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FRÅN TRIMKNIV TILL ORDFÖRANDE! 
 
 
En vacker mars morgon satte jag mig på tåget till Malmö för att besöka Malmöutställ-
ningen. 0ch inhandla en ny trimkniv och samtidigt kunde jag titta på strävhårs be döm-
ningen, tyvärr bara 4 hundar anmälda. Det kändes konstigt att gå in på en utställning 
efter jag vet inte exakt hur många år sedan jag var på en inomhus utställning, men det 
väckte en del minnen inom en. Oj oj så många nya människor det har kommit till och 
det var inte många man kände igen eller som kände igen mig. När jag hade fått min nya 
trimkniv drog jag till ringen efter en stärkande kopp kaffe och där såg man Agneta som 
inte hade ändrat sig överhuvudtaget sen jag såg henne senast och det samma var det 
med Zoltan, det samma var det inte med gamla uppfödare och utställare av andra raser.  
Så det måste vara så att har man en Strävhårig Foxterrier åldras man inte!!!!   
Nåväl enligt kennelklubben skulle det ta 12 minuter att få se dessa fyra hundar i ringen 
och det var ju trevligt men det hade varit intressantare med 12 hundar. Efter några tim-
mar åkte jag hem utan att konka på hundburar och trimbord och det kändes skönt. 
Riiiiiiiiiiiiiiing !!!! Söndag morgon och vem är uppe så tidigt när man kan ta det lugnt, jo 
en man från Staffanstorp, inga namn. Vi fick en lång pratstund och så kom frågan som 
fick mig att känna både överraskad och hedrad av att få: Vill du bli vår nya ordförande? 
Nu hade man inte lämnat föreningslivet då man varit involverad i hockey föreningar, 
man kan kanske inte släppa det livet. Nu gick det några veckor innan jag bestämde mig 
för att tacka jag. 
Det kändes rätt när jag nu inte är aktiv uppfödare eller utställare.  
Nu var det tid att sätta sig in i hundvärlden igen och framförallt våra strävhår och där är 
jag nu. 
Mer kommer från mina pekfingrar. 
 
Jag måste tacka Agneta för sin insats för vår klubb under åren som ordförande! 
Vi får inte heller glömma Renée för det jobb hon lagt ner för vår klubb! 
 
Nu närmar vi oss JULEN och jag hoppas alla får vad man har önskat sig och då tänker 
jag på våra små stora vänner. 
 

 
 
 

 

God Jul och Gott Nytt År 
 

Önskar 
 

Peter 
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9 Uppfödare samlades på Vilsta Sportcenter i Eskilstuna för att under 2 dagar revidera RASRASRASRAS (rasanpassad 
avelsstrategi) och gå igenom hälsoenkäten angående vår ras hälsa och skadestatestik. Vi diskuterade 
försäkringsbolagens höga priser och att foxterrierna har åkt upp i en högre försäkringklass 4. Detta beror på 
att vår ras har en så liten population, så att ett flertal kastreringar eller kejsarsnitt gör att skadestatestiken 
går upp. Kanske en RASKLUBBSRABATT kunde sänka premien på försäkringen? Något som borde 
undersökas. Det finns stora skillnader mellan försäkringsbolagen villighet att ersätta djurägaren vid skada. 
Några hade haft problem med att en del bolag inte betalar ut pengar vid skada. Det diskuterades även att 
kastrering av hanhundar ökat, nästan som en modeföreteelse, framförallt i Stockholm. En del hunddagis tar 
inte emot hanhundar som inte är kastrerade. Många veterinärer råder djurägarna att kastrera sin hanhund, 
”så att den blir mindre aggressiv” men detta är något som vi i rasen är absolut emot, då det inte alls är 
lösningen på en aggressiv hund. Sjukdomsbilden som vi har i rasen, allergi, Leg Perthes, patella är väldigt 
liten, så vi konstaterade att rasen håller sig frisk o sund. Men eftersom den strävhåriga foxterriern är en livlig 
hund med mycket energi, så är det är bitskador och rena olyckhändelser som gör att det blir så höga premier.  

 Vi hade även ett mycket intressant och givande föreläsning av Elisabeth Rhodin, som är medlem i SKK:s 
avelskommitté och som är uppfödare sedan 40 år tillbaka och även exteriördomare. Hon ställde frågan: 
Varför har rasen minskat de senaste 15 åren? Det kan bl.a. bero på konkurens av Jack Russel terrier som inte 
kräver lika mycket pälsvård. Även det stora antalet blandrasvalpar som säljs billigare än rasrena valpar har 
betydelse. Och de uppfödare som är aktiva idag tar inte heller så många valpkullar. 
Med en så liten population är det viktigt att bredda avelsbasen och att uppfödarna samarbetar så mycket 
som möjligt. Att överanvända enskild avelshane s.k. matadoravel är inte önskvärt. Hon föreslog samarbete 
med t.ex. uppfödare utomlands och ta in nytt avelsmaterial som är obesläktad med våra hundar . Att 
använda en kullbror till en bra avelshane är också något att tänka på!  
Alla fick sig en tankeställare när Elisabeth berättade att sättet att befästa sin typ vid avel, är att para hane 
och tik som är så typlika som möjligt, och med en inavelsgrad på 0 %, 0 %, 0 %, 0 %, kusin-parning 6,25% var inget hon 
rekommenderade.  
 Vill vi förändra rasen så att den passar oss? Vill vi ta bort egenskaper och temperament så den passar oss, 
som vi lever idag? Var frågor som även kom upp för diskussion. På 40–50-talet var rasen känd som ”en som 
hängde i byxbenen på brevbäraren”. Den användes då som gryt och jakthund Men så är det inte idag. 
Strävhåret är numera en trevlig sällskapshund och så gott som alla valpar säljs som familjehund. 

Att Rasklubben är viktig, tyckte alla uppfödare, den är vårt ansikte utåt. Hemsidan är också ett viktigt forum, 
och att finnas på Face-book är något som kom upp som förslag, Vi kom fram till att vi måste bli bättre på att 
marknadsföra oss, och att ta hand om våra nya yngre uppfödare och våra valpköpare!  

 

 Efter hela dagen i konferensrummet intog vi en underbart god middag i restaurangen och pratade till långt in 
på kvällen om våra hundar.  

 

Vi som var där var: Lillemor Blanc Gunilla Thörne 
  Lena Lundström Eva Welander 
  Evalotta Kovacic Agneta Broberg 
  Agneta Åström Maud Linde-Ring 
            och vid pennan: Pia Rydberg  

 



KLUBBENS VERKSAMHETSPLAN  2010-2011 
 

VÅRA MÅL. 

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

 

Det har diskuterats i Föreningskommittén & på avelsmöten hur klubbarna bör fatta beslut om avelsfrågor i 
föreningsteknisk mening. I stadgarna står det att det är styrelsens ansvar att hantera avelsfrågorna. 
Avelsfrågor som RAS och hälsoprogram behöver alltså inte vara årsmötesfrågor utan kan hanteras av 
styrelsen. 
Avelsfrågornas karaktär med särskild betoning på långsiktighet och förankring bland medlemmarna kan göra 
dem olämpliga att motioneras om och avgöras på årsmöten, i synnerhet om dessa är dåligt besökta. Styrelsen 
blir också låst av årsmötesbeslut, som inte kan hanteras och ändras med mindre än att ett nytt årsmötesbeslut 
fattas vid ett ordinarie eller extra årsmöte. Vår klubb kommer att följa dessa rekommendationer. 
 
Hur avelsarbetet har bedrivits och skall bedrivas finns beskrivet i verksamhetsrapport respektive 
verksamhetsplan och dessa kan medlemmarna ta ställning till vid årsmötet. Föreningskommitténs 
rekommendation är att gärna diskutera arbetet med Ras och eventuella hälsoprogram på årsmötet, men att låta 
styrelsen fatta det formella besluten. Vi kommer att även följa dessa rekommendationer. 
 
Vår avelskommitté har arbetat efter dessa rekommendationer inför uppfödarträffen 2010 och styrelsen har 
efter genomläsning gjort små förändringar och sedan fastlagt de reviderade ATT-satserna och RAS. 
 
I vår avelskommitté ingår 3 uppfödare av rasen. 
 
       
Lillemor Blanc (sammankallande) 
Agneta Åström 
Mia Övernäs 
 
 



UTSTÄLLNINGSRESULTAT 
 
SKK INT. ÖSTERBYBRUK 29/5                                                Domare Tino Pehar   KR 
Delt. 1+1 
BH Travella Silverstar                                                                     Cert, Cacib, Bim 
BT Starring Freja                                                                             Cert, Cacib, B 
 
SKK INT. KÖPING 25/7                                                               Domare: Petter Steen  NO 
Delt. 3+1 
BH CH Crispy Legacy                                                                     Cacib, Bir, Grupp 4 
II BH Mercury Fox Marley and Me                                                 Cert 
III BH Ferrostar Don Corleone                                                         Ck 
 
SKK INT. SVENSTAVIK 8/8                                                                Domare: Iversen Per Per, NO 
Delt.2+1 
BH CH Foxtan’s Jackpot at Crispy                                                  Cacib, Bir 
II BH Crowfox Black Magic                                                            Cert 
BT CH Crowfox Black Pearl                                                            Cacib, Bim 
 
SV. TEK. SKELLEFTEÅ 
SKK ASKERSUND 15/8                                                                Domare: Liselotte Johansson 
Delt. 1+2 
BH CH Crispy Legacy                                                                      Cacib, Bir, Grupp 1, Bis –reserv 
BT CH Henny VD Schönen Bergen                                                 Cacib, Bim 
II BT Logica Messenger                                                                    Cert, Championat 

 
 

CHAMPIONGALLERIET GRATULERAR 

 
SUCH LOGICA MESSENGER S58111/2008 f. 20080814 

U. CH Jupiter   E. CH Logica Attitude 
Äg. & uppf. Eva Welander 

 
 
 

 
 

 



SKK NAT. NORRKÖPING 22/8                                                   Domare: Annika Ulltveit Moe, NO 
Delt. 2+1 
BH CH Crispy Legacy                                                                      Bir, Grupp 1, Bis 3 
II BH Ferrostar Don Corleone                                                          Cert 
    
 
SKK NAT.  GOTLAND 28/8                                                          Domare: Ann Rode 
Delt. 1+2    
BH CH Starring Bing                                                                       Cert, SE championat, Bir 
BT Jig’s Maya Plesetskaja                                                                Cert, Bim 
II BT CH Mixfox Salvina                                                                 Ck 
 
SKK INT. GOTLAND 29/8                                                           Domare: Gertrud Hagström   
Delt. 1+2 
BH CH Starring Bing                                                                       Cacib, Bir 
BT Jig’s Maya Plesetskaja                                                               Cert, Cacib, Bim 
II BT CH Mixfox Salvina                                                                Ck   
 
