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Ordföranden har ordet 

 

Så är väl äntligen våren i antågande om än i olika tempo beroende på 

var vi bor och lever i vårt avlånga land. 

Nu ska vi ut, både människor och hundar och njuta av såväl vänligare 

väder som tidiga vårblommor och vackert fågelkvitter….. 

 

Det finns flera exempel på strävhårsägare som tar trevliga initiativ för att 

förgylla hundlivet och människornas också för den delen. I skrivande 

stund tänker jag på Christina Olsson Boberg i Ängelholm i NV Skåne 

som imponerar med sina foxträffar med samvaro för såväl mattar och 

hussar som de fyrbenta vännerna! Du är värd stort beröm för dina träffar 

Christina. 

 

Ingen ”datoriserad” medlem har väl missat vår fina hemsida: 

www.foxterrier.se 

 

Jag vill passa på att slå ett slag för Rasspecialen i Kolboda 24-25 

augusti, där jag hoppas få träffa många av er. Se vidare information i 

denna tidning och förstås på hemsidan. 

 

Jag önskar Er alla en fin vår och en skön sommar. 

 

Ann-Charlotte 

 

 

 

http://www.foxterrier.se/


REDAKTÖRENS RADER….. 

Hurra! Vårruset har börjat! Inte bara Hussar & Mattar blir som nya, även våra fyrfota vänner får 

väldigt mycket spring i benen. Lyckan är också att kunna ligga ute hela dagen på trappan och spana, 

utan att Mattar blir oroliga att man blir kall om rumpan och får blåskatarr. Vi går en härlig tid till 

mötes. 

Styrelsen har så smått börjat förbereda inte bara Kolboda- dagarna i augusti i år, utan även vårt 

35års-jubileum som infaller 2014. Även de kommer att förläggas till Kolboda ”Kalmarsunds Pärla”. 

Brukligt är att till varje jubileumsår görs en almanacka. Så även nu. 

Därför ber vi strävhårsvännerna göra en djupdykning bland sina hundfoton. Vad vi behöver är: Foton 

som täcker årets och månadernas alla skiftningar och endast hundar med på fotot. Redaktören har 

sedan med hjälp av några invigda, att sammanställa 12 foton till 2014-års Jubileumsalmanacka.  För 

att få den färdig bör redaktören få in bilder snabbt, vi vill gärna kunna distribuera den under hösten, 

på utställningar och montrar som klubben medverkar på. Vi gör naturligtvis också utskick till de som 

beställer. Så börja leta! Skicka foton till kenneljigs@hotmail.com  . Redaktören väntar med iver! Vi 

utlyser också en fototävling på bästa foto, med fint pris till vinnaren. 

Utställningssäsongen har börjat, hjälp webmaser, redaktören och Pia Rydberg att få in 

utställningsresultat. Det är Bir vinnare (även Bim vinnare kan hjälpa till) som skall se till att vi får in 

resultaten. 

Nu vänder sig redaktören till våra Strävhårsjuniorer. Ni är jättevälkomna att skriva i Strävaren om 

era hundar och vad ni gör tillsammans med fyrfotakompisarna. Svenska Terrierklubben har också en 

sammanslutning Terrierjuniorerna som är väldigt aktiv och anordnar tävlingar och klubbdagar. På 

Kolboda i höst hoppas vi att det dyker upp många Strävhårsjuniorer med sina hundar så vi kan göra 

något kul tillsammans. 

Så vänder redaktören sig till alla våra Facebook användare: Ni är välkomna att berätta om era 

upplevelser tillsammans med era vovvar även i Strävaren gärna med kul bilder. 

Så har redaktören en stor saknad i denna tidning. Extra matte Martinas fina kåserier om den älskade 

Ruffas bravader. I 12 år har vi kunnat följa Ruffas liv och leverne i varje Strävare. Jag som uppfödare 

av Ruffa har haft den stora glädjen att följa den mest älskade och välskötta hund man kan tänka sig 

genom alla år. 2ggr. om året har Martina kommit och hälsat på med världens gladaste lilla hund, som 

rusat runt på ängarna för att konstatera att allt är sig likt. NU är ingenting sig likt när Jig’s La Sylphide 

har blivit en ängel.                                                                                                         

                                                                                                 

                                           Liten Ruffa   Lillemor 

mailto:kenneljigs@hotmail.com


Hej Alla! 

En liten rapytt från Västfronten. 

Om jag tittar i almanackan så ger det mig förväntningar om varmare och mindre blåsigt 

väder… men neeej inte på kusten iaf. Det är ingen åskvärme ute, våren verkar inte göra sig 

någon brådska, jag läste någonstans att våren stannat till för att "fika" söderöver i Sverige 

och som bekant är att den som väntar på något gott väntar ALLTID för länge!;)  Vi 

väntar........ Onkel Larry fyllde 12 år 10 april stillgoing strong styr Liten Ilse med järn”hand”, 

Herr Boo o jag kan tycka att det kan bli to much och Liten Ilse protesterar kraftigt. Det som 

börjar störa mig mest är att Liten Ilse då och då säger fula ord och bär sig riktigt dåligt åt när 

det gäller SOL, min gamla svarta (skogis) märkligt..däremellan fjäskas det.. nu litar jag  inte 

på dom scenerna helt längre.  

