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I SOMMARENS SOLIGA DAGAR 

TRIVS DEN STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERN & 

LEKKAMRATER 

 

STRÄVARENS LÄSARE 

ÖNSKAS EN SKÖN SOMMAR 



            ORDFÖRANDES RADER 

 
Nu när vi har kommit in i sommarmånaderna så blir vi lite mer aktiva utomhus till 
hundarnas stora glädje. På utställningsfronten kommer utställningarna på löpande band 
så får vi hoppas att väder gudarna besparar helgerna från regn och framför allt när 
Strävhåriga Foxterrierklubben står som arrangör.  
 
Jag vill ta tillfället i akt att slå ett slag för vår utställning och årsmöte i Ransäter se mer 
på vår hemsida för detaljerna. 
 
Jag hoppas att vi kan komma igång med olika aktivitet där vi ökar gemenskapen mellan 
oss där vår stora gemenskap är våra kära strävhår. 
Man kan bara samlas med en fikakorg på en gräsmatta/äng/strand/parken och bara ha 
trevligt ihop. När man väl lär känna varandra har vi hur mycket som helst att prata om, 
så vänner ut i naturen och njut av sommaren. 
 
Det blev inte så mycket den här gången men mina anteckningar som jag hade har bara 
försvunnet. 
 
Ha en skön sommar 
Peter  

 



REDAKTÖRENS RADER 
 
Att vänta är en del av livet sägs det. 
 
Ja, ja det är ju ganska självklart, men hur länge skall man 
vänta? Det kliar säkert i en och annan otålig människa just 
nu, tex. i en redaktör för tidningen Strävaren som drömmer 
om att alla skall hålla manus stopp 1 febr, 1 maj, 1 aug och 
1 nov. 
 
För mig är det alltid en spännande väntan eftersom det 
avgörs hur många sidor jag får ihop, hur omväxlande och 
trevlig tidningen skall bli, m.a.o. något läsvärt för alla. 
 
Nu när utställningssäsongen börjat gäller det för BIR och 
BIM vinnande hussar och mattar att snabbt som ögat 
meddela Redaktören, Webbmaster och Pia Rydberg (som 
håller i poängräkning för Årets Strävhår) resultaten. Mail 
adresser på sida 2. 
 
Tänk på att det är nya utställningsregler. Det är endast CK 
hundar som redovisas. Det kan man avgöra av vilka 
hundar som får vara med i Bästa han/tik klass. En hund 
kan få exellent utan CK vilket kan lura en. Vad vi vill ha är 
också deltagarantal, viktigt för sammanräkning till Årets 
Strävhår. Det är hundens 8 bästa resultat som räknas på 
den listan. 
 
Övergången till de nya utställningsbestämmelserna 
har gått smidigt och fungerat väl, de är gemensamma för 
de nordiska länderna och trädde i kraft 10 januari 2011. 
Man har nu förkortat utvärderings tiden till juni/juli 2011. 
Delvis på grund av att de baltiska länderna har visat 
intresse att kopiera reglerna. 
I dagsläget har man alltså inte hittat någonting i 
bestämmelserna som behöver ändras. (jasså! Reds anm.) 
 
Redaktören är väldigt nyfiken på vad som pågår ute i 
landet när det gäller hunderiet och i synnerhet 
Strävhåreriet. Skriv och berätta! 
 
Hur går det på valpkursen! Senaste buset! Hur var det 
på semestern? Ett trevligt foto med tillhörande historia 
är aldrig fel! Frågelådan om allt mellan himmel och 
jord är också öppen. 
 
Styrelsen hoppas att det kommer många utställare till 
klubbens utställning i Ransäter, sista anmälningsdagen 
fredag 1 juli. Innan dess har Norrlands Specialen gått av 
stapeln 12 juni. Vid denna tidnings pressläggning har 
anmälningstiden utgått. Men ett besök för att beskåda ett 
antal fina Strävhår skall man inte missa. 
 
 
SKK:s nya valpförmedlingssajt –www.kopahund.se - tas i 
bruk nu i dagarna. Det är en webbplats som vänder sig till 
alla som funderar på att köpa hund. Den kommer att dels  
 
 

 
 
 
erbjuda tips, råd och artiklar som främst riktar sig till 
nyblivna hundentusiaster, men framförallt 
kontaktuppgifter till de SKK-uppfödare som har valpar. 
Generellt ska uppfödarna uppfylla de kriterier som 
rasklubbarna har idag för valpförmedling. 
 
Webbplatsen har länge efterfrågats av SKK:s uppfödare 
för att kunna nå nyblivna presumtiva valpköpare, då de i 
större utsträckning söker information via nätet. I vår 
klubb märker vi uppfödare att många besöker våra 
hemsidor och tar del av vår information och sedan tar 
kontakt. Strävhåriga Foxterrierklubbens egen Hemsida 
www.foxterrier.se  tillhandahåller information om 
”valpar till salu” ”väntade kullar” och omplaceringar. 
Vår valpförmedlare har under årens lopp fått mindre och 
mindre telefonsamtal (sista halvåret endast 15 samtal) 
men är fortfarande en mycket viktig länk i informationen 
om rasen. 
   
Tanken är att SKK tar upp konkurrensen med Blocket 
och liknande lättillgängliga marknads- och mötesplatser. 
Uppfödarna kommer med all säkerhet att känna en 
seriositet i SKK:s upplägg. 
 
Vår föredragshållare på uppfödarmötet Elisabeth 
Rhodin beskrev att det är stora skillnader att vara 
uppfödare förr (innan datorns intåg) och idag med olika 
nya krav från många håll. 
Datorn har gett en fantastisk utveckling för hundavel, 
prov – och tävlingsresultat, statistik och databearbetning, 
forskning, genetik- och sjukdomsområdena. 
Det finns ett omfattande ibland krångligt regelverk som 
uppfödare och medlemmar skall följa och vi har stora 
skyldigheter mot valpköpare. Det är med andra ord inte 
samma frihet som tidigare. Det är helt enkelt så mycket 
man inte får göra. 
 
Då är det bra att det finns sunt förnuft och praxis inom 
klubbens styrelse. Styrelsen i sin helhet är företrädare för 
klubben och enskilda styrelsemedlemmar agerar inte på 
egen hand. Därför är det viktigt att verkligen alla ser 
gruppen som en helhet, det gäller att lyssna och söka ev. 
lösningar inom de regler vi har att följa i styrelsearbetet. 
Stadgarna är det absolut viktigaste styrinstrumentet i en 
klubb. 
 
