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INT. NORD. UCH CRISPY LEGACY
ÅRETS STRÄVHÅR 3 ÅR I RAD
VI GRATULERAR!
STRÄVARENS LÄSARE
ÖNSKAS
TREVLIG VÅR

ORDFÖRANDES RADER
När man är ordförande måste man ställa sig
frågan hur länge skall en ordförande sitta på sin
post? När jag läser Hundsport (som aldrig har
varit någon av min favorit tidningar) ser jag att
kennelklubben fortfarande har Nils Erik
Åhmansson som ordförande, jag kommer inte
ihåg när han blev ordförande men det är väl
närmare tjugo år sedan om inte mer. Vad har det
inneburit för hur kennelklubben ser ut idag när
man har en superbyråkrat vid rodret? Jag
upplever att kennelklubben ser sig själv som en
myndighet mer än en förening för uppfödning
och hundhållning, titta bara på hur SKK är
uppbyggt där en medlem har svårt att påverka
vad som beslutats i organisationen. Tillbaka till
frågan jag ställde, så bör man inte sitta för länge
som ordförande då en förening mår bra av byta
för att kunna utvecklas.
Hur mycket stöd får våra uppfödare av SKK?
Som jag ser det inte mycket för det arbete som
uppfödarna lägger ner och ligger till grunden för
SKK’s existens. Därför tycker jag att vi inom vår
egen klubb får igång en diskussion hur vi skall
vara som uppfödare och framför allt hur skall vi
arbeta med vår avel. Till att börja med måste den
som vill börja födda upp Strävhår skaffa sig en
bild av hur den perfekta hunden ser ut i
medvetandet och där är vår styrka att vi får fram
olika ideal och ut ifrån detta kan vi arbeta med
vår avel. Det är viktigt att respektera mångfalden
för att få en bred bas för vår lilla ras. Det tar tid
att lära sig hur en hund skall vara byggd, från
nosen till svanstippen. Mitt råd gå över så många
hundar du kan för att uppleva att individerna
skiljer sig åt och då kan titta på sina egna hundar
och framför allt stamtavlan för att se djuren
bakom min hund, hur såg de ut, vad var bra och
mindre bra. Det man skall tänka på är att man
inte kan få allt på en gång!

CH Järavallens Fritjof Piraten

CH Järavallens Charmiga Adela

Det känns riktigt spännande med att vi år efter
många år i Gränna skall ha den årliga
utställningen i Ransäter, det blir fyra (4)
utställningar på samma helg!

Peter
Reds. Anm. Peter visade alltid kennelns hundar
mycket snyggt och hjälpte också till med trimningen.

CH Järavallens Fearless

REDAKTÖRENS RADER

det äter ”gubevars” både hararna och räven, skotsk
terrier liksom strävhårig foxterrier, dock ej
samtidigt.
Hela jul- nyårs- och trettonhelgen när släkten kom i
stora skaror, var det viltsafari. Man sprang från
fönster till fönster för att se våra vilda djur
(synnerligen tama) traska omkring i trädgården och
glo tillbaka, medan de petade i sig allt ätbart som
fanns att tillgå. Man jämnade Piprankorna med
marken slet ner Murgrönan från fasaden. Räven låg i
buskarna och retades med rådjuren som stampade i
marken riktigt irriterat.
Så var det de f-de snöskottandet, jag skall få en
snöslunga i födelsedagspresent tror jag, fyller i april.
Måste vara ute i tid säger dom som jagat dylika.
Annars har det inte hänt så mycket i början av detta
nådens år 2011 första månader. Styrelsen planerar
för Ransäter, norrlänningarna för Norrlands
Specialen och vår hemsida börjar ta form.
Trimkurserna avlöser varandra och snart bryter
utställandet ut.

Detta kan man råka utför när man åker tåg mellan
Alvesta och Södertälje. Det är en tid sedan jag fick det
i min hand när jag steg av tåget. Tala om att jag
förvånades, hade inte märkt att någon i smyg gjorde en
riktigt kul karikatyr av Gibson och undertecknad. Inte
mina medpassagerare heller, förmodligen var vi djupt
inbegripna i ett viktigt samtal. Vad jag förstår av
texten utbryter jag på engelska, att Växjö är en
universitetsstad och att Göteborg har ett fint operahus,
tecknaren tjuvlyssnade tydligen också!
Annars är det här med tågresor en synnerligen
komplicerad fråga eftersom man sannolikt aldrig kan
veta när man kommer fram, även om det finns en
tidtabell, om man nu någonsin kommer fram.
Husse och jag prövade på att åka tåg vi gör nog inte
om det. Vi kom fram till födelsedagskalaset när det
nästan var över. Och så har det tydligen hållit på hela
långa vintern för resenärerna
Ja! Den långa vintern den bara fortsätter dag ut och
dag in snö, blåst och kyla. Kyla, blåst och snö så kan
det hålla på troligen långt in i april.
Vår eminenta kassör Kristina har liksom jag en
mission i att mata våra rådjur. Jag har låtit bygga en
foderbänk i år för utfordring av renpellets. Hiskeliga
summor går åt till ensilage, pellets och fodermorötter,

Jag håller på att underhandla med försäkringsbolaget
Sveland om en rabatt för våra valpköpare. Sveland är
ett försäkringsbolag som uppfödarna gärna använder
sig av och vi rekommenderar det också till våra
valpköpare. Dom är tillmötesgående och bra att
samarbeta med. Inget krångel. Hoppas att det går
vägen!
Det händer allt som oftast att jag får ”tokerier”på
mailen Några har ni fått ta del av här kommer en
till……
Polisen meddelar att man gripit några av
Usama bin Ladens släktingar.
De personer som nu sitter i säkert förvar är
Usamas mor, Marme Laden och de två bröderna
Choko Laden och Remou Laden.
I lördagskväll tillfångatogs även hans syster
Pina co Laden.
Nu spanar man efter hans kusin Sal Laden och
hans senile farfar, Var fan var det jag Laden.
Kort dialog:
”Jo du, det vill jag påstå, min hund är lika klok som
jag.”
”Jasså, annars brukar ju folk skryta med sina
hundar.”
TREVLIG VÅR
ÖNSKAR
ER REDAKTÖR

Pinsamheter och
olater.
Då och då får jag höra att ”Martini är ju såååå
duktig, det är sådan ordning på honom och han
kan ju så mycket” Då förstår jag att jag har
lyckats belysa han ljusa sidor när jag har
berättat om honom. Men det finns en annan
sida...
Nu ska jag ta ett djupt andetag och beskriva mindre
klädsamma och charmiga sidor hos mitt strävhår. Jag
hoppas (hoppas, hoppas) att några av er andra känner
igen olaterna hos era hundar.
Markera på allt och...alla
Några av hans pinsamheter är värre än andra, som till
exempel denna att kissa på okänd människas ben!
Försökte läsa av honom när han var på gång, men det var
inte så lätt att titta på människorna för att hälsa trevligt
och samtidigt hålla koll på hunden så han inte skulle till
att lyfta. Det blev liksom ohövligt hur jag än gjorde! Fick
ett tips av en person att köpa biobiljetter och ge till dem
som blev kissade på... Nä, min lösning blev istället att
undvika grupper med människor och lösa hundar ute.
När vi ändå är inne på kiss-olater, kan jag tala om att
Martini är portad i hundbutikerna där jag är kund. Han
kissar på hyllorna! Jag trodde att det skulle hjälpa att
bära honom, men icke! Han kissar uppifrån min famn så
det rinner längs butikshyllan! *Rodnar*
Är du HELT säker på att du inte vill slåss?
Jag vet att det är många som oavsett hundras har lite
problem med att hälsa på andra hundar.
Martini är inget undantag. Han har dessutom en fråga till
alla hanhundar:
- Ska vi slåss?
- Nä, säger den andra hanen (om man har tur)
-Är du HELT säker på det? säger Martini.
- Ja, (jäsp) jag är totalt ointresserad.
- Tråkmåns! Säger Martini och drar vidare.
Och jag drar en lättnadens suck! Phu, denna gången gick
det vägen!
Hundmisshandel?
Risken är stor att jag en dag blir anmäld för
hundmisshandel. Inte så att jag slår min hund, det finns
inte på kartan. Men vad ska folk tro när han galer som en
stucken gris? Orsaken till detta vrål stavas KATT!!!
Det finns bara ett ord som beskriver vad Martini känner
för katter: Hat! Han talar högljut om för dem och alla
inom några kilometers radie att -Jag ska slita dej i
stycken, jag ska...
Tydligen är skriket (för det ÄR ett skrik) samma ljud
som beageln har under jakt. Men vad hjälper det när man
står på innergården kl 05.00 på morgonen med en
illvrålande hund ekande mellan husen efter att han mött
grannens katt? Det är inte läge att börja berätta för
yrvakna och förskrämda grannar om gener ärvda från

beageln... Det är bara att ta hunden under armen och gå
iväg. På sätt och vis blir det 1-1 i pinsamheter, för att
bäras under armen tycker herrn är piiiiiinsamt!
Aj lööööööv you!
Martini blev förälskad, föremålet var en stor svart
Riesen! I vanlig ordning visade han sina känslor i stor
stil. Det hade ingen betydelse om tiken löpte eller ej,
Martini uppvaktade outtröttligt. Han klängde sig fast runt
tikens bakben. Där hängde han, oavsett vad tiken gjorde.
Om hon sprang efter en kastad boll hängde Martini
bokstavligen med! När hon grävde ett djupt hål i
gräsmattan fick hon göra det med Martini hängande i
bakbenen. Hon brydde sig inte, besvärade honom inte
med en blick, för henne var han inte mer värd än
navelludd! Det fanns inte ett uns av värdighet kvar hos
honom och jag skämdes i hans ställe.
Trots allt
Får väl till slut erkänna att jag trots allt inte tar så
allvarligt på olaterna och pinsamheterna.
Han är väl egentligen som våra strävhårs är mest.
-Nämligen alldeles, alldeles underbar!
Ewa & Martini
Boktips:
Problemhund och hundproblem av Anders hall.
ICA Bokförlag.