Cykel träningen har kommit igång det är en behaglig form av träning på både fys och 

mentalbiten. Det jag har svårare för är att, när nu hela naturen är som en enda stor 

barnkammare, behöva bli medveten om att det finns folk som inte fattar att det finns ett 

oerhört stort ansvar hos oss hundägare inte bara i sunda förnuftet utan även i lagtexten (1 

mars-20 augusti) genom att hundar (om de inte har osynligt koppel på sisådär två meter) 

inte skall vara lösa just pga barnkammarsyndromet. Det finns bra samlad information på 

Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se om vad vi behöver veta. 

Just därför tycker jag att cykelturer är ett bra sätt att få utlopp för energi och i kombination 

med mentalträning kan det bli lysande. 

När vi går våra promenader har vi  ett 20 meter långt  8 mm "snöre" som ger möjlig för liten 

Ilse att få "spel" inom en kontrollerad geografi. Fast visst är det bekvämare om Hon skulle 

varit som Onkel Larry dvs. blixtsnabb på inkallning och går inte långt före. Herr Boo har gjort 

en  liten (ca 40 kvm.) rasthage till Henne med världens finaste koja med altan och 

utsiktsplats med "stege" upp till "terassen". Kojan blev till när Birka fick byta från en 

fyrarummare till en tvårummare, så en tvårummare blev etta med altan, stege o terass, 

tilloch med Herr Boo blev nöjd med sitt verk det är bara målningen kvar. Jag har bidragit 

med "arkitekturen" och vissa ideer... 

Jaa gott folk så visst visar det sig hela tiden att: 

Ingen kan allt 

alla kan någonting 

och tillsammans kan vi mycket 

 Ha en go'så smånigom sommar vi kanske ses någonstans 

MarieBoo o co. 

http://www.sjv.se/


OBS ! SKRIV TYDLIGT                   TÄVLINGSANMÄLAN                         OBS ! SKRIV TYDLIGT                
Ansvaret för kataloguppgifternas riktighet vilar helt på anmälaren. Katalogen trycks nämligen direkt 
efter dessa uppgifter som finns på blanketten.  
Skriv därför tydligt (texta eller skriv på maskin) med fullständiga och riktiga uppgifter.    
Anmälan är bindande.  
Du måste vara medlem i Strävhåriga Foxterrierklubben för att få deltaga, gäller ej valp.  
Hund får endast anmälas i en (1) klass. Erforderlig ålder ska ha uppnåtts dagen före utställningen.  
  
Arrangerande klubb 

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN    
Tävlingsdatum 

  

Tävlingsplats 

 

  

Bedömningsklass, kom med hunden som den är (utom tävlan) □ 

 □Valpklass 4-6 mån □Valpklass 6-9 mån  

  

 □Juniorklass 9-15 mån  □Unghundsklass 15-24 mån □Öppen klass 15 mån -   

□Championklass □Veteranklass 8 år - 

  

Braceklass  □                            
  

Ras 
  Hanhund □        Tik □ 

Hundens titel och namn 
  

Födelsedatum 

Komplett registreringsnummer 
  

Färg 

  
Faderns titel, namn och reg.nr. 
  
Moderns titel, namn och reg.nr. 
  
 Uppfödare 
Namn, adress 
  
  
 Ägarens underskrift 
Datum 
  

Namnteckning 

Adress 
  

Postnummer och postadress 

Textat namn 
  

 

PS Med tanke på valpsjuka och parvo, titta över hundarnas vaccinering. 
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Spånga 13 03 20

Nu ska husse och matte fostras!
Kanske inte bokstavligt talat men Svenska Kennelklubben, SKK, drar nu igång 
kampanjen "Skäll inte på hunden" som riktar sig till landets alla hundägare 
– kampanjen har som syfte och mål att öka hundägaransvaret och minimera 
inskränkningar och förbud i att äga hund. 

Bakgrunden är att hundens positiva betydelse åsidosätts när det klagas på hundägare som inte sköter 
sig. Ingen ska behöva irritera sig på varken hundbajs eller lösspringande hundar. Likaså ska alla kunna 
känna sig trygga vid möten med både hund och dess ägare. Varken politiker eller bostadsföretag ska 
kunna begränsa vilken ras vi väljer eller var vi får bosätta oss. Men det är under förutsättning att vi 
hundägare sköter oss och tar vårt ansvar för den hund vi har valt! Det är dags för varje hundägare att 
bli sin egen ambassadör för hunden, hundägaren och hundägandet. Låt oss tillsammans bevisa att 
förbud eller några nya lagar inte löser problem!

Målgrupper
Kampanjen riktar sig till landets alla hundägare, organisationens medlemmar, blivande hundägare, 
allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare.

Vi vill samarbeta med dig!
Vår dröm är att så många som möjligt ska känna sig delaktiga i kampanjen. Delaktighet kan vara allt 
från att publicera information och pressmeddelanden i tidningar och på klubbens webbsida till att 
länka till kampanjsidan Skäll inte på hunden eller distribuera material. Det kan också vara praktiskt 
arbete som att bistå med instruktörer. Inget arbete är för litet!

Några förslag på aktiviteter och material för att sprida kampanjens budskap:

•	 Annonskampanj om hundens betydelse och hundägarens ansvar i såväl dagspress som den minsta 
rasklubbstidning liksom på sociala medier. Annonser med humor och glimt i ögat.