   Lillemor 
 
 
En bra historia: 
 
Det var förskräckligt vad din fågelhund 
har problem med sin andhämtning!!!! 
 
 
 



Klart att hunden ska 

med på resan! 
-Vad säger du om att åka till San Fransisco till 
sommaren? Det var mannen i huset som frågade 

och jag hörde på rösten att han tog svaret för 
givet. San Fransisco är ett av mina drömresemål. 

– Nä, svarade jag, då kan ju inte Martini hänga 
med! 

Jag vet, jag erkänner direkt. Jag är hur fånig som helst! 

Jag är nog lite beroende, tror att jag hade fått väldig 

abstinens av att vara utan Martinis kalla lakrisnos i ögat 

klockan 06.00 varje morgon.  

 

Hunden ska med, det är ju så enkelt nu!  
Jag är ju inte hur tråkig som helst, även om det lät så 

angående San Fransisco-resan. Nä, efter lite resonemang 

hit och dit kom vi fram till att vi kunde ta bilen 

utomlands och hyra en kanalbåt att bo i och gå i 

kanalerna med. Var gör man då detta, England? 

Skottland? Irland? Frankrike?  

 

Mycket att ta reda på 
Efter att ha kollat vad som gällde och hur det gick till på 

färjan över till England så strök vi de alternativen.  

17 timmar själv i bilburen med två (!) pinkepauser på ca 

15 min på kommando som ropas ut i högtalaren...  

Nä, det blev Frankrike!  

Sen gör det ju ingenting att vädret brukar vara bättre och 

att maten plus det man dricker till, helt klart ligger på en 

annan nivå i Frankrike än i England. 

 

Tatueringar är ute 
Ok, sagt och gjort till Frankrike skulle vi. Båten och 

kanalturen bokades. En egen båt med gott om utrymme 

för både folk och fä.  

Upptäckte sen att det var en del nyheter som gällde från 

och med i år när det gällde resa utomlands med hund. 

Martini är tex. tatuerad, det gäller inte i år, nej i år ska 

det vara ett chip! 

Så, iväg till veterinären och in med ett chip i nacken. 

 

Vaccinationer 
Rabiesvaccinationen skulle enligt passet inte tas om 

förän nästa år, jag brukar välja sådan som varar i tre år. 

Men den typen av vaccination har inte gällt tidigare i 

Frankrike, no,no Fransoserna vill ha ny spruta varje år. 

3-års vaccinationen gäller där nu, men vill man stå och 

diskutera det med en fransk polis eller annan fransk 

myndighetsperson? Nej, inte jag! 

Så, iväg till veterinären och in med en spruta i nacken. 

Sen kollade jag på Jordbruksverkets sida på internet, där 

framgick det att om man ska vistas vid vatten, i skog och 

mark eller i lantbruksmiljöer i Europa så är det inte dumt 

att ge hunden en Leptospiros-vaccination. Vid Vatten!!! 

Iväg till veterinären och in med en spruta i nacken! 

 

 

 

 
 
 

Bila utomlands 
Så var det dax att kolla upp vad som gällde på vägarna i 

de länder vi har tänkt oss köra igenom. 

Det skulle bland annat finnas reflexvästar till alla i bilen. 

Självklart ligger det en liten trekantig ill-gul väst till 

Martini i bilen nu, fattas bara annat! 

Och så till sist, 1:a hjälpen väskan. Väskan är ny, välfylld 

och försedd med lite extra hundiga bra att ha. 

 

Inget är som väntans tider 
Alla tråkigheter som kan hända har vi tänkt på fram till 

nu. Nu ska vi i stället tänka på allt roligt vi ska vara med 

om, alla fina platser vi kommer att få se och allt gott vi 

kommer att äta. Se fram emot härliga promenader med 

Martini och möten med trevliga människor som man 

kommer till tals med när man reser med hund. 

  

Som sagt, allt är klart. Utom Martini, innan vi åker blir 

det iväg till veterinären och in med en spruta till i 

nacken.  

Visst är det skönt nu när det är så enkelt att ta med sig 

hunden utomlands, eller hur? 

 

Ewa & Martini 

 

 
Globbetrottern Martini i Hamburg. Frankrike nästa! 



Resultat Årets Strävhår 2010 

HUND POÄNG ANTAL 

UTSTÄLLNINGAR 

CH Crispy Legacy 156 8 

CH Crowfox Black Pearl 52 7 

CH Snowfly´s  Telepatic Roughe 48 5 

Foxtan`s Gossip Girl 34 4 

CH North fox's Maggie May 31 5 

CH Northfox´s Proud Mary 27 4 

 Mercury Fox Marley and Me 24 3 

 CH Logica Messenger 23 3 

CH Ferrostar Don Corleone 23 4 

CH Crowfox Black Magic 22 4 

CH  Läckerbiten's Tosca 19 3 

CH Foxtan's Gossip Girl 19 3 

CH  Kinconly Diamond 19 3 

Crispy Peppermint 19 2 

CH Läckerbiten's Moneymaker 18 4 

Jollyfox Still on Line 17 2 

CH D-Cart 16 3 

CH Henny van den Schönenbergen 13 2 

CH Ferrostar Prima Donna 12 2 

Northfox´s Spencer Travis 12 2 

CH Ferrostar Charmer Conrad 11 2 

Foxtan´s The King 11 2 

CH Ferrostar Clever Casimir 10 2 

 CHKinconly Princess 9 1 

CH Foxtans Jackpot at Crispy 9 1 

 Goldfighters Gregory 9 1 

 Jig's Maya Plesetskaja 9 1 

 Foxtan`s Miss Sophie  8 2 

CH  Fox on-the-rocks Femmé Fantasy 8 2 

CH Dartlina Brien O'Brien 8 1 

Foxtan`s Angel Toutch 8 1 

Logica Trademark 8 1 

Northfox`s  Lucy in the Sky 7 2 

CH Läckerbiten`s Cristal Clear 6 1 

CH Tella Silverstar 6 1 

CH Crispy Galaxy 5 1 

Foxtan`s Magic Wind 5 1 

Northfox`s Brenda Brave 5 1 

Solringens Tryggve 3 1 

 



Diggi och Matte 

 

 
 
 Hej å hå! Nu skall väl i alla fall vintern vara 

över. När matte skickade sitt förra bidrag till 

Strävaren trodde vi att så var fallet. Dagen 

efter var vi helt insnöade! Matte och Diggi 

kom ut på Sturegatan och fann att bara  

taket syntes av den lilla röda bilen. Matte 

lyckades fixa ett hål i drivan så att hon kunde 

lösgöra snöskyffeln och lasta Diggi samt börja 

gräva.  

