225 Utm. typ, mkt bra huvud& uttryck, fina ögon 
& öron. Bra hals. Mkt. bra kropp, bra vinklar framförallt 
bak. Mkt. bra pälskvalitet & rörelser. I Hp 3 Bt 
 
Veteranklass tikar 
Nr 15 Such Dartline Look Who’s Talking S24851/2001  
f. 20010225 Mkt. bra typ. Fem. huvud m. utm. uttryck. 
Tillr. hals & vinklar. Allt för väl kroppad för dagen. 
Prydligt trimmad men pälsen ej i bästa utställnings trim. 
Bra rörelser för åldern. II Hp opl. 
 
Nr. 16  Int. o Norduch Est WW-05  
Northfox’s Maggie May S31708/2002 f. 20020408 
Mkt. bra typ. Fem. huvud & uttryck. Lite väl höga öron. 
Tillr. hals & vinklar. Utm. kropp & pälskvalitet. Pigga 
rörelser.I Hp Bästa veteran opl. 
 

           
           Bim valp Ferrostar Prima Donna  
                                        8  

  
               Northfox’s Lucy in the Sky 

 
                Northfox’s Brenda Brave 2 BT 

 
               Northfox’s Proud mary  3 BT         

 
     CH Goldfigthers Gift to the North  R BT 
 
 

 
 Ch Northfox’s Maggie May Bis-Vet   t.v 
Ch Dartline Look Who’s Talking II BV  t.h 



AVEL OCH UPPFÖDARKLASSER: 
 
Kennel Ferrostar 
Uppfödargrupp:  Mkt. typlik grupp  Med framförallt 
mycket vackra huvud & öron. Mkt. välbalanserade gående 
och stående. 
 Bästa uppfödargrupp HP 
 
Avelsgrupp:  En Mkt. fin grupp där tiken med tydlighet 
präglat sin avkomma Utm. ögon & öron. Mycket 
välbalanserade både gående & stående. Bra pälsar. 
Bästa Avelsgrupp  delt. nr 13+ 1,2 och 8 
 
 

 
                     KENNEL FERROSTAR 
 
Kennel Nortfox’s  
Uppfödargrupp: Mkt. typlik grupp. Korta kompakta 
kroppar men skulle önskat lite längre halsar & inte fullt så 
höga öron      II Uppf, grupp Hp 
 
Avelsgrupp: En fin grupp där tiken tydligt präglat sin 
avkomma. Korta & kompakta som kunde ha lite mer hals, 
Mkt. bra uttryck men öronen är i högsta laget. Rör sig bra. 
II Avelsgrupp Hp delt. 16+ 10, 11 och 14 
 
 

 
                    KENNEL NORTHFOX’ 
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           BÄSTAVALP 6-9 MÅN. 
 

 
        BIS FERROSTAR DON CORLEONE 
          BIM FERROSTAR PRIMA DONNA 
 
               BÄSTA UNGHUND 

 
         BIS CROWFOX BLACK PEARL 
           BIM CROWFOX BLACK MAGIC 
 
 
           
                     BÄSTA BRACE 

 
               KENNEL NORTHFOX’S 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTATLISTA 
NORRLANDSSPECIALEN  
Delt. 5+8  valpar 2+1 6-9 mån. 
VALPAR: 
HANAR: 

1.     Ferrostar Don Corleone Bir 
2. Ferrostar Dona Tello 

TIKAR: 
1. Ferrostar Prima Donna Bim 

 
UNGHUNDSKLASS: 

1. Crowfox Plack Magic 3 BH, Bim unghund 
2. Crispy Candyman 4 BH 

 
ÖPPEN KLASS: 
      1.     Crowfox Tuff Guy R- BH 
 
 
CHAMPIONNKLASS: 

1. CH Foxtan’z Jackpot at Crispy Bim 
2. CH Dartline Play Time 2 BH 

 
UNGHUNDKLASS TIKAR: 

1. Crowfox Black Pearl Bästa unghund, Bis 
2. Northfox’s Lucy in the Sky opl. 

 
ÖPPEN KLASS: 

1. Northfox’s Brenda Brave 2 BT 
 
CHAMPIONKLASS: 

1. CH Northfox’s Proud Mary 3 BT 
2. CH Crispy Bittersweet 4 BT 
3. CH Goldfighters Gift to the North R- BT 

 
VETERANTIKAR: 

1. CH Northfox’s Maggie May opl. 
2. CH Dartline Look Who’s Talking opl. 

 
BÄSTA HANHUNDSKLASS: 
       1.    CH Foxtan’s Jackpot at Crispy Bim 
       2.   .CH Dartlie Play Time 
       3.     Crowfox Black Magic 
       4.     Crispy Candyman 
       R.    Crowfox Tuff Guy 
 
BÄSTA TIKKLASS: 

1. Crowfox Black Pearl Bis 
2.  Northfox’s Brenda Brave 
3. CH Northfox’s Proud Mary 
4. CH Crispy Bittersweet 
R. CH Goldfighters Gift to the North 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        10 

 
     
    ANN-CHRISTIN MOLIN AVTACKAS 
 
 
 

 
 
BEST IN SHOW CROWFOX BLACK PEARL 
 
 

 
 

BIM CH FOXTAN’S JACKPOT AT CRISPY. 
 
 
 
 

 
ETT STORT TACK TILL ELLEN OLSSON SOM 
TAGIT ALLA FOTON FRÅN UTSTÄLLNINGEN. 



Diggi och Matte 

 

 

 
Rasande fort så blev det sommar, fastän vi 
misströstade på senvåren.  
Tomatplantorna förde en tynande tillvaro 
och gurkorna hukade sig i kylan.  
Däremot växte Diggis päls och vi gav oss 
av till Karlskoga för  en omfattande 
avskalning inför sommaren. Första lagret 
avlägsnades och se där fanns början till 
värmeeksem. Diggi försökte hjälpa till att 
klia med baktassarna, men vartefter frisk 
luft letade sig ner mot kroppen avtog 
kliandet.  Man undrar vad det är han 
drabbas av i maj-juni varje år. Ändå är han 
aldrig speciellt långhårig och Matte 
försöker glesa ut med ullskrapan  allt vad 
hon hinner. Kommer bara pälsen bort blir 
han som ny igen. 
 
Inte nog med eksemeländet, när vi for till 
Västergötland för att fira midsommar 
drabbades vi av den värsta fästingplåga i 
mannaminne. Hundratals minimala svarta 
små spindeldjur hukade i gräs och buskar 
färdiga att hungrigt kasta sig över en intet 
ont anande foxterrier. Ja, de gav sig till och 
med på vuxna människor. Husse gick runt i 
skogen med Diggi och när promenaden var 
över och man nått tryggheten i bilen kunde 
Husse plocka ett tjugotal små svartingar på 
Diggi och sju på sig själv.  När inte 
fästingarna plågade oss kom stora elaka 
bromsar och tuggade på Diggi.  
 
Vi gav upp och åkte till Västerbotten där 
det blev lugn och ro för stackars Diggi. 
Allt kliande upphörde. Men säg den glädje 
som varar beständigt. Vi skulle ju vidare 
ännu längre norrut upp till Piteälven. 
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 Värmen hade kläckt miljontals myggor 
och kvällspromenaderna såg ut som avsnitt 
ur en Disneyfilm. Först gick Diggi, efter 
honom kom ett moln av blodtörstiga 
surrande myggor. Eftersom Diggi var 
kortsnaggad kom de små elakingarna åt att 
sticka nästan överallt. Väl inomhus slängde 
han sig mellan väggarna för att bli av med 
eländet. Efter ett par dagar återvände vi till 
den så gott som insektsfria miljön i 
Västerbotten. Nu är vi åter i Västergötland 
och kämpar mot fästingar. Diggi är numera 
behandlad med Exspotvet, men trots det 
kommer enstaka små elakingar med från 
skogen. Helst suger de sig fast i 
mustaschen.  
 
Nu ser vi fram emot första onsdagen i 
augusti när kräftorna blir lovliga. Diggi 
tittar gärna på dem, men på respektfullt 
avstånd. Det kan ju hända att de nyper en 
nyfiken hund i nosen. 
Matte knallar i skogen och släpar hem 
kantareller från fuktiga ställen. Lite hallon 
hittar vi också. Hallon med vispgrädde är 
favoritmat för Diggi. Men plocka blåbär är 
för tråkigt för en liten hund. Då stannar 
man hellre hemma och hjälper Husse att 
värma hammocken. Den senaste månaden 
har det varit alldeles för varmt för Diggi att 
hitta på några hyss, men han har inte legat 
av sig. Vi kommer igen! 
 