•	 Informationsmaterial. 12 smarta regler för hundägare (svenska och engelska), en folder i fickfor-
mat om hur man blir en ansvarstagande hundägare. Uppdatering och spridning av broschyren 
Hundägare i stan.

•	 Hundägardagen. En gemensam dag med hundägaransvar i centrum.

Hundägardagen
Kampanjen får sin officiella start lördag den 13 april med en Hundägardag. Några centrala platser 
i landet där du kommer att märka av Hundägardagen är i Kungsträdgården, Stockholm, Bulltofta 
rekreationsområde, Malmö, och på Heden i Göteborg. 

På Hundägardagen ska vi med hjälp av våra klubbar, privata instruktörer och andra intressenter på 
olika sätt informera och praktiskt visa på det ansvar vi har som hundägare mot andra människor och 
djur. Hundägardagen kommer att präglas av lättsamma och roliga övningar, uppvisningar, tävlingar 
och enkla frågesporter. Hundägardagen ska bli en dag för alla, unga som gamla, med eller utan hund 
– alla ska känna sig välkomna!

Bli vår ambassadör
Låt oss ta ett gemensamt ansvar och visa vår omgivning att vi har kontroll på våra hundar! Om du 
väljer att bara följa våra 12 smarta regler så gör du stor skillnad och blir på ett enkelt sätt den bästa 
ambassadören för hunden och hundägandet. Att ta ansvar vinner alla på, inte bara vi hundägare utan 
hela samhället. 

Följ oss!
Följ oss på Svenska Kennelklubbens webb eller Facebook – där kan du läsa var i landet som Hundä-
gardagen arrangeras och vad som kommer att ske på respektive plats.

Hundägare som tar ansvar är den bästa reklamen för hunden, det är den värd!

SKK har tagit fram annonser för 
webb och tryck som finns att 
ladda ner från www.skk.se.

http://www.skk.se
http://www.skk.se/hundagande/kampanjer/skall-inte-pa-hunden/
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Skäll inte på hunden!
12 smarta regler för hundägare 

1. Plocka upp!
 Plocka upp efter din hund – hundbajs och markerande hundar skapar irritation!

2. Håll din hund kopplad! 
 Visa hänsyn till din omgivning, låt inte din hund springa lös på allmän plats!

3. Inga skällande hundar!
 Ingen uppskattar ihållande hundskall!

4. Inga jagande hundar!
 Varken vilda eller tama djur ska jagas okontrollerat av din hund!

5. Res med din hund på rätt sätt!
 Ta din hund till anvisad plats på allmänna färdmedel! Lämna aldrig din hund i varm eller iskall 

bil eller kopplad i kofångaren!

6. Lämna aldrig din hund kopplad utan tillsyn!
 Din hund kan både skada och skadas. Tillfället gör tjuven!

7. Visa hänsyn mot andra hundar!
 Respektera att alla hundar varken vill eller ska hälsa på varandra!

8. Visa hänsyn mot andra människor!
 Du och din hund behöver inte ta störst plats i det offentliga rummet!

9. Utsätt inte din hund för fyrverkerier!
 Smällare och fyrverkerier kan både skrämma och skada din hund för livet! 

10. Försäkra din hund!
 Ha din hund försäkrad - det är den värd! 

11. Behandla din hund med respekt!
 En hund är varken en leksak eller en asscessoar!

12. Ägarregistrera din hund!
 Att din hund är id-märkt och ägarregistrerad i DjurID.se är ovärderligt om din hund kommer 

bort!

Hundägare som tar ansvar är den bästa reklamen för hunden!

De tolv smarta reglerna för 
hundägare finns samlade i 
foldern Skäll inte på hunden 
och på en minipostern. Beställ 
från SKK eller ladda ner från 
www.skk.se.

För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben
Pressansvarig Hans Rosenberg  
Telefon: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se

http://www.skk.se/hundagande/kampanjer/skall-inte-pa-hunden/
http://www.skk.se/hundagande/kampanjer/skall-inte-pa-hunden/


    20130430 

Avelsrådet informerar: 
 

I samband med en kennelträff i Luleå i slutet på maj kommer ett första möte att äga rum 
med uppfödare, intresserade och representant från avelsrådet (Eva FS). Vi ska lägga 
grunden till arbetet med det nya, reviderade RAS (rasspecifika avelsstrategier) som ska 
vara ett verktyg för hur vi förvaltar vår ras, sätter upp mål och utvärderar. 
 
Bakgrund: Från SKK och vår specialklubb Terrierklubben finns det önskemål om att 
klubbarna ska ha RAS som en handlingsplan vilken ska fungera som riktlinje för 
uppfödarna. Man kan läsa om RAS på www.skk.se och där står bl a att man i 
dokumentet, förutom rasens historia, ska behandla hälsa, funktion, mentalitet, genetisk 
variation samt exteriör. Avelsstrategin bör också innehålla ”mätbara mål” och därtill ha 
en fastställd tidsplan.  
 
Här finns det mycket kul att jobba med och nu när vi skall revidera så tar vi chansen!  