SKK INT. SOFIERO  /9                                                                Domare: John Hartigan, UK 
Delt. 2+2 BH CH Crispy Legacy                                                     Cacib, Bir, Grupp 1, Bis 
IIBH Foxtan’s The King                                                                  Cert 
BT Cripy Peppermint                                                                       Cert, Cacib, Bim 
II BT Foxtan’s Gossip Girl                                                               Ck, R-Cacib 
 
SV.TEK BJUV  /9 
SV.TEK. STRÄNGNÄS                                                                 Domare: 
Delt. 1+1 
BH CH Crispy Legacy                                                                      Bir, Bis 
BT Snowfly’s Telepatic Roughet                                                      Cert, Bim 
 
SKK INT. SUNDSVALL                                                                Domare: Liselotte Johansson 
Delt. 7+5 
BH CH Crispy Legacy                                                                       Cacib, Bir, Grupp !, Bis 2 
II BH Goldfighters Gregory                                                               Cert 
III BH Crowfox Black Magic                                                             Ck 
IV BH Foxtan’s Macig Wind                                                             Ck 
BT Skrim Drim Nasha Russia                                                            Cert, Cacib, Bim 
II BT  Piera VD Bismarckuelle                                                          Ck, R-cacib 
III BT Crowfox Black Pearl                                                               Ck 
IV BT Snowfly’s Telepatic Roughet                                                  Ck 
 
SKK INT. VÄXJÖ                                                                            Domare:Peter Harsany1 
Delt. 3+2 
BH CH Crispy Legacy                                                                        Cacib. Bir Grupp 1. Bis 4 
II BH Warus VD Sshönen Bergen                                                      Cert, R-Cacib 
III BH Sölringens Tryggve                                                                  Ck 
 
============================================================================== 
 

                                              UTSTÄLLNINGSBOCKAR 



SKJUT INTE PÅ PIANISTEN OM 
KONSERTEN ÄR DÅLIG. 
Ett gammalt talesätt som fortfarande tål att användas med 
tanke på domaren Hans Rosenbergs inlägg i Strävaren nr 3. 
 
Vi som sysslar med hundar och även hundutställningar är 
säkert ett släkte för oss själva. 
Vi utställare, uppfödare och funktionärer, har ett stort ansvar 
för den sport vi själva valt. Hur vi uppför oss präglar inte bara 
stämningen på utställningar, även våra valpköpare påverkas av 
det mesta vi påstår. 
 Som åskådare vid ringside upplever man många intressanta 
beteenden. Många har roligt pratar med varandra, utbyter 
åsikter, diskuterar trimningar och avel m m. oftast går allt efter 
ritningarna. ”Rätt hund” vinner cert, cacib blir BIR eller BIM. 
 
När man deltagit på utställningar under en tid ser man att det 
hela tiden bildas olika kotterier. Nybörjare kan känna 
olustkänsla, känna sig utanfö som en valpköpare uttryckte: 
 ” Det verkar som resultaten skulle kunna påverka 
världsfreden”!  Jag har varit med om utställare som totalt 
tappat fattningen och diskussionens vågor går höga efter 
bedömningen. Någon utställare har gett sig på sina 
medtävlare, andra ifrågasätter domarens kompetens eller 
skäller ut ringsekreteraren. Det kan t o m. kännas så 
obehagligt att någon inte ställer ut sin hund mer. Detta är 
naturligtvis jättetråkigt. Här gäller att alla vi uppfödare och 
utställare skärper oss! 
 
Man kan ju låta bli att ställa ut för en domare, om 
vederbörande är så usel. Men påverka inte era valpköpare. Det 
händer att nya utställare högt och ljudligt uttalar, ”Att den 
domaren ställer jag inte ut för”. Vid förfrågan framkommer 
ofta att valpköpare aldrig ställt ut för domaren ifråga och 
bildat en egen uppfattning! 
 
Våra svenska och föralldel också våra nordiska  
exteriördomare är kompetenta med goda förkunskaper och 
utbildningen är likartad. Vidareutbildning pågår regelbundet 
med tex. domarkonferenser för att uppdatera och 
kvalitetssäkra raskunskap. Däremot kan man förvånas över att 
i vissa länder räcker det att man en gång ägt en terrierras för 
att bli auktoriserad terrierdomare! I andra länder kan man bli 
allrounddomare på 400 raser trots att man inte ens har sett 
hälften av dem i verkligheten! Det är de domarna vi allt mer 
numera råkar ut för. 
Hur skall utomnordiska domare kvalitetssäkras? 
Med den frågan går SKK nu ut med en enkät till 
Länsklubbarna som arrangerar våra Nat.- och Int. 
utställningar, till skillnad från övriga nordiska länder där 
landets kennelklubbar sköter tillsättning av domare. 
Tanken med enkäten är att försöka samordna länsklubbarnas 
erfarenhet och bistå för att hitta en norm som länsklubbarnas 
utställningsansvariga ska kunna luta sig mot. 
 
Detta med hundutställning skall vara roligt, och är för det 
mesta det också. Vi vet att när vi anmäler till en utställning så 
är vi villiga att underkasta oss de regler som gäller. Sporten 
går trots allt ut på subjektiv bedömning, domaren dömer efter 
sitt eget huvud. Alla har vi väl ändå någon gång upplevt att 
”underverkens tid inte är förbi”. Har man igen lott så är man 
inte med i dragningen brukar jag intala mig. 
VÄL MÖTT I RINGARNA    
   LILLEMOR 

CENTRALSTYRELSEN 8-9 
SEPTEMBER. 
Remissvar  från länsklubbarna angående 
kvalitetssäkringav utomnordiska domare. 
 
Av länsklubbarnas svar kunde CS konstatera att det absolut 
vanligaste förfaringssättet bland klubbarna att använda sig av 
vid inbjudan av utomnordiska domare är: personliga 
rekommendationer inom styrelsen/utställningskommittén, 
samt personliga rekommendationer från andra klubbar och 
från personer utanför den egna länsklubben. 
 
Det formulär som tidigare utarbetats av SKK, ”questionnair”, 
har inte funnit något direkt stöd hos FCI, som istället indirekt 
uppmuntrar till ”svarta listor” (!) över domare som vid sina 
uppdrag i Sverige visat otillräcklig kompetens i sin 
bedömning, eller på annat sätt åsamkat arrangörer problem. 
 
CS tar avstånd från sådant förfarande och enades om att föra 
frågan om hur kvalitetssäkringen bäst kan genomföras vidare 
till kommande länsklubbskonferens i Visby okt. 2010. 
   LILLEMOR 
 

REGISTRERING AV DÖDSFALL 
 
Registrering av dödsfall och dödsorsak hos hund (som 
underlag till avelsurval); Åke Hedhammar framlade för CS ett 
intressant förslag till dödsfallsregistrering av hund, naturligtvis 
med djurägarens samtycke. Rutiner kan införas hos 
veterinärkliniker och djursjukhus så att man online sände 
uppgifter till SKK om t.ex. hundens ålder och diagnos. Här 
kan skapas en unik möjlighet till forskning om 
dödsfall/frekvens och ärftlighet för olika sjukdomstillstånd hos 
olika raser. 
CS gav Ulf Uddman och Åke Hedhammar i uppgift att, i ett 
första skede, kontakta Svensk Djursjukvård, som är ägare av 
det diagnosprogram vilket de flesta veterinärkliniker i dag 
använder, för att diskutera förslaget. 
   LILLEMOR 
 

VARFÖR KASTRERAS ALLT 
FLER HUNDAR? 
Det har blivit allt vanligare att hundägare kastrerar sina 
hundar. Det har blivit en trend! Numera förekommer det att 
hunddagis kräver att hunden är kastrerad. Brukshundsklubbar 
kan rekommendera medlemmar att kastrera hundar om de inte 
används i avel. Man kan även se veterinärkliniker erbjuda 
kastrering till extrapris! SKK anser att det finns risker med så 
slentrianmässig inställning till ett förhållandevis stort ingrepp. 
Dels för den enskilde hunden men framförallt sett ur ett större 
perspektiv. Det får inte bli symtombehandling som döljer 
såväl dålig uppfostran, dressyr och dålig avel!  
SKK efterlyser därför forskning där fördelar som nackdelar 
med kastrering redovisar och diskuteras. 
Avsikten är att samla fakta för att kunna informera och ge råd. 
Alla raser har sin egenart och det måste bevaras. 
(Nu hurrar redaktören! Alla som känner mig vet att jag är 

motståndare till kastration, såvida det inte finns risk för 

sjukliga förändringar).  LILLEMOR 

 
 
 



FRÅGE- DEBATT & SKRIVAR 
LÅDAN……. 
i  Strävaren är  alltid öppen för  ALLA. 
 
Skicka gärna ett mail kenneljigs@hotmail.com eller skriv ett 
brev till redaktören om ni har något på hjärtat 
 Kan inte jag svara tar jag hjälp av expertis. 
 
Vill ni publicera er går det utmärkt. Skriv då ett Word-
dokument inte PDF filer. Skicka bilder separat. 
 
Ni kan kan skriva om allt mellan himmel och jord när det 
gäller era vovvar och klubbens väl och ve. 
 
Alla bidrag mottages tacksamt av er REDAKTÖR. 
 
 

KASSÖRENS RADER 
 
Jaha, nu var det dags igen för medlemsavgiften. 
Den är även detta år oförändrad 225 :- och medlemskap för 
övriga familjemedlemmar 25:- per person. 
Avgiften sätts in på klubbens plusgirokonto 465692-2. 
Inbetalningskort finns i år tryckt i denna tidning. 
 
Glöm inte att fylla i namn och adress och gärna mailadress  
om ni har sådan, det är så svårt att lokalisera anonyma 
inbetalningar.  
Betala snarast så att det inte blir bortglömt och vi måste skicka 
ut påminnelser. I slutet av februari går vi igenom 
medlemsförteckningen och rensar ut alla obetalda inför 
utskicket av Strävaren nr. 1. 
   
Oj, så sträng jag låter, men vi vill gärna ha kvar alla våra 
medlemmar och träffa dem vid lika aktiviteter och 
utställningar. 
 
HÄLSAR ER KASSÖR 
 
KRISTINA 
 

SKÄNKTA MEDLEMSKAP 
 
FRÅN              TILL 
Ann hjort Johansson      Ari Vilppula, Karjaa Finland 
Kennel Snowfly’s          Ingalill Edin, Sundsvall 
 
Christina Larsson          Liisa Liimataminen, Vällingby 
Kennel kincolny            Annika Göransson, Skänninge 
              Barbro Samuelsson, Billdal 
              Magnus Lindgren, Falun 
 
Det finns även ett antal nya medlemmar som hittat in i 
klubben på egen hand. 
Styrelsen önskar alla nya klubbmedlemmar välkomna och 
hopps att vi skall träffas vid kommande Strävhårsevenemang. 
 
LYCKA TILL MED ERA STRÄVISAR!  
 