Vilar ut, ganska nöjd med slagsmålet trots att det kostade ett
besök hos veterinären –det är smällar man får ta!

MY DOG
Som novis och relativt nybliven matte till
strävhårige foxterriern Ajax (Crispy Play Mate), 8
månader, var det en intressant erfarenhet att få
delta i hundutställningsvärlden och terrierklubbens
rastorg under två dagar på My Dog.
Terrierklubbens bås var beläget nära Agilityarenan och alldeles intill den allmänna rastgården,
vilket innebar att praktiskt taget alla hundar då och
då passerade oss. Man blir förvånad över hur
många raser det finns och flera hade jag inte ens
hört talas om. Stora eller små, vackra eller fula,
men alla med en stolt ägare. Förvånande är, hur en
del rasideal gått åt ”fel” håll. Exempelvis skall
skottar numera vara tjocka och breda och med så
korta ben, att de knappt kan gå. På 50-talet var det
spänstiga hundar.

Vi fick också träffa foxterrier-uppfödaren Agneta
Åström och se litet på Ajax far, Crispy Legacy - så
vacker! Min hund har ännu mycket av valpullen
kvar och är inte i toppskick vad gäller pälsen.
Det var givande dagar på My Dog och jag ser fram
emot nästa år för att få lära mig mer och visa upp
Ajax och få en bedömning av hans utseende. Hans
goda mentala kvaliteter vet jag ju redan.

Annika Josefson

Mitt emot oss hade pudelklubben sina
representanter och snett emot var det franska
bulldoggar. Rent allmänt inser man lätt, att dessa
raser idag är mer populära än terrier, som har ett
oförtjänt dåligt rykte att vara skälliga eller bitska.
Så fel.
Det kom fram flera intresserade blivande
terrierägare, som ville höra om mina erfarenheter
eller ville höra sig för om uppfödare, pälsvård,
mat, utställningar eller rent av ha bilder på sin
favoritras. Detta var trevligt, liksom kontakten
med de andra funktionärerna i terrierbåset.

Jättetrött

Min livliga valp/unghund fann sig snällt i att sitta
nästan hela tiden på ett litet trimbord och lät sig
klappas, fotograferas och kammas utan minsta
protest. Det var först sist halvtimmen av dag två,
som han tröttnade och började klaga ganska
högljutt.
Varje dag var det också en rasparad kl. 14 och där
deltog vi bägge gångerna i terriergruppen. En
funktionär berättade om de olika rasernas specifika
egenskaper. Varken Ajax eller jag har ännu lärt
oss tekniken att föra en hund rätt i ett
bedömningssammanhang, så vårt marscherande
hade naturligtvis mycket övrigt att önska. Dock
fick publiken se, att en foxterrier är glad och
spänstig hund, livlig och full av energi. Som alltid
hade han svansen i topp – där behövs inte hjälp av
matte att hålla upp den.

Foxterriern Ajax en fin representant på My Dog

My DOG 2011
Hundfesten på Svenska Mässan i Göteborg är
över för denna gång, 8242 anmälda hundar
fördelade på cirka 250 raser var på plats under
dessa fyra dagar. När MyDOG stängde på
söndagen räknade arrangörerna till totalt 33022
besökare.
Det var ett fullspäckat program och förutom
nationell och internationell hundutställning så
bjöds det på mästerskap i freestyle, agility och
lydnad.
Där fanns också uppvisning av servicehundar,
tjänstehundar, räddningshundar och inte att
förglömma Hundakademins hundteater. I år
spelades Snövit och de sju dvärgarna och det
var verkligen fantastiskt att se det helt otroliga
samspelet mellan hundar och människor.
Årets (2010) vackraste hund blev en Storpudel
men som klar tvåa kom den stiliga
Strävhårsfoxen Crispy Legacy, till vardags
kallad Sparky ägare Agneta Åström, ett stort
GRATTIS till er båda.
I år var det stora dragplåstret Cesar Millan,
”Mannen som talar med hundar” känd som en
av världens mest omtalade hundpsykolog och
storsäljande författare som på lördagen gjorde
2 framträdande i finalringen där han delade
med sig av höjdpunkterna i sin karriär, sin
filosofi bakom rehabilitering av hundar och
träning av människor.(Det kom 12909
betalande besökare den dagen).
Man kunde som vanligt lyssna på föreläsningar
som handlade om allt som rör hund, men om
man inte ville sitta hela dagen så kunde man
ägna sig åt trevlig shopping. Rasklubbstorget
slog rekord med 64 rasmontrar.
Västsvenska Terrierklubben bidrog för fjärde
året i rad med en samlingsmonter för de
Terrierraser som inte har möjlighet att få ihop
personal och hundar till en egen monter. Vi
byggde och såg till att montern var
grundbemannad alla 4 dagarna och de sju
raser, däribland Strävhåriga Foxterrierklubben
som anmält sitt intresse fick komma och lämna
sitt material och visa sina hundar. Två av
dagarna kom Ajax med matte Annika Josefsson
och visade upp sig både i rasparaden och i
montern och charmade besökarna, ett stort
tack till Er båda. Den bästa reklamen i montern
är ju livs levande hundar, flest hundar i
montern var det givetvis på Terrierdagarna.
Göteborgshälsningar från
Renée Falck
Kennel Intentia
reneefalck@bredband2.com

Hallå Ajax!
Vi är tre skottar som tycker du är jätte söt och
duktig som varit demonstrationshund på MY
Dog. Du kan hälsa din matte att det var himla
just att ställa upp i Göteborg. I Stockholm blev
inget av alls med monter i år. Det var helt
enkelt ingen som orkade eller ville ta tag i det
hela.
Vi läste ditt reportage och såg dig på foto.
Var du verkligen så utslagen efter my Dog att
du somnade på toaletten?
Men det där om skottar kände vi inte igen.
Vi är i rakt nedstigande led avlade på 50talshundar, och nog såg dom ungefär likadana ut då. Vår matte som har haft skotte
sedan 1965 lyfta en aning på ögonbrynet när
hon läste om vad du tyckte om den ädla rasen
Skotsk Terrier. Hon log naturligtvis en smula,
det är inte ovanligt att man tycker att vi är ena
feta rackare på korta ben.
För att inte folk skall få en felaktig uppfattning
om oss Skotska Terriers återger vi inledningen
av rasstandarden.
Helhetsintryck:
Den Skotska Terriern är en stadig, kompakt
hund lagom stor att kunna gå ner i gryt, med
korta ben, alert och ger intryck av stor styrka
och rörlighet i litet format. Huvudet förefaller
långt i förhållande till hundens storlek.
Lojal och trogen, värdig, självmedveten och
reserverad, men modig och mycket intelligent.
Skotsk terrier är djärv men aldrig aggressiv.
Kommentar: Observera den första meningen.
Är en stadig kompakt hund. Där finns hela
rastypen beskriven. Kompaktheten och den
nästan undersätsiga byggnaden av en bra
skotte, kräver djup och massa hos oss stiliga
skottar.
Vi bor och verkar hos kennel Jig’s där det också
förekommer en ras till dig närstående.
Nämligen den strävhåriga Foxterrien

Jig’s Tsarskaja Nevesta, Amelita Galli Gucci och
La Cenerentola 3 generationer champions från
kennel Jig’s.

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIER KLUBBEN I RANSÄTER.
Nytt år, ett blankt vitt papper som skall fyllas med allehanda trevliga aktiviteter för
våra energiska hundar och ägare. Vår nya hemsida börjar långsamt fyllas med trimkurser och
strävhårsträffar. Våra två inoff.utställningar Norrlands Specialen i juni, och den större i Ransäter, är de
största begivenheterna i klubbens regi.
Varför Ransäter? Vi har i ett tjugotal år hållit till i Gränna, men vi fick inte fortsätta att vara på den
vanliga utställningsplatsen därav en förändring. Klubben kommer i fortsättningen att ha endast en
ambulerande utställning mellan södra, mellan och norra Sverige. Utställningen kommer att ligga under
semestertider, då vi hoppas att våra Strävhårsvänner vill avsätta några dagar i ”Strävhårets Tecken”.
Vidare skall vi försöka hitta trevliga och vackra platser med mycken aktivitet och sevärdheter även för
alla familjemedlemmar. När styrelsen valde Ransäter i år fanns det flera anledningar.
Värmland är vackert och det finns massor att uppleva av sevärdheter bl.a. vackra Fryksdalen,
Mårbacka, Rottneros, bygdespel, forsränning för den djärve. Man kan t.o.m. åka skidor inomhus i
Torsby om man är av den ullen. Och i år har Ransäter tre dagars internationella utställningar 29, 30
och 31 juli. Vår utställning är lagd lördag 30 juli efter bedömningen av Strävhåren, som går på
morgonen på den internationella.
4 utställningar med 4 olika domare om man så vill och orkar, det gäller även hundarna.
Det finns gott om övernattnings ställen från Karlstad och hela Fryksdalen upp. Gå in på
www.varmland.se turistsidorna är fulla med förslag. Det finns anledning att vara ute i god tid när det
gäller övernattning, även när det gäller uppställning av husbilar och husvagnar.
Årsmötet kommer att hållas efter vår utställning och någon slags festlighet skall vi också hinna med.
Välkomna!
Lillemor

Elegant utställningsekipage.