Matte håller på att förbereda inför 
utställning i Gränna och årsmöte. Diggi får 
stanna hemma och leva lyxliv i Danderyd. 
Matte tycker att det skall bli roligt att se 
alla fina vältrimmade strävisar och träffa 
deras mattar och hussar. Vi hoppas att 
solen skiner och att Vättern håller sig lugn 
och stilla. Matte har sett att en hel del av 
våra medlemmar har anmält sig till 
aktivitetsdagen på söndagen. Det skall bli 
spännande! 
 
En god fortsättning på sommaren och väl 
mött i Gränna 
önskar Diggi och Diggis Matte 
 

 
 
 
 



 

KENNEL FERROSTAR   
 

GRATULERAR SINA TVÅ FÖRSTA CHAMPIONS 
AV EGEN UPPFÖDNING  

BRÖDERNA 
 

                                                   
                                               Ann-Christine & Ferrostar Clever Casimir 
 

                                                      
                                                    Margita & Ferrostar Charmer Conrad 
 

E: CH Dartline Playtime  U. Ch Goldfighters Gift to the North 
 

Samtidigt vill vi tacka för en trevlig Norrlandsspecial och norrländsk gästfrihet. 
  

Gunilla Bergman, Kennel Ferrostar 
                                                                        070-5723438 
 
                                        
 



Jag dömer din hund för 
dagen, du dömer mig för 
resten av livet! 
 
Vid varje utställning får alla hundar en ny 
chans. Som domare får man oftast bara en! 
Jag dömer din hund oavsett tidigare 
meriter. Du dömer mig på gamla meriter 
eller vad du tror dig veta om mig. Det kan 
vara lösa rykten, vilken person du tror jag 
är, vilka hundar jag ägt eller har i min ägo. 
I bästa fall bedöms jag efter hur jag senast 
dömde din ras. Är din bedömning av mig 
därmed i sanning överensstämmande? 
 
Såsom utbildad exteriördomare av Svenska 
Kennelklubben har jag fått lära mig att 
bedöma ett avelsresultat. Hundarna ska 
bedömas efter gällande rasstandard med 
hänsyn tagen till fel och förtjänster. Jag ska 
döma för dagen och kan aldrig säga hur din 
hund ser ut vid nästa tillfälle! 
Din bedömning av mig grundar sig ofta på 
vad du tror dig veta, eller vad andra säger 
sig veta om mig. Låt mig ta ett exempel. 
Mina första hundar på 70-talet var golden 
retriever. Som så många andra golden 
under samma tid, var de av den mörkare 
färgen. En av dem blev också internationell 
champion. Än idag, efter 26 år som domare 
på rasen, påstår ”de som vet”, att endast 
mörka hundar har chans att vinna då jag 
dömer. Oavsett hur kvalitén är på de 
anmälda hundarna, så har ”andra” bestämt 
vilka som kommer stå som segrare! 
Liknande ogrundade uttalanden görs om 
många av mina kollegor. Det talas om att 
vissa domare enbart sätter upp enfärgade 
hundar och andra bara väljer brokigt. 
Någon väljer unghundar före vuxna. Vissa 
föredrar endast jakttyper och att andra bara 
premierar hundar av utställningstyp. Att de 
bedöms efter samma standard, nämner inte 
”de som vet”! Andra ”experter” har 
bestämt att en domare som börjat sin 
domargärning i vinthundsgruppen enbart 
sätter upp tunna hundar och det motsatta 
för den som kanske har 
newfoundlandshund i sin bakgrund. Ibland 
påstår gruppen ”experter” att utställare ska 
vara klädda på ett visst sätt för att falla 
domaren i smaken. 
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 Det sägs även att valet av vinnare beror på 
vilket kön den som visar hunden har. 
Raden av påståenden om hur vi domare är 
och hur vi dömer, är många fler än så. 
Bevisligen florerar det en mängd 
oemotsagda rykten, som för många blir till 
en sanning. 
Saknar vi domare sunt förnuft? 
För att bli exteriördomare krävs, förutom 
godkännande från både läns- och 
specialklubb, praktiskt och teoretisk 
utbildning i Svenska Kennelklubbens regi. 
Svenska domare anses med rätta vara både 
kunniga och omdömesgilla. Med den 
bakgrunden blir jag lite förvånad att vissa 
utställare verkar tro att vi domare helt 
saknar sunt förnuft.  Eller vad sägs om 
följande bortförklaringar? Schampo i ögat 
– när det var inåtrullat ögonlock! Eller den 
brännande solen som under en helg gjorde 
den svarta pälsen både ihålig och fläckigt 
brun – som var vanlig fällning! Felaktig 
päls – som skylls på byte av päls! Ljusa 
näsor som bleks av både för lite och för 
mycket sol! Hundar som enbart förstår 
engelska eller franska – så vi inte missar 
att det är en import! Blyg hund – för att 
den aldrig tidigare har varit utanför 
kenneln! En hund som gör utfall – som 
aldrig tidigare har betett sig så! ”Ni som 
vet”, tror ni att vi domare saknar både 
erfarenhet och sunt förnuft när vi tar oss an 
uppdraget? 
 
Är vi allas egendom? 
Knappt är klassen färdigbedömd förrän 
både bilder, resultat och kommentarer 
florerar på alla tänkbara forum. Helt 
plötsligt är jag som domare allas egendom 
och står själv på palperingsbordet. Många 
anser att det är fritt fram att diskutera och 
kommentera precis vad som helst, bara 
man gör det på sin egen sida. När 
påhoppen på ens bedömning och 
uppförande blir för grova är det inte lönt 
att vare sig kommentera eller dementera. 
Risken att det ytterligare förvrängs är stor 
och enbart till vår nackdel. Vi lever i en tid 
med en otrolig teknik som både hjälper 
men också stjälper hundvärlden. Tänk om 
alla tänkte en extra gång innan de öppnar 
sin mun eller skickar iväg ett inlägg!  
 
 



 
Då skulle många missförstånd undvikts, 
många rykten ha stoppats och många 
osanningar aldrig sagts! Även bland oss 
domare finns det de som tror sig sitta inne 
med facit, de som vet vilken hund som 
alltid är den rätta vinnaren etc. Dessvärre 
drar de sig inte heller för att påpeka det vid 
mindre lämpliga tillfällen.  
 
Vi har alla ett ansvar 
Vi – utställare, uppfödare, funktionär och 
domare – har alla ett stort ansvar för den 
sport som vi själva valt och som vi så högt 
värderar och lever för. Hur vi agerar och 
hur vi uttrycker oss, präglar nästa 
generations utställare. Nybörjare ser upp 
till sin uppfödare, andra erfarna utställare 
och oss domare. De lyssnar och tar till sig 
det mesta av det vi säger och påstår. För 
vem vågar ifrågasätta erfarna personers 
kunskaper? Det är därför extra viktigt att vi 
slussar in dem på rätt sätt så att de för det 
positiva med sporten vidare och att det blir 
fler utställare till våra utställningar.  
 
Slutligen tror jag mig kunna påstå att 
många av oss trivs i ringen och med 
förtroendet att bedöma andras hundar. Vi 
är medvetna om att vi själva har valt vår 
situation och därmed har allas blickar på 
oss. Dock kvarstår – att jag dömer för 
dagen och vill inte att du dömer mig för 
resten av livet! Sanningen är nämligen inte 
så enkel! 
 
Hans Rosenberg 
Exteriördomare sedan 1984 
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REDAKTÖRENS RADER 
 
Kära läsare hoppas att sommaren har varit 
skön! Visst har barndomens somrar alltid 
ett skimmer över sig av välbehag, men den 
småländska sommaren har i år varit 
osedvanligt vacker och behaglig.  
 
I Strävaren nr. 2 skrev jag, ”nu är det snart 
dags att slänga sig i plurret”. Faktum är att 
det var längesedan jag var en så flitig 
badare. Det där med att slänga sig i, får 
man ta med en nypa salt. Det var mer i stil 
med den ”svenska Tantens” stillsamma 
skvättande. Mina hundar beter sig ungefär 
likadant, plaskar lite i kanten. 
 