 
 
 
 
 
 

AVELSKOMMITTÉN 
INFORMERAR 
 
Sista helgen i okt. satte vi oss tillsammans med några av våra 
uppfödare och arbetade med att revidera vårt RAS- 
kompendium och våra ATT-SATSER.  
Det har nu gått 7-år sedan vi startade arbetet att beskriva vår 
ras ursprung, typ utveckling, mentalitet och hälsoläge. 
Vi har haft 3 uppfödarmöten med föredrag av olika slag. 
Anatomi, fertilitet och avelsarbete och nu sist en övergripande 
avelsstrategi med Elisabeth Rhodin som på ett utomordentligt 
sätt vägledde oss i vår revidering av rasanpassad strategi för 
Strävhåret.  
 
Vi har förenklat utformningen så att våra Att-satser och RAS 
bättre harmonierar med rasens lilla population. Styrelsen har 
nu dokumenten för genomläsning och tar sedan beslut. Hela 
dokumentet som ni efter hand har kunnat läsa om i Strävarens 
olika nr. skickas sedan till Terrierklubbens avelsråd för 
genomläsning och godkännande för att slutligen också 
godkännas av SKKs avelsråd. 
 
Det var som alla förstår en helg i Stävhårig Foxterriers tecken. 
Vi diskuterade bl.a. vår valphänvisning där vi gjorde en 
radikal förändring. 
Numera kommer vi inte kräva någon meritering av 
föräldradjuren av våra medlemmar, eftersom de allra flesta är 
meriterade. 
Varför? Vi behöver bredda användningen av avelsdjur, vi har 
en liten population och vi måste hålla nere inavels %. 
Vi rekommenderar uppfödarna att ligga under 3,5% då får 
man valpförmedling gratis. Ligger man över tar klubben ut en 
avgift på 300 kr. SKKs rekommendationer är att inte ligga 
över 6,25 % (kusinparning) vilket vi hoppas våra uppfödare 
respekterar. Vi rekommenderar också uppfödarna att inte 
överanvända någon hane. I Valphänvisningen kommer i 
fortsättningen inavels % på kullarna stå med. I 
valphänvisningen kommer också en länk ligga till RAS som 
förklaring till  inavel %.  
När det gäller MH tester har vi varit dåliga. Vi kommer nu att 
avvakta SKKs framtagning av MH Light en avelsprofil som 
skulle kunna passa vår ras. 
 
Vidare kan vi konstatera att vår ras är fortsatt frisk och sund. 
Vi kommer att undersöka om vi hos försäkringsbolaget 
Sveland kan få en klubbrabatt för våra medlemmar och vi 
kommer att göra en hemsida på Facebook om den Strävhåriga 
Foxterriern, med länk till klubbens hemsida. Den kommer att 
stå under bevakning av ett par styrelsemedlemmar så inga 
oegentligheter förekommer. 
   Lillemor 

                      

 
 
 



AKTIVITETSDAG I GRÄNNA  
 

 
På söndagen sken solen upp och hjälpte till att göra vår dag till en oförglömlig aktivitetsdag. 

Handledarna visade oss alla, på ett entusiastiskt och proffsigt sätt, hur vi skulle ”klicka”in 

våra hundar med hjälp av prinskorv. Får man hunden ”inklickad” är det ett bra hjälpmedel att 

använda i vardagslydnad och lek. 

Spår och sök prövades på av många. De flesta hundar älskar denna lek, då de får använda 

huvudet och all sin foxterrierenergi.  

Att få pröva på agility blev också en aha-upplevelse för många. Tack snälla Lena och Stefan 

för att ni höll i denna aktivitet. 

Vi hade ett trimtält som var välbesökt. Där gavs råd och hjälp till alla som kom dit. En man 

fick hjälp med att rätta till ett fult trimmat huvud på sin fox. Han presentade mig med en 

egentillverkad smidesljusstake. Tack än en gång, jag blev så överraskad och glad. Snälla ring 

mig, Maud, Solringens kennel.  

Alla tyckte maten var god och rikligt tilltagen, fm. kaffe och em. kaffe med bullar. Inte heller 

var det svårt att få hjälp i mattältet. Tack Annikas mamma!  

Det var roligt att prata med alla trevliga hundägare som kom denna soliga dag. Och jag tror att 

vi alla ser fram emot att nästa år få träffas på en liknande aktivitetsdag.  

 

Pia och Maud. 
 

vid pennan Maud. 

 

 
 

EN STILLA AKTIVITET ENBART FÖR HERRAR! 

 



RESULTATLISTA GRÄNNA 
VUXNA HUNDAR 7+10 

VALPAR 4-6 MÅN. 1+0  6-9 MÅN.1+2 

 
VALPAR 4-6 MÅN.: 

HANAR: 
1.Läckerbiten’s Crescendo 1 hp Bästa valp I 
 
VALPAR 6-9 MÅN.: 

HANAR: 
1.Solringens Tryggve 1 hp 
 
TIKAR: 
1 .Crispy Up to Date 1 hp bästa valp II, Bis valp 
2. Foxtan’s Miracle 2 
 
JUNIORKLASS HANAR: 

1. Foxtan’s The King 1 hp,  III BH  Bim junior 
2. Ferrostar Corleone 1. 2 
 
UNGHUNDSKLASS HANAR: 

1. Mercury Fox Marley and Me 1 hp, II BH, Bästa 
unghund 
 
CHAMPIONKLASS HANAR: 

1.Ch Crispy Legacy 1 hp, I BH, Bis 
2. Ch Crispy Galaxy 2 hp. IV BH 
3. Ch Läckerbiten’s Moneymaker 3 hp, R-BH 
4. Ch Jollyfox First in Line 4 hp 
 
BÄSTA HANHUNDSKLASS 

I BH Ch Crispy Legacy 
II BH Mercury Fox Marley and Me 
III BH Foxtan’s The King 
IV BH Ch Crispy Galaxy 
V BH Ch Läckerbiten’s Moneymaker 
 
 
 
 

 
  
                  REGNAKTIVITET 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 
JUNIORKLASS TIKAR: 

1. Foxtan’s Angel Toutch 1 hp, IV BT Bästa junior 
2. Ferrostar Dolce Donna 2 
3. Ferrostar Prima Donna 3 
 
UNGHUNDSKLAS TIKAR: 

1. Jollyfox Still in Line 1 hp, III BT Bim bästa unghund 
2. Läckerbiten’s Tosca 2  
 
ÖPPENKLASS TIKAR: 

1. Foxtan’s Gossip Girl 1 hp I BT, Bim 
2.Crispy Peppermint 2 hp, II BT 
 
CHAMPIONKLASS TIKAR: 

1. Ch Läckerbiten,s Crystal Clear 1 hp, R-BT 
2. Ch Jollyfox Hold the Line 2 hp 
 
VETERANKLASS TIKAR: 

1.Ch Läckerbiten’s Pandora 1hp Bästa veteran 
 
BÄSTA TIKKLASS: 

I BT Foxtan’s Gossip Girl 
II BT Crispy Peppermint 
III BT Jollyfox Still in Line 
IV BT Foxtan’s Angel Toutch 
V CH Läckerbiten’s Crystal Clear 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   KANTARELLSÖK 



BEDÖMNINGSKLASS: 
HANAR: 
NR. 1 Jig’s I can Jive S39410/2007 F. 20070503 

Nice head, nice dark  eyes, good coat, goad tailset, well boned, 

moves well behind. 1 plac 

 

TIKAR: 
Nr. 2 CH Läckerbiten’s Columbine S18444/2004 F. 20040122 

Nice head, beautiful eyes, nice ears, good shoulders, tail bang 

on top. Good angulations behind, coat could be a bit better, 

moves well behind, moves a bit wide in front.  1 plac 

 
Nr. 3 Tootsie S4683/2003 F. 20030613 

Fine head, good coat, nice ears, good lades and feet, carries a 

little bit to much weight.  2  plac 

 

VALPAR 
VALPKLASS 4-6 MÅN: 
HANAR: 
Nr.4 Läckerbiten’s Crescendo SE 27437/2010 F.20100307 

Beautiful head and ears, nice eyes. Good shoulders, good 

tailset, well angulated behind. Moves alright for his age. 

 1 hp bästa valp I  Bis Bim 

 
TIKAR: 
Nr. 5 deltog ej 

 

VALPKLASS 6-9 MÅN. 
HANAR: 
Nr. 6 Solringens Tryggve SE14650/2010 F. 20091216 

Good coated dog but to short in coat. Plesent head, a little 

upright in shoulder, tailset alright, angulation behind ok., nice 

in front good lades and feet. Moves nice behind could move 

better in front. 1 hp valp II Bim  

 

TIKAR: 
Nr.7 Crispy Up to Date SE13930/2010 F. 20091210 

Beautiful head, nice ears, good front good shoulders, nice 

tailset, good angulation behind. Good coat, good temprament 

nice movment. 1 hp , bästa valp II  Bis valp. 

 

Nr. 8 Foxtan’s Miracle S19565/2010 F. 20100117 

Nice head, a little bit instabel by the ears, nice shoulders, good 

tailset. Good angulation, like a bit better feet. Nice coat, got a 

nice movment  2 

 

Nr. 9 deltog ej 

 

 
              Bir & Bim 6-9 mån. 
 

 

 

 

 

 

 

                
                         Läckerbiten’s Crescendo 

 

                
                      Solringens Tryggve 
 

                    
                            Crispy Up to Date 

 

                   
                                 Foxtan’s Miracle 

 

 



HANAR 
JUNIORKLASS: 
Nr.10 Ferrostar Corleone S59591/2009 F 20090915 

Nice coat, beautiful topline, tail on top, good angulation 

behind, good front. Nice lads and feet, would like to have the 

face a shade longer for his size. Moves a bit close behind, 

moves a bit wide in front. 1,  2 

 

Nr.11 Foxtan’s The King S58263/2009 F.20099826 

Good head and ears, nice eyes. Good in font, nice lads and 

feet, good shoulders. Good tailset. well angulated behind, 

beautiful mover. 1 hp ,  IIIBH 

 

 

UNGHUNDSKLASS: 
Nr.12 Mercury Fox Marley and Me SE21459/2010 F. 

20090501 

Very showy dog, beautiful head and ears, beautiful eyes, nice 

front. Nice topline, good shoulders, tail on top. Beautiful 

tailset, very nice triming job. Nice movment. 1 hp   II BH 

bästa unghund. 

 
CHAMPIONKLASS: 
Nr. 13 Such Crispy Galaxy S42218/2007 F. 20070411 

Short dog, good in front good lades and feet. Good tailset, 

good head, nice eyes, good movment  1 hp, 2, IV BH. 

 

Nr. 14 Int ch Crispy  Legacy  S49746/2007  F. 20070611 

Tremendes head and ears, beautiful eyes, nice front, tail on 

top, well angulated behind. Real good showman. Very nicely 

trimed very nice mover. Good shoulders. 1 hp,  I,  I BH BIS 

 

Nr 15  deltog ej 

 

Nr 16 Such Jollyfox First in Line S59778/2003 F. 20030921 

Nice head and ears, god in front, good lades and feet, good 

tailset. Good angulation behind a bit upright in shoulders for 

me, very nice body, moves alright. 1 hp, 4 

 

 

 Nr 17 Such Läckerbiten’s Moneymaker S53981/2006 F. 