RAPPORT FRÅN RUFFA
Slick. Och hurra för mig som fyllde tio år i
januari. Matte och husse uppvaktade med
flagga, tända ljus, liten blomma och
leverpastejbakelse. Den var så elegant, fast
gurk- och morotsstavarna var lite onödiga.
Jag ville gå direkt på leverpastejbottnen.
Martina kom med Masken Max, en
färggrann pipleksak. Men pipet försvann
samma dag. Går det inte att göra hållbarare
grejer? Martina säger att då skulle leksaken
få göras i typ betong. Och garanterat bli
utan pip.
Jag är inte som släthårsfoxen Phillie, som
Martinas goda vän G i Lund är extramatte
till. Phillie sover gärna omgiven av sina icke
sönderbitna, icke undersökta mjukisdjur. Så
mesigt. Eller nä, hon är nog inte så mesig
ändå. För när G och hon är på promenad kan
hon rycka till i kopplet, kasta sig in i ett
buskage och komma ut med en blixtsnabbt
dödad kanin i käften. Underbart. Önskar så
att det hade varit jag.
I takt med att jag blivit äldre har Martina
kortat ner mitt snabba cykelspring. Men jag
har insett dess tröttsamma meningslöshet,
tvärvägrar och talar om att det är
promenader som gäller. Martina knorrar
eftersom hon inte gillar långpromenader. Så
vi fick förhandla fram en kompromiss:
visserligen cykelspring men i en takt helt på
mina villkor (oftast mittemellan rask
promenad och småspring) och omväxlande
med promenad. Måste påpeka att jag i
grunden gillar att springa fort när det finns
nån mening med det, som när vi spelar
foxboll eller när jag plöjer fram i flygig
nysnö. Förresten, varför alls cykla i
vinterväglag? Martina kallar det ”med
dubbdäck och dödsförakt”, men jag tycker
faktiskt att det borde heta ”med dubbdäck
och dumhet”.
Sen har jag fått en väst i ett illjusgrönt
prasseltyg, med reflexer på, och med
värmande tunn fleece på insidan (åldern
igen). Alltså, kläder för hundar är urfjantigt.
Men den här västen är jätteskön när det är
minusgrader och bitande nordanvind.
Dessutom ser jag så tuff ut i den – redo att
rycka ut, liksom. Martina säger att det också
finns vinterskor för hundar. Herreminje,
hade hundar kunnat skratta hade jag gjort
det. Aldrig i livet att nån får på mig fyra

skor.

En nyhet är att alldeles nära där Martina bor
har det flyttat in en strävartik, vild och
lurvig. Hon heter Tosca och är snart sju år.
Martina var säker på att vi skulle bråka när
vi träffades för första gången. Jag brukar
inte uppskatta mina rasfränder och har med
åldern dessutom blivit skarp mot andra
tikar. Men Tosca visade direkt att hon
förstod vem som bestämde. Vi kostade till
och med på oss att vifta lite på svansarna
mot varandra.
Trimning har jag tänkt en del på. För visst
var det så att jag skulle slippa trimning och
sånt när jag började bli gammal? Är inte tio
år gammalt nog? Jaså, nähä, inte det.
Martina är lika ambitiös som vanligt, och jag
småkonstrar som vanligt. Särskilt vid
öronplockningen. En gång var hon så
utsjasad efter en jobbig vecka att hon
började gråta, och snyftade ”snälla Ruffa”.
Jag blev jättesnäll meddetsamma. Det är jag
alltid också när min uppfödare Lillemor
finputsar mig ett par gånger om året. Kan
bero på att hon har ett trimbord där jag är
ordentligt fixerad. Det har inte Martina – än.
På tal om trimning yrade Martinas granne
härförleden om mopeder och att jag väl
springer fortare när jag blivit trimmad. Och
när Lillemor finputsar mig säger att hon
bara gör fartränderna. Så grannen var
kanske inte helt ute och cyklade?
Extramatte Martina skrev

Längtan till sommar
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Sekreterare SvTeK
Från:

Kjell Svensson [Kjell.Svensson@skk.se]

Skickat: den 11 februari 2011 09:51
Till:

.Avtals Rasklubbar; .Länsklubbar; .Specialklubbar

Kopia:

u.r@comhem.se; mats.stenmark@live.se; Specialklubb för Kontinental (SKF)

Ämne:

VB: Nya filer

Hej!
Bifogat finns original till informationssidor om de gällande utställningsbestämmelserna att
användas i utställningskataloger för de arrangörer som så önskar.
Sidorna finns i både A4 och A5 för att passa i de flesta kataloger.
Var snäll och sprid originalen till alla era klubbar/avdelningar/sektioner som arrangerar
officiella utställningar.
Jag hoppas att dessa sidor ska vara till nytta.

Med vänlig hälsning
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Så här går det till på utställning
Allmänna bestämmelser
Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländskt ägda hundar registrerade i av SKK
erkänd utländsk kennelklubb. För ägaren gäller dessutom
särskilda krav på medlemskap i arrangerande klubb.
Hunden skall vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser
samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder får inte
införas på utställningsområdet.

Otillåtet på utställning
Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis
bedömning. Det är inte heller tillåtet att med hjälp av någon
utanför ringen påverka uppvisningen av hunden.
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte
heller vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka
utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller
sjukdom.

Utställarens skyldigheter
Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden, är skyldig att delta i den klass där hunden är anmäld, och
i eventuell efterföljande, obligatorisk, konkurrensklass.

Utställare, vars hund ska ingå i uppfödar- eller avelsklass,
bör delta med sin hund om detta begärs av uppfödaren eller
ägaren till avelshund/-tik då detta tillhör god kynologisk sed.
Det gäller även deltagande i finaltävlingarna för avels- och
uppfödargrupp om gruppens anmälare så önskar.
Utställaren eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter
angivna ordningsföreskrifter. Överträdelse härav kan medföra
avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris
och vid allvarligare omständigheter disciplinära åtgärder.
Om hunden förvaras i bil så ska det ske på sådant sätt att
hunden inte kan ta skada. Tänk speciellt på att aldrig lämna
hunden i bilen en varm sommardag!

Återbetalning
Anmälningsavgiften återbetalas om hunden inte ska delta på
grund av domarbyte. Man måste själv framföra krav på återbetalning senast på utställningsdagen innan bedömningen
av aktuell ras börjar. Anmälningsavgiften återbetalas inte om
utannonserad reservdomare dömer rasen vid domarbyte eller
vid domarändring i inofficiell valpklass.

Regler för bedömning och
bedömningsordning
Bedömningsordning
Hanhundar och tikar bedöms var för sig. Kompletta regler
finns i SKKs Utställnings- och championatbestämmelser som
finns på www.skk.se.

Kvalitetsbedömning
Kvalitetsbedömning innebär att hunden till-delas pris för sin
exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav,
utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför
kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris. Kvalitetspriserna är excellent, very good, good, sufficient eller disqualified samt
omdömet ”cannot be judged”.
Även Hp och Ck är en kvalitetsbedömning (se vidare konkurrensbedömning).
Excellent (utmärkt)
Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som
presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välba-
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lanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt
helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet
tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden
måste ha tydlig könsprägel.
Very good (mycket god)
Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga
som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning
kan endast ges till en hund av mycket god klass.
Good (god)
Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel
är av mindre framträdande karaktär.
Sufficient (godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens
alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.
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Disqualified (diskvalificerad)
Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller typiskt
flyktbeteende eller har sådana anatomisk defekter att de
väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas
också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin
ras diskvalificerande fel eller är kryptorchid.

Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) 15 mån–
Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov
och är öppen för provmeriterad hund som den dagen den
ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning.
Hund som får excellent tävlar vidare i Bruks- resp. jaktkonkurrensklass.

Cannot be judged (kan inte prissättas - KEP)
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda
sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall
tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta
är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och
ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller
fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att
domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på
hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa
upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)
Obligatorisk klass för hund som fått excellent i bruks- respektive jaktklass vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet.
Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/
tikklass.

Konkurrensbedömning

Öppen klass konkurrens (ökk)
Obligatorisk klass för hund som fått excellent i öppen klass
vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan
tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck
ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande
hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och
4:a. I valpklass förekommer även Disqualified samt omdömet
Cannot be judged. Om en hund fått Disqualified får den inte
fortsätta tävla i någon klass på utställningen.
Valpklass (inofficiell) 6–9 mån
Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med Hp tävlar
vidare i finaltävlingarna i stora ringen.
Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.
Juniorklass (junkl) 9–18 mån
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9
månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent
tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.
Juniorkonkurrensklass (junkk)
Obligatorisk klass för hund som fått excellent i juniorklass
vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan
tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck
ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Unghundsklass (ukl) 15–24 mån
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15
månaders ålder och inte är äldre än 24 månader. Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.
Unghundskonkurrensklass (ukk)
Obligatorisk klass för hund som fått excellent i unghundsklass
vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan
tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck
skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
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Öppen klass (ökl) 15 mån–
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut
uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som
får excellent tävlar vidare i öppen klass konkurrens.