Detta årets tredje Strävare befarades bli 
tämligen tunt, men när jag plockat samman 
sidorna blev det inte så illa. Mycket 
utställningsinfo. Så blir det, den varma 
årstiden är ju premieringstid. Jag tror vi 
redan har fått 10 nya svenska utställnings-
champions (such). 
Våra kåserande medlemmar är trogna och 
ibland ger sig en ny kåsör tillkänna. Det 
gläder Redaktör Blanc väldeliga! 
Något reportage från Världsutställningen i 
Danmark har däremot inte inkommit, men 
den svenska hunden Int. o. Norduch Crispy 
Legacys tog hem BIR rosetten vid alla tre 
utställningstillfällena. 
 
I flera arrangemang under säsongen har 
våra medlemmar visat sig med sina hundar 
och gjort reklam för rasen. Även i 
Priedeparaden där Sv. KK deltog för första 
gången fanns glada hundägare med. 
Ni glömmer väl inte att ha med vår nya 
info. folder! 
 
Vår ordförande Agneta Åström avgår. 
Det ger mig tillfälle att här tacka henne för 
ett gott samarbete under åren som 
medarbetare, bollplank och en sann 
Strävhårsälskare. Naturligtvis kommer hon 
att fortsätta sitt idoga arbete med den 
Strävhåriga Foxterriern. 
 
Hälsningar 
Lillemor  
 
 



RAPPORT FRÅN RUFFA                                                                                        
                                                                       
Slick. Puh! Svettigt är ordet i juli. Jag 
badar, och badar ännu mer, får aldrig nog. 
Martina njuter, och njuter ännu mer, får 
inte heller nog. Fast för henne är solen lika 
viktig som vattnet. Hon slipper ju gå 
omkring i en päls varm som en ylletröja.  
Vi har förstås haft Flytenpremiär. Flaggan 
var hissad vid många hus, tänk bara för 
mig och Flyten. Äh, det var nationaldagen, 
men det vet jag inte ens vad det är.  
Hemma hos mig har mattes släkting Ulla 
hälsat på; det är förresten hon som tagit 
bilden på mig. Hon har bott i Holland 
många år, och tja, nu har jag lärt mig lite 
holländska också, utöver de språk jag 
berättade om i min förra rapport. Numera 
bor Ulla i Florida (kan man få lära sig 
engelska vid nästa besök, tro?). I sin 
hemstad promenerar hon ofta runt en sjö, 
en sträcka på cirka fem kilometer. Där 
körs små hundar i hundvagn för de orkar 
inte gå så långt. En del är klädda i 
klänning. Jag vill bara dö av skam. Och 
säg Ruffa och klänning i samma mening. 
Då får Martina ett skrattanfall. 
Måste berätta hur man känner igen något 
fyrbent vitt, ljusbrunt och svart (alltså 
mig) på långt håll. När jag går i koppel 
men får stanna och nosa lite var jag vill 
drar jag i kopplet så långt det går. Jag vet 
exakt; mig lurar man inte. Sen drar jag lite 
till, och så lite till. Så här gör jag alltid 
under den korta 
uppvärmningspromenaden före 
cykelspringet med Martina. För säkerhets 
skull liksom, jag vet ju inte när jag får 
nästa chans. 
Man känner också igen mig på att jag inte 
underdånigt tittar upp min människa hela 
tiden. Nä, här är det svansen upp och 
nosen i backen. Om min människa stannar 
och pratar med någon bekant sätter jag 
mig demonstrativt så långt bort som 
möjligt, med ryggen mot dem. Åh, deras 
tröttsamma, meningslösa pladder.  
Varför ska jag bry mig om folk jag träffar 
sporadiskt? Exempelvis killarna på 
cykelverkstan Martina rätt ofta anlitar. För 
du har väl fattat att hon cyklar  
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jättemycket? En av dem sa för lite sen att jag 
var blyg. Nästa gång sa han att här kommer 
ju Fröken Märkvärdig. Va? Jag är väl som 
vilken hund som helst, utom för mina 
närmaste människor förstås. Martina säger 
ofta att jag är den finaste hunden i världen 
(fast när jag drar i väg och inte kommer på 
inkallning säger hon nåt annat). 
Men jag kan göra undantag från ovanstående. 
Till exempel för att bli kelgris på ett boende 
för dementa som mår bra av att ha djur i sin 
närhet (och förse dem med godbitar). Martina 
kontrar med att jag aldrig varit nån gosa-
med-hund. Men jag är inte sämre än att jag 
kan tänka om. 
Ibland undrar jag var Martina har huvudet. 
Under armen, kanske? Som när hon en varm 
dag på en sluttning vid vattnet släpper mig 
lös och inte ser svanen som ligger i 
vattenbrynet. Det gör jag. Pang på – och tjoff, 
där ligger jag på marken innan jag hinner 
blinka. Jag far upp ögonaböj och talar med 
mitt kroppsspråk om att jag är Stor Farlig 
Terrier. Till min förvåning ger den sig faktiskt 
av. 
Martina blev nog lite rädd, för hon har hört 
att en svan kan dränka en liten hund genom 
att trycka ner den i vattnet under sina vingar. 
Tänk om svanen hade haft ungar att skydda. 
Då hade det kunnat bli en liten Ruffa mindre 
här i världen. 
 
Extramatte Martina skrev 
 

 
 
 Flyten är bärgad. Mera bus på bryggan väntar. 
 

 

 

 

 

 



Djurens vänner 
Djurens Vänner i Malmö drar nu igång ett projekt för att stoppa den grymma handeln som pågår med 

smuggelhundar. Smugglingen förekommer över hela landet, men värst drabbat är södra Sverige. 

Varje år smugglas 1000-tals valpar in i Sverige för försäljning. Valparna tas ifrån sin mamma alldeles för tidigt, 

och ofta är de både sjuka och svaga. Mödrarna används som maskiner och föder valpkull efter valpkull, men får 

aldrig en chans att ta hand om sina valpar upp till den ålder som de egentligen behöver. 

Valparna bär tyvärr ofta på sjukdomar och inälvsparasiter, har loppor, löss och skabb. De kan dessutom vara 

bärare av fl era sjukdomar, som kan vara mycket smittosamma, obotliga och till och med dödliga – även för oss 

människor! 

– Vårt mål med kampanjen är att upplysa så många som möjligt om riskerna det innebär att köpa en 

smuggelhund, berättar Malmöföreningens ordförande Fredrik Malmgren. 

 

Har pågått länge 

– På detta sätt hoppas vi inte bara minska handeln med insmugglade hundar, utan även få fl er att larma polisen 

om de stöter på valpar som de misstänker vara insmugglade, fortsätter Fredrik. 

att upplysa allmänheten om vad som pågick, och Tullverket märkte då en positiv minskning av tillslag.  

Problemet är inte nytt, och har förekommit under många år. För några år sedan gjordes en stor kampanj för Flera 

personer åtalades då och dömdes till kännbara fängelsestraff, med följd att den storskaliga smugglingen 

minskade i omfattning då huvudmännen satt bakom lås och bom. Men sedan intresset för småhundar blivit 

större har insmugglingen nu ökat till en större omfattning än någonsin tidigare. 

 

Unikt samarbete 

Kampanjen som drar igång under sommaren 2010 är ett samarbete mellan Tullverket, Länsstyrelsen och Djurens 

Vänner i Malmö. Tre organisationer som alla tydligt ser problemen som uppkommer med de insmugglade 

hundarna.  

– Vi får in många samtal från folk som köpt hundar som lider av både beteende-problem och sjukdomar. I vissa fall 

så allvarliga att man tvingas avliva hunden, säger Fredrik Malmgren. 

– Oftast har hundarna köpts via annons i någon tidning eller på nätet. Förutom att man riskerar att få en hund 

som är sjuk och dessutom kan smitta både andra djur och även dig själv, så bidrar man också till att ännu fl er 

hundar utsätts för samma grymma behandling i samband med insmugglingen i landet, fortsätter Fredrik. 

 

Vittnar om hemska syner 

Kjell Johansson vid tullkriminalen i Karlshamn vittnar om fasansfulla upptäckter, då tulltjänstemän öppnat 

bagageluckan på en personbil och hittat tio hundvalpar inklämda i en kartong med tassarna surrade med 

silvertejp. Valpar som varit så illa åtgångna att inte alla överlevt den långa och kvalfyllda transporten. Allt för den 

hägrande profitens skull. 