Avelsrådet prioriterar högt inför vår klubbs revidering att uppfödarna får möjlighet till 
insikt i och påverkan av dokumentet. Tidsplanen är den att SKK har gett oss till våren 
2014 som riktlinje. Under året hoppas vi kunna hinna med bl a uppfödarenkät, arbete 
med exteriörfrågor såsom förberedande av mönstring, sammanställning av 
domarkritiker mm. Arbetet ska ta upp menatlitet (vi kanske kan använda oss av MPB - 
en ny ändamålsenlig personlighetsbeskrivning av hund), hur vi ser till att så många olika 
hundar som möjligt används i aveln, hur vi håller vår ras frisk, hur vi håller en dialog 
mellan oss uppfödare och avelsrådet. Vi ska ha möte/möten även längre söderut i 
landet. 
 
SKK och Terrierklubben satsar stort på att fortbilda avelsfuntionärerna. Själv har jag 
haft förmånen att i vår få besöka två mycket givande konferenser/fortbildningsdagar. 

På SKK:s konferens representerades vår klubb av mig och Zoltan Sabo. Från den 
konferensen kan sägas att utöver de senaste intressanta forskarrönen om 
molekylärgenetik och immunförsvar,  arv och miljös påverkan på varandra (!) och en 
internationell utblick,  låg tyngdpunkten på långsiktigt hållbar avel. En maning till insikt 
om det faktum att många raser i verkligheten genetiskt består av ganska få individer 
vilket gör dem sårbara för sjukdomar och ärftliga defekter; att man genom att dela upp 
raser i fler och fler undergrupper gjort populationer mindre och mindre.  Ursprungligen 
fanns ju bara "hund" . För ett antal hundra år sedan hade man ännu bara några få 
"raser", de motsvarade ungefär de grupper vi idag har på utställning, dvs vallhundar, 
vinthundar, grythundar, drivande hundar m fl. Sedan har man med tiden delat upp 
grupperna i olika raser, raserna i sin tur efter kanske storlek, färg, jakt-/sällskapsvariant 
och gjort det otillåtet att para mellan varianterna. Ett exempel är schäfern som nu finns 
som tysk schäferhund, långhårig schäfer, vit herdehund, "utställningsschäfer", 
"bruksschäfer" osv osv. Egentligen är det samma ras, som ju redan innan har skilts från 
övriga nordeuropeiska  vallhundsraser,  och genom att dela upp den har man inte fått 
mångfald utan en farlig genetisk enfald, var budskapet.  
 



Till vårt arbete ska vi här ta till oss att försöka hålla en bra bredd på avelsbasen. Här är 
SKK:s avelsdata en bra hjälp. Man kan t ex få hjälp med att få en överblick över vilka 
hundar som förekommer och hur ofta. Ett bra redskap här är "farfarskurvan" som visar 
vilket genomslag en viss hund fått i aveln. En hund kan ha en viss mängd valpar, men det 
får inte genomslag i rasen om den inte också fått barnbarn. Det kanske blir 800 
barnbarn och då är det oproportionerligt många som är släkt med just den hunden - och 
även varandra - i en ras! En annan viktig sak att minnas är det vi lite slarvigt kallar 
"inavelsgrad" el likn, dvs inavelskoefficienten. Den anger hur mycket inaveln ökat i rasen 
med en parning och tillsammans måste vi sträva efter att hålla den låg. Även om man t 
ex tycker att man fått ner inavelskoefficienten i en ras genom åren så har inaveln ändå 
ökat, eftersom den hela tiden ökar, då man ju i en ras parar hundar som är mer eller 
mindre släkt... Även om vi tycker att vi använder många olika hundar kanske de i själva 
verket är kusiner, halvsyskon, syskon, eller släkt så många generationer bort som 
avelsdata inte överblickar. 

Det andra temat som gjorde störst intryck på mig var att man så tydligt framhöll att 
aveln och det vi håller på med måste vara till hundens bästa. Det var tydligt att 
Kennelklubben tryckte på frågorna om djurens hälsa, att valpköpare ska kunna förvänta 
sig att få den friska och trevliga hund de tänkt sig. Media och allmänhet har ju också lyft 
fram dessa frågor om rasernas hälsa.  Premierandet av det extrema har inte gagnat 
hundarna själva. 
 
Vid Terrierklubbens konferens närvarade jag från avelsrådet (samt från vår ras även 
Agneta Åström i egenskap av SyTek-ordförande).  Där fokuserade jag på seminariet om 
RAS där man förtydligade hur man vill att ett RAS-dokument ska utformas. Målen ska 
vara tydliga, hur man tänker sig att uppnå målen, hur man kommer att utvärdera om 
man nått dit, hur man förankrat arbetet och de riktlijner som ska vara vägledande för 
aveln. Maija-Leena Eloranta tyckte att vi i våra RAS skulle fokusera på det som är bra 
och inte bara se det som är dåligt, att vi skulle använda statistik på ett vettigt sätt, (om 
en av fyra födda valpar i en liten ras, där det kanske bara funnits en kull det året, skulle 
ha en missbildning,  ger det olika signaler om man skriver att det var just "en av fyra" 
eller 25% av valparna...). Våra arbeten ska vara så utformade att de är lätta att ta till sig 
för såväl valpköpare som för dem som ska använda det i sitt avelsarbete.  

Avelsrådet i Terrierklubben kommer att bistå oss under arbetets gång. 
 

Vid pennan,  

Eva Fornstedt Staflin 

 



Ett år med Harry Nilsson! 

Vi skulle inte ha någon ny hund så var det, man kan inte utsätta sig för den sorg som blir när ens 

hund går bort. Nej ingen ny hund! 