Championklass (chkl) 15 mån–
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut
uppnått 15 månaders ålder och som erhållit internationellt,
svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass eller, om hunden
den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder, i veteranklass.
Kvalitetsbedömning. Hund som får excellent tävlar vidare i
champion konkurrens klass.
Championkonkurrensklass (chkk)
Obligatorisk klass för hund som fått excellent i championklass
vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan
tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck
ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Veteranklass (vetkl) 8 år–
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs
ut uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får
excellent tävlar vidare i veterankonkurrensklass.
Veterankonkurrensklass (vetkk)
Obligatorisk klass för hund som fått excellent i veteranklass
vid ifrågavarande utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan
tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck
ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Bästa veteran med excellent tävlar vidare i finaltävlingarna
i stora ringen.
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Bästa hanhundsklass (bhkl) – Bästa tikklass (btkl)
Obligatorisk klass för hanhund/tik som på ifrågavarande
utställning tilldelats Ck. Konkurrensbedömning. Certifikat
tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad att tävla om certifikat.Vissa raser har krav på bruks- eller
jaktprovsmerit för att erhålla certifikat.
Vinnande hane respektive tik tävlar om Bäst i Rasen (BIR)
och Bäst i Motsatt kön (BIM).
Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)
Obligatorisk klass för hanhund och tik som vid ifrågavarande
utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa tikklass.
Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).
Hund som vinner BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om
Bäst i gruppen (BIG).
CACIB – (Certificat d’Aptitude au Championnat 		
International de Beauté)
Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var
för sig, i Bästa hanhunds- respek-tive Bästa tikklass, tävla om
internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB.
Reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad hund, som är
berättigad att tävla om CACIB. Hund som anmälts till junioreller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.
Avelsklass (avelskl)
Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som tävlar med
grupp om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska
presenteras tillsammans med gruppen.

Endast konkurrensbedömning. Samtliga i gruppen ingående
hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell
klass och får därvid inte ha tilldelats Disqualified eller cannot
be judged. Det är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga
om enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande.
Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa
avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.
Uppfödarklass (uppfkl)
Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av
en och samma person. Endast konkurrensbedömning. Precis
som i avelsklass är det gruppens genomsnittliga kvalitet i
typ och helhet som är avgörande. Grupper av enhetlig och
utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp
tävlar vidare i finaltävlingarna.

Finaltävlingar i stora ringen
Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver
tävlan om Bäst i gruppen (BIG) också omfattar tävlan om
bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior
handling (separata bestämmelser för junior handling finns
på www.skk.se).
Bäst i gruppen (BIG) och Best in Show (BIS)
BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fyra bästa hundarna inom varje
grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen.
BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste hund – Best in Show.

Prisbeteckningar
Utmärkelser betecknas med följande färger:
Championat

röd/grön

Kvalitetsbedömning
Excellent

röd

CACIB/CACIOB/CACIAG

Very Good

blå

reserv-CACIB/-CACIOB/-CACIAG

Good

gul

BIR

röd/gul

Sufficient

grön

BIM

grön/vit

Ck

rosa

BIG-1

röd

Hp

lila

BIG-2

blå

BIG-3

gul

BIG-4

grön

vit
orange

Konkurrensbedömning:
Placering 1

röd

BIS-1

röd/vit

Placering 2

blå

BIS-2

blå/vit

Placering 3

gul

BIS-3

gul/vit

Placering 4

grön

BIS-4

grön/vit

Certifikat
Reservcertifikat
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blå/gul
ljusblå
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VAR GÅR GRÄNSEN?
Vi lägger ner allt mer pengar på våra
husdjur. När hunden ses som en
familjemedlem är det självklart att ha höga
försäkringar och betala dyra
veterinärbesök, den bästa maten och dyr
pälsvård. Men när vi börjar spöka ut våra
hundar i tyllkjolar, tyrolerhattar, peruker
målade klor ja t.o.m. lösklor. Då har man
sannerligen gått för långt för vad som är
försvarbart. Djuren själva skulle ju inte
komma på tanken att klä ut sig.
Far djuren illa av att vi förmänskligar
dom?
Kanske inte, men det kan ha en viss
inverkan på uppfostran. Vi glömmer ofta
av att vara bestämda och tillrättavisande,
ibland behövs det att vara riktigt sträng.
Åtminstone när det gäller en provocerande
liten änglalik Strävhårig Foxterrier. Dom
dör inte av att få en rejäl utskällning! Man
slipper få en odräglig hund, istället får man
en positivt lyssnande hund.
Det gäller att ta tillvara på alla
sällskapsdjurets positiva effekter utan att
förmänskliga dom.

Vårt önskemål är ju att ha en fin relation
och ett drömmål att kunna ha vår hund
omkring oss i alla livets skeden, från
vaggan till graven om så tillåts.
Att djur och människor har nära relationer
är inget nytt. Genom historien har vi
kunnat läsa om fantastiskt fina
djurberättelser. Människan har medfödda
bindningar till natur och djur. Men längst
vägen, har vi tyvärr i många fall hamnat
galet, vi har inte allt för sällan skaffat djur
som ett substitut. Vi har tappat
grundläggande djurkunskap och därför kan
det gå snett om vi förmänskligar våra
husdjur.
Så klart ser vi våra fantastiska hundar som
personligheter och när vi beskriver dom är
det ofta djupt emotionellt. Jag är säker på
att vi hundägare minns varje hund vi haft
som unika personligheter och de käraste
vänner

Att vi människor mår bra av att omge oss
med djur är inget nytt, det säger all
forskning.
Vi blir gladare och har lättare att få kontakt
med andra människor. Vi engagerar oss i
allehanda frågor och blir hjälpsammare.
Det är också bevisat att mängden oxytocin
ökar i kroppen när man umgås med sitt
sällskapsdjur. Oxytocin styr kroppens lugn
och ro-system och lindrar bl.a. smärta,
skyndar på läkning av sår och skador,
sänker blodtrycket och minskar stress och
ångest.
Obs! Då gäller det att redan från början
uppfostra sin lilla ”ängel”, innan händer
fötter, byxbakar, barnbarn och hemmets
inredning blivit rejält tuggat. Då hjälper
inget Oxytocin i världen, och blodtrycket
far i höjden!

Hälsningar från Kennel Jig’s
Lillemor.

SKK Int. Göteborg 6/1 2011
Domare: Henrik Johansson
3+2
BH CH Crispy Legacy

BIR, cacib, Grupp 2

BT CH Chelines La Remundialeska

Bim

SKK Int. Göteborg 7/1 2011
3+4
Domare: Ann Ingram, Irland
BH CH Crispy Legacy

BIR, cacib, Grupp 2

BH-2, Fairwyre Ringmaster at Cassarnon
BH-3 Danfox Noble Man

Cert R-cacib
Ck

CH Chelines La Remundialeska
BT-2 Danfox Pepper
BT-3, Fox-On-The-Rocks Femmé Fantasy

Bim
BT-2, cert cacib
R-cacib

Detta är regeln vi har när vi rapporterar resultat från utställningarna.Deltagande men ej
namngivna hundar har icke erhållit
certificatkvalitet (CK). Betr. valpar gäller hederspris (Hp)
BIRVINNANDE MATTAR OCH HUSSAR RAPPORTERA
UTSTÄLLNINGSRESULTATEN TILL REDAKTÖREN OCH WEBBMASTER.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN
KALLAR SINA MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE
LÖRDAG 30 JULI 2011 EFTER UTSTÄLLNINGEN
I RANSÄTER PÅ UTSTÄLLNINGSPLATSEN
Motioner sänds skriftligen senast den 8/7 till:
Sekreterare Berit Hansson
Nyponstigen 1, 97452 Luleå
Tel: 0920-62875 070-2029323

Berit.hansson@northfox.nu
Valberedning Agneta Åström: sammankallande tel. 042-222458
Soltan Sabo tel. 046-131209
John Dreier. Tel. 044-325251