– Det är ingen rolig syn ens för en härdad tulltjänsteman. Men det är en bild som jag tycker att alla blivande 

hundägare borde ha i bakhuvudet innan de bestämmer sig för vilken hund de ska köpa, säger han. 
– Dessutom riskerar man faktiskt att själv bli åtalad för olovlig befattning med smuggelgods, för om det finns 
minsta misstanke om att allt inte står rätt till kan man inte hävda att man handlat i god tro, avslutar Kjell 
Johansson. 
 
 
 
Mer information om projektet finns på: www.djurensvannermalmo.com 
Bidrag till kampanjen kan lämnas på Djurens Vänners PG 43 19 85-1.  
Märk din betalning ”Smuggelhund” 
  
 
 
 
Att tänka på när du köper valp: 
- Begär köpehandlingar. I handlingarna ska det framgå var hunden kommer ifrån, vem som säljer den samt att 
hunden är besiktigad av veterinär, grundvaccinerad och frisk.  
- Kräv att få se mamman med valparna i deras hemmiljö. 
- Rashundar ska levereras med stamtavla. 
- Se till att valpen är över åtta veckor och ID-märkt. 
- Du kan själv bli åtalad för brott. Finns det minsta misstanke om att något inte stämmer går det inte att hävda att 
man handlat i god tro. 
- Misstänker du insmuggling av valpar – kontakta genast Polisen på tel 114 14 eller ring Tullverket på 0771-520 
520 och välj ”Tipsa om tullbrott”! 
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MIN HANE – EN 

AVELSHUND?  

Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag 

av SKK/AK. 

Ett framgångsrikt avelsarbete bygger på att 

funktionella, trevliga, friska och fina hundar väljs som 

föräldradjur till nästkommande generation. Tiken och 

hanhunden spelar båda en viktig roll. Är man en nöjd 

ägare till en bra hanhund är det inte ovanligt att man så 

småningom börjar fundera på om han skulle kunna bli 

far till en valpkull. Kanske har man rentav blivit 

tillfrågad av en tikägare om det finns möjlighet att låna 

honom för en parning.  

  Inom hundaveln är det alltid tikägaren som väljer en 

passande avelshane till sin nästa kull. Hanhundar som 

är framgångsrika på prov och utställning är ofta 

efterfrågade. Det är inte bara deras vinster som gör dem 

attraktiva, det faktum att de har varit ute och visat sig 

har gjort det möjligt för tikägare att se dem i flera olika 

sammanhang och själva bilda sig en uppfattning om 

deras fördelar och kanske också brister. Hanar som inte 

meriteras på något sätt glöms lätt bort.  

  Å andra sidan har under senare år medvetenheten om 

hur viktigt det är med genetisk variation i 

hundpopulationerna vuxit. Matadoravel, det vill säga att 

en enstaka hanhund blir far till ett stort antal valpar, är 

en förlegad avelsmodell. Det innebär att bra hanhundar 

som inte har använts i aveln, som kanske har ett 

stamträd som skiljer sig från de flesta andras, kan vara 

av intresse för uppfödarna. 

    Tikägare och uppfödare har ett stort ansvar för att 

hundaveln bedrivs på ett bra sätt. Men – det har du som 

hanhundsägare också! Din hanhund kommer, i lika hög 

grad som tikarna, att påverka utvecklingen inom rasen 

och innan du lånar ut din hane är det bra om du 

förbereder dig noga. Det handlar om att vara frågvis 

och att vara ärlig, det handlar om att fördjupa sina 

kunskaper och att ta konsekvenserna som den ökade 

insikten kan medföra. Oavsett hur trevlig och fin din 

hanhund är kan det hända att du kommer fram till att 

han inte håller måttet som avelshund och att du därför 

inte bör låna ut honom. 

 

Var hittar du den information du behöver? 

Ett tips är att du börjar med att sätta dig in i den 

Rasspecifika Avelsstrategin, RAS, för just din hundras. 

Den finns på rasklubbens hemsida. I RAS har klubben 

arbetat fram en nulägesbild av rasen, man har satt upp 

mål för aveln och formulerat en strategi för att nå dit. 

Fundera på om din hanhund och den valpkull han 

kanske kommer att  bli far till är i linje med strategin 

och bidrar till att föra rasen ett litet steg närmare målet.  

   Du ska också känna till Kennelklubbens Grundregler. 

Alla medlemmar i SKK är skyldiga att följa dessa 

regler. Här finns allmänna regler om hundhållning men 

också t ex avsnitt om avelsetik.  

   Kennelklubben har en Avelspolicy som ger en god 

vägledning för hur avel ska bedrivas för att vara 

”målinriktad, långsiktig och hållbar” vilket är 

grundtanken i SKK. 

   Det är också viktigt att du läser de 

registreringsbestämmelsersom gäller för just din ras. 

Olika raser har olika bestämmelser för att valpar ska 

kunna registreras. För de raser som ingår i 

hälsoprogram, t ex HD – eller ögonprogram, gäller att 

avelsdjuren ska ha ett undersökningsresultat fastställt 

före parning. Detta är logiskt: eftersom rasen har ett 

hälsoprogram är kännedom om sjukdomen/defekten en 

viktig aspekt vid valet av avelsdjur och man ska därför 

ha ett resultat innan man bestämmer vilka hundar som 

ska användas i aveln. Kontrollera regelverk och 

bestämmelser så nära en eventuell parning som möjligt 

eftersom det händer att de genomgår förändringar. 

 

Fler informationskällor 

   Varje specialklubb har avelsfunktionärer som har god 

överblick över rasens population och kan ge dig 

värdefull information. Förr i tiden hade avelsråd ofta till 

uppgift att rekommendera hanhundar till tikägare men 

den rollen har man allt mer frångått. Istället lägger man 

sig vinn om att ha ett helhetsperspektiv och att kunna 

upplysa t ex en tikägare om vad som är viktigt att 

beakta i aveln för just den aktuella rasen ifråga. En del 

klubbar har dock hanhundslistor till hjälp för tikägare 

som letar hane. Avelsfunktionären kan tala om vad du 
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bör tänka på som hanhundsägare och tipsa dig om vad 

du ska ställa för frågor avseende hälsa etc till tikägaren.  

   De allra flesta rasklubbar erbjuder sina medlemmar 

valphänvisning. Ta reda på vilka krav som ställs på 

föräldradjuren för att kullen ska kunna förmedlas via 

rasklubben redan innan du lånar ut din hanhund. 

   Det finns en tjänst på SKK:s hemsida som är speciellt 

framtagen för att underlätta avelsarbetet. Den heter SKK 

Avelsdata och kostar ingenting att använda. Det enda 

som fordras är att du registrerar dig med ett lösenord 

vid första besöket. Avelsdata har uppgifter om raser 

både på populations- och individnivå. Det betyder att du 

kan studera enskilda hundars tävlings-, prov- och 

veterinärundersökningsresultat men också att du lätt 

kan få statistik över en hel ras. Dessutom har Avelsdata 

en funktion för provparning mellan två hundar. Genom 

att använda den kan du snabbt få uppgift om 

inavelsgraden för en tänkt kombination. SKK avråder 

från enskilda parningar med högre inavelskoefficient än 

6,25% , d v s där hundarna är kusiner eller ännu 

närmare släkt. För en ras i sin helhet bör samma siffra 

inte överstiga 2,5% på årsbasis. 

    Din egen uppfödare, d v s den person som har fött 

upp din hanhund, har säkert också stor och värdefull 

kunskap om din hanes familjebild både ifråga om 

fördelar och svagheter. Uppfödaren kan tipsa dig om 

vad du bör se upp med, kanske om vilka kombinationer 

som kan medföra risk för olika problem. Det är också 

viktigt att du tar reda på så mycket du kan om tiken och 

hennes familj. Skulle valpkullen få t ex hälsoproblem 

påverkar det din hanhunds framtida avelsvärde i minst 

lika hög grad som tikens.  

    Kennelkonsulenten i ditt län är ytterligare en resurs 

som du kan ha glädje av. Konsulenterna gör besök hos 

Kennelklubbens medlemmar, i första hand uppfödarna, 

för att ge råd och stöd, och för att se till att hundarna 

mår bra. Har du frågor kring uppfödning, hundhållning 

eller avtalsskrivning kan konsulenten hjälpa dig till 

rätta. Telefonnummer till konsulenterna i ditt län får du 

från SKK:s centrala kennelkonsulentsekretariat, tel 08-

795 30 00. 

 

 

Mer ändå… 

Att ta del av all information är viktigt men till syvende 

och sist handlar ett avelsbeslut om din egen hund. 