Se, då uppenbarade sig en lång snygg yngling 

från grannporten och sa: Ska jag hjälpa dig att 

skotta? Matte blev nästan förstummad, men  

lyckades stamma fram ett Tack-så-mycket  och 

tänkte: Hjälp, ser jag så gammal och bräcklig 

ut. Ynglingen grävde ivrigt och lyckades på 

nolltid fixa så att Matte och Diggi kunde göra 

sig beredda att ge sig ut i trafiken. Då dök 

Husse upp, tackade ynglingen för hjälpen, satte 

sig i sitt eget fordon, la i 4-hjulsdriften och 

tvingade sig över drivorna ut på gatan. Matte 

och Diggi tog sig fram till Fältöversten för att 

inhandla helgmat, men si där fastnade vi på en 

hård snövall. Den lilla bilen hängde mitt på 

vallen, alla 4 hjulen bara snurrade, Diggi 

stormskällde.  

Undrens tid var dock icke förbi, tre ytterst 

hjälpsamma gentlemän dök upp och försökte 

skjuta loss bilen. Det gick inget bra. Ytterligare 

två hjälpsamma herrar dök fram och enades 

om att man skulle lyfta hela härligheten med 

Matte och Diggi kvar inuti. Ett krafttag och så 

befann vi oss på körbanan igen och for vidare 

ut på staden. Matte tyckte dock att det 

skumpade fruktansvärt och sa fula ord om 

snösvängen. 

De fula ramsorna om snösvängen fortsatte hela 

helgen och på måndagen gav vi oss av mot 

Karlskoga för avpälsning av Diggi. Det 

skumpade även på motorvägen. Framme i 

Karlsoga beklagade vi oss över dåligt väglag, 

gick en sväng runt bilen och fann att vänster 

bakparti såg underligt ut. Matte kröp under och  

 

 

 

upptäckte att en stötdämpare (spiralfjäder) inte 

längre satt där. Nu vet vi att små bilar bara är 

löst hopsatta och absolut inte skall lyftas i 

karossen. Då kan alla möjliga delar lossa och 

trilla bort. En ny fjäder är numera på plats men 

en gummibussning saknas, den drabbades av 

tsunamin i Japan och är fortfarande efter tre 

månader på väg till Sverige.  

 

Aj, då! Det här handlade ju inte så mycket om 

Diggi och hans bravader. Han tycks numera ha 

blivit en skötsam liten hund och lever ett 

ganska händelselöst, tråkigt liv. Stormskäller i 

bilen gör han ju fortfarande. Vet någon hur 

man får slut på sådant? Blomspruta med kallt 

vatten har ingen verkan. Han vill fortfarande 

döda alla hanhundar han ser, springa efter 

joggare och skälla samt skälla bort alla turister 

när vi är på landet. När turisterna vänder och 

går tillbaks vänder också Diggi och kommer 

stolt viftande på svansen till Husse och tycker 

att han varit rysligt duktig. 

 

Diggi och hans Matte och Husse skall 

evakueras ur bostaden. Alla våra tillhörigheter 

skall ut liksom Diggis alla tre korgar och hans 

konstsamling. Man skall stambyta och 

handikapanpassa våningen och kommer att 

förvisa oss till Karlavägen under minst ett år. 

Husse och Matte har bott i våningen i 21 år och 

bara burit in prylar, vi måste nog sortera lite. 

Vi undrar hur Diggi skall finna sig till rätta på 

ett nytt ställe. Förmodligen tycker han det blir 

spännande med alla nya hunddofter i Gustav 

Adolfsparken och på bortre delen av 

Karlavägen. Matte kommer att få vänta länge 

medan allt skall sniffas på.  

 

Men snart är det sommar och vi ger oss som 

vanligt av till både Västergötland och 

Västerbotten. De ljusa nätterna norröver vill 

Matte inte missa. Sedan skall vi ju till Ransäter 

och då skall ju både Diggi och Husse följa 

med. Det blir en späckad dag med både 

utställning och årsmöte. Vi hoppas vi får träffa 

många av våra klubbkamrater och deras 

vältrimmade hundar. Diggi skall ju inte ställas 

ut, men vi får väl snygga upp honom lite och 

borsta till det värsta. 

En mycket solig, varm och skön sommar 

önskar vi er alla.     Diggi och Diggis Matte 



CHAMPIONGALLERIET GRATULERAR 
 

 
 

SUCH SNOWFLY’S THELEPATIC ROUGHE S61043/2008 

E. CH Topgun Attenzione 

U. CH Emerald Van Foliny Home 

Uppf. & äg. Ann Hjort Johansson & Jan Johansson 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 
 

SUCH JIG’S MAYA PLESETSKAJA S27798/2009 

E. CH Jupiter 

U. CH Peder Jonaegårdens Ztella 

Uppf. & äg Lillemor Blanc 

 



CHAMPIONGALLERIET GRATULERAR 
 

 
SUCH LÄCKERBITEN’S TOSCA S25704/2009 

E. CH Fairwyre Adventurer at Alkinra 

U. Läckerbiten’s Dreamweaver 

Uppf. L & S Lundström äg. Ann-charlotte Reventberg 

 

 

 

                   UTSTÄLLNINGSRESULTAt 2011 
 
Öst. Sv. Tek. Sollentuna 5 mars   Domare: Kevin Brown, DK 
Delt. 1+1  (1 valp) 

BH Mercury Fox Marley and Me  Cert, Bir, bästa unghund, Bis 4 

Bästa valp Peder Jonaegårdens Randy HP 

 

                               
                                                Mercury Fox Marley and Me 

       

SKK. Int. Malmö 19 mars                         Domare: Maja Korosec, SL 
Delt 2+1 

BH Crispy Legacy   Cacib, Bir, Bis 

II BH Crakly’s King of Magicc  Cert 

 

 

 



SKK. Nat. Västerås 16 april  Domare: Yvonne Cannon, IR 
Delt. 2+1 

BH Jig’s Rudolf Nurejev   Cert, Bir 

II BH Ferrostar Corleone   Ck 

BT Jig’s Maya Plesetskaja   Cert, Bim, Championat 

 

          
                                                        Jig’s Rudolf Nurejev 

 