EN HISTORIA FRÅN 1911
UR KKs TIDSKRIFT.
HUSBONDEHISTORIER
Den elektriska glödlampan, hvilkens kupa icke på länge blivit
klargjord, spred ett matt och sömnigt sken i herrtoiletten.
Tamburens lukt af våta kläder blandade sig med de tre
hundarnas och en badrumsånga från den varma
vattenledningen. En af kranarna hade efter handtvätten inte
blivit ordentligt tillvriden; en droppe föll med jämna
mellanrum och markerade tidens snigelfart på ett odrägligt
sätt.
Ulf såg ut att ha somnat. Hans tunga godlynta jättehuvud, vid
hvilkets ena ögonvrå det vanligt hängde brunaktig tår, hvilade
undergifvet mot framtassen. Hultman plirade däremot bakom
sin urdruckna ishink med vänstra ögat, medan den lilla foxen
Daisy nervöst rasslade med sin kedja och klippte med öronen.
Dörren med de slipade glasen stöttes upp och en främmande
herre kom in. Han hade en rykande, halft afskalad cigarrstump
i munnen och tog stelt sikte med blicken mot det mellersta
tvättfatet. Han förde med sig en stark spritlukt och gungade
med överkroppen, i det han lät det skvala ur kranarna, så det
vattnades trånfullt i munnen på Daisy. Men när skålen blivit
full, stack han ner hela sitt glödröda ansikte i den i stället för
att dricka.
Medan han torkade sig igen, stönade han:
- Oj, oj – aschiamej - fy fan! - och hickade till.
Fick plötsligt ögonen på Hultman och närmade sig.
- Nej en sådan liten vovve - uck! – hvad heter du, min
lilla boggiehund?
Och han slog till ett dumt flatskratt.
Hultmans aristokratiska, smala nos rynkade sig ofrivilligt vid
beröringen af den blekfeta, tobaksdoftande handen, men han
lät dock svansspetsen utföra en välvillig, ehuru knappt
märkbar pendling.
Så gick mannen, utan att stänga dörren efter sig.
- Idiot, fradgade Daisy efter honom. – Att ni inte högg
honom i handen!
- Pah, inte låter man reta sig af personer, som stå allt
för långt under en.
Ulf rörde på sig som i sömnen
- Jag känner honom, han är en vän till min husbonde,
mumlade han.
- I så fall måtte er husbonde också vara en synnerligen
illaluktande person , högg terriern till.
- Javisst, instämde Ulf fogligt. – men han är dock
hundägare, han har en viss uppfostran och fått lära
sig en del.
Taxen putsade omsorgsfullt sin framtass, hvilken dröslat ett
flarn från den främmande mannens cigarr.
Hm. Det kan sättas ifråga, om mänskan öfverhuvud är
mottaglig för uppfostran i mer ingående bemärkelse. Genom
umgänget med oss kan hon naturligtvis tillägna sig en viss
fernissa men –
Alldeles min uppfattning, insköt foxen med några koleriska
kast på kroppen, som kommo kedjan att rassla. – Hör här ett
belysande drag, mina vänner.

Genom att gång efter annan liksom på lek ta från min
husbonde käppen, när han promenerade, hade jag börjat lära
honom att stödja enbart på sina bakben. Jag var dum nog att
förespegla mig, att han efter hand skulle få riktig hållning och
äfven lära sig begagna frambenen. En dag, då jag hållande
hans käpp mellan tänderna gick med honom öfver
Skeppsholmsbron, spottade jag ut den i vattnet. Hvad tror
herrarna jag fick för tack?
Han gick och köpte en ny dubbelt så tjock käpp, med hvilken
han brutalt randade mig öfver ryggen. Och nu linkar han åter
fram på tre ben som en löjlig figur!
Hultman taxen skakade på hufvudet och visade ena
hörntanden i ett sarkastiskt smil. Men den stora danska doggen
Ulf ville ännu lägga ett gott ord.
- Man ser likväl ibland drag af en förvånande klokhet - Förskona mig från dessa historier om kloka herrar,
som en del hundar aldrig tröttna på att underhålla
hvarandra med, bet Daisy af. –
- Jag kan historien både om husbonden, som sam
hundsim, och han, som inte kunde föredra dålig lukt.
- Men jag tror inte ett dyft på dem.
- Undantagen äro ju föresten till för att bekräfta regeln,
ifyllde Hultman trött.
I samma stund kvillrade tonerna af månadens slagdänga
Jeanette in genom den halföppna dörren åt kafésidan.
Både Ulf och Hultman skyndade att fälla ner
öronlapparna, medan foxen förtviflat snurrade kring med
sin kedja och gaf upp små ursinniga tjut. På grund av
tupparna och de falska tonerna urskildes tydligast
husböndernas skrålande röster genom orkestermusiken.
När numret omsider slutade i några våldsamma
dödsryckningar, for Daisy ut mot Ulf:
- Och det är dessa varelser, vill ni tillkänna förnuft.
- Dessa varelser, som sitta kväll efter kväll och lyssnar
till samma slagdänga! Som i stället för vatten dricka en
olja, af hvilka de bliva allt törstigare, tills deras magar stå
spända som oxblåsor!
Ja, ja svarade Ulf och försökte klia sig i nacken. Men
det är just den oljan, som gör dem sådana. Jag vet, hur
den verkar, jag blev själf bjuden på två glas vid ett
spelparti hos min forna husbonde. Jag glömde skam till
sägandes bort all värdighet och gjorde krumsprång som en
valp, medan stupen brände efter mer. Jag hade med ett ord
nästan nedsjunkit till mänska.
Foxens fina ben genomflögos af en lätt darrning, och
Hultman sade:
- Ja, det kan nog ibland se ut som om de skulle kunna
tämjas. Men under ruset tar den ursprungliga vilda
naturen åter ut sin rätt.
Från tamburen hördes stoj, svordomar, stampningar och
skratt. Taxen la snabbt tassen på sin nosspets.
- Tss! Där ha vi dem! Viltsint humör! Nu gäller det att
hålla tungan rätt i mun.
Och de tre svansarna sattes i gång.
Artur Möller
Denna husbondehistoria var även inne i tidningen
Söndags Nisse Strix vars upphovsmän var Albert
Engström och Hasse Z

KASTRATION
UNIVERSALMETOD FÖR HÄLSA
OCH VÄLBEFINNANDE ?
Kastration är ett ingrepp som blir allt
vanligare på våra hundar. Den svenska
traditionen som innebär är att vi inte kastrerar
våra hanhundar, för det är i första hand dem
det gäller. Det ser nu ut att förändras allt
snabbare. Är det här en utveckling utan
baksidor eller bör vi allvarligt tänka igenom
vad en flitig kastration av hundar kan leda till.
I Sverige blev det i slutet av 1980-talet tillåtet att
kastrera hundar utan att ingreppet behövde ha
veterinärmedicinska orsaker. Djurskyddsföreningars
Riksförbund (Djurskyddet) protesterade och hemställde
till regeringen om förbud att kastrera friska hundar. De
ansåg ”att den gamla lagen fungerade tillfredställande
och att det är en felaktig uppfattning att en dåligt
uppfostrad hunds beteende kan ändras med kastrering.
Okontrollerad kastrering kan leda till att veterinärer
uppmuntras till att operera för att öka inkomsterna. Det
är oetiskt, anser SDR vidare, att kastrera om inte
synnerliga skäl finns: hunden förlorar en del av sin
personlighet och status i hundvärlden Värdefull
avelsmaterial förstörs på grund av obetänksamhet”.
Både Sveriges Veterinärförbund och SKK gav dock den
nya lagen sitt stöd.
En svensk demografisk undersökning 1997 visade att
98,9% av de svenska renrasiga hundarna var intakta,
d.v.s. inte kastrerade. Ytterligare en svensk undersökning
ett par år senare presenterade siffror som visade att 7%
av tikarna och 4% av hanhundarna var steriliserade eller
kastrerade, merparten av medicinska skäl.
Mellan åren 2002 och 2008 ökade antalet kastrationer av
icke- medicinsk orsak med 300% på ett av våra
djursjukhus, men siffran opererade hundar var
fortfarande tämligen låg . Eftersom kastration utan
medicinsk indikation inte ersätts av försäkringsbolagen
finns ingen samlad statistik över hur många hundar som
opereras varje år. Det är också omöjligt att hitta
uppgifter om vad som varit avgörande för djurägaren när
man valt kastration.
Kastrationsvåg?
Under förra året har marknadsförningen avseende
kastration varit intensiv. Uppfattningen är att det nu är en
våg av kastrationsiver hos veterinärkåren. Under
försommaren drev de stora djursjukhusen i Stockholm en
kampanj där djurägare fick utskick med rabatt kupong.
Sju anledningar listades för att hundägare skulle kastrera
sin hund. De ev. nackdelarna som följer med ingreppet
berördes över huvud taget inte. Söker man på internet är
det många veterinärkliniker som förordar profylaktisk
kastration, vanligen dock något mer nyanserat än
exemplet ovan.
Uppfattningen är tveklöst att ingreppen ökar.

Allt fler uppfödare erfar att valpköpare får rådet av
veterinären, och då redan vid 12 veckors vaccinationen.,
att överväga en framtida kastration.
Det veterinären säger får naturligtvis valpköparen att
börja fundera. Kanske vore det bättre för hanvalpen för det är oftast hanhundar det gäller - att få slippa sina
hanliga drifter som säkert ändå inte kommer att
tillfredställas. Valpköparen får också budskapet att
kastration är bra ur medicinska aspekter – för säkerhets
skull.
Man kan också tvingas kastrera sin hund för att få plats
på Hunddagis.
Varför skall svenska hundar kastreras?
En fråga som osökt uppstår är varför vi plötsligt börjar
kastrera våra hanhundar. I Sverige har vi aldrig haft den
traditionen eller upplevt det nödvändigt.
Har utvecklingen möjligen gått mot en ökning av
hundraser som är svårare för ägarna att klara av och som
bör kastreras av beteendehänsyn? Kanske! Som vi vet
kan hanar av stora dominanta raser bli lättare att hantera
om deras testosteronproduktion begränsas eller avtar
helt. Samma problematik gäller om maskuliniteten ökar
hos hundraserna. Hanhundar riskerar då att bli mer
aggressiva mot hanhundar, mer intresserade av löptikar
d.v.s. att uppvisa fler beteenden som vanligen kan
regleras med kastration.
Har vi, och har vi i alla år haft, en hel population
hanhundar som lever odrägliga liv därför att vi inte
kastrerat tillräckligt? Har vi först nu börjat inse att vi kan
hjälpa alla de hanar som lider?
Nej det är inte hundarna det är fel på utan oss hundägare.
Är vi så fjärmade från den djurhantering våra förfäder
tog för självklar att vi inte kan klara av att styra normala
hundbeteende? Är kastrationsvurmen en del av allmän
”avhundifiering” där hundens drifter och beteenden
uppfattas som en belastning och målet är att hunden
skall vara totalt kravlös?
Är det vår egen bekvämlighet som gäller? Är vi för lata
och okunniga för att träna bort oönskade beteenden, eller
se till att hunden lever ett så stimulerande liv att det
aldrig behövs att kastrera bort hundens behov?
Backar vi ett steg från personliga upplevelser och
bevekelsegrunder måste vi hunduppfödare och SKK i
stort, fråga oss om avel ska bedrivas på så sätt att den
genererar hundar med mentalitet och ett beteende som
gör att hundägare tvingas till kirurgiska ingrepp för att
kunna klara sina djur. Klokare vore att sträva efter att
måna om att behålla varje ras specifika egenskaper i ett
målmedvetet avelsarbete och förmå människor att köpa
hundar av raser de klarar av att hantera!
En fundering av
Lillemor

www.foxterrier.se

INTRESSERAD AV VALP
Valphänvisning:
Gun Nilson, tel. 090-28081 el. 070-6991343
www.bandling.nilson@telia.se