20060713 

Nice head, but coul be a little bit longer for his size, tail on 

top, good angulation behind, a bit upright in shoulders, good 

coat, moves alright. 1 hp, 3,  R-BH 

 

 

                    
         CH Läckerbiten’s Moneymaker 

 
 
 

        

         
                  Ferrostar Corleone 

         
                  Foxtan’s the King     

         
            Mercury Fox Marley and Me 

         
                   CH Crispy Galacy 

         
             CH Jollyfox First in Line 
 
 



TIKAR 
JUNIORKLASS: 
Nr. 18 Ferrostar Dolce Donna S59594/2009 F. 20090915 

Nice head, nice ears and eyes. Upright in shoulders, well ribed 

ribcage, good tailset, good coat. Very difficult to se her 

moments  2 

 

Nr.19 Ferrostar Prima Donna S59595/2009 F. 20090915 

Nice head and ears, nice dark eyes, good front, very good in 

bone, good in shoulders, tail on top. Well behind, cood harsch 

coat. Moves a bit close behind comes a bit wide in front. 3 

 

 
Nr 20 Foxtan’s Angel Toutch S6791/2009 F. 20091103 

Very femenin, nice head and ears, good shoulders, nice short 

body, tail on top. Good angulation behind, good coated. Very     

showy, very nice moments 1 hp ,  IV BT,  Bästa junior 

 

Nr. 21 deltog ej 

 

UNGHUNDSKLASS: 
Nr.22  Jollyfox Still in Line S29201/2009 f. 20090308 

Nice head and ears, good shoulders, nice topline, good tailset, 

good behind, well bodied, nice lades and feet, good 

movments. 

1 hp 1, III BT  bästa unghund BIM 

 

Nr 23 Läckerbiten’s Tosca SS25704/2009 f.20090302 

Nice head. Beatutiful little dark eyes, good front, good lades 

and feet. A bit upright in shoulders, good angulation behind, 

good tailset, nice moments. 1, 2 

 

ÖPPEN KLASS: 
Nr.24 Crispy Peppermint S16739/2009 F. 20081230 

Tremendes head and ears, nice front, good shoulders, good 

tailset, good angulation behind, shows very nice very nice 

mover. 2 hp,  , II BT 

 

Nr. 25 Foxtan’s Gossip Girl S61040/2008 F.20080919 

Beautiful head, good in front, nice lades and feet, nice 

shoulders, short strong body, tail bang on, good angulation, 

behind, nice coated. 1 hp,  I BT BIM 

 

Nr.26 deltog ej 

CHAMPIONKLASS: 
Nr.27 deltog ej 

Nr. 28 deltog ej 

 
Nr. 29 Such Jollyfox Hold the Line S21949/2006 F. 20060124 

Beautiful head and nice ears, upright in shoulders. Good 

angulations behind, good coat, nice lades and feet, good body, 

good moment. 2 hp,  

 

Nr.30 Such Läckerbiten’s Crystal Clear S64724/2005 F. 

 20051007 

Good head and ears, good shoulders, tail bang on top, well 

bodied, nice coat, very nice topline, nice short in back, moves 

good. 1hp  R-BT 

 

VETERANKLASS: 
Nr. 31 Such Läckerbiten’s Pandora S21884/2001 F. 20010317 

In good condition for age, pretty head nice ears, short body, 

well behind, nice coat, well bodied, full of spirit, nice 

movment. 1 hp bästa veteran 

 
 
 

            
    Ferrostar Dolce Donna & Prima Donna 

           
               Foxtan’s Angel Touch 

            
                   Jollyfox Still in Line 

            
                       Crispy Peppermint 

            
               CH Jollyfox Hold the Line 

 

 



UPPFÖDARGRUPPER: 
Kennel Crispy: Deltar med nr. 13, 14, 24 All three 

are of nice types. Beautiful heads and ears, beautiful 

toplines. Very good behind, good trimmed.  

 

 
Bästa uppfödrgrupp Cripy 

 

Kennel Foxtan’s: Deltar med nr. 11, 20, 25 

Good job, nice type of dogs. Nice heads, short 

bodies, good shoulders, nice toplines.  

 

 
II uppfödargrupp Foxtan’s 

 

Kennel Läckerbiten’s: Deltar med nr.17, 23, 30  

Looking nice, need  a lot more attention to 

shoulders, nice heads, nice coats. Well presented 

III uppfödargrupp HP 

 

AVELSGRUPP: 
CH Läckerbiten’s Moneymaker Delt. med 

 nr. 10, 18, 19 

Prodnes nice coats, heads, temprament, movments 

is OK. HP 

 

 
 
 
 
 

FINALTÄVLINGAR: 
 
BIS VALP 4-6: Läckerbiten’s Crecendo 
BISVALP 6-9:  Crispy Up To Date 
BÄSTA VALP: Crispy Up To Date 
BIS JUNIOR:   Foxtan’s Angel Toutch 
BIS UNGHUND: Mercury Marley and Me 
BIS VETERAN: CH Läckerbiten’s Pandora 
BIS UPPFÖDARGRUPP: Kennel Crispy 
BIS AVELSGRUPP: 
CH Läckerbiten’s Moneymaker 
 
    BEST IN SHOW: CH Crispy Legacy 

   
 

      
            Bim nr 4     valpar   Bis nr 7       
 

          
          Bim nr 11     junior     Bis nr20 
 

              
             Bis nr12  unghund  Bim nr 22 



Hushållsnära tjänster 

Våra foxar hänger ju med oss vad vi än sysslar 
med. Till tvättstugan, när vi städar toan, slänger 

sopor mm. Nyfikna iaktar de vad vi gör och inte 
sällan lägger de nosen i blöt. Varför inte låta 

dem hjälpa till på riktigt? Med lite träning 
klarar de mer än man tror!   

Det finns massor med små sysslor en fox kan få som 

”sina” uppgifter hemma. De gillar att vara med på riktigt 

och känna sig nyttiga och duktiga.  

 

Några exempel på uppgifter som passar en fox 
1 Plocka upp tappade föremål och lägga dem i din hand. 

2 Plocka upp sina utspridda leksaker  

3 Leverera tidningen till någon i familjen 

4 Bära hem tidning eller liten påse från affären 

5 Hjälpa till att lägga tvättade strumpor i låda 

6 Hämta någon familjemedlem 

7 Stänga lådor och skåp 

 

Så här tränade vi in ”Stäng lådan” 
Självklart säger man inte nej till lite hjälp hemma så vi 

satte igång att lära Martini stänga lådorna i köket efter 

mig. Därefter fick han lära sig att hämta husse!  

 

Enklast är att jobba  med hjälp av en ”target”, dvs. att 

man lär hunden sätta tassen eller nosen på ett föremål. 

För dessa uppgifter fungerar en POST-it lapp utmärkt. 

Steg1: POST-it lappen placeras på golvet framför 

Martini. Martini blir intresserad och kollar vad är det 

här?- Jag belönar intresset! 

Steg 2: Martini undrar vad jag vill att han ska göra och 

tar med tassen på lappen.- Jag belönar tass på lapp!   

Steg 3:Lappen flyttas till olika ställen och Martini tar 

med tassen på lappen var den än placeras.-Jag belönar 

varje gång. 

Steg 4: Lappen sätts på en öppen låda och Martini tar på 

lappan med tassen. –Jag belönar några gånger, men 

kräver efter ett tag att lådan ska stängas. 

Steg 5: När Martini fattat att han ska ta i så att lådan 

stängs lägger jag på kommandot -Stäng lådan!  

Steg 6: Slutligen tas lappen bort och martini stänger 

lådan när jag säger –Stäng lådan! 

 

Så här tränade vi in ”Kalla på Husse” 
Att sedan lära honom ”Kalla på Husse” var inte svårt. Att 

han skulle putta med tassen på POST-it lappen visste han 

ju redan, det var bara att sätta lappen på Husse...  

Här började vi bakifrån.  

Lappen på Husses ben, Martini och jag precis intill.  

När Martini tog med tassen på lappen så belönade jag. 

Efter några gånger la jag på ett kommando –Kalla på 

Husse! varje gång han tog med tassen på lappen. 

Sen åkte lappen av och vi flyttade oss successivt längre 

och längre bort från Husse. 

 

 

 

 

 
 

 

Lite träningstips: 
- Dela upp övningen i små steg.  

- Bestäm exakt vad du vill att hunden ska göra för att du 

ska belöna. 

- Se till att det du kräver inte är för svårt, hunden ska 

lyckas ofta, minst 7 av 10 försök. 

- Ett sätt som gör träningen enklare och samtidigt får 

hunden att lyckas ofta är att börja bakifrån. Dvs börja 

med att lära hunden den sista delen i uppgiften. 

- Lär dig att träna med klicker och target, då blir allt så 

mycket lättare och roligare! 

 

Martinis vardagsuppgifter  
Varje morgon, efter morgonrundan får Martini tidningen 

för att springa upp på ovanvåningen och leverera den i 

Husses säng. När middagen fixas så är det Martini som 

stänger lådorna efter sin slarviga Matte. Han är också 

med när den rena tvätten ska läggas i lådorna, hans 

uppgift är att lägga alla strumporna i strumplådan. 

Så med en fox i hemmet behöver hushållsnära tjänster 

inte kosta mer än en Frollic då och då! 

 

Ewa & Martini 

 

Boktips: 
Klick & Trick av Deborah Jones, Hundens Förlag 

Klickerträning för hund av Morten Egtvedt, Bilda Förlag 

 

 
Tidningsbudet på väg! 