Försök att se på din hanhund objektivt. Är han en helt 

och hållet frisk hund? Har han bra mentalitet? HD-

program och ögonlysningar i all ära, men vad spelar de 

för roll om du har en hund som har ständig klåda eller 

magproblem? Som kanske är livrädd när han träffar 

främmande människor eller vägrar gå på hala golv? 

Valpar ärver inte bara sina föräldrars företräden (och 

provmeriter eller tävlingsvinster ärver de inte alls!), 

negativa egenskaper riskerar i lika hög grad att gå i arv 

till avkomman. 

   Det kan vara svårt att själv avgöra vilka kvalitéer ens 

hanhund har, eller saknar. Av den anledningen är det 

klokt att väga in också mer erfarna personers åsikter 

och uttalanden. Ett, eller ett par besök på utställning 

brukar ge en vink om hundens exteriör. Kanske ordnar 

specialklubben någon form av anlagsprov för rasens 

bruksegenskaper som ni kan delta på. För 

brukshundsraser är det idag obligatoriskt att 

föräldradjuren har genomgått Mentalbeskrivning Hund, 

MH, för att valpkullen ska kunna registreras. Också 

hundar av många andra raser blir MH-beskrivna vilket 

tillför kunskap om deras mentalitet. En provmerit hos 

föräldradjuren  innebär att upppfödaren kan registrera 

valpkullen till rabatterat pris. 

Om din hanhund inte är utställd fordras att han har ett 

veterinärintyg på att båda testiklarna finns på plats i 

pungen för att en valpkull efter honom ska kunna 

registreras. Det intyget måste vara utfärdat efter att han 

har fyllt sex månader. 

 

Inom vissa raser har man hälsoprogram som begränsar 

hanhundsanvändningen vilket innebär att en hanhund 

bara får bli far till ett bestämt antal kullar. Det kan då 

vara idé att endast låta honom para ett par tikar till en 

början för skulle resultatet bli bra vill du nog ha ett 

antal parningar sparade till tillfällen längre fram. 

   Det finns också andra skäl till att göra ett uppehåll 

efter några kullar. Inte förrän valparna blir äldre kan de 

genomgå de för somliga raser obligatoriska 

hälsoundersökningarna och det är först när de har vuxit 
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upp som man får en tydligare bild av deras hälsa och 

mentalitet och möjlighet att utvärdera avelsresultatet. 

Skulle det visa sig att din hane lämnar t ex onormalt 

hög procent höftledsfel, flera valpar med allergier eller 

andra defekter eller mentala problem,  

bör han fortsättningsvis inte användas mer i avel.  

 

 Överenskommelser och avgifter 

 Innan en parning gör hanhundsägaren och tikägaren 

upp om ersättning. SKK har tagit fram ett parningsavtal 

där man skriver ner sin överenskommelse och båda 

parter undertecknar avtalet. Det finns en gammal 

tradition som jämställer parningsavgiften med priset på 

en valp, men generellt kan man väl säga att 

parningsavgiften inte följt med i prisutvecklingen. Prata 

med klubbens avelsfunktionär om vad ungefär en 

parning brukar kosta. En hanhundsägare kan teoretiskt 

sätta vilket pris som helst på sin hanhunds tjänster, men 

blir det orimligt backar nog också den mest intresserade 

tikägare ur. I regel kan de flesta tänka sig att betala lite 

mer för att få använda en välmeriterad hanhund. 

 Det är vanligt att parningsavgiften består av två delar: 

språngavgift som man betalar vid parningstillfället och 

en avgift för varje valp. Somliga hanhundsägare 

föredrar en klumpsumma oavsett antal valpar. En vanlig 

uppgörelse är att tikägaren betalar parningsavgiften i 

samband med att valpkullen registreras och innan 

hanhundsägaren sätter sin underskrift på 

registreringsansökan.Mer om avtal och uppgörelser 

hittar du i SKKs häfte ”Avtal”. 

   Än en gång: Om du har en hund av en ras som ingår i 

ett hälsoprogram, kontrollera noga att din hane (och 

självklart den aktuella tiken) har genomgått relevanta 

undersökningar före parningen. Hälsoprogram för ögon 

kräver vanligtvis en årlig ögonlysning – i SKK 

Avelsdata finns senaste undersökningsdatum registrerat. 

Har du inte tillgång till dator och Internet, ta fram din 

hunds papper och checka en extra gång att intyget är 

giltigt. Be tikägaren att göra detsamma, be dessutom att 

få se hennes intyg när hon kommer. 

Kom också ihåg att du som hanhundsägare alltid har 

möjlighet att tacka nej till en parning som du, oavsett 

skäl, känner dig osäker inför.  

Parning 

Om alla bestyr kring parningen kan du läsa i 

”Valpningsboken” (ny utökad upplaga kom 2009) som 

ingår i SKKs Uppfödarserie. Den beskriver det normala 

förloppet från parning till dess valparna är leveransklara 

men den tar också upp komplikationer som kan uppstå. 

 

 Uppföljning 

Ofta är det tikägaren som håller kontakten med 

valpköparna efter försäljningen. Men också som 

hanhundsägare kan det vara intressant att följa de små 

ut i världen. En god kontakt med valpköparna gör det 

möjligt för dig att följa upp och utvärdera din hanhunds 

avkommor. Vad ärvde de från sina föräldrar, exteriört 

och egenskapsmässigt? Är de friska och sunda, är deras 

ägare nöjda med dem? Kort sagt, blev det som du 

förväntade dig?  

Sammanfattningsvis har du som hanhundsägare, precis 

som tikägaren, stort ansvar för den produkt – valparna – 

som ni producerat. Genom att använda gott omdöme 

och försöka se objektivt på din hane som avelshund kan 

du på ett positivt sätt bidra till rasens utveckling. 

 

   Har du ytterligare frågor är du välkommen att 

kontakta SKK:s informationsavdelning via telefon 08-

795 30 30 eller e-post info@skk.se .  

 

 

        Obs!Oobs!Obs!  

       REDAKTÖREN 

                HAR 

                 NY 

      E-MAIL ADRESS 

 

 kenneljigs@hotmail.com 



 HEJ PADDINGTON & LAFROY 
HÄR! 
  
Ja då var man 3 år stor. Vad tiden går hör ni! Det är 
knappt man hinner med. Åh vad det har varit en varm och 
fin sommar i år. Rena rama Grekland säger matte och 
husse. Jag har aldrig varit där men säger dom det så. Vi 
har badat varje dag för att klara av värmen. Nu i veckan 
körde matte express mellan hundklippen. Vi klipper oss 
inte på samma ställe nämligen. Meningen var egentligen 
att jag skulle klippt mig förra veckan men då hade en tik 
på Werweise där jag klipper mig fått valpar. Highland 
white dom är så söta och terrier precis som vi. Så vi fick 
boka om min tid. Då blev det samma dag som Lafroy 
skulle klippa sig. Men det var skönt att bli av med lite 
päls den växer så förskräckligt.  
 
Ja egentligen hade jag behövt bada på riktigt (med tvål 
och vatten) tyckte matte! Jag luktade som en gammal sur 
disktrasa efter allt badande i sjön och den tjocka pälsen 
till på köpet. Men såklart blev det ingenting med det på 
grund av trimningen. Matte och husse har fått stränga 
order av Kim - Inga bad minst 14 dagar innan! I bland har 
man tur. Men jag åker väl på det nu några dagar efter i 
stället. Typiskt! Hoppas dom glömmer.  
 
Lafroy hade sån otur i juni när han klippte sej. Jasså 
undrar ni? Tokigt nog så blev han klippt i trampdynan 
också. Fast inte dom behövde klippas. Ja matte blev så 
orolig. Hon plåstrade om honom både här och där. Såret 
fick inte bli smutigt eller vått. Åh vilket stohej! Han fick 
inte följa med på några längre promenader heller. Tråkigt 
tyckte både jag och laffan. Men som tur var blev det inga 
men efter den incidenten. Han är nu vid god vigör igen 
som tur är!  Det var delvis hans eget fel han är ovanligt 
sprallig för tillfället. Firar snart 1 års kalas i augusti. Hipp 
hipp hurra. 
 