Vi började prata om alla fördelar att vara utan hund blablaa…..vi nästan hittade på fördelar. Men det 

gick ett halvår och så säger min man. -Jag har ringt på foxterriervalpar, men det var bara en tik och 

resten hanhundar och tiken skulle uppfödaren nog behålla 

- Ja….. och vi ska inte ha någon så det spelar väl ingen roll och du vet att jag inte vill ha någon 

hanhund. 

- Vi kan väl alla fall åka och titta! 

Mycket motsträvigt följde jag med. Men så underbara småvarelser det gick ju inte att motstå. Men 

en hanhund nja kändes inte bra vi har ju bara haft tikar. Men vi slog till eftersom vi bara hade hittat 

på alla fördelar med att inte ha hund det är ju tvärtom den glädje och kärlek som en hund kan ge. 

-Sa jag, att jag inte ville ha en hanhund kan väl ändå inte vara möjligt för Harry är just den hund jag 

vill ha!// Ulrika 

 

 

 



Trimkurs med Cindy Pettersson i Luleå 

26 – 27 januari 2013 anordnades trimkurs för terriers i Luleå med den kända trimmaren tillika 

terrierdomaren Cindy Pettersson.  Cindy har varit uppe i norr vid ett flertal tillfällen och hållit trimkurs. 

Vi som har trimmat för henne tidigare har alltid uppskattar hennes förmåga att kunna förklara 

trimningens konst på ett lättförståeligt sätt. Under denna helg fick vi också en lektion i hundens 

anatomi 

                     

 

11 hundar och mattar dök upp för att lära sig trimningens konst. Det var 8 terrierraser som var 

representerade. Foton togs på varje hund, före och efter trimning och det var fantastiskt att se hur 

man kunde förändra hundens utseende efter en trimning. De som deltog var så nöjda när kursen 

avslutades på söndag eftermiddag med sina hundar och hur fina de blev. 

 

            

                               Tindra – före trimning                Tindra – efter trimning 

Själv hade jag marktjänst denna helg, vilket gjorde att jag kunde gå runt och hjälpa till där det 

behövdes, men mest bara lära mig om de olika terrierraserna och deras speciella trimningar. Tycker 

egentligen att det var en mycket bra trimkurs att vara på. Vi åt gott, pratade hund och lärde oss 

mycket under helgen om trimning.  

Fler bilder från trimkursen finns på min hemsida http://northfoxskennel.webs.com/, för den som är 

intresserad 

Berit Hansson 
Kennel NorthFox´s 

 

http://northfoxskennel.webs.com/


UPPFÖDARETIK 

Handlar om grundläggande etiska värderingar som samtliga uppfödare inom SKK har att rätta sig 

efter. Det kan vara bra att känna till, att som uppfödare är man så snart man har registrerat en 

valpkull.                       

Uppfödare ska i sitt avelsarbete iakttaga god uppfödaretik samt god kynologisk sed.       

Personligen uppfattar jag den skrivningen i ett vidare perspektiv än bara min egen uppfödning, det 

gäller att lyfta näsan ovanför den egna valplådan. Det gäller ett sunt förhållningsätt till hundar och 

hundavel i allmänhet och att inte glömma vad som är hundars grundläggande behov. Att dela 

erfarenheter med uppfödare av andra raser är ofta en god idé. ”God kynologisk sed” innefattar 

självklara saker. Det skall finnas i vårt förhållningsätt till hundar och bygger på respekt och förnuft. 

Det innefattar också att sköta det man gör snyggt – fusk och mygel strider i högsta grad mot god 

uppfödaretik. 

Forskning och vetenskap har fått effekt på uppfödarnas verklighet. Det som igår var ett 

rekommenderat sätt att bedriva avelsarbete på är idag kanske rent av klandervärt! Regelverk och 

styrning av hur uppfödarna skall agera har blivit mycket hårdare. Ibland kan det vara svårt för den 

gamla kåren uppfödare att hänga med i förändringarna. Att vara uppdaterad är idag ett måste, för 

den som vill göra rätt i sitt arbete. Tyvärr är det även en del nya uppfödare framför allt i populär- 

raserna av mindre hundar, som har svårt att följa den smala vägen. Där är synen på hundar ofta 

utpräglat ekonomiskt, hundarna blir ett medel för att tjäna pengar. 

                   Samtliga paragrafer i Uppfödaretiken inleds med följande ord:  

  Det åligger varje uppfödare i SKK organisationen: som följs av en Attsats. 

3:1 Att hantera sin uppfödningsverksamhet kvalitetsmedvetet, seriöst och med stort ansvar.  

Det handlar om etik och moral att uppträda rakryggat inte slingra sig kring regelverken. I den strävan 

ingår att vara uppdaterad av regelverk och policys med rådande lagstiftning. 

3:2 Att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin 

uppfödningsverksamhet.                                                                                                                                    

Det är A och O om man ska kunna bedriva ett bra och hållbart avelsarbete. För uppfödare är det 

viktigt att avelshanar och avelstikar är friska och att man får adekvata uppgifter om de avelsdjur som 

används. Detta gäller även uppgifter till valpköpare. De offentliga register SKK förfogar över kan alla 

ta del av. Varje Rasklubb är också skyldig att uppdatera sina avelstrategier (RAS) på sina hemsidor. De 

flesta klubbar anger också i valpförmedlingen inavelsprocenten på valpkullarna. 