               
 
 

    Kennel Jollyfox 
                       Önskar 

Ett ”Jolly Good” 2011 
 
 
                   Pia Rydberg 
                   0480-60329 
               www.jollyfox.se 
 
 
 
 
============================= 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Läckerbiten’s Crescendo 
 
 
 
 
 
 

            
                      Jollyfox Still On Line 
              
============================= 

                          
 

                    God Jul   
              & 
        Gott Nytt År 
                Alla 
        Läckerbitar 
                  & 
   Strävhårs Vänner 
 
        Lena & Stefan Lundström 
                 046-255784 
          www.lackerbitens.se 
 
 
 

 



KENNEL CROWFOX 
                    ÖNSKAR     

       GOD JUL 
                             & 

   GOTT NYTT ÅR    

 

VALPAR PLANERAS VÅREN 2011  

                                                     

     Gunvor och Ronny Petersson            
                 Tel. 0930-460 30  

         E-POST  ronnyp1@hotmail.com    

 
 

 
 

 

 

 
 

FERROSTAR VOVVAR 

Fr.v 

Brando 

Traci 

Gordon 

Prima 

 

 

 

                      
SEUCH CROWFOX BLACK  PEARL  

NORDUCH FOXTAN’S JACKPOT AT     

CRISPY 

 

 

 
 

 

KENNEL FERROSTAR 
                   ÖNSKAR ALLA 

          GOD JUL 
                     & 

   GOTT NYTT ÅR 

 

 
   GUNILLA & LARS BERGMAN 

       0240-611402 070-5723438 

     familjen.bergman@telia.com 



GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
 

 

ASHGROVES GOLDEN BOY 
 

ÖNSKAR VI PÅ QUICKEN’S KENNEL 
EVALOTTA KOVACIC evalotta.kovacic@cdmail.se 

 
====================================================================== 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 

 
SOLRINGENS TRYGGVE & TYRA 

 
ÖNSKAS ALLA NYA & GAMLA VALPKÖPARE AV MAUD LINDE-RING 

 



                                                                                                     
 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAR 

KENNLAR I SAMARBETE 
JIG’S & PEDER JONAEGÅRDENS 

 
 

 
 

NICO 8 ÅR 
 
 
 

LILLEMOR BLANC    AGNETA BROBERG 
KENNELJIGS@HOTMAIL.COM                    0I52-21977 
WWW.KENNELJIGS.SE    STRÄNGNÄS 



EN TACKSAMHETENS TANKE! 
 
Hunduppfödning kräver stort engagemang, mycket tålamod 
och dagligt intresse. Avelsdjuren skall vara så rastypiska 
som möjligt med gott lynne och sund konstitution.  
De skall socialiseras, trimmas, motioneras, ges alla tänkbara 
omsorger och utställningsmeriteras. Eventuella fel och 
brister skall sedan kompenseras vid fortsatt avel. Det i sin 
tur kräver god tillgång till avelshundar och avelstikar. Svårt 
för många som inte har möjlighet att hålla mer än ett 
begränsat antal hundar! Kunskap om bakomliggande 
generationers fel och förtjänster underlättar förstås. Det 
gäller att inte förstärka eventuella genetiska skavanker! 
 
Härnäst kommer omsorgen om valparna. Att föda upp en 
kull valpar är en fin upplevelse för den som har rätt intresse 
för rasen, men för att kullen skall utvecklas optimalt krävs 
stora kunskaper och järnvilja av uppfödaren. Sömnlösa 
nätter med nyfödda valpar och mycket trist städningsarbete 
ingår! 
 
När valparna närmar sig tvåmånadersåldern är de som 
ljuvligast, nästan som små miniatyrfoxar, fulla av charm och 
bus. Nu kräver de ännu mer uppmärksamhet de har redan 
börjat upptäcka miljön runtomkring. Pälsen behöver putsas 
för första gången och nu börjar man kunna bedöma valpens 
exteriör. Nu är det dags för individuell uppmärksamhet och 
omsorg. 
 
Mycket kan gå fel. De två föräldrarna kanske inte 
kompletterade varandra på ett önskvärt sätt. Måhända bar de 
på dunkla arvsanlag, hade felaktig exteriör eller mindre gott 
temperament. Någon valp kanske dog, infektioner tillstötte, 
hade exteriöra skavanker och inte helt ovanligt svårsålda. 
Allt detta och mycket mer kan inträffa! 
 
Men ………du som nu sitter med den underbaraste lilla 
hund av rasen Strävhårig Foxterrier vid dina fötter , skänk 
hans/hennes otröttliga, hängivna och envetna uppfödare EN 
TACKSAMHETENS TANKE. 
Det ligger mycket arbete bakom hunduppfödning! 
 
Detta får bli min julhälsning och eloge till våra fina 
ansvarsfulla uppfödare i Strävhåriga Foxterrierklubben. 
 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
              ÖNSKAR 
           LILLEMOR 
 

 
                 Nico 5 veckor 
 

REDAKTÖRENS RADER 
 
Så var det dags att stänga hunderiet  2010. Vi 
strävhårsvänner är väl i likhet med våra hundar ganska 
energiska och behöver nog lite helgledighet. 
 
En liten hund med tillhörande matte tar dock inte helg 
förrän efter den 18 december på ”Stora Stockholm”. 
Nämligen den synnerlige vinstrike CH Crispy Legacy och 
matte Agneta  Åström . 
Han blir Årets Strävhår 2010. 3-a Årets Terrier och ligger i 
skrivande stund 2- Årets Hund. Snacka om energi! Att orka 
hålla en hund i utställningskondition under ett helt år är en 
bragd! Han har också varit storvinnare i Danmark och 
Finland. Strävhåriga Foxterrierklubben gratulerar ekipaget 
som har givit rasen strålande reklam i hela norden. 
 
Årets Grännautställning kunde liknas vid ett gyttjebad har 
jag förstått. Själv befann jag mig på Gotland i strålande sol 
på fest och hann även ställa ut. 
Av alla vandrande ”oljetält” och märkliga huvudbonader på 
foton kunde jag urskilja ett och annat regndräkt ansikte bl.a. 
domaren Henk van Wersh, hundarna såg dock ut att trivas.  
 
På kvällens årsmöte fick vi en ny ordförande i Peter 
Lundell, kennel Järavallen. För nya medlemmar kan nämnas 
att Peter strängt taget är född i en valplåda. Mamma och 
pappa Lundell bedrev framgångsrik Strävhårsuppfödning på 
60-70-80-talet. Peter ingick i kenneln från 80-talet och har 
sedan fortsatt avelsarbetet, med uppehåll några år för 
familjebildning och en mycket närvarande pappa till två 
söner. 
 
Redaktören har i år återgått till att göra 4- nr. av Strävaren 
och alla nr. blev med hjälpsamma medlemmars material 
läsbara. Till min glädje uttalade årsmötet att man absolut 
vill fortsätta ha sin tidning i brevlådan och inte på vår 
hemsida. Tack  Kristina, Anna, Sofia, Martina och Ewa för 
era återkommande trevliga kåserier. 
 
Nu tänker Redaktören trimma sina fyra skotteflickor och 
göra dom riktigt julfina. Strävhåret Nico är för tillfället 
skallig av idogt trimmande. För att få ut honom får man 
muta med godis, han har blivit frusen på gamla dar i likhet 
med sin till åren komna matte.  
 
Förövrigt tänker jag sätta röda rosetter över allt, gå ut och 
fälla en gran och hänga på den en ansenlig mängd pynt. 
Följa uppmaningen på tidningens baksida, fast slänga mig 
framför brasan och inandas julljuvliga dofter från köket där 
husse huserar och fem doggar sitter vackert vid spisen. Det 
kan falla manna från himlen och gamarna flyger lågt i 
det Blancska köket!  
 
 
LEV VÄL! 
SÅ HÖRS & SES VI PÅ NYÅRET 2011 
 
ER REDAKTÖR 
 
 
 



RAPPORT FRÅN RUFFA                                                                                                          
 

Slick. Jag har blivit opererad för 
livmoderinflammation. Efteråt blev det bara 
trist. Inget bus, inga bad på många långa 
dagar, och en tratt runt halsen. Den gjorde mig 
så paralyserad att jag inte ens blev glad när 
Martina hämtade mig på djursjukhuset. Jag 
ville fort, fort därifrån, och få av tratten. Jag 
lyckades i bilen på väg hem, men den åkte på 
igen direkt. När vi kommit hem bara satt jag 
på sängen, vilt stirrande. Hur skulle jag 
hantera det här? Martina la mig ner försiktigt 
så jag skulle förstå att det gick bra och såg till 
att jag kom åt mat och vatten i skålarna. Men 
när vi gick på stan, hjälp: pang – en stupränna, 
tjoff – en parksoffa, boink – ett cykelställ. Efter 
tio dagar fick jag i alla fall se den förbenade 
tratten åka i soptunnan. Ha! Rätt åt den. 
Som följd av operationen har jag fått lite 
ulligare päls. Och så är jag jättehungrig, jämt. 
Men min ungdoms vilda bus- och leklynne har 
inte kommit tillbaka. Jag tror att mina 
människor är glada för att jag fortsätter vara, 
tja, normalbusig. 
 
Tänk om jag hade bott hos Martina jämt. Då 
hade jag tagit mig an min nya uppgift när hon 
bytte till mobilt bredband och 
bredbandstelefoni för ett tag sen. Martina hade 
redan då kunnat befordra mig till terapeut, 
med titeln Dr Phox. Då hade jag trätt in under 
de ungefär två veckor hon nästan dagligen höll 
på att bryta ihop, kasta sig på golvet och bara 
vråla i ren frustration. Jag hade lagt mig 
stillsamt och nära i ett lockande klappläge. För 
vid beröring frigörs ett lugn-och-ro-hormon 
som heter oxytocin. Det hade stämt; Martina 
hade klappat mig och slappnat av, och jag 
hade njutit. Ibland hade jag tagit med henne ut 
på en rejäl motionsrunda. Då hade hon fått 
glömma Telia och obegripliga besked därifrån, 
glömma hur hon valsade runt mellan olika 
supporter, och bara vara med mig och glädjas 
över att jag finns i hennes liv. 
 
Ett par veckor senare gjorde vi en utflykt i de 
småländska skogarna till min uppfödare 
Lillemor för pälsputs. Då fick jag i alla fall 
träda in på riktigt som Dr Phox. För på 
hemvägen, just när Martina började andas ut 
för att vi sluppit närkontakt med älg, fick vi 
nämligen punktering. Byta däck – hur var det 
nu man gjorde? Martina hängde gråtfärdig 
över ratten. Jag påminde diskret om min 

existens i baksätet så hon vände sig om och 
började stilla klappa mig. Oxytocinet, du vet. 
Hon tog ett djupt andetag, fattade att hon 
skulle vara glad att vi var mindre än två mil 
hemifrån och ringde till lillhusse. Han kom 
som en räddande ängel och bytte däck som om 
han aldrig gjort annat.  
 
Åter till vardagslek och vardagsbus. Jag har 
kommit riktigt nära en ballong. Först fanns det 
stora lätta vita klotet där att jaga på vattenytan. 
Och poff så fanns det inte mer. Jättemärkligt. 
Som att någon finns, och dör – och inte finns 
mer. Det går bara inte att förstå. 
En röd boj i vattnet var en annan mysko grej. 
Vilken perfekt fotboll. Tänkte jag alltså. Den 
gick inte att rubba, men jag gav mig inte. 
Skulle ha loss den, punkt slut. Att Martina 
tröttnade på att vänta var oväsentligt. Hon 
började kasta sten runt mig för att skrämma 
mig därifrån. Brydde mig inte. Men aj! 
Nånting snärtade till mig på kinden. Bäst att 
dra, den där bojen verkade opålitlig. Sen 
fattade jag att jag hade blivit simpelt lurad. 
Som vanligt. Nån som vet hur man kan bli lite 
smartare? 
 
Extramatte Martina skrev  
 
 
 

    

 
 

Hit med Flyten!   



Rapport från ”Västfronten”! 