Jag och Lafroy älskar att bada ute. Vi dyker och simmar. 
Matte och husse busar med oss och kastar boll med snöre 
och annat kul. De där tennisbollarna med snöre går åt 
pipan direkt. I alla fall när jag är med. Jag älskar att 
”skala” tennisbollar förresten. Helst skall de ju flyta 
också. Sist använde vi en plast-apport den flöt ganska bra 
och höll också för den delen. En kväll när vi var och bada 
var det rena hunddagiset vid sjön. Alla hundar i 
grannskapet var där och badade. Jag var jätteduktig 
tyckte matte och husse. Jag brydde mej ingenting om 
dem. Jag brukar vinterbada också. Det tror jag inte Laffan 
gillar han brukar börja huttra efter en stund när vi badat. 
Han är inte en sån ”hårdhuding” som jag. Ni vet väl att en 
fox kan klara allt, nästan.  
 
Matte och husse har konstaterat att de är mycket bättre 
hundägare på grund av att det fått uppfostra mej. Tänk 
vad mycket vi har lärt oss. 
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Säger dom. 
Det har inte alltid varit en ” Dans på rosor” eller har det 
det? Dumt uttryck faktiskt rosor sticks ju om man dansar 
på dem. Vi tar ”walk in the park” istället. Den känns 
bättre. Men å andra sidan skall det inte vara bara lätt. 
Man lär sig av att lösa problem. En hund behöver som 
barn en kärlekfull uppfostran med klara gränser. Då blir 
det bra. Det har det blivit med oss också. Lafroy är nästan 
alltid lös för han klarar det och jag är lös på fler och fler 
ställen för jag börjar också att klara av det riktigt bra. Det 
är mognad säger matte. Den kommer med tiden så ge 
aldrig upp. Ni mattar och hussar till foxkillar och 
foxtjejer. Allt man vill går att genomföra. Ge det lite tid 
och energi bara och lita på din hund. Ge den goda chanser 
att öva sig i sin takt. Ha kul och var kul med din älskling. 
 
Det har inte blivit många långpromenader i sommar som 
vi hade tänkt. Men å andra sidan har vi dem att längta 
efter lite längre fram i stället. Det är bra att ha extra roliga 
saker att se fram emot. Min sambo han tycker att allt är 
extra kul och underbart, whiii! Den inställningen skulle 
man ha. Jag älskar honom och han diggar mej starkt. 
 
En glad sommarhälsning  
från killarna Damm i Frufällan   
 
 

 
                          KILLARNA DAMM 
 
 

 
 
 
 
                 MANUS STOPP 

                   I NOVEMBER 



LUTSTÄLLNINGSRESULTAT 2010 
 
SKK INT. GÖTEBORG 9/1   DOMARE: HELENA PETERZÉNS 
Delt. 1+2 

BH CH Crispy Legacy   Cacib, Grupp-1, Bis-3, Bir 

BT Henny van den Schönenbergen   Cert, Cacib; Championat 

II BT Crowfox Black Pearl   Ck, R-cacib 

 

SKK INT. GÖTEBORG 10/1   DOMARE: FRANK KANE, USA 
Delt. 2+2 

BH CH Crispy Legacy   Cacib, Grupp-1, Bis-reserv 

II BH Fox on the Rocks Femetta   Cert, R-cacib 

BT Crowfox Black Pearl   Cert, Cacib, Bim 

II BT Fox on the Rocks Femmé Fantasy  R-cacib 

 

ÖST.SV. TEK. SOLLENTUNA 6/3  DOMARE: PETTER FODSTAD, N 
2+0  (2) valpar 

BH CH Dartline Brian O’Brian   Bir 

II BH Ferrostar Charmer    Cert. 

Valpar: Bir Ferrostar Con Corleone HP Bir 

Ferrostar Prima Donna HP Bim  

 

SKK INT. MALMÖ 21/3   DOMARE: JOYCE O’CONNOR, IE 
Delt. 1+1 (1) valp 

BH CH Crispy Legacy   Cacib, Grupp-3, Bir 

BT Foxtan’s Gossip Girl   Cert, Cacib, Bim 

Valp: Foxtan’s The King HP Bir 

 

 

 
Foxtan’s Gossip Girl 

 

 
SKK NAT. VÄSTERÅS 24/4   DOMARE: C-G STAFBERG 
Delt. 2+1 

BH Ferrostar Charmer Conrad   Cert, Championat, Bim 

II BH Ferrostar Clever Casimir   Ck 

BT Kinconly Princess   Cert, Championat, Bir 

 

SKK NAT. LARV 8/5   DOMARE: ZSOLI, RO 
Delt. 1+1 (1) valp 

BH CH Läckerbiten’s Moneymaker   Bir 

BT Läckerbiten’s Tosca   Cert, Bim 

Valp: Ferrostar HP 

 

VÄST. SV. TEK. TÅNGA HED 9/5  DOMARE: CINDY PETTERSON 
 Delt. 2+1 

BH CH Crispy Legacy   Bir, Bis 

II BH CH Läckerbiten’s Moneymaker  Ck 
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SKK NAT. PITEÅ 15/5   DOMARE: MATS LINDBORG 
Delt. 1+6 

BH Dcart    Cert, Bim 

BT Snowfly’s Thelepatic Roughe   Cert, Bir, Grupp-3  

II BT CH North Fox Proud Marry   Ck 

III BT CH North Fox Maggie May   Ck 

IV BT North Fox Lucy in the Sky   Ck 

Uppfödarklass: Kennel North Fox Bis-5 

 

SKK INT. HÄSSLEHOLM 22/5   DOMARE: ANDREW BRACE, GB 
Delt. 1+2 

BH CH Crispy Legacy   Cacib, Grupp-1, Bis- R 

BT Jollyfox Still on Line   Cert 

II BT Foxtan’s Miss Sophie 

 

 

SYD.SV.TEK. HÖRBY 23/5   DOMARE: MICHAEL GAVIN, IR 
Delt. 1+2 

BH Doro van der Bismarckqelle   Cert, Campionat, Bim 

BT Foxtan’s Gossip Girl   Cert, Bir 

II BT Foxtan’s Miss Sophie   Ck, Bis- junior 

 
 
SKK NAT. SUNDSVALL 23/5   DOMARE: BRANSLAV RAJIC, SLOV. 
Delt. 2+3 
BT Crowfox Black Pearl   Cert, Bir 

II BT CH North Fox Maggie May   Ck 

III BT North Fox Brenda Brave   Ck 

 

SKK INT. ÖSTERBYBRUK 29/5   DOMARE: TINO PEHAR, KRO. 
 
ÖST.SV.TEK. ESKILSTUNA 30/5   DOMARE: SUSAN KEALY 
Delt. 1+3  (2) valpar 

BH  Mercury Fox Marley and Me   Cert, Bir 

BT CH Logica Trademark   Bim 

II BT Kinconly Diamond   Cert, Championat 

III BT Jig’s Maya Plesetskaja   Ck 

Bästa valp Ferrostar Don Conleone Hp 

Bim Ferrostar Prima Donna Hp 

 

 

 

 
BIR Mercury Fox Marley and Me 
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CHAMPIONGALLERIET GRATULERAR 

 
SUCH KINCONLY DIAMOND 
Född 2008-04-19 S3367/2008 

E. CH Foxtan’s Simply Magic  U. CH Crispy Arlene 
Uppf. & Äg. Christina Larsson 

 
SV.TEK FENGERFORS 5/6    DOMARE: JESUS PASTOR,ES 
Delt .2+2  (1) valp 

BT CH Kinconly Diamond    Bir 

II BT CH Fox-on-the-Rocks Femmé Fantasy   Ck 

Bir, Bis-valp 6-9 mån. Ferrostar Corleone 

SKK NAT. VÄNERSBORG 6/6    DOMARE: DANA KORNA, EE 
Delt. 1+1 

BH CH Crispy Legacy    Bir, Grupp-3 

SKK NAT. VÄNNÄS 12/6    DOMARE: KRESTEN SCHEEL, DK 
Delt. 1+5  (2) valpar 

BH Crowfox Black Magic    Cert, Bim 

BT Crowfox Black Pearl    Cert, Bir Grupp-2 

II BT CH Northfox’s Maggie Mae    Ck 

III BH Northfox’s Brenda Brave    Ck 

IV BT CH Nortfox’s Proud Mary    Ck 

Bästa valp: 

Bir Ferrostar Prima Donna Hp  Bim Ferrostar Don Corleone Hp 

Bästa uppfödargrupp: 