Sv. Tek. Skellefteå 16 april    Domare: M. Sypranowicz, PO 
Delt. 0+6 

BT CH Crowfox Black Pearl                         Ck, Bir 

II BT CH Northfox’s Proud Mary  Ck 

III BT Snowfly’s Spiritua Angel  Cert 

IV BT Northfox’s In the Sky   Ck 

Bis-4 Uppfödargrupp Kennel Northfox’s 

 

SKK. Nat. Lidköping 7 maj   Domare: J.  Aidietienne, Li 
Delt 1+2 

BT Läckerbiten’s Tosca   Cert. Championat Bir 

II BT Ferrostar Dolce Donna   Ck 

  

 

 

Sv. Tek. Tånga Hed 14 maj   Domare: Markku Kipinä, FI 
Delt.1+1 

BH Läckerbiten’s Crescendo   Cert, Bir 

BT CH Läckerbiten’s Tosca   Bim 

  

  
                                                   Läckerbiten’s Crescendo 

 

 



 

SKK. Nat. Överkalix 15 maj  Domare: Nenne Runsten, SE 
Delt. 1+5 

BH Northfox’s Spencer Travis  Cert, Bir 

BT Northfox’s Brenda Brave   Cert, Bim 

II BT Northfox’s Lucy in the Skye  Ck 

Kennel Northfox’s Uppfödargrupp  HP 

CH Northfox’s Maggie May Avelsgrupp  HP, Bis-3 

CH Northfox’s Maggie May   HP, Bir vet. 

 

                       
                    Northfox’s Spencer Travis 

 

SKK Nat. Piteå 21 maj   Domare: Harri Lekkonen, FI 
Delt. 2+5 

BT CH Northfox’s Proud Mary  Bir 

II BT Northfox’s Lucy in the Sky  Cert 

CH Northfox’s Maggie May   HP Bir vet, 

CH Northfox’s Maggie May Avelsgrupp  HP 

Kennel Northfox’s Uppfödargrupp  HP 
     
SKK. Int. Hässleholm 21 maj  Domare: Kevin Maye, IR 
Delt. 1+2 

BH Jig’s Rudolf Nurejev   Cert, Cacib, Bim 

BT Foxtan’s Miracle   Cert, Cacib, Bir Grupp-2 

  

                         
                                 Jig’s Rudolf Nurejev               Foxtan’s Miracle 

 

SV. Tek. Hörby 22 maj   Domare:Tinna Grubbe, DK 
Delt. 0+1 

BT Foxtan’s Miracle   Cert, Bir  

  

  



 

 

”RAPYTT” FRÅN VESTFRONTEN 

Hej Alla! Det är redan 1:a 

maj..manusstopp! 

Jag hade inte trott att jag skulle orka eller 

ens ha lust att rapportera  något från oss 

till detta nummer, vi får väl se om 

redaktören tycker detta kan vara värt att 

ha med i så fall….. 

Lusten och orken beror på att jag är 

nyopererad inget annat. Jag är trött, sover 

inte pga att jag  har ont och är påverkad av 

tunga mediciner kan även kallas knark!!! 

Liten Ilse och resten av ”gänget” hanteras 

nu mestadels av Herr Boo. För kännedom 

kan meddelas att hela ”gänget” har Herr 

Boo runt ett berömt finger!I Så ser det i 

alla fall ut därifrån jag sitter. Ilse är anmäld 

till Lidköping  7 maj, har format hennes 

dress i stort men väntar på stylisten som 

skall forma det sista inför catwalken, kan 

inte hon hjälpa mig åker vi inte, jag hade 

nämligen inte räknar med att vara 

nyopererad, handlern är redan klar så det 

skulle ju vara synd att inte kunna ställa 

Ilse. Utifrån vår nuvarande situation blir 

det sannolikt inte de utställningar för liten 

Ilse som jag planerat,  tyvärr måste jag 

säga. Däremot ser jag fram emot 

sommaren och baden, Ilse och onkel Larry 

gillar att bada. Ilse slänger sig bokstavligen 

i poolen. Vi har dessutom uipptäckt att 

hon älskar att basta!!! Vi trodde knappt 

våra ögon då Ilse gång efter gång trots 

minst 65 grader i bastun ville/skulle vara 

med. Jag vill inte att hon, jyckar är ju 
dessutom en grad varmare än oss human’s 

, skall få vara på ett sådant varmt ställe 

 

 

 

 

 

pga olika fysiologiska aspekter. Eftersom jag 

själv inte är någon bastufreak emedans Herr 

Boo gärna bastar följer Ilse gärna med honom 

och då blir som det blir….nej   jag menar som 

Liten Ilse vill. Många lååånga 

familjediskussioner om detta. Nu ser vi i alla 

fall fram emot svalkande situationer såsom 

baaaad!!!! Ha en go’ sommar  vi kanske ses 

någonstans och inte glömmer att 

Ingen kan Allt 

Alla kan något och  

Tillsammans kan vi mycket. 

MarieBoo 

      SKÄNKTA MEDLEMSKAP 

Från  Till 

Anneli Grebius Irene Denkov 

Anastasia  Yvonne Lindahl  

 Kadotechnikova Gillis häggblom 

Agneta Åström Christina nordin 

Kennel Crispy  

Christina Larsson Robert Samuelsson 

Kennel Kincolny Anita Larsson 

Maria Veraeus Hanna Nilsson

  Irene Hallengren  

Det finns även ett antal nya medlemmar som 

hittat in i klubben på egen hand.Styrelsen 

önskar alla nya klubbkamrater välkomna och 

hoppas att vi skall träffas vid kommande 

Strähårsevenemang                                   

LYCKA TILL MED ERA STRÄVISAR
  



  
TRIMDAG I HÖGHULT 

 

 
 
En vacker vårdag 1 maj, samlades 20 personer 
i Maud och Åkes trädgård för att fräscha upp vårt 
trimkunnande med nya finesser. Visserligen 
blåste det lite snålt men med varma kläder och 
bra på fötterna eldade vi så småningom upp oss 
till behaglig värme genom idogt arbete. 
 
 
Hundarna var förberedda så tillsvida att alla 
var någorlunda nerplockade för att inte behöva ta 
tid med det. 
Koncentrationen gick till huvud, benhår och alla 
knepiga övergångar. Det minns väl alla som varit 
nybörjare en gång att man hade tusen frågor om, 
så var det även nu. Det ena huvudet efter det 
andra genomarbetades noggrant med hjälp av de 
tre handledarna och vi kunde konstatera att alla 
hundarna hade standarmässigt mycket bra 
huvuden. Det är ju också en del av 
sammankomsters syfte att ev. uppfödare får 
träffa sin uppfödning och kritiskt granska hundar 
som man kanske inte sett på länge. 
Vi var tre uppfödare som alla hade 3-4 sålda 
valpar med. 
  