3:3 Att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den åldern hunden uppvisar en vuxen individs 

fysiska mognad och beteende. 

Att inte para en tik vid för hög ålder. Här bör rasspecifika hänsyn tas. 

Enligt djurskyddslagen får en tik inte vara yngre än 18 månader första gången hon paras.  För 

hanhund finns ännu inte lagstadgad lägsta ålder. För tydlighetens skull kan man tycka att 

grundreglerna borde ha samma skrivning som lagen. Här får vi förlita oss på uppfödarnas ansvar för 

att avla på vuxet djur. En hanhund kan vara kapabel att para redan runt året men det är inget att 

rekommendera. Synen på hanhund varierar i de olika raserna. De flesta klubbarna utgår från 18 

månader. 



Att använda lite äldre hundar i avel ger säkrare kunskap ifråga om hälsoaspekter och man har i regel 

hunnit få en bättre bild av och kunnat utvärdera avelsdjuren och deras släktingar. 

3:4 Att inte låta tik föda fler kullar än fem valpkullar. Om en tik får två valpkullar inom 12 månader 

ska tiken sedan vila minst 12 månader före nästa valpning. Tik över sju år ska vila minst 12 

månader mellan sina kullar 

Det är en enkel paragraf att följa och lämnar inte utrymme för några frågetecken. Tidsintervallen är 

absolut och det gäller alla tikar, oavsett ras. Om man som uppfödare börjar tulla på tiden mellan 

kullarna, är man ute på hal is. För hanhund finns ingen generell begränsning. Men som ansvarsfull 

uppfödare finns det ingen anledning att hänge sig åt ”matadoravel” det gynnar inte den mångfald vi 

söker av täckhundar. Det har förekommit uppfödare som sålt en tik utomlands efter att tiken fått 

fem kullar i Sverige. Hon har därefter används i avel utomlands. Det är moraliskt helt förkastligt. Det 

har också skett i omvänd ordning. Här måste rasklubbarna reagera, SKK sätter alltid ner foten i 

sådana sammanhang om det kommer till deras kännedom. 

3:5 Att alltid veterinärbesiktiga tik över sju år före parning och bifoga intyget med 

registreringsansökan. Av intyget skall framgå att tiken är av sådan kondition att hon utan risk för 

sin hälsa kan få en valpkull. Tik över sju år får inte användas i avel om den inte tidigare haft en 

valpkull. 

Intyg från veterinär får inte vara äldre än en månad vid parning. Vi förutsätter att veterinärer är 

noggranna och vid besiktning upptäcker uppenbara avikelser i tikens hälsoläge. Veterinärintyget 

bifogas när man skickar in registreringsansökan. Man kan tycka att gränsen för 7 år måste vara en 

kompromiss eftersom våra hundraser åldras olika snabbt. Paragrafen är absolut och UKK lämnar i 

princip inga dispenser alls. 

3:6 Att se till att valp före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala utvecklingen 

samt god socialisering med såväl människa som hund. 

En uppfödare och även valpköpare bör då och då läsa på om etologi och de mest grundläggande om 

valpens utveckling för att förstå vilken stimulans valparna behöver, i vilken mängd och i vilken ålder. 

En så intelligent djurart som hunden behöver mycket stimulans för att utvecklas optimalt 

tillsammans med sin mamma, syskon, uppfödaren, kennelns andra hundar och blivande valpköpare. 

3:7 Att samtidigt registrera samtliga valpar i SKK och se till att de är ID-märkta vid leverans. 

Det kan vara bra att känna till att du som medlem i SKK har skyldighet att registrera alla dina valpar, 

det vill säga hela kullen samtidigt. Om någon valp skulle dö efter registreringen men innan leverans 

(8 v. ålder), får man pengarna tillbaka från SKK. Den som äger avelsrätten till tiken vid 

parningstillfället är den som står som uppfödare. 

Bra att veta, läs: SKKs grundregler, SKKs registreringsbestämmelser, SKKs avelspolisy och               

Din ras Rasspecifika avelsstrategi, RAS. Finns på hemsidan www.foxterrier.se  

Om du har frågor, vänd dig till: Din rasklubb, SKK eller Kennelkonsulenten för ditt län. 

      Lillemor 

http://www.foxterrier.se/


VALPENS UTVECKLING 
 

När valparna lämnat sina uppfödare och 

börjat känna sig trygga i sina nya hem, 

kan de vara bra att veta lite om valpens 

olika utvecklingsstadier och sociala 

beteende. För hundvalpen kan man dela 

upp den första perioden av livet i fyra olika 

faser. 

 

Den nyfödda fasen: 0-13 dagar är valpen 

blind och döv, mycket hjälplös och kan 

inte reglera sin kroppstemperatur och är 

helt beroende av sin mor och syskon för att 

inte bli nerkyld 

 

Fas 2: mellan 13-20 dagar utvecklas såväl 

sensorisk som motorisk förmåga. Valpen 

utvecklas sinnesmässigt och 

rörelsemässigt. Får gradvis syn och hörsel 

och börjar bli medveten om sina 

kullsyskon, och börjar under denhär 

veckan bli allt duktigare att koordinera sina 

rörelser. 