Kennel Northfox’s Hp, Bis-R 

SKK INT. AVESTA 13/6    DOMARE: KURT NILSSON 
Delt. 1+2 

BH Ferrostar Clever Casimir    Cert, cacib, Championat, Bim 

BT Logica Messenger    Cert, Cacib, Bir 

II BT CH Kinconly Diamond    Ck 

 

CHAMPIONGALLERIET GRATULERAR 

 
SUCH FERROSTAR CLEVER CASIMIR 

Född 2007-09.21 S6800/2007 
E. CH Dartline Play Time  U. Ch Goldfighters Gift to the North 

Uppf. & Äg. Gunilla Bergman 
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SKK INT. JÖNKÖPING 19/6    DOMARE: HENRIK JOHANSSON 
Delt. 1+1 

BH CH Crispy Legacy    Cacib, Bir, Grupp-3 

 

SKK  INT. JÖNKÖPING 20/6    DOMARE: FRANCESK COCHETTI, I 
Delt. 1+1 

BH CH Crispy Legacy    Cacib, Bir, Grupp-1 

BT Marstens Aurora Boraelis    Cert, Cacib, Bim 

 

SKK INT. JÖNKÖPING 21/7    DOMARE: LYDIA HUTCHINSON, US 
Delt. 0+1 

BT Martens Aurora Boraelis    Cert. Cacib, Bir 

   

SKK NAT. BORÅS 3/7    DOMARE: TIINA HALLSTEN, FI 
Delt. 2+2 

BH CH Crispy Legacy    Bir 

II BH Topgun Mefioso    Cert, Such Champion 

BT Topgun      Cert, Bim 

 

SKK INT. TVÅÅKER 9/7    DOMARE: SIV JERNHAKE 
Delt.3+1 

BH CH Crispy Legacy    Cacib, Bir, grupp-1, Bis 

II BH Cacopoulus Appassionato    Cert Such Championat 

III BH CH Läckerbiten’s Moneymaker   Ck 

BT Läckerbiten’s Tosca    Cert, Cacib 

 

SKK NAT. TVÅÅKER 10/7    DOMARE: TOM HEHIR, IR 
Delt. 3+2 

BH CH Crispy Legacy    Bir, grupp-3 

II BH CH Cacopoulus Appassionato   Ck 

BT Läckerbiten’s Tosca    Cert, Bim 

 

SKK INT. GÄLLIVARE 11/7    DOMARE: DAN ERICSSON 
Delt. 2+5 

BH DCart     Cert, Cacib, Bim 

II BH Northfox’s Spencer Travis    Ck 

BT Snowfly’s Telepatic Roughe    Cert, Cacib, Bir, grupp-2 

II BT CH Northfox’s Maggie May    Ck 

III BT CH Northfox’s Proud Mary    Ck 

IV BT Northfox’s Lucy in the Sky    Ck  

Bästa uppf. grupp HP Kennel Northfox’s 

Bästa avelsgrupp HP, Bis Avelsgrupp-2 

 

SKK NAT. ALFTA 17/7    DOMARE: PAULA LEKHONEN, FI 
Delt. 1+3 

BH Ferrostar Don Corleone    Cert, Bim 

BT Logica Messenger    Cert, Bir  

II BT Ferrostar Prima Donna    Ck 

 
 
SKK. INT. PITEÅ 18/7    DOMARE: JENS HANSEN, DK 
Delt.3+3 

BH Northfox’s Spencer Travis    Cert, Bim 

II BH Crowfox Black Magic    Ck 

III BH Dcart     Ck 

BT CH Northfox’s Proud Mary    Bir 

II BT CH Northfox’s Maggie May    Ck, bästa veteran 

III BT Crowfox Black Pearl    Cert, Championat 

 

SKK INT. KÖPING 25/7    DOMARE: PETTER STEEN. NO 
Delt. 

 

SV. TEK VÅLBERG    DOMARE: MARTHA HEINE, TY 
Delt. 1+2 

BH Ferrostar Corleone    Cert, Bir, Bis-junior-5 

BT Ferrostar Prima Donna    Cert, Bim 
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CHAMPION GALLERIET GRATULERAR 
 

 
SUCH CROWFOX BLACK PEARL S52124/2008 f.20080627 
E. CH STOSSAVOLPE GOLDSTRIKE  U. CH CHRISPY BITTERSWEET 

Uppf. & äg. Gunvor Petterson 
 
 
 

 
Ferrostar Corleone bis junior-5 Vålberg 

 
 
SKK INT. RANSÄTER     DOMARE:L-G HENRIIQUES. PT 
Delt. 2+2  

BH Srossavolpe Happy Hour     Cert, cacib, shampionat, Bir 

II BH Ferrostar Don Corleone     Ck 

BT Ferrostar Prima Donna     Cert, Bim 

II BT Goldfighters Give me Your Love   Ck, Cacib 
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Watson, mogen och 

ansvarsfull förebild 
 
I våras blev jag, som annars är frisk som en 
nötkärna, jättesjuk. Vad som låg bakom det hela vet 
vi inte riktigt, men det måste ha varit något jag ätit. 
Kanske en kattlurk med oanat giftiga krafter? En 
lördagskväll började jag plötsligt må illa. 
Fruktansvärt illa. Lång historia kort så viftade jag 
inte på svansen igen förrän tisdag eftermiddag. 
Dygnen där emellan var som ett enda långt avsnitt 
av Dr House, men i djurklinikmiljö. Jag i centrum 
under mattes skrivbord på dropp och mystiska 
injektioner och ultraljud och röntgen och 
blodprover och gud vet allt. Vilket trauma. Men nu 
är jag frisk och kry som aldrig förr och det enda 
matte och kollegorna kunde hitta var att mina 
lymfkörtlar runt tarmen var superstora. ”Tecken på 
infektion”, de verkar inte så skickliga, så illa som 
jag mådde borde de väl ha hittat nåt mer? Fast de 
fick mig ju frisk, i och för sig, och det är väl det 
viktigaste. Och dropp är guld värt när man inte kan 
få i sig en droppe vatten och bara ligger och skakar. 
Och kramplösande, smärtstillande medicin är guld 
värt när magen värker och drar ihop sig så att man 
stönar. 
 
När jag var frisk igen kom chockbeskedet: Jag 
skulle bli storebror! Matte hade åkt till England och 
träffat en tre veckor gammal airedalevalp och 
såklart skulle den flytta hem till oss. Plötsligt ska 
man hålla ordning på och beskydda och vara 
allmänt besvärad av en liten bäbis. Eller liten och 
liten, hon väger redan fyra kilo mer än mig, fyra 
månader gammal! Tanken är tydligen att hon ska 
bli lika stor som min gamla kompis, Ninni, som ju 
också var en airedaleterrier. Ninni är mormors mor 
åt den här nya typen, Sookie. 
 
Tur att jag är ansvarsfull och klok, hur skulle det gå 
annars? Detta är ingen retorisk fråga, svaret är: Åt 
fanders – det är hur det skulle gå! Dag två larmade 
jag högt och ihärdigt, ja jag faktiskt skrek allt vad 
jag kunde, och som tur var fick jag mattes 
uppmärksamhet. Hennes super-spejsade 
mobiltelefon som hon köpt veckan innan för dyra 
pengar var i valpens mun och på väg från soffbordet 
till gud vet vart. Puh! Det var min första insats, och 
sedan dess har jag larmat för en hel del, hon får inte 
(utöver att plocka saker från bordet) gnaga på 
mattor, skor eller möbler, då blir jag tokig och 
skäller tills matte kommer. När det gäller bärande 
av/gnagande på kläder är jag också ganska noga, 
men jag har sett mellan klorna ett par gånger 
faktiskt, då jag blivit medryckt i leken och kampat 
med Sookie med mattes sockar. 
 
För hon är ganska kul också, trots allt. Vi brottas 
och kampar och busar och det är ju mycket 
praktiskt med en kompis som alltid är tillgänglig, 
även om jag tycker att hon borde åka någon 
annanstans på nätterna. De första nätterna vaktade 
jag sängen med skrik och morr och utfall om hon så 
mycket som stack nosen över kanten. Det gillade  
 
 
 

 
 
 
 
matten inte, så jag fick nöja mig med att morra lite, 
och ska jag vara ärlig så hjälpte ju det också. 
Numera tolererar jag att hon kikar upp i sängen, och 
hon kan väl få ligga där en stund också. Om jag är 
på gott humör. 
 