Vi hade även en inbjuden gäst som stod i 
begrepp att börja arbeta på ett triminstitut på 
Gotland, och ville lära sig hur en trimning av 
Strävhårigfox fortskred från total nedtagning 
fram till utställningsdags. Gotlänningarna är att 
gratulera Lennart gjorde dagens vackraste huvud 
samtidigt fick han tips om hur ett skottehuvud 
trimmas på köpet.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi har nämnt det förut ta gärna med sk. trimmare 
på våra kurser så slipper vi se halvklippta 
efilerade strävhår och besvikna ägare som betalar 
hutlösa pengar för ett hafsverk. 
 
Det plockades benhår så gräsmattan ändrade 
färg. I allmänhet brukar nybörjare vara rädda för 
att ta för mycket men nu slapp vi se fladdrande 
”slöjfiskar” vandra tipspromenad senare. Benhår 
blir alltid finast med ständig plockning. Med 
idogt arbete blir det crispigt och bra kvalitet och 
fenomenalt smutsavstötande. 
 
Så till alla osynliga ”övergångar”. Där haglade 
frågorna och till sist hade vi förhoppningsvis 
varit så tydliga att alla åtminstone teoretiskt 
kommer ihåg och hemma kan omsätta det i 
praktiken. 
 
Ett stort tack till Maud och Åke som upplät 
trädgård, hus och hem för Strävhåriga 
foxterrierklubben. 
Dagen avslutades med klurig tipspromenad. När 
vi påbörjade hemresan brakade södra Sveriges 
häftigaste hagelskur lös! 
 
                            
STORT TACK FRÅN ALLA / LILLEMOR 
 
 

 
 
                 Ledighetskommittén 
 
                Tack för alla fina foton. 
 
 
 
 
 
 



 
Maya & Ingrid 
 

 
Yvonne & Scottie 

 

 
Tommy, Gunilla & Monty 

 
Jörgen, Susanne & Melvin 
 
 

 
  
Maud, Harriet, Lennart och  

 

 
Lillemor & Ludde 
 

 
Annika & MacAllan 
 

 
 
 
 
 



 

 
Susanne kämpar på 
 

 
Glad tillställning med mycket skratt 
 

 
I en vacker omgivning 
      

 
Undra om någon ser mig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   Två glada handledare med arg hund 
 

   
  Väck ej den fox som sover 
 

 
 
Tipspromenad på Höghults vackra ägor 
som Tommy & Monty vann. 
Vi andra fick glädja oss åt 12 strävhår     

 
som höll sams under promenaden. 
 
 



RAPPORT FRÅN RUFFA                                                                                                           
 
Slick. Sicken sjuk vårvinter. Att jag blev 
allt segare och allt motvilligare till att 
cykelspringa berodde på att jag var sjuk, 
inte att det var meningslöst som jag 
påstod i min förra rapport. Martina 
anade att något var fel och tog mig till 
djursjukhuset. Där såg hon också att jag 
ökat mycket i vikt på bara några veckor. 
Jag blev stucken i benet och fick efter ett 
par dar diagnosen hypotyreos. Det 
betyder att sköldkörteln funkar dåligt 
och att jag måste ta medicin livet ut. 
Redan efter nån vecka var jag lite 
piggare, och nu är jag mitt vanliga 
cykelspringande jag igen.  
Sen köpte Martina en ny trimmer som 
hon klantigt rispade mig med en fredag. 
Då fick jag helgen på mig att själv sköta 
om såren (= slicka och gnafsa). Det blev 
djursjukhuset igen. Där ordinerades jag 
antibiotika och salva. Och fick tratt runt 
halsen. Jag som i höstas malligt 
deklarerade ”Aldrig mera tratt”. Den där 
salvan plus att veterinären inte rakat 
runt såren ledde till tjocka, håriga, räliga 
sårskorpor. Ny vända till djursjukhuset. 
En annan och mycket snällare veterinär 
än förra gången bannlyste salvan, 
pillade försiktigt bort sårskorporna, 
rakade rent och ”etsade” såren. Sen läkte 
de fint, men den groteska tratten en hel 
vecka extra gjorde mig deprimerad. 
 
När jag slapp tratten blev livet åter ljust. 
Tills jag en dag hade blod i bajset, eller 
rättare sagt ”runt” bajset. Ett par tre 
veckor tidigare hade jag käkat upp ett 
par halvätna talgbollar (fynd när snön 
smälte på gården). Inklusive näten. Så 
Martina var mer än orolig. 
Djursjukhuset en gång till. Jag har blivit 
stammis där. Röntgen visade ingenting, 
och eftersom jag var pigg blev jag 
hemskickad med skonfoder och några 
dagars antibiotikakur. Medan 
veterinären undersökte mig smekte 
Martina mig lugnande på magen. Och 
kände en knöl. Jaha, det var en 

juvertumör. Om den växer måste jag 
opereras. När ska mitt elände ta slut? 
(Några timmar efter besöket på 
djursjukhuset bajsade jag ut en 
nylonknästrumpa. Sen var jag frisk. 
Fatta hur hungrig jag är när jag i min 
ålder äter strumpa. Och var 
talgbollsnäten är vete hundan.) 
 
Ungefär samtidigt med min första 
diagnos hamnade både matte och husse 
på sjukhus. Jag bodde hos Martina 
många dygn, men fick vara hemma hos 
mig på förmiddagarna när hon jobbar. 
Grannen I (hon är jättesnäll men sa en 
gång till en som frågade om min ras att 
hon trodde strävhårig tax; strävhårig, 
okej, men tax… hjälp, så pinsamt) kom 
och tog ut mig, gav mig mat och medicin 
och fortsatte länge med det. För matte 
hade blivit opererad i höften och kunde 
på jättemånga veckor inte gå ut med 
mig, och inte böja sig ner för att ta på 
mig kopplet eller ställa ner mat och 
vatten. Så på eftermiddagar och kvällar 
hängde jag mycket med Martina. En sån 
himla tur att hon finns. Och att hon höll 
sig frisk. Annars hade jag måst vara på 
hundpang. Alltså ett ställe där det 
pangar? Tack, men nej tack. Smällandet 
vid nyår räcker så bra. 
Husse kan fortfarande inte bo hemma, 
men jag har jag fått följa med Martina 
och hälsa på honom där han bor tills 
vidare. Är matte också där är min flock 
samlad och jag blir lugn. Men jag saknar 
min älskade husse hemma i kökssoffan. 
Det gör matte också, så jag ville göra 
henne glad med en påskpresent. Jag 
hade en talgboll (vad annars?) gömd 
som jag hade låtit bli att äta på. Eftersom 
jag inte vet hur man slår in saker i paket 
la jag den under täcket i mattes säng för 
att överraska. Hon blev paff, 
småskrattade lite – och stoppade undan 
talgbollen. Jag som var säker på att vi 
skulle kalasa på den ihop.  
 