Denhär trevliga valpreklamen har vår nya valpförmedlare
Gun Nilson tagit fram
och försöker sprida överallt där den platsar.
Är det någon som vill hjälpa till och marknadsföra vår härliga ras.
Ta kontakt med Gun så får ni förlagan och kan skriva ut lite ex. och sätta upp,
i djurbutiker hos veterinären och andra djurvänliga och hundvänliga
sammanhang.

Diggi och Matte

Numera håller vi burdörr och bildörr stängda
till våren närmar sig och rådjuren håller sig i
skogen.
Annandagsjakten blev inställd pga.
snöförhållanden (lika bra tyckte Matte som fått
nog av skogspromenader för denna vinter).
Eftersom elpriserna skjuter i höjden tillbringar
vi numera veckosluten i stan. Det blir
stillsamma promenader på Djurgården för
Husse, Matte och Diggi.
(Djurgårdsförvaltningen sköter verkligen
plogning och sandning föredömligt!) Tyvärr
möter vi massor med hanhundar som Diggi har

Ur led är tiden och inte ens vi kan vrida den
rätt igen. Redan i november drabbades vi av
köld, snö och vargavinter och eländet fortsatte
långt efter nyår. Matte flyttade snö tills armar
och bakbensmuskler värkte. Sedan blev det
vårväder i januari och början av februari. Snön
flöt bort från trottoarerna, men parkernas
gångvägar uppförde sig som skridskobanor.
Tanter med hundar hoppade på ett ben och slog
rovor i Humlegården. Diggi tyckte allt var
jättekul utom tvånget att ha täcke vid -20. De
stackars rådjuren fick hårda tider. Det var långt
ner till blåbärsriset och Matte stödutfodrade
med äpplen, morötter och krossad havre. Diggi
fick inte lämna bilen vid matningsturerna till
Skårby. Han har ju en VISS jaktinstinkt. Och
till slut en dag kring Lucia när snön låg
halvmetertjock och det snålblåste lyckades han
smita ut ur bilen och få korn på ett rådjur. Drog
iväg som blixten genom snön ut i skogen. Bara
öron och svans syntes. Matte skrek och gapade
och sa fula ord som vanligt. Och som alltid
hjälpte ingenting. Matte beväpnade sig med
stora jakthornet, höga stövlar och drog till
skogs. Massor av spår efter liten hund men inte
ett ljud. Det är först när han får syn på
jaktbytet som han sätter igång sitt berömda
skall. Matte klafsade runt i skogen med
snöfyllda stövlar, tutade i horn och ropade.
Inget hjälpte. Matte såg att Diggi varit efter
både rådjur, älg och vildsvin i olika omgångar.
Stora otäcka vildsvinsfötter förföljda av små
söta foxterriertassar. Matte utmålade världens
alla fasor i sitt huvud. Tog även en sväng ner
mot sjön, kunde ju hända att han stuckit ut på
den osäkra snöbelagda isen. Nej, inga spår där.
Efter en och en halv timme, stelfrusna fötter
och ingen röst kvar gav Matte upp och
återvände till hemmet. Där satt en surmulen
Diggi och undrade var Matte hållit hus.

för sig att han skall döda. Mötande tikar
uppmärksammas med oanständiga förslag.
En söndag drog vi iväg till Tyresö för att titta
på strömstararna. Jätteroliga små fåglar som
dyker efter mat i vilt forsande vatten. Där
hittade vi en fin markerad gångstig. Vad vi inte
anade var att den var över 5km lång. Det var
nästan så att termoskaffet hade kallnat i bilen
när vi återvände. Uppförsbackar och
omkörande skidåkare var det också. Diggi var
däremot jättenöjd och somnade trött på Husses
rena påslakan när vi kom hem.
Som vanligt för Matte en ojämn kamp med den
djungellikt växande pälsen. Har lyckats riva av
¾ av själva kroppen och lite svans. Längs med
hela hunden går nu en fladdrande volang av
långt hår. Folk tittar lite konstigt på oss, då
upplyser vi om att det är senaste mode på
Östermalm. Inom en snar framtid beger vi oss
till Karlskoga för uppsnyggning.
Hallå, hallå! Det skall väl bli roligt att komma
till ett nytt ställe för klubbens utställning i
sommar. Ransäter är ju jättefint och dessutom
finns det ju massor av andra hundar att titta på.
Det kanske till och med kommer att finnas
olika firmor som säljer hundgrejor, så att man
kan uppgradera prylinnehavet!
Nu önskar vi alla strävhårsvänner en riktigt fin
vår och även en Glad Påsk vad det lider.

Diggi och Diggis Matte

VARDAGSGLIMTAR FRÅN
SOLRINGEN’S
En bra dag idag! Solen lyser, stormen har
dragit vidare, snö och is är snart ett minne
blott.
Rakel och Tryggve har varit i stallet och
mockat. De äter hästskit (och jag skriker
NEJ!!), spilld kattmat och annat smått och
gott.
”Stallmissan” är en katt som bara kom från
ingenstans. Hon trivs och tycker att hotellet
är OK.
Har försökt med muntlig efterforskning,
som inte har gett något resultat. Jag får
sätta upp bilder på Stallmissan i
grannskapet, så får vi se om någon har
saknat henne.
Jag är pensionär fr o m 1 februari, smakar
på ordet, PENSIONÄR! Det känns mera
som semester, tycker jag. Jag är nog ingen
klassisk pensionär, har för mycket spring i
benen i mig och mitt terriertemperament
får inte heller för-glömmas.
Tryggve, Tarzan till vardags, är min
gulleplutt. Han kan vara lös, kommer på
inkallning och har ett trevligt temperament.
Han är en riktig knähund och kan sova på
armen när vi sover middag
Är man pensionär kan man väl få skämma
bort och älska sin gullepllutt.
Husse tycker vi är larviga, men han är
också en gulleplutt.
Nu skall jag trimma Tarzan. Vi kan inte
bara sitta i soffhörnet och dricka kaffe och
”gulleplutta”!

RAPORT FRÅN EN FLYTT
I Mitten av januari förändrades min miljö helt.
Plötsligt en dag, kom en stor bil med några
”gubbar” och la allt omkring mig i kartonger.
Mina bästa sovställen försvann!
Efter en LÅNG bilresa (40 mil), skulle jag
sova i ett nytt, tomt hus. Inga kända lukter
någonstans, bara husse och matte.
Nästa dag kom lastbilen igen, med en massa
kartonger. Ingen hade tid för mig. Jag fick en
ny sovhörna, men ingenting verkade vara rätt.
Husse och Matte bara plockade och grejade.
Ute var det en massa snö och konstiga lukter.
Efter en vecka hittade matte nya skogsstigar
att inspektera. Då vaknade mitt spårintresse
igen. Nu har jag bott en dryg månad i mitt nya
hus och jag har fått upp min gamla fart på
skogsstigarna och bekantat mig med områdets
fyr-beningar (inkl. en katt).
Tack Pia för sista trimmet! Matte har visst
hittat en granne, som är Westi-matte och har
hundtrim.
Hälsningar från en acklimatiserad
VERA