 
Hej, Marie och Boo (MarieBoo) här!  
 
Vi är sedan snart ett år (22/11) ägare till Ilse född i 
september i Ludvika. Foxterrier eller Foxterror??? 
Det beror på dagsformen sannolikt inte bara hos 
Ilse utan även resten av familjen. Vi är nämligen en 
storfamilj som består av ”Onkel” Larry snart 10 år, 
korthårig foxterrier, Sol kolsvart nio år, skogis, 
(katt), Theo, 19 år, gulhuvad amazonas ( bortskämd 
papegoja) och sist men inte minst Roffe o Birka åtta 
år, malamuter. Alltså i vår familj gäller det att hålla 
sig framme. Det går bra kan jag tala om, Ilse 
behövde bara någon vecka för att bli förälskad i 
Roffe och tvärtom. I början sprang hon iväg och 
skrek som en stucken g..s så fort han tittade eller för 
den delen verkligen talade om att ..kom inte här och 
kom skitunge. Onkel Larry håller reda på och lär 
henne … den hårda vägen. Nåväl vi har gått kurs 
åxå, Ilse är bra på alla sätt utan att komma när jag 
vill,hon är en  bestämd  ung dam med ett hjärta av 
guld. Ilse är läraktig och verkar gilla detta med att 
lära sig, bara hon inte behöver komma, så fort jag 
ropar.???!!!!  Tex. Hon lärde sig skall på 
kommando en kvart efter hon kommit hem till oss, 
jaja LITE överdrivet men ändå, hon är läraktig på 
mycket, dessutom skall vi lära oss att visa upp oss i 
ringen?? Första gången i Larv fick jag ta till proffs 
hjälp i form av dotter som är van med mindre hund, 
det har funnits Shiba med i familjen under många 
år, drygt 16, det gick ju bra, bästa valp och HP. 
 Gränna och specialen nästa…. Jag förstår att det är 
jag som behöver träna, jag är van att springa med 
stora kliv många varv i ringen?????? (Malamuterna 
är större, de är draghundar, jag kör hundspann men 
har trappat ner på antalet malamuter efter ca 30 år)  
Dessutom skall det ju numera  TRIMMAS innan 
utställningar, vilken tur? att jag har hållit på med 
schnauzer tidigare, kan kanske plocka fram någon 
kunskap från den tiden??? eller är det preskriberat? 
Gränna ja, vädret var inte det bästa på lördagen men 
det funkade, trevligt och pratglatt folk det gillar 
jag/vi. Ilse blev tvåa på något, jag fick kritik för att 
inte ha visat henne bra, dvs. gett henne en ärlig 
chans, jag sprang och alternerade med alldeles för 
långa kliv, kritiken kom från en ändå stolt husse 
utanför ringen, han kan nämligen inte tänka sig att 
visa hund bara vara behjälplig?? utanför ringen?? 
 Årsmöte på kvällen det var väl som årsmöten är 
mest tror jag, jag bad om en presentation på 
styrelsen i samband med att jag berättade att vi var 
alldeles nya , precis som om ingen visste det!!!! 
Jag/vi hade tyckt att det hade varit trevligt med en 
gemensam middag efteråt för att samtidigt ges 
möjligheter att ”samkväma”, som det blev nu var 
att alla kände alla utom vi så vi blev kvar….nästan, 
uppfödarna till Ilse förbarmade sig med oss. 
Söndagen var bäst, jag är ingen ”visa upp hund i 
ringen typ” utan mer åt arbetshundhållet det visar ju 
åxå min hundhistorik. Vädret visade sig från en 
solig sida och det var fullt upp med olika 
aktivitetsstationer och jag säger det hade det inte 

varit för dessa hade vi aldrig åkt till Gränna, 
specialen var ju en inofficiell utställning, och jag 
vet varför nu, jag frågade på årsmötet eftersom det 
störde mig…en special som är inofficiell.!!?? Det 
var första gången det var en aktivitetsdag i samband 
med utställning??? vafför då? Jag hoppas att det blir 
permanentat det var trevligt, lärorikt och socialt. 
Tack till Er som arrangerade dagen/arna det är 
mycket arbete med allt, jag vet, och Ni i vet väl att 
Ingen kan Allt  
Alla kan något 
Och  
Tillsammans kan vi MYCKET. 
Eventuellt på återhörande MarieBoo. 
Pssst. Växjö 6 november, My Dog 7 januari är jag 
KLOK?????? 
 
 
 
 

 
 

             Ilse spanar efter sin kompis 
 
 

 
 

                    Här är han ståtlige Roffe 
 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 



TRIM & AKTIVITETSDAG FÖR SMÅLANDSREGIONEN. 

 

 
VI PLANERAR ATT HA EN FORTSÄTTNINGSKURS FÖR VÅRA 
MEDLEMMAR I SMÅLAND MED OMNEJD OCH AVSLUTA MED 

NÅGON TREVLIG AKTIVITET. 
VI FÖRESLÅR NÅGON GÅNG I APRIL FÖR ATT SLIPPA SNÖKAOS 

SOM VID FÖRRA KURSEN 
 

Om intresse finns hör av er till   
Lillemor kenneljigs@hotmail.com  

eller Pia  jollyfox@telia.com  
 

                    VI HOPPAS KUNNA VARA I LENHOVDA, SMÖKs  KLUBBHUS 
 
                                                    HÄLSAR HANDLEDARNA 
 

          .                    
           LILLEMOR              PIA 
 
 

                                      
 
            MAUD 



 

 

NORR NYTT 
 
Med sol, klarblå himmel och -2 grader är det nästan 
roligt att stiga upp, åka till stallet med Cilla för att med 
goda råd och glada tillrop bevaka att regn-och 
vindskydd blir till för det nya tillskottet- en 4-åring med 
namnet Electric-Emotion, vilket snabbt blev Ella. Ett 
sto som visar sej vara mycket social och vänligt inställd 
till det mesta t.o.m. till retstickan Cilla som hon igår 
delade vattenhink med efter promenaden. Sånt gör livet 
värt att delta i när man är pensionär och Mormor i 
Stallet. 
 
Trimning av strävhårsterrier är en annan sysselsättning 
som ger livet lite plus-poäng för det mesta. Nu har det 
tyvärr allt oftare ringt ägare som förtvivlat bett om hjälp 
att reparera pälsen sedan den klippts och hunden sett 
konstig ut. 
Detta är ju nästan omöjligt och medför en plåga för 
djuret och det är ett slitgöra för trimmaren. Många 
omgångar på bordet fodras för att få riktig päls på 

hunden. De flesta visar sej ha varit hos ”Trimmare” 
anslutna till Djurbutiker och har i egen regi klippt efter 
Schnauzermodellen även om rasen varit av Airdale, 
Cairn, Welsh eller Foxterrierras. För att komma tillrätta 
med problemet har jag ringt runt till de lokala 
förekomsterna och har av vissa fått förståelse, i andra 
fall erhållit några ovänner. Kan detta kännas igen och 
kan rasklubbarna göra något? 
Betydelsen av Trimkurser och träffar är stor och bör 
kunna populariseras. 
 
Något att se fram emot är även tillkomsten av en ny 
Hemsida för Strävhåriga Foxterrierklubben. 
Det är tråkigt att inte få se mera detaljerade resultat än 
de som går att läsa i Sv.Kennelklubbens-och 
Terrierklubbens resultatlistor. Även valpförmedling och 
annan nyhetsförmedling är viktig för att hålla liv i 
intresset för uppfödare och utställare. Vi har här i 
Norrland flera valpkullar att se fram emot år 2011.  
En Kalender håller oss upplysta om t.ex Trimkurser och 
Utställningar. 
 
Julen närmar sej fortare år för år och Cilla tränar 
intensivt med att bli allt snabbare i att öppna paket, när 
man shoppat gäller det att kvickt som ögat få upp paket 
och påsar i överterrierhöjd. 
Något som liknar önskelista har jag ovan redan uttalat, 
men givetvis måste tilläggas; 
En Riktigt God och Fridfull Jul med klappar till 

både Sträva och Mjuka.  
  
 
 
   

 

 
 
 
 
 

 
                        
     December hälsningar från Gun och Cilla i Obbola 

 

 

TRIMKURSER 
 
Gun har rätt det är ett elände att försöka rätta till ett klippt 
strävhår. Det kan ta upp till ett år innan man får ordning på 
en klippt päls. Dessutom tar triminstitut ordentligt betalt 
även för en klippt päls. 
Vad vi i klubben kan göra är att, vid våra kurser bjuda in 
”trimmare” i vår region. Jag har gjort det vid några tillfällen 
och nu i höst hade Maud Linde Ring en kurs för sina 
valpköpare, då hon bjöd in en ”trimmare” som saxat vilt i en 
såld hunds päls. Det föll i god jord och vederbörande 
iordningställde sin lånefox elegant och visade sig ha talang 
även för finesser. 
 
Man brukar hitta ”trimmare” som annonserar i djuraffärer 
eller har eget ”Trim”. Ta kontakt och erbjud era tjänster det 
kan i alla fall inte skada att försöka om ni ändå anordnar en 
kurs.  
Till alla strävhårsägare som är hänvisade till ”Trimm” tala 
om inga saxar, såvida hunden inte har hudproblem eller är 
gammal och håröm. 
Det bästa är naturligtvis att lära sig grunderna på klubbens 
kurser. Är det svårt kan man alltid trimma ner hunden och 
låta uppfödaren stå för ”finliret”. Det brukar också fungera 
bra, flera av mina valpköpare gör så. Dessutom brukar vi 
uppfödare hjälpa varandra om vi har sålt en hund lång 
hemifrån, genom att ta kontakt med närmaste uppfödande 
trimmare. 
 
Håll koll på Hemsidan där finns Trimkurser i landet utlagda. 
Även i Strävaren brukar Trimkurser anslås. 
                       LILLEMOR 

 



Diggi och Matte 

 

 
 

 

Kära vänner, nu var det ett tag sedan vi 

sågs i Gränna. Allt avlöpte ju väl med 

utställning trots dränkta gräsplaner, 

förstörda benhår och svarta leriga tassar. 

Tydligen var det bara området kring 

Gränna som var ett riktigt mulet sumphål. 

När vi ringde till Daggan för att kolla att  

allt var väl med Diggi (Diggi pallar inte 

utställningar!) hördes ett glatt utrop ”Så’n 

tur ni har med vädret!” I Danderyd sken 

solen från klarblå himmel, man fikade i 

trädgården och där stod vi alldeles 

fuktskadade med blöta fötter i Gränna. 

Olika falla ödets lotter. Utställingen gick i 

alla fall bra och inga hundar protesterade 

mot vädret. Stort tack till Pia som lyckades 

fixa en grusplan i stället för den till pool 

omvandlade gräsplätten.  

 

Dagen efter var det dags för klubbens 

aktivitetsdag som blev en succé och som vi 

förmodligen kommer att fortsätta med. 