 

Fas 3: Socialiseringsfasen 3-12 veckor. Det 

är en snabb utveckling. Detta är en mycket 

viktig period i en valps liv och om 

utvecklingen i något avseende blir eftersatt 

kan det bli svårt att senare reparera detta.  

Mellan 3-5 veckor är det flockprägling, 

valparna lär av mor och av varandra. De 

börjar också intressera sig för sin 

omgivning. Den mänskliga kontakten 

uppskattas, de känner igen röster, kravlar 

upp i knän om man sätter sig hos dem. 

Svansarna viftar väldeliga. 

Mellan 5-7 veckor börjar intresset för 

röliga föremål bli allt mer intressant. 

Jaktbeteendet utvecklas, leken kan bli 

väldigt intensiv. En del valpar kan vara 

mycket tuffa och utvecklas till ganska 

orädda krabater. Livet leker! Nu börjar det 

dra ihop sig till flytt. Fram till 3 månaders 

ålder är det lättast för valpen att flytta till 

nytt hem. Det är i den åldern, valpen är 

minst känslig och utan tvekan lättast finner 

sig till rätta. 

 

Nu börjar det hända saker! 

Den första trotsåldern!!! Den som tror att 

en valp alltid skall uppträda som den lilla 

ängeln den ser ut att vara, kan se sig lurad. 

Glorian hamnar ständigt på sned! Mellan 

13-16 veckors ålder inträder den ”halva 

könsmognaden”. Då kan valpen bli 

bångstyrig, bjäbbig, obstinat och faktiskt 

lite aggressiv, precis som ett barn i 

trotsåldern. 

Lusten att dominera och utmana matte och 

husse dyker upp. Kanske mest om det finns 

små barn i familjen. Se till att det inte 

hoppas, springs och kastas saker till 

förbannelse. De små sylvassa tänderna 

brukar alltid komma till användning vid 

sådana tillfällen och valpen kan bli 

stresskänslig. Det är absolut nödvändigt att 

umgänget med barn alltid sker på ett lugnt 

och sansat sätt, korta stunder under vuxnas 

överinseende. 

 

I den här perioden utvecklas också 

revirkänslan. Det är bra om valpen är 

stationär, på hemmaplan, Upp till 4 

månaders ålder är det bra om valpen 

tillbringar i hemmet. Det stärker hundens 

flock och revir känsla, och hjälper till att få 

en hemkär hund, som man förhoppningsvis 

kan få kvar på tomten och så småningom 

ha lös! 

Valpen måste lära sig vem som är ledaren. 

Om valpen i denhär åldern visar kaxighet 

och dominans, måste man avleda den. Då 

gäller den stränga rösten, (det första året 

brukar vara mycket  Fyyyyyyy!  Neeeej 

och  Ajjjjjjjjj.). En kaxig valp kan bli 

odräglig. Det gäller att visa var skåpet skall 

stå direkt. Under de här månaderna är det 

inte bra att leka våldsamma lekar med 

andra valpar och unga hundar för länge. 

Däremot är det nyttigt att träffa gamla 

vänliga hundar och tikar som kan sätta 

valpen på plats. 

I regel är valpen inte så kaxig då den 

träffar en dominant hund, som talar om 

vilken snorvalp den egentligen är. Ofta 

missförstås en ev. konfrontation och man 

ömkar den lilla skrämda valpen, gör 

tvärtom behandla valpen käckt och 

uppmuntra den, annars kan det hända att 

du får en ängslig och feg hund. Att valpen i 

tid får lära sig att visa undergivenhet är  

viktigt, i synnerhet umgänget med andra 

hundar längre fram i livet. 

 

Den här perioden i valpens liv är viktig när 

det gäller att lära för livet, det skall vara 

sansat och lustfyllt. Det gäller att ge klara 

besked inga dubbla budskap. Använd enkla 

konsekventa kommandon, tjata inte, var 

tydlig, om valpen sätter sig på tvären kan 

det bero på dig. 



 

Börja redan när valpen kommer hem, att 

lära den komma på inkallning, låt den vara 

lös och träna, uppmuntra mycket och 

koppla inte alltid när den kommer. ”Här” 

eller ”Hit” plus namnet är bra 

kommandoord, godis är alltid bra att ha i 

fickan.  

 

Fas 4:  4-7 månader stabiliseras hunden 

såväl fysiskt som beteendemässigt. Då är 

den som mest receptiv. Den tid man ägnar 

åt valpens alla olika inlärningar och 

uppfostran under denna period, har man 

glädje av i resten av hundens liv. Var 

konsekvent med rutiner som tex. 

rumsrenhet och mattider. Var lugn och 

bestämd ett skarpt NEJ eller AJAJ måste 

nu få en innebörd för valpen att absolut 

respektera. Ställs inte krav kan det få 

komplicerade följder längre fram. Valpen 

skall vara utvilad vid inlärning då blir 

resultaten bäst. 

Var snabb med beröm när du blivit åtlydd!  

 

Lär hunden vara artig mot besökare. 

Besökare skall också vara artiga tillbaka. 

Inte oja, tala med höga röster, vifta med 

armar och ben och framförallt inte åthuta 

valpen, det sköter matte och husse. 