Vid pennan

Maud

Vera kollar sina nya domäner

Rakel och Tarzan spanar

Rapytt från Västfronten!
Hej Alla!
Tiden går. Två utställningar har vi varit på.
Jag hade inte klätt Ilse i någon moderiktig
dress i Växjö. Resultat tvåa, men va’
fasiken, vi hade en urtrevlig helg och det
var bra miljöträning för liten Ilse som bor
på landet. Vi tog fina kort hos fotografen,
en ansiktsbild (porträtt)som heter duga.
Nåväl inför My dog två månader efter
Växjö hade jag följsamt börjat inse att rätta
in mig i ledet vad gäller hundmode dvs.
bett om professionell hjälp angående
designen på dressen. Visserligen grät
proffset till att börja med eftersom jag hade
fixat till en för tajt dress efter Växjö, jag
hade tagit ner pälsen FÖR MYCKET.
Nåväl pust stön och stånk, strikta
restriktioner om att hålla mina fingrar borta
från stora delar av Liten Ilses kropp, som
dessutom inte får bli mer. Noga
instruktioner om var och hur jag skulle få
närma mig ofta. Mycket bra tips inför
eventuella framtida cat walk’s och en
schnygg och i mitt tycke moderiktig dress.
Fram med proffs, (dotter, numer hästbiten)
i handling av liten hund, det blev en
etta…slät. Men va’ fasiken vi hade en
urtrevlig dag och bra miljöträning för liten
Ilse som bor på landet.
Hur som helst Ilse blir nog inget bra
modelejon, det kan vara ett ägarproblem.
Det verkar som, att om Ilse äter tuggben,
springer mycket i snö eventuellt på skare
osv. eller rätt och slätt kör racet dagligen i
vad som bjuds i naturen är sannolikheten
inte så stor att hon kan spara sin fiiina päls
för att gå cat walk. Fast visst har vi tiden
med oss? Onkel Larry tycker att hon har
skärp till sig, jag tycker inte att hon är
fiffig som sabbar för sig själv genom att
inte komma när jag vill!!!hon som är så
fiffig annars.
I julas… det måste jag berätta, det var kul.
Den stora invasionen sker på juldagen av
övriga familjen som består av barn med
mindre barn såkallade barnbarn…. flera av
dom. I vår familj är de små barnen rörliga
och låter mycket. Detta gäller även de

större barnen fast på ett annat sätt om Ni
förstår vad jag menar. Liten Ilse vild av
glädje cirkus 30 minuter, sedan…. Visade
hon tydligt att det var jobbigt, hon gick
undan ville vara ifred, hoppade ner från
soffan, gick in i buren , you name it, hon
var/blev helt slut. Ingen kunde missförstå
vad hon tyckte jag kunde inte gjort det
bättre själv, för visst blir jag/vi trötta efter
en dag i stoj och tjim.
Det var sköönt när lugnet lade sig och det
blev som vanligt, det tyckte vi alla. Det är
såå sant.
Jag vill passa på att slå ett slag för att vi
inte glömmer att använda
REFLEXVÄSTEN på promenaderna.
Snön lyser ju i skrivande stund med sin
frånvaro, tyvärr i mitt tycke, vi har haft
massor av den varan och Ilse är inte bange
för varken fyrhjuling eller skoter hon åker
med och ”de” andra får arbeta, dvs.
springa. Vi gillar att vara ute, det är
faktiskt vår bästa gren fast ligga i soffan är
åxå en bästa gren, hmmmm det kan bli
motsägesfullt det här.!
Men som sagt:
Ingen kan Allt
Alla kan vi något
Och Tillsammans kan vi mycket.
Ha det gott MarieBoo

Hurra för kompostgaller
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

MANUS STOPP 1 MAJ
Skriv gärna några rader, sidor till
Strävaren.
Ni kommer att glädja redaktören.

Watson om att ligga på
latsidan
Nu har det hänt, det jag trodde var omöjligt.
Min smala eleganta ”size zero”-kropp har gått
och fläskat till sig! En dag när jag klev upp på
vågen trodde jag att jag skulle smälla av; 8 kg
och 450 gram! Ja, hade jag varit en biffigare
typ (jag vet att jag ofta vill verka stor och
stark, men i ärlighetens namn har jag aldrig
varit sådär jättebiffig) kanske 8,45 inte varit så
mycket, men för mig är det maxnotering. Lite
mera fett och lite mera muskler. I alla fall mer
muskler, tycker jag. Matte tycker fett.
Jag får väl erkänna (nu när jag ändå håller på
att erkänna saker) att vintern gör mig lite
latare. Det är ju så kallt att man får ont i
tassarna, och ger man sig förhoppningsfullt ut i
snön så kör man fast. Nä, jag vill mest bara
promenera på plogade vägar, och då förbränner
man inte lika mycket. Min kropp är ju van vid
vild fart ute i terrängen! Dessutom har
korvkonsumtionen gått upp i takt med Sookies
busighet som verkligen eskalerat på slutet.
Plötsligt har hon till exempel upptäckt att
andra hundar är spännande, så då drar hon i
kopplet och far och hoppar om hon inte får
mutor! Och om HON ska få mutor, ja då
kräver jag det också! När det gäller bus ligger
vi inte på latsidan i alla fall, hon är rätt bra på
så sätt den där Sookie, alltid händer det nåt.
Sookie och snön då? Ja ni kan ju gissa. Korkad
och dum som hon är så vräker hon sig i snön,
vildare än någonsin. Hon kan kravla sig fram
nere i djupaste snödike flera hundra meter i
sträck längst vägkanten, helt utan uppenbar
anledning. Lycklig ser hon ut också där hon
flåsar fram. Urbota dumt verkar det, det är så
man skäms. 23 kg väger hon, tio månader
gammal. Hennes lår är som hela jag!
Chockerande. Fast hon kan också vara lat,
faktiskt. Vi tiotiden på kvällen brukar vi gå ut
och kvällskissa och Sookie måste nästan alltid
tvingas. Oftast kliver hon upp om matte öppnar
ytterdörren och säger att ”nu går jag och
Watson”, då rasslar det till och en yrvaken
airedale- mustasch dyker upp. Det har också
hänt att matte fått koppla henne i sängen och

nästan dra henne ut! Långt borta är då det
snöplöjande monstret.
Matte har inte legat på latsidan utan har börjat
åka skidor titt som tätt. Inte får vi följa med,
tydligen åker hon ”för fort” för mina korta ben
(tror jag inte alls på!) och Sookie är ”för ung”
(DET tror jag däremot på, hon är ju så
barnslig!). Kanske är det i och för sig lika
skönt att ligga inne och jäsa och slippa skrapa
tassarna på vassa skidspår? Man får sig ju en
eller annan motionsrunda i alla fall. Och snart
är det väl sommar igen så att man kan rusa på
precis som man vill utan att frysa ihjäl eller
köra fast eller få frost i ögonbrynen.
Och just ja, jag får ju inte glömma att göra
reklam för min TV-debut! Den 3 april kl 18.30
i Barnkanalen sänds det Bulldogg-avsnitt som
jag är med i.

Tass och nos, Watson.

REGISTRERINGSSTATESTIK
2010 genomsnittlig inavelsgrad 3,2 %
VALPAR 78 ST.
36 HANAR 42 TIKAR
Kennel Foxtan’s uppf. Zoltan Sabo
2+2 f. 2009-12-12 7,3%
e. Foxtan’s Gino S33834/2005
u :Foxtan’s Fiorella S59524/2005
2+1 F.2010-01-17 7,6%
e. CH Jupiter S31239/2007
u. Foxtan’s Amadora S59523/2005
2+1 f.2010-03-28 6,6%
e. Foxtan’s Gino S33834/2005
u .CH Foxtan’s String of Pearl S55565/2005
1+1 f.2010-08-28 7,3%
e. Foxtan’s the King S58263/2009
u. Foxtan’s Amadora S59523/2005
1+1 f. 2010-10-11 7,7%
e. Foxtan’s the King S58263/2009
u. Foxtan’s Maria Maria S16282/2007
Kennel Crispy uppf. Agneta Åström
2+2 f. 2009-12-10 7,0%
e. CH Crispy Legacy S49746/2007
u. CH Crispy Extravaganza S42319/2007
1+0 f. 2010-04-16 6,3%
e. CH Crispy Legacy S49746/2007
u. CH Crispy Look Twice S13028/2003
Kennel Solringens uppf. Maud Linde Ring
1+3 f. 2009-12-16 2,3%
e. CH Crispy Legacy S49746/2007
u. CH Solringens Rakel S39072/2006
Kennel Siserhood uppf. Mia Övernäs
1+0 f. 2010-02-01 0,0%
e. Cycorn’s Last Show S14131/2009
u. CH Crispy Carmel S6686/2006

Kennel Logica uppf. Eva Markstedt
2+1 f. 2010-03-23 0,9%
e. CH Dartline Brian O’Brian S57610/2007
u. CH Logica Shamrock S13228/2003
Kennel Snowfly’s uppf. Ann Hjort Johansson
3+3 f. 2010-05-19 1,6%
e. CH topgun Mafioso FIN41872/07
u. CH Emerald Van Foliny Home S31302/2006
Kennel Dartline uppf. Gunilla Thörne
2+0 f. 2010-06-14 7,0%
e. CH Dartline Showtime S11992/2003
u. Ch Dartline Sandy Tatum S57609/2007
Kennel Expeau’s uppf. Maria Hult
2+2 f. 2010-007-08 0,0%
e.Chelines Tall-Expectation S20294/2004
u. Cycorn’s Prada S15546/2006
Kennel Kinconly uppf. Christina Larsson
3+1 f. 2010-007-18 3,5%
e. CH Crispy Legacy 49746/2007
u. CH Kinconly Princess S33671/2008
Kennel Peder Jonaegårdens uppf.
Agneta Broberg 0,0%
0+1 f 2010-006-23
e. CH Peppercorns Past Partner S59241/90
u.CH Peder Jonaegårdens Ztella S12792/2005
uppf. Kurt Andersson
2+3 F. 2010-05-06 6,6%
e. CH Jupiter S31239/2007
u. Agnes S54836/2006
uppf. Annelie Grebius
1+2 f. 2010-10-07 4,9%
e. CH Crispy Legacy S49746/2007
u. CH Foxtan’s Maid for Joy SS54665/2003
uppf. Tatsiana Petrachkova
1+2 f. 2010-09-25 0,0%
e. CH Läckerbiten’s Moneymaker S53981/2006
u. Gerda S10213/2009

1+4 f. 2010-09-02 0,0%
e. Cycorn’s Last Show S14131/2009
u. CH Crispy Carmel S66826/2006

uppf. Annicka Andersson
1+2 f. 2010-01-22 3,1%
e. CH Dartline Brian O’Brian S57610/2007
u. Dartline Show Princess S10952/2007