 

För Diggi har hösten lunkat på som 

vanligt. Kräftfiske, svampplockning och 

trädgårdsarbete. Trädgårdsarbete kan 

ibland bli lite för mycket för Diggi. Då drar 

han sig tillbaka till lugnet i någon bil och 

faller i nirvana. Dock är han ganska 

lättväckt. Husse lyckade röra om i några 

snår och hittade en hare som bara satt där. 

När Husse pratade med den for den till slut 

iväg över gräsmattan. Matte fick höra ett 

våldsamt tjut från bersån och rusade dit i 

ilfart i tron att Diggi blivit ormbiten. Så var 

icke fallet. I stället hade Diggi tagit den 

stackars haren av daga och stod stolt med 

ena tassen på sitt byte och väntade sig  

 

 

 

beröm. Ja, har man jaktinstinkt så har man. 

Det är inget att göra något åt. Antagligen 

var det nåt fel på haren. Det blev ingen 

harstek utan den begravdes i skogen. 

 

Under sommaren och hösten har stackars 

Diggi varit våldsamt utsatt för fästingar. En 

elaking bet sig fast mellan tårna på höger 

bakfot. Diggi kunde ju inte låta bli att 

tugga och det hela blev infekterat och 

varigt. Dessutom började även gamla 

fästingbett klia. Djurklinik uppsöktes och 

man tog prover för rävskabb. Nej, sådant 

var det inte. Till slut ansåg man att det var 

en elak infektion och Diggi ordinerades en 

20 dagar lång antibiotikakur. Vi är nu 

halvvägs igenom den och tycker oss märka 

en liten förbättring, inga nya blåsor. Endast 

höger bakfot mellan de mittersta tårna är 

angripen. Diggi är en mycket tålig hund. 

Det gör inte ont och han far runt i skogen 

precis som tidigare. Vi lägger om foten 

varje dag och tvättar med alsolsprit. Sedan 

på med en babystrumpa, minsta storleken 

(ofta finns de bara till salu i skärt, vilket ju 

är lite förnedrande för en stilig 

strävispojke). Matte har dammsugit nästan 

alla Stockholms zoobutiker efter 

skyddsskor till hund. Nu har vi 5 olika 

modeller till ett värde av 1200:- . 

Huvudsaken att Diggi blir frisk igen, det är 

inget kul när han är trasig. Han har 

dessutom en stilig blå uppblåsbar krage för 

att inte tugga på foten. Inte behöver han väl 

flytväst i stan, får vi ofta höra. 

 

Nu drar det snart iväg mot jul och nyår. 

Den första julskyltningen dök upp i slutet 

av september och tidningarna svämmar 

över av annonser för julbord. Man undrar 

om folk inte tröttnar långt innan jul och 

firar julen med surströmming eller hummer 

i stället. Själva satsar vi i alla fall på sill-

skinka-sylta och leverpastej för att glädja 

vår Diggi. 

 

En riktigt God Jul och ett bra Strävhårsår 

2011 önskar 

 

Diggi och Diggis Matte 



 
 
 
UTVÄRDERING AV ARBETET MED RAS FÖR 2009-2010 
 
Ingår i materialet till Sv.Tek. & SKK. 
  
Arbetet fortgår, den omfattande utvärdering som gjordes från 2005 och 2006 ligger 
till grund även nu och fortskrider enligt följande: 
 
En bilaga till köpekontrakten ang. information om rasens hälsoläge till valpköpare, 
rekommenderas våra uppfödare använda. 
Vi kommer anslå inavels % på reg. kullar i tidningen Strävaren och på vår hemsidas 
valpförmedling. 
Lägsta parningsålder för tik 18 mån. 
 
Punkten ”RAS” är med på dagordningen vid alla styrelsemöten, medlemmarna i 
avelskommittén har regelbundna samtal via telefon och e-post. 
 
Vi uppdaterar regelbundet vår hemsida och i tidningen Strävaren, med nyheter om 
Avelskommitténs arbete, avelsstrategier fungerar bra, MH-beskrivning går långsamt. 
Vi avvaktar nu SKKs framtagning av rasanpassad profil av MH- Light. 
  
Information om innehåll från olika avelskonferenser och uppfödarutbildningar anslås i 
tidningen Strävaren av deltagande medlem. 
 
Vi har god insikt om rasens exteriör från officiella utställningar. På våra årligen återkommande 
inofficiella utställningar (var femte år en off.) anslås varje år kritiker i tidningen Strävaren. 
 
Vi har en gemensam inavels % på kullarna 2009 till ca 3,5%. 3 kullar låg strax över SKKs. 
rekommendationer, 1 kull på oacceptabelt hög nivå 14,2 %. 
Använda hanar i avel 13 st. med 19 kullar.  
 
De flesta uppfödarnas positiva vilja är att följa våra ”ATT SATSER” (reviderades okt 2010) 
och att fortlöpande information och fortbildning skall ge gott resultat. 
Arbetet kommer att fortgå, så att mål och metoder (reviderade okt. 2010) i vår avelsstrategi 
följs och förhoppningsvis fortsatt håller rasen sund. 
 
Vi har tagit fram och utformat en hälsoenkät som passar vår ras. Den har skickats ut till alla  
strävhårsägare 2009 som vi kan nå, våra egna medlemmar och genom SKKs ägarregister. Den  
färdigbehandlades på vårt uppfödarmöte okt. 2010. 
Denhär gången vände vi oss till hundar födda 2002 och framåt + avlidna hundar under 
perioden.  
Hälsoenkät och skadestatestik framtagen av försäkringsbolagen påvisar inga ärftliga sjukdomar 
och allergier är anmärkningsvärt lågt under denna femårs period. 
 
 
Avelskommittén  består i nuläget av: 
 
Lillemor Blanc (sammankallande) 
Agneta Åström Kennel Crispy 
Mia Övernäs     Kennel Sisterhood 
 
 
 
 

 
 
 



Watson, en arbetande hund 
 

Oj vad tiden går, nu är det mörkaste höst igen. När 

vi går ut på kvällarna tar jag på mig min 

superhjälte-kostym så att folk ska se mig i mörkret, 

den är gul och har silvriga stjärnor på sidan! Den är 

verkligen väldigt cool men lite obehaglig att ha på 

sig, jag gillar inte när det stramar. Som tur var 

känns det mest bara de första stegen, då går jag 

stelbent och suger in magen, men sedan glömmer 

jag bort obehaget och busar på som vanligt. 

 

Nu i höst har jag fått fortbilda mig lite, gått kurs. Vi 

höll på mycket med ”störningsträning”, då ska man 

göra en massa smarta saker medan någon kastar en 

leksak fram och tillbaka, hoppar upp och ner, går 

förbi med en hundkompis osv. Bara några få gånger 

sprang jag iväg och gjorde bort mig, då frestelsen 

med flygande leksaker blev alldeles för stor. Vi 

hade faktiskt väldigt kul på kursen jag och matte, 

det var roligt att ha matte bara för mig själv igen. 

Ibland när vi var på kursen satt Sookie  i bilen och 

skrek så att alla hörde, hon lät jätteledsen men jag 

fnittrade i hemlighet – rätt åt henne! Annars ska 

hon ALLTID vara i centrum! 

 

Sista kurstillfället var det prov och jag fick MVG 

på nästan allt. ”Domaren” berömde mig för att jag 

tittade så mycket på matte och frågade vad vi skulle 

göra härnäst. Det har jag förstått är någon slags 

nyckel till diverse belöningar, så jag utnyttjar det 

knepet en hel del. Hon tyckte att vi skulle gå 

tävlingslydnadskurs så det ska vi göra. Vi hade ju 

det som plan förut men verkar ha tappat bort det på 

vägen, men nu ska vi ta upp den tråden igen. Och så 

kanske agilitykurs. Plötsligt känns möjligheterna 

oändliga, när matte har lärt sig att lita på att jag 

faktiskt KAN vara lös på brukshundklubben utan 

att springa runt och busa en massa. Och att ingen 

tänker skälla ut matte om jag nu skulle glömma bort 

mig någon gång… 

 

På somrarna brukar jag jobba som tunnelinspektör, 

då springer jag genom varenda vägtrumma på hela 

mitt revir i uppe vid stugan, om och om igen. Matte 

verkar tro att det bara är lek och bus, men det är 

egentligen viktigt jobb. Allra viktigast är det att 

kolla de tunnlar som har lite extra vatten i sig, och 

viktigt är att man under inspektionen springer fort 

så att det plaskar ordentligt. Nu i höst har jag börjat 

jobba deltid i gruva också. Ett dagbrott. Bakom 

mattes (och mitt och Sookies) jobb har de nämligen 

satt upp några hagar med hundkojor i. Där gräver 

jag och jobbar en hel del! Om någon av mina 

utgrävningar hamnar nära gallret så lägger matte en 

stenplatta på och jag får jobba vidare någon 

annanstans. Vid sådana tillfällen känner jag mig lite 

motarbetad. Ibland hjälper Sookie till med 

grävandet också, men mest vill hon bara kampa 

med kamptrasan och nu och då offrar jag mig och  

 

 

 

tar paus från det viktiga grävandet och leker med 

henne. Ganska ofta, egentligen. Och ibland vill jag 

att hon ska jaga mig runt hundkojan i mitten, det är 

superkul! Jag är snabbare än henne på böjt spår, 

hon är inte så snabb i vändningarna men väldigt 

snabb på rakor. 

 

Det enda negativa med gruvjobbet är den där himla 

hundkojan. Eller för att vara mer exakt, dörren till 

hundkojan. Den är otroligt obehaglig och stryker 

sig jättehårt mot hela ens kropp om man ska 

igenom! Fy! Sookie, som ju inte verkar ha varken 

ett vackert yttre, eller så mycket hjärna att skydda 

springer ut och in som om hon aldrig gjort annat. Ut 

kan jag numera gå, om matte skuffat in mig och 

sedan står utanför med en liten bit pannkaka eller 

så, men in har jag inte gått för egen maskin än. Må 

vara att det är en lätt plexiglasdörr, men den KAN 

med största sannolikhet göra att man bryter en klo, 

får hjärnskakning eller något annat obehagligt. 

Matte verkar säker på att jag ska vänja mig. Vi får 

väl se. Vi jobbar en hel del på kontoret som förut 

ändå, där är det varmt och skönt och min biabädd är 

en otroligt bra arbetsplats. Matte på tasslängds 

avstånd och alltid ett skönt sövande surr av röster, 

perfekt som avbrott till det hårda gruvarbetet. 

 

Tass och nos, er 

superhjälte/lydnadshund/tunnelinspektör/gruva

rbetare/kontrosråtta Watson. 