Extramatte Martina skrev 



HYPOTYREOIDISM 
 
För lite sköldkörtelhormon produceras. Detta är 

den vanligaste hormonella rubbningen på hund. 

Ingen  könspredisposition och kan drabba hundar i 

alla åldrar men absolut vanligast när hunden är 

över 5 år.  

 

Fysiologi 
Sköldkörteln producerar sköldhormonet på          

”beställning ” från hypofysen. Hormonet 

stimulerar ämnesomsättningen och är viktigt för 

celldifferentiering, tillväxt och mognad varför 

många organsystem påverkas av hormonet. 

 

Orsak 
Premiär lymfocytär tyreoidit är en autoimmun 

sjukdom och det är den vanligaste orsaken till 

hypotyreos hos hund. Sköldkörtelns struktur 

förstörs av kroppens eget immunförsvar. Detta 

resulterar i att det inte kan bildas 

sköldkörtelhormon i tillräcklig mängd. Detta är en 

sjukdom som kommer smygande över tid. Detta 
är ärftligt. 
 
Symptom 
-Slöhet, vill inte motionera. 

-Går upp i vikt, fast att hunden äter normalt. 

-Fryser, vill gärna ligga på varma ställen. 

-Löper mindre ofta eller slutar löpa eller får inte 
ägglossning under löpet. 

-Minskad könsdrift hos hanhundar. 
-Tjock hud (myxödem) och detta syns tydligast i 
ansiktet på korthåriga hundar (som får ett  

bekymrat uttryck) 

-Håravfall på kroppen och svansen. Huvudet och 
ben brukar vara normalt pälsade. Pälsen är torr 

och spröd. 

-Ingen klåda initialt. 
-Återkommande hudinfektioner, som ger klåda 

efter ett tag. 

-Långsam hjärtrytm. 
-Torra ögon p.g.a. minskad tårproduktion. 

Sekundärt till detta ögoninflammationer. 

 

Beroende på vilket stadium av sjukdomen som 

hunden kommer till veterinär så kan den ha ett 

eller ett par av dessa symptom. Endast de som gått 

obehandlade en mycket lång tid kommer att visa 

upp många eller de flesta symptomen. 

    

 
Diagnos 
Blodprov! Snabbt och enkelt! 
Lågt sköldkörtelhormon och högt TSH 

(hormonet från hypofysen). 

 

Behandling 
Syntetiskt hormon ges två gånger dagligen till 

hund resten av livet. Levaxin eller Forhyron 

heter det syntetiska hormonet. 

Hunden blir helt återställd och fungerar normalt 

igen. 

Kontroller för att se att rätt dos används bör 

göras efter ett par månader och sedan ca en gång 

per år eller om hunden visar symptom på för låg 

eller för hög dos av hormonet. 

En hund med uttalat symptom brukar vara så 

gott som återställ efter 2-3 månader. 

Om hunden hålls på rätt dos ser man inga 

biverkningar och hunden kan leva ett lika långt 

liv som alla andra hundar. 

 

Avelsråd  
Arvsgången är troligen polygen. 
Den drabbade individen skall inte användas i 
avel och helsyskon och föräldrar skall endast 
användas med försiktighet. 
 
Vi uppfödare 
kan känna oss ganska lugna, strävhåret tillhör 

inte de utpekade disponerade raserna och dom är 

tyvärr ganska många. Enligt våra enkäter och 

försäkringssvar har vi haft ytterst få fall. 

Vad som däremot kan vara svårt, är när en tik 

eller hane uppvisar symtom vid hög ålder, 

(vilket är det vanligaste), inte själv gått i avel 

men kanske något syskon. Då gäller det att vara 

observant i det fortsatta avelsarbetet. 

                Lillemor 

 

 
Tillskott i valplådan hos Björkholms i Mjölby 



           
 FÖRE               EFTER 
 

MACALLAN OCH TRIMNING 
MacAllan och matte Annika var riktiga ovänner en hel helg i slutet av mars. 

Matte bestämde sig för att pälsen skulle bort. Allan var nog den hårigaste Strävhåriga Foxterriern 
 i södra Sverige. (Mycket värre har vi sett. red. anm.) 

Pälsen hade suttit sedan i höstas och Allan såg ut som ett moster enl. matte, (ett sött monster, reds. anm). 
Matte arbetade flitigt i dagarna tre skinnet blev rött och Allan var inte särskilt glad. 

Men visst kändes det skönt att bli av med gammal päls och tänk vad stilig man blir och ännu stiligare blev 
han i Höghult när finesserna satt där som en smäck. 

Matte berättade och red. skrev. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

HÖG TID FÖR PÄLSVÅRD. 
Trimma hundarna innan värmen har slagit till, dom har det jobbigt med tjocka pälsar.  

Man ser fulingen fästing mycket bättre. 
Elaka våtexem uppstår inte så lätt. 

Se till att badälskande hundar torkas ordentligt. 
Ha gärna en flaska vatten med på varma sommarpromenader och en handduk som kan blötas och läggas 
över ryggen när ni vilar i skuggan.. Gamla hundar tycker bäst om att slippa längre promenader i hettan. 

 
Tyvärr är det så att Betapred som vi brukar ge våra hundar mot ormbett inte räcker eller rent av inte 

fungerar alls. Håll hundar i stillhet bär hem dom och åk direkt till veterinär. 
Orm eländet har börjat två av mina hundar fick för sig att leka med en huggorm. Jättekul att kasta den högt 
upp i luften. Det tyckte inte ormen. Resultat, ett bett i nosen. Denhär gången gick det bra men grannens 

hund blev biten i benet och det gick inte alls bra! 
 

 
 

 



TRIMKURS I BLENTARP SKÅNE 
 

 
LENA GER TIPS ÅT INGER 

 

 
KATERINA PAUSAR OCH MYSER MED TRIXIE 

 

 
FINA NYTRIMMADE HUNDAR 

 

Kursen hölls av Lena Lundström och Evalotta Kovacic 



IDS Rehabhund/Social och 

TERAPIHUND 

Utbildningen av hunden är genom 

Assistenthunden i Stockholm samt för att få 

internationell licens så beviljas den av USA.  