Kennel Crakly uppf. Annelie Guldstrand
1+3 f. 2010-03-20 4,0%
e. Foxtan’s Tiger S53276/20
u. CH Crakly Sim Sala Bim S65

uppf. Dan Walterström
1+0 f. 2010-10-07 0,0%
e. CH Warigal Hot Shot S16802/2003
u. Chanel S28786/2005

Kennel Läckerbiten’s uppf. L o. S Lundström
2+1 f. 2010-03-07 1,8%
e. CH Läckerbiten’s Moneymaker S53981/2006
u. CH Läckerbiten’s Crystal Clear S64724/2005

1+2 f. 2010-10-07 0,0%
e. CH Warigal Hot Shot S16802/2003
u. Chanel S28786/2005

Kennlarnas sammanlagda inavelsgrad över 5
generationer var 2010 3,2 %. 12 hanar har
används i avel med sammanlagt 23 kullar
78 valpar 36+42

Avelsinformation
Importer
Mercury Fox Marley and Me SE22162/2010
e. Strossvolpe Kapjroyale METDF7182H/08
u. Mercury Fox Erla METDF6768/05
uppf. Janos Mitnyan. Ungern
Ash Grove Golden Boy SE60847/2010
e .Ash grove Fireball LOI03/148249
u. Fyrewyre Ashgrove Gucci Gold LOI10/12415
uppf. Luisa Romanini. Italien
Gromme Grim SE16012/2010
e. Loumaidlea Hocus Pocus At Grindu
KCZO142002z01
u. Vivid Vixen N14696/97
uppf. Hanne Bergendahl
Använda avelshanar:
kullar
Foxtan’s Gino
2
Foxtan’s King
2
Foxtan’s Tiger
1
CH Crispy Legacy
5
Cycorn’s Last Show
2
CH Jupiter
2
CH Läckerbiten’s Moneymaker
2
CH Dartline Brian O’Brian
2
CH Dartline Showtime CH Topgun Mefisto 1
Chelines Tall- Expectation
1
CH Peppercorns Past Partner
1
CH Warigal Hot Shot
2
-------------kullar
23
Nya Champions
Henny V.d. Schönen Bergen
Ferrostar Charmer Conrad
Ferrostar Clever Casimir
Kinconly Princess
Kinconly Diamond
Doro van der Bismarckqelle
Topgun Mefisto
Cacopoulu Appassionato
Crowfox Black Pearl
Crowfox Black Magic
Logica Messenger
Starring Bing

Klubbens rasstrategiska rekommendationer
ligger på 3,5% och SKKs på 6,25%
(kusinparning)
För fri valpförmedling får kullens inavels % inte
överstiga 3,5% därefter tas en avgift på 300 kr
ut för förmedling.
I valphänvisningen kommer inavels % på kullen
att stå med.
Uppfödarna rekommenderas att inte
överanvända någon hane. Vi hoppas på en
breddning av avelsbasen.
Någon meritering av föräldradjuren för att få
valpförmedling är nu borttagen.
I valphänvisningen kommer en länk på
hemsidan finnas som belyser och förtydligar
innebörden av inavels % för intresserade.
När det gäller MH tester inväntas SKKs
framtagning av MH Light, en avelsprofil som
passar den Strävhåriga Foxterriern.
På uppfödarmöte i oktober 2010 reviderades
vårt Ras-kompendium och ATT-satser och
uppfödarna gav ovanstående förslag till
Strävhåriga foxterrierklubbens Styrelse som
godkände förslagen.

AVELSKOMMITTÉN
Kommer i fortsättningen bestå av
Eva Welander, Kennel Logica (sammankallande)
Mia Övernäs, Kennel Sisterhood
Evalotta Kovacic, Kennel Quicken’s
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Agneta Åström och undertecknad tackar för oss.
6 års arbete med 3 uppfödarmöten 2
genomförda hälsoenkäter och samman ställande
av det första stora Rasdokumentet och årliga
redovisningar till SV.Tek och SKKs
avelskommittér, har varit ansvarsfullt men också
roligt att göra något, för vår fina ras den
Strävhåriga Foxterrien alltid i fokus.
Lillemor Blanc

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. Strävhåriga Foxterrierklubbens styrelse och avelskommitté åkommer 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 har ingått 3 uppfödare av rasen.
Lillemor Blanc, kennel Jig’s (sammankallande)
Agneta Åström, Kennel Crispy
Mia Övernäs, Kennel Sisterhood

Norrbottens Vackraste
Norrbottens Vackraste – en årligen
återkommande inofficiell utställning som
genomförs för att kora Norrbottens
Vackraste Hund. Denna utställning har nu
genomförts i 3 år, och huvudman för
utställningen är Nedre Norra
Kennelklubben men genomförs av ett
antal eldsjälar inom Bodens lokala
kennelklubb. Man börjar dagen med vanlig
inofficiell utställning, där man tävlar i
klasserna valpar och hundar över 2 samt
veteraner över 8 år. Går du vidare och
placerar dig i finaltävlingarna under dagen
så har du chans att gå vidare till kvällens
finaltävlingar och galashow, där ett antal
hundar redan har direktkvalificerat sig
under utställningsåret genom att bli Bäst
In Show-placerad i de olika grupperna. Där
möter man varandra i en lottning oavsett
ras och grupptillhörighet. Domarna står på
podiet och med handtecken talar om
vilken hund i varje race (2 hundar som går
mot varandra) som går vidare. Till slut har
man korat Norrbottens vackraste. Det här
är en utställning som växt för varje år och
de två senaste åren har den varit i en
inomhusarena, Arcus-hallen i Luleå. Där
finns det möjlighet att ha försäljning av
hundprylar av olika försäljare, ras montrar
för olika hundraser. Här nedan följer hur
våra norrländska foxterrier har placerat sig
i denna tävling.
2008 som var 1a året, genomfördes denna
i Boden på Travbanan – en mindre
utställning där det var anmält ca 120
hundar. Ett antal strävhåriga foxterrier
från Kennel NorthFox´s tävlade i de olika
klasserna, där CH NorthFox´s Proud Mary
blev Norrbottens Vackraste Foxterrier och
gick sedan vidare till att bli BIS-1 i

Terriergruppen (Norrbottens Vackraste
Terrier) och därmed kvalificera sig till
kvällens finaltävlingar med galamiddag.
Tyvärr så blev det inget mer för henne, då
hon slogs ut i sitt första race.
2009 var den i Arcushallen och då hade
utställningen ca 200 utställare och
samtidigt hade några raser ras montrar för
besökare. Många foxterriers var med och
visades. Norrbottens Vackraste Foxterrier
blev då D´Cate, ägd och uppfödd av Mia
Hult, Luleå. Ingen foxterrier blev placerad i
någon av BIS-finalerna och ingen var heller
direktkvalificerad till kvällens galashow.
2010 var den igen i Arcushallen och nu har
den växt till ca 300 utställda hundar och
många fler ras montrar och utställare som
sålde olika hundarartiklar Det var många
besökare som kom för att titta på de olika
raserna. Strävhåriga foxterrierklubben
hade en liten ras monter, där vi bjöd på
kaffe och pepparkakor till de som var
intresserade av rasen. Vi hade en hel del
besökare som inte bara ville ha gratis kaffe
utan även titta på hundarna som vi hade
med i montern och få information om
rasen. Vi hade med 3 foxterriers, som alla
representerade rasen med bravur, var och
en på sitt sätt. Klubben fick mycket
uppmärksamhet genom det fina
broschyrmaterial, tidningen Strävaren som
vi hade med och de speciella tröjor vi hade
på oss under dagen när vi var runt och
gick. Det här gav mersmak och vi har
redan börjat att planera för 2011 års
rasmonter.

TRIM & AKTIVITETSDAG
SMÅLAND
Vi planerar en fortsättningskurs för våra medlemmar i
Smålandsregionen
Monter på Norrbottens Vackraste
Många hundar visades av kennlarna från
Norrbotten och med mycket fina resultat. Han
valp från Mia Hult, Luleå blev BIS-placerad,
NorthFox´s Lucy in The Skye blev BIS-R i
Terriergruppen, CH NorthFox´s Maggie May
blev BIS-4 Veteran. Ingen av dessa hundar blev
vidarekvalicifierade till att visas på kvällens
galashow. Dock hade vi en foxterrier som
spred foxterrierglans på kvällens galashow,
Ann Hjort´s Snowfly´s Telephatic Rouge var
direktkvalificerad då hon blivit BIS-placerad
under utställningsåret. Tyvärr så gick inte hon
vidare i hennes race men galaglans spred hon
till oss som hejade!

+ någon annan trevlig aktivitet.
1 maj KL. 10.00
Träffas vi hos Lillemor på
Sjöaryd stax utan för Växjö
Ta med egen lunchkorg
Vi som är handledare
Är
Maud, Lillemor och Pia
Ring och anmäl till
Lillemor tel, 0470-773032
kenneljigs@hotmail.com
eller Pia
Tel. o480-60329

North Fox’s Maggie May i BIS-Veteran
Den här utställningen växer och växer för varje
år både när det gäller utställda hundar och
besökare, det är ett bra tillfälle att visa upp
våra trevliga foxterriers så att fler upptäcker
vår ras.

Berit Hansson

jollyfox@telia.com

VÄLKOMNA!