Nu när jag är storebror och, kan man väl säga, karl i 
huset, så har jag försökt dra in lite pengar. Dra mitt 
strå till stacken. Knega. Jag var med i 
barnprogrammet Bulldogg som sänds i SVT, 
sådana pengar kallas gage, tydligen. Några extra 
grisöron räckte det till i alla fall, och det var faktiskt 
väldigt kul! De filmade mig och intervjuade mig 
och jag visade glatt upp hur roliga och trevliga vi 
strävhåriga foxterrier är! Ni får hålla ögonen öppna, 
vi har inte fått något sändningsdatum än, men 
troligen sänds det någon gång i början av nästa år. 
 
Snart kommer hallonen att vara helt mogna och då 
ska jag ha hallonplockarskola med Sookie, som 
Ninni hade med mig när jag var valp. Och jag 
funderar på att lära henne att simma också, i 
dagsläget är hon helt ointresserad men jag ska nog 
kunna locka ner henne i vattnet snart. Matte säger 
att jag inte är särkilt bra på att simma och att det 
skulle gå bättre om jag använde bakbenen också när 
jag simmar. Men nog tycker jag det verkar funka 
med bara framtassarna, jag vevar supersnabbt med 
dem istället. Fast lite vingligt går det kanske. 
 
Vi får väl se vad jag mer kan lära henne, hittills 
artar hon sig ganska bra, min lilla/stora skyddsling. 
 

Tass och nos, Watson.  

 

 

 

 

      

  

                    Watson & Sookie 
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LUDDE– FUNDERAR UNDER EKEN

Vem jag är – jo jag kallas Ludde och föddes i Småland hos Jig´s Kennel den 30 mars 2009 nära 

Hovmantorp i Småland.  På Jig´s Kennel får alla valpar namn efter ballerinor och dansare - men så 

hamnade jag hos en Husse som var äkta smålänning och som sådan har han svårt för att säga ”R” så då 

fick jag det till synes vardagliga namnet Ludde – men det är efter en stor man, som även kallades 

Satchmo, kanske mera känd som Louis Armstrong – Husse har ett stort jazz intresse.  Husse o Matte 

kallar mig alltså Ludde  – fast egentligen står det i registreringsbeviset att  jag heter Rudolf Nurejev, efter 

en rysk dansör som charmade västerlandets kvinnor under 60 o 70 talet – på nätet kan man läsa om 

honom –  

Rudolf Hametovitj Nurejev, född 17 mars 1938 nära Irkutsk, dåvarande  Sovjetunionen, död 6 

januari 1993 i Paris,Frankrike, var en sovjetisk balettdansör. Nurejev föddes i en järnvägsvagn nära Irkutsk som son 

till en politisk kommissarie  av  tatariskt  ursprung.  Han fick sin utbildning vid balettskolan i Leningrad för Aleksandr 

Pusjkin och var solodansör vid Kirovbaletten. Nurejev hoppade av till väst på Le Bourget-flygplatsen den 17 

juni 1961. Han blev därefter en framstående dansör vid Royal Ballet i London, där hans främsta danspartner under 

flera år var den brittiska ballerinan Margot Fonteyn. Han blev 1983 balettchef för Parisoperans balett. Vid flera 

tillfällen medverkade Nurejev också på film, främst i amerikanska produktioner. Nurejev avled i AIDS 1993. 

Hans homosexualitet hade fram till dess inte varit offentlig. 

I ett av Sveriges Radios ”Sommarpratar” program var Anneli Alhanko värd. Hon är en av få i världen med 

titeln Prima Ballerina Assoluta. Hon berättade att när Nurejev for runt i Europa och uppträdde hade han 

alltid kassar som han bar med sig där han förvarade alla sina pengar. Anneli hade samma promotor, som 

Nurejev så hon borde veta. Tänk va jobbigt – men nu finns det små plast kort som man kan ha i 

plånboken och betala med – tänk att slippa släpa på alla sina pengar – men det kan vara svårt att 

komma ihåg koden säger Husse ofta. 

I sommar har jag varit på resa två ggr – först besökte jag Höga kusten och for över en stor fin bro och jag 

besökte också Wästerlunds vid Sandöbron i Lunde – där har man under åren haft besök av mängder 

prominenta personer. Konditoriets gästbok talar sitt tydliga språk och innehåller en uppsjö av namn på 

alltifrån kungligheter och internationella artister till personer som min Husse och Matte – alltså ganska 

vanliga. På en vägg hade de satt upp ett axplock av bilder ur sin Gästbok– Cafeet är K märkt och bland  

bilderna med  autografer syntes  Golden Gate Kvartetten, Gustav Håkansson – mer känd som Stålfarfar- 

han brukade cykla Sverigeloppet på vanlig cykel – från Haparanda till Ystad, Wilhelm Moberg  och 

många andra. En del så gamla att bara min Husse kommer ihåg vilka de var.   
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Husse berättade, när han såg bilderna på Golden Gate Kvartetten, att de var de första svarta människor 

han sett i verkligenheten – när han var 6 år följde han efter dom in i en skoaffär i sin hemstad och glodde 

storögt på dem - tänk Er själv svarta människor i Småland och på den tiden,  men nuförtiden bor det  t o 

m skåningar i Småland har jag hört – det blir ju roligare när man samsas så, eller hur.  

Jag är ju en strävhårig foxterrier – men det är inte alla som känner igen den rasen – en ”tant” stannade 

upp en dag, när jag var ute och gick i Stockholm och ropade ” titta en  Foxtrot” när hon såg mig  – ja nog 

kan jag dansa men kalla mig foxtrot det är väl ändå att .................. ja nog om detta,  men många kommer 

fram och pratar med Husse om att de hade en sådan som jag när de var små eller för många år sedan 

och tycks undra - var blev alla sådana av – de är ju inte så vanliga nuförtiden. Nej just de vi är ganska 

unika och trevliga vi strävhåriga Foxterriers. 

På kaffet hittade Husse ”Hundarnas kokbok - med recept från slott till koja ” skriven av Torsten Blomquist. 

Boken är en veterinärbesiktigad receptsamling som utan pekpinnar beskriver, inspirerar och bejakar den 

sköna hundkosten. Alla recepten skall vara provlagade av författaren själv i eget kök.  Där finns recept på 

Beanes a´la Wilma, Bergströms blandning eller varför inte Prins Carl Philips vilda korvsmet.  Boken kan 

köpas på nätets bokaffärer. Något för dem som bara bjuder på torrfoder till sin hund. 

Vi bodde i Ullånger hos Mattes bror och Matte hjälpte till att måla sin brors hus medan Husse stod i köket 

och svarade för maten – det var varmt så det blev jordgubbar och vatten som ”elva kaffe” och sedan en 

tidig middag med grillat kött – och det blev över lite godis till mig med. När huset var färdig målat blev det 

en bilresa  - lång – lång – varm – varm – ända från Höga Kusten ner till Sörmland – motorväg med 

många bilar och mycket surrande – sövande. 

Hemma igen å va skönt under eken att sitta och filosofera och se korna gå förbi och skälla på fåglar som 

retas med mig. 

Och så till Cindy igen  – som skall göra mig fin till en utställningen på Gotland i augusti – denna gången 

var jag ordentligt kammad så Husse o Matte fick en guldstjärna av Cindy för att de skött sig så bra - tänk 

va glada dom blev för det. Cindy gjorde mig nästan naken – jag kom ut och såg ut som en babian i 

stjärten – den som vill bli fin får lida pin sa Husse och skrattade glatt. 

Den andra resan  var till Ludvika – och där bodde vi i en gammal färghandlares hus vid sjön Haggen. 

Ludvika ligger i södra Dalarna – mycket vacker natur med lövskogar och många sjöar. Men resan var 

ganska lång – dock inte så lång som till Höga kusten – sov gjorde jag nästan hela tiden – det var skönt. 

Strax utanför Ludvika fanns ett Musteri där man gjorde Vinbärsaft , det var väldigt gott tyckte Husse så 

han köpte många flaskor – på hemvägen for vi förbi vinbärsodlingarna som var väldigt stora på sina håll, 

flera hundra buskar – vinbären skördade man med en maskin som skakade av bären från buskarna – på 

samma sätt som man gör på kontinenten när man skördar druvor. Sedan for vi och såg på fäbodar och 

där fanns flera kor som gick lösa –de var ilskna korna i Dalarna tyckte jag - inte alls så snälla som på ön. 

 

Det är lugnare under eken hemma tycker husse Staffan och Ludde 
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HIMLA TUR ATT MAN STANNADE I LAND 
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