 
 

 
 

 



God Jul o Gott Nytt År  
önskar 

 

Intuch Kennel NortFox´s Maggie May med döttrar I tre kombinationer 

Kennel NorthFox´s 
Har under utställningssäsongen 2010 blivit Bäst In Show placerad; 

BIS-5 Uppfödargrupp SKK Piteå Nationella maj 2010  

BIS-5 Uppfödargrupp SKK Vännäs Nationella juni 2010 

BIS-2 Avelsgrupp SKK Gällivare Internationella juli 2010 

BIS-4 Avelsgrupp SKK Piteå Internationella juli 2010 

BIS-2 Uppfödargrupp Övre Norra Terrierklubben augusti 2010 

 

Valpar planeras till vintern/våren 2011 

Tack till er alla som hjälpt till med grupperna, ni är guld värda! 

Kennel NorthFox´s , Berit Hansson, Nyponstigen 1, 974 52 Luleå,  
tfn 070-202 93 23, 0920-628 75, www. northfoxs.webs.com 



 
 
 

ATT-SATSER 
 

RASKLUBBENS AVELSKOMMITTÉ VILL GE  
UPPFÖDARNA DESSA REKOMMENDATIONER 

 
 

 
1. ATT: BIBEHÅLLA DEN GENETISKA VARIATIONEN OCH ATT EFTERSTRÄVA            

INAVELSGRAD PÅ HÖGST 3,5% BERÄKNAD PÅ 5 GENERATIONER. MÅLET ÄR 
SATT PÅ GRUND AV LITEN POPULATION. SKKs ALLMÄNNA 
REKOMMENDATION ÄR 6,25%. 

 
 

2. ATT: ATT INTE PARA HUNDAR SOM BEVISLIGEN NEDÄRVER GENETISKA 
DEFEKTER. 

 
 

3. ATT: INTE ANVÄNDA TIK UNDER 18 MÅNADER I AVEL. 
 
 

4. ATT: UPPMÄRKSAMMA UPPFÖDARNA PÅ VIKTEN AV ATT ANVÄNDA 
MENTALT SUNDA HUNDAR 

 
 

5. ATT: REGELBUNDET HA TRÄFFAR FÖR UTVÄRDERING OCH UPPDATERING 
AV RASENS STATUS 

 
 
 
 

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIER KLUBBENS 
AVELSKOMMITTÉ 
 
LILLEMOR BLANC 
AGNETA ÅSTRÖM 
MIA ÖVERNÄS 



 
RASANPASSAD AVELSSTRATEGI FÖR  

STRÄVHÅRIG FOXTERRIER 
 
Att gälla från och med år 2010 till och med år 2015 
 
KORTFATTAD HISTORIK 
 
 
Rasens hemland är Storbritannien. Den strävhåriga varianten anses vara den äldsta av foxterrier 
raserna och användes ursprungligen till jakt på räv. Fanns i gruvdistrikten i Dunham, Wales och 
Derbyshire. Rasen finns beskriven från tidigt 1600-tal. 
Man lade tidigt stor vikt vid att kombinera effektivitet med tilltalande exteriör hos hundarna. 
Rasens standard skrevs 1876 då även The Foxterrier Club bildades.  
Rasen blev oerhört populär och började i slutet av 1800-talet sitt seger tåg  över världen, kulmen på 
registrerade hundar nåddes 1924 i England  med 7156 st. 
Till Sverige kom rasen vid sekelskiftet 1900 och redan 1901 ställdes de första strävhåren ut på den 
legendariska Göteborgsutställningen. 
Rasens utveckling i Sverige följde samma mönster som hemlandet och på 40-talet kunde man 
märka en försämring av kvalitetsnivån och temperament. Registreringssiffrorna sjönk högst 
anmärkningsvärt. Sakta men säkert lyckades några goda uppfödare reparera vad mindre nogräknade 
raserat tidigare. Numera ligger registrerings siffrorna på omkring 90 valpar om året och rasen är 
numera en trevlig sällskapshund och populär utställningshund. 
 
 
MÅL OCH METODER FÖR GOD MENTALITET, HÄLSA OCH EXTERIÖR/FUNKTION. 
 
MENTALITET 
 
Den Strävhåriga foxterriern är en energisk och livlig hund. Rasen skall vara alert, kvick och rörlig, 
intresserad vid minsta utmaning. Ha ett vänligt stabilt sinnelag. 
 
Målet: Strävhåret skall fortsatt bibehålla sin goda mentalitet och uppvisa rastypiska egenskaper. 
 
Metoden: Att aldrig i avel använda nervösa, skygga eller aggressiva hundar.  
    
ATT: UPPMÄRKSAMMA UPPFÖDARNA PÅ VIKTEN AV ATT ANVÄNDA MENTALT 
SUNDA HUNDAR 
 
 
 
 
 
 
 
 



HÄLSA:  POPULATION / AVELSSTRUKTUR 
 
Målet: Att fortsatt verka för vår sunda och friska ras och följa ATT- Satserna  som är 
rekommenderade av avelskommittén. För att i möjligaste mån slippa minsta möjliga hälsoproblem. 
Den strävhåriga foxterriern når hög ålder. Att öka den genetiska variationen och fortsatt ligga under 
rekommendationen 3,5 %.  
 
Metoden: En hälsoenkät som vänt sig till alla strävhårsägare är genomgången och bearbetad 
vid strävhårsträffen 2010. Ev. nya hälsoproblem som kan förekomma skall informeras om och 
undersökas om de nedärvs. Avelsdebuten ska inte ligga under 18 månader för tik. 
Ny hälsoenkät genomförs 2014. 
 
Mellan 1998-2003 föddes 197 kullar med 597 valpar. Mellan 2004-2009 153 kullar med 483 valpar 
Kull storlek 3,3. 
 
Den uppfödargeneration som nu har ansvar för rasens väl, har i en uppfödarintervju 2003 uttryck en 
entydig uppfattning om rasen att mentalitet och sundhet är av största vikt. Avelsbasen är dock en 
oroskälla, på grund av liten population. Vi vill rekommendera uppfödarna att använda många olika 
avelsdjur för att bredda avelsbasen.  
 
ATT: BIBEHÅLLA DEN GENETISKA VARIATIONEN OCH ATT EFTERSTRÄVA 
INAVELSGRAD PÅ HÖGST 3,5%. MÅLET ÄR SATT PÅ GRUND AV LITEN 
POPULATION. SKKs REKOMMENDATION  ÄR 6,25% 
 
ATT: INTE ANVÄNDA TIK UNDER 18 MÅNADER. 
 
 
EXTERIÖR/FUNKTION 
 
Målet: Hundens byggnad skall ha perfekt balans, särskilt när det gäller proportionerna skalle -nosparti 
samt mellan mankhöjd – kroppslängd från skulderblads led till sittbensknöl, som i båda fallen sins 
emellan bör vara nästan identiska.  Likt en kortryggad jakthäst skall rasen stående täcka mycket mark. 
Aldrig klumpig och grov, mankhöjdens ideal är 39 cm för hanhund något lägregäller för tik. Pälsen 
skall vara mycket sträv med klara färger där vitt dominerar.  
 
Metoden: Aldrig använda avelsdjur med exteriöra eller mentala svagheter. 
Det vill säga Strävhåret skall fungera i samhället och uppvisa rastypiska mentala egenskaper, 
nyfikenhet, alltid på tå, ha ett stabilt sinnelag aldrig rädd eller aggressiv. 
 
Exteriört skall Strävhåret uppfylla standardens rastyp och helhetsintryck. Vi skall främja en  
funktionell exteriör och för att bibehålla en god exteriör är det önskvärt att så många hundar ställs 
ut någon gång för att uppfödare och ägare skall kunna jämföra ev. avelsdjur och  därmed bredda 
avelsbasen. Vi har på sista uppfödarträffen okt. 2010 haft föredrag om rasanpassad avelsstrategi av 
Elisabeth Rhodin. 
 
Avelskommittén har föreslagit att Strävhårsträffar äger rum i de olika regionerna där bl.a.  
auktoriserade domare på rasen har exteriörbedömning med kritik, men utan tävlingsmomentet eller 
krav på utställningstrimning, så att det finns så få hinder som möjligt att delta. Detta skulle också vara 
en bra hjälp att få en helhetsbild på populationen och dokumenterad fakta 
 
ATT: INTE PARA HUNDAR SOM BEVISLIGEN NEDÄRVER GENETISKA DEFEKTER. 
 
 



 
 
MÅL OCH METODER FÖR SAMARBETE, TIDSPLAN OCH FÖRANKRING I KLUBBEN. 
 
SAMARBETE 
 
Målet: Stor öppenhet och gott samarbete mellan uppfödarna. Att avelsstrategien och Att –Satserna 
når ut och accepteras av samtliga uppfödare av rasen. 
 
 Metoden: Att RAS fortlöpande presenteras och diskuteras på Strävhårsträffar och i tidningen 
Strävaren.  Att arbetet också presenteras på vår hemsida. Att verka för sund hundavel för kommande 
generationer. 
 
TIDSPLAN 
 
Målet: Att var tredje år ha utvärderingar och revidering av avelspolicyn och fortsatt se ett gott 
avelsarbete. 
 
Metoden: Genom information och en uppföljande hälsoenkät 2014 som jämförelsematerial. 
Att fortsatt ha en inavelskoefficient som understiger 3,5%  trots en snäv avels bas. 
 
ATT: HA REGELBUNDNA TRÄFFAR FÖR UTVÄRDERING OCH UPPDATERING AV 
RASENS STATUS. 
 
FÖRANKRING I KLUBBEN 
 
Allt material presenteras regelbundet i tidningen Strävaren och har så gjorts sen 7-år tillbaka.  
3 stora strävhårsträffar har hållits, den senaste har hållits i oktober 2010. 
Information kommer även att finnas på klubbens hemsida. Vi planerar även brevledes göra 
sammanställningar till uppfödarna för att inte missa någon. Vi är behjälpliga av avelsdata. 
 
   För Strävhåriga foxterrierklubbens avelskommitté 
     Lillemor Blanc 
 
 
  ================================ 

 
 
 

 

GOTT NYTT 
 

STRÄVARÅR 2011 
 

 
 
 
 



 
STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN            SVERIGE 

MEDLEMSKORT 2010                

                                     PORTO 
                   BETALT 

     B 
FÖRENINGSBREV  
     RETURADRESS. 
     KRISTINA LINDSTRÖM 
     STUREGATAN 46 1tr ög. 
     114 36 STOCKHOLM 

 

 

 

 

    

 

STÄDTIPS INFÖR HELGEN: 
OM DU HAR STÖKIGT HEMMA, GÖR SÅ HÄR: 

                        SKAPA EN NY MAPP PÅ DATORN. 
                        GE MAPPEN NAMNET ”STÖKET” 
            HÖGERKLICKA FÖR ATT TA BORT MAPPEN. 
                    DATORN KOMMER DÅ ATT FRÅGA: 
             ”VILL DU TA BORT STÖKET PERMANENT?” 

KLICKA PÅ JA-KNAPPEN 
LÄGG FÖTTERNA PÅ BORDET, 
TA EN DRINK OCH BARA NJUT! 

 

 
 
 

GOD JUL & GOTT NYT ÅR 
ÖNSKAR 

STYRELSEN 
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