Hunden är utbildad i att jobba med barn, 

mullehund, besökshund samt terapihund, den 

är utbildad att jobba med demens, 

funktionshindrade samt ett komplement inom 

vården, arbeta med fysiska och psykiska 

handikapp även arbeta med klienter på låsta 

instanser. Även arbeta med polis och 

räddningstjänst. Lucy har gått utbildning 

under 1 år för att ta sin licens till 

internationell Rehabhund. Lucy och min 

special inriktning är Autistiska barn och vuxna 

då det finns ett stort behov av hjälp här. 

 

Pedagogiskt och syfte 

När jag arbetar med Internationell 

rehabiliterings hund/Besöks och terapihund 

så arbetar jag med att förbättra främst för 

funktionsnedsatta. Då det är en mycket utsatt 

grupp som jag vill förbättra på alla plan. Man 

jobbar både i grupp och individuellt för att 

utveckla varje enskild funktionsnedsatt. För 

att utvecklas både socialt och mentalt. Man 

arbetar med att utveckla rörelser och 

förbättra hälsan på olika plan där varje individ 

befinner sig.  

Minnesträning där det behövs på olika sätt 

tillsammans med hunden, för att utvecklas på 

ett tryggt och stimulerade sätt. Djur förbättrar  

 

 

både vårt humör sänker blodtrycket och sänker 

cortisonhalterna blodet. Tillsammans med djur så 

sänks stressen vilket gör att man kan utvecklas 

och lära in nya saker på ett lugnt och tryggt sätt. 

Beröring gör att oxycontinet frigörs vilket gör att 

både kropp och själ läks. Djur är ärliga i sin 

relation och bedömer ej andra. Många som har 

dåliga erfarenheter eller blivit sviken kan uppleva 

en stor trygghet i att vara nära djur. 

Självförtroende stärks tillsammans med hunden 

då man utövar aktiviteter som att promenera 

samtidigt som även rörelseförmågan stärks och 

man förbättra den fysiska funktionen. Det finns i 

flera sammanhang där man där man kan se hur 

hunden skapar möjlighet till självständighet, 

egenvård och ökad livskvalitet. Forskning visar att 

funktionsnedsättningar och relationer till hund 

kan öka empatisk förmåga och minska aggressivt 

beteende samt stimulerar känslomässig 

utveckling hos barn och vuxna. Skötsel av djur lär 

ut ansvarstagande rutiner och skapar 

meningsfulla erfarenheter att vara behövd. På ett 

tryggt och lugnt utvecklande sätt för varje individ. 

Allt pedagogiskt arbete är sekretessbelagt. För 

att skydda den enskilda människan som vi stöder. 

  

               

 



     

Denna verksamhet är helt ny i Norrbottens 

län då den ej har funnits tidigare. Där Luleå 

Kommun samt Frösunda har varit med att 

utveckla denna verksamhet tillsammans med 

HSO Luleå för de funktionsnedsatta och de 

behövande i kommunen. Samt att Lucy är den 

enda Strävhåriga foxterrier i hela världen med 

denna arbetstitel. Ann Hjort- Johansson är 

förare till Lucy samt anställd hos HSO Luleå 

med Lucy i sin tjänst och även hennes 

uppfödare. 

*HSO Luleå står för handikappföreningarnas 

samarbetsorgan i Luleå det finns 14 

handikappföreningar i Luleå som vi arbetar 

med. 

Vi har alla möjliga uppdrag där vi finns för 

varje enskild invid för att stödja där deras 

behov finns. 

         

Bilderna är tagna från sommarläger med 

Autistiska barn. 

Ann Hjort- Johansson. Kennel Snowfly’s 

Lucys förare och uppfödare  

” Snowfly´s Thelepatic Roughe” 

            STRÄVHÅRIGA         

FOXTERRIERKLUBBEN KALLAR 

SINA MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE 

        LÖRDAG DEN 30 JULI   

EFTER UTSTÄLLNINGEN I RANSÄTER 

         ÅRSMÖTET HÅLLS PÅ 

        UTSTÄLLNINGSPLATSEN 

      MOTIONER SÄNDS SKRIFTLIGEN  

      SENAST DEN 8/7 TILL KLUBBENS  

       SEKRETERARE BERIT HANSSON 

       NYPONSTIGEN 1, 974 52 LULEÅ 

        Tel. 0920-62875  070-2029323 

          berit.hansson@northfox.nu 

 

                    VALBEREDNING 

   SAMMANKALLANDE JOHN DREIER 

                  Tel. 046-325251                

     Agneta Åström tel. 042-222458 

       Soltan Zabo tel. 046-131209 

 

 

             VÄLKOMNA! 

                                     



WATSON OM SINA 

SOVVANOR 

Häromdagen hände något underligt. Jag 

låg och sov på sängen i godan ro, matte 

pysslade väl på med sitt. Plötsligt kunde 

hon inte hitta mig. Ve och  fasa. Nu bor vi 

ju på tredje våningen och alla fönster var 

dessutom stängda, så jag hade inte kunnat 

ge mig ut på sån där networking. (Som den 

med gott minne kommer ihåg att jag gjorde 

en gång för länge sedan, när matte glömde 

balkongdörren på glänt och vi bodde på 

bottenvåningen.) 

Matte gick runt och letade, men hörde inte 

ett pip eller något tassklickande från mig. 

Till slut fann hon mig, fastkilad bakom 

sängen! Matte hade bäddad rent och 

tydligen inte styrt in sängen ordentligt mot 

väggen, jag hade snurrat runt på något sätt 

i sömnen och hips vips fallit ner med 

fötterna före och kilats fast mellan säng 

och vägg. Och somnat om! Matte trodde 

att jag var död först, men det var jag inte 

det minsta. Sookie suckade över 

uppmärksamheten. Det är så mycket 

suckar från henne nu ”puberteten” skylls 

det på - löjligt! Jag var då inte minsta lilla 

påverkad av min pubertet! (Här får matte 

inflika att vi minns den där perioden lite 

olika, Watson och jag…) 

Det är inte första gången jag kilas fast 

någonstans i sömnen, men oftast sker det 

när jag sover på rygg uppe på soffkanten. 

Sakta glider jag så ner bakom 

ryggplymåerna och kilas fast. (Se bild.) 

Har jag då otur kommer Sookie och hoppar 

mig på magen och vill leka. Då blir jag sur. 

På nätterna har jag ibland blivit fastkilad 

under mattes vad en eller annan gång 

också. På vintern är det skönt men på 

sommarn blir jag svettig och måste trassla 

mig lös efter ett tag.  

Första gången det hände var jag inte så 

gammal och matte trodde även då att jag 

var död när hon kände min lilla valpkropp 

under sin vad. Men jag bara mös av 

närheten, inte gjorde det så mycket att 

bröstkorgen var helt ihoptryckt – det var ju 

mysigt! 

Matte åkte bort och lämnade oss en vecka 

nu igen i förra månaden. Men vi hade sån 

tur att vi fick en reserv-matte som flyttade 

in! Vilken dröm. Hon var jättesnäll. Det 

var härligt att sova i samma trygga säng 

och inte på pensionatet, där jag – ve och 

fasa – måste sova på golvet! Som Sookie! 

Men reservmatten sparkade mig av misstag  

i sömnen flera gånger, och berättade för 

matte hur hon vaknat av att jag stod på 

golvet och trumpet stirrade på henne efter 

någon olycksalig spark. Men vi gillade 

henne ändå, både jag och Sookie. 

Vi fick besök sen också i några dagar. 

Döm om mattes förvåning när jag valde att 

sova i gästens säng i vardagsrummet och 

inte i mattes säng! Det har nog aldrig hänt 

förut, jag vet inte vad det var. Matte sa att 

hon sovit otroligt bra utan mig som ett 

kokhett frimärke på täcket, vilket kändes 

oroande. Men jag fick flytta tillbaka igen 

när gästen åkt. 

PHU!  

 

Watsons normala sängläge 



 
 

 

 

 

Djurtestamente.se 

 
- Vem tar hand om dina djur? 

 

Vanligtvis så är det husdjurens bortgång det brukar handla om när vi 

talar om djur och död i samma mening. Det finns t.ex. särskilda krematorier och 

begravningsplatser för alla sorters djur. 

 

 
Men vem tar hand om dina husdjur när du inte längre kan göra det? 

Det finns ca. 730.000 hundar, 1.250.000 katter och 270.000 andra husdjur i våra svenska hem. 

Det är ofta högt älskade familjemedlemmar med hussar och mattar som vill deras bästa. 

Och självklart vill man också att djuren ska tas väl om hand när man själv avlider. 

Men hur gör man det på bästa sätt? 

 

Att upprätta ett testamente är det bästa sättet att se till att det blir som man vill när man avlidit. 

Att det gäller även för egna djuren är det inte många som tänkt på. 

Ett djurtestamente ger trygghet i att veta att djuren kommer att bli väl omhändertagna. 

 

Det är enkelt att skriva ett djurtestamente. 

 

 

Gå inpå hemsidan  

www.djurtestamente.se 

Där finns information att hämta. 

 



 

 

    TILL SIST……. 

      ATT VÄNTA ÄR EN DEL AV LIVET……….. 
 
      Så började jag redaktörens rader, då kan jag väl spinna vidare på det med lite privata 

tankegångar. 
I vintras närmare bestämt i februari, när vädret var som absolut vidrigast halt, snön vräkte ner 
och våra rådjur varje morgon stod och väntade på pellets, morötter och nytt ensilage, insåg jag att fler 
än jag väntade på behagligare tider. Även räven och hararna väntade, räven började ”revirskvätta” ett 
bra tecken i väntan på våren. Strävhåret Nico hade jämt göra på promenaderna att täcka över med eget 
”skvätt”.  
Så började väntan på alla fågelstreck. Jodå! Punktliga som vanligt anlände våra tranor par efter par 
strax efter kom lilla sädesärlan. Härligt! sa jag till Husse nu kan du tina upp, ut och speja efter fler 
vårtecken. Nu kunde man släppa ”väntan” lite och istället låta förväntningarna infalla. Alla vackra 
hundratals påskliljor förhöjde stämningen och lusten att börja snickra på de nya planteringslådorna 
fick äntligen fart. Nu står dom där med allehanda små blivande grönsaker som tittar fram.  
 
O! Ve och Fasa! Det är fler som har förväntningar och väntar på att få smälla i sig av godsakerna. En 
fjolårsbock tittade djup ner i lådan!!!! Meningen är att vi skall få ha grönsakerna i fred. Små svarta 
fyrkantiga ”kuber” (skotsk terror) har nämligen till sport att systematiskt, som små grävmaskiner gå 
fram i raderna av morötter, rödbetor och potatisstånd och skörda. Även sättpotatisen har understundom 
haft ett märkligt sätt att försvinna och då går man sannerligen och väntar i onödan på nypotatis till 
sillen och lilla rinnande tillbehöret. 
 
Nu är väntans tider inne för alla våra vilda (halvtama i vårt revir) djur att nedkomma det är väldigt 
lugnt i skogen bara fjolårsdjuren som är lite lessna när morsan inte vill kännas vid dom. Men 
fågelsången är ljudlig flera arter är snart inne på sin andra kull, och de stora hönsfåglarna spelar som 
galningar. 
Vi går också i väntans tider, en liten svart Terror hoppas vi är dräktig. Nico som är av annan ras hade 
vissa förväntningar men motades vänligt men bestämt bort, till fördel för vacker Skottegosse i Borås. 
 
I slutet av maj hade Dagens Nyheters Söndagsbilaga en hundbilaga om våra fyrfota vänner. 
Där hade man listat hur snabbt de olika raserna lär sig nya saker. 
 
Lydigaste hundar som lär sig saker på mindre än 5 övningar smartast var Bordercollie, pudel som god 
2. Jag väntade mig naturligtvis att våra Strävhår skulle ligga ruskigt bra till med tanke på alla 
cirkushundar vi sett genom åren. Men aj vad jag bedrog mig som 51 kom Strävhårig foxterrier 
tillsammans med hör och häpna Shar-pei, den tunga rynkiga saken! Dom lär sig nya saker 25 till 40 
övningar och lyder på kommandot: 50 % av gångerna eller bättre till skillnad från pudel som lyder 
kommandot  95 % av gångerna. Skotten skall vi inte tala om! Dom är sej self nok som våra grannar 
norrmännen säger. Sist kom Afganhund 79. 
 
Denhär knappast trovärdiga källan kommer från professor Stanley Coren vid University of British 
Columbia, Kanada 

                                                                                                 Lillemor 
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SNÖN VAR RÄTT KUL! 
FAST SOMMAREN ÄR BÄST! 

 
ALLA STRÄVISAR ÖNSKAS 
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