Besökare skall vara lugna och neutrala. Vi 

fodrar att hunden skall respektera 

främmande vuxna och barn. Men då måste 

vi också bete oss konsekvent, inga dubbla 

budskap! Annars blir det en hund som biter 

och sliter i svärmor, vänner, besökare och 

ungar som illvrålar om en tand kommer i 

vägen. 

 

Hundar är mycket observanta på vårt 

kroppsspråk, har vi i umgänget inte varit 

tydliga, blir den förvirrad. Det är i den här 

perioden vi skall lära oss förstå varandra, 

verbalt, mentalt och kroppsligt. 

Tyvärr går tiden så fort och många 

hundägare tar inte vara på tiden, utan blir 

tvungna att lägga ned mycket mer arbete 

på att korrigera. 

 

Nu kan lille valpen börja umgås med andra 

hundar lite mer på riktigt. Den får massor 

av information av hundar i olika åldrar, hur 

man uppför sig i hundvälden. 

Hanhundsvalpar behöver helt klart träffa 

en amper äldre tik, hon talar mycket tydligt 

om, hur man uppför sig mot äldre damer.  

 

Däremot behöver inte valpen hälsa på 

varenda hund, den skall kunna möta och gå 

förbi utan att skälla och bråka. 

 

Så kommer vi till den vardagliga skötseln: 

När valpen kommer in i 4 månaders ålder 

är det allra bäst att öva alla olika sorters 

hantering.  Klippa klor, rengöra öron, titta 

på tänder och när det gäller trimraser 

plocka ull, trimma och kamma så varenda 

tova försvinner. Upp på bordet med bra 

underlag minst en gång i veckan helst 

oftare. 

 

Ja, bästa ägare av den trevliga rasen 

Strävhårig foxterrier nu vet ni vad som 

väntar er! 

Era uppfödare har säkert givet all tänkbar 

information men en liten repetition kan väl 

inte skada. 

 

  

LILLEMOR  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

     

  

 

    



 

 

Watson, back in business 
 

Nu är vi hemma igen efter äventyret i England. Det var sorgligt att läsa Strävaren vid hemkomsten, 

matte fällde en och annan tår. Att Cilla lämnat jordelivet hade vi fått höra redan på elektronisk väg, 

men ändå kändes klumpen i magen igen – så tomt det blir när en hund försvinner, och säkerligen än 

mer tomt när en fox försvinner! Och så Ruffa, som vi ju aldrig träffat men som vi lärt känna genom 

Strävaren. Inga flyten-lekar i sommar. Extra tassar och nosar från mig, och kramar från matte, till 

de hussar och mattar (och extra mattar) som förlorat sina kära små. 

 

 Mest hade vi det bra, nio valpar klämde Sookie ur sig. Men inte utan att hon hann sätta tänderna i 

mig först. Matte fick slita bort henne och kasta ut henne på gården och efter det fick jag bo i 

sovrummet bakom en grind. Matte var beredd på att Sookie kanske skulle vakta sina valpar även 

mot mig, och hade tänkt låta henne vara i fred med valparna i 2-3 veckor innan jag skulle få kolla. 

Men redan när hon hade sin tempsänkning inför valpningen högg hon mig alltså oprovocerat i 

skallen - vi som är så goda vänner annars! 

 

Jag fattade ingenting, men det gick bra att hålla sig undan, jag kände mig trygg bakom gallret och 

kunde smygkika på valpning och valpar utan att bli uppäten. När valparna blev lite större blev 

Sooike leksugen och vi busade på gården som innan, men ner i valplådan fick jag inte titta! Inte 

förrän de var stora och spatserade omkring själva i köket fick jag vara med. Och så spännande jag 

tyckte det var! Ja, matte hade låtit mig tjuvkika i lådan när inte Sookie såg redan innan, så jag visste 

ju vad det var. Små svarta korvar, en mindre än de andra - jag tror hon var min! - Mini kallade vi 

henne. Hon verkade också lite smartare än de andra, ännu ett tecken på att jag lyckats... 

 

Nåväl, en och en var de jättespännande, men de hade en tendens att flockas runt mig, de trodde att 

de kunde dia mig! Men mina bröstvårtor är ju pyttesmå och inte hade jag ju någon mjölk heller 

såklart. Så de nafsade på måfå under magen och i ljumskar - och på pungen! Herregud alltså. Jag 

stod bara blick stilla och morrade lite och hoppades att de skulle sluta, men det hände ingenting, 

bara fler som anslöt. Matte sa åt mig att jag måste flytta mig själv, men jag blev förstenad av chock 

och obehag. Men som sagt, en och en eller två och två var de roliga prickar. 

 

Jag och matte fick mycket kvalitetstid när Sookie tog hand om valpbarnen, vi såg på TV och myste 

och promenerade och joggade. Tyvärr råkade jag ut för ett par obehagliga incidenter, bland annat 

blev jag attackerad av ett par engelska fotbollshuliganer, tror jag, matte sa att de var Borderterrier 

men de var väldigt huliganlika! En bet mig i huvudet och en i bakbenet, jag skrek och matte skrek 

och till slut fick matte och gubben bort dem från mig. Jag fick sår både på kropp och själ, och matte 

på sin själ. Hon till och med använde ett f-ord om den argaste hunden, det är tydligen jättefult att 

säga så i England men det struntade matte i då för hon var så arg och rädd! 

 

Så efter det började vi jogga en annan väg, men då kom det ut en annan arg hund genom en häck, 

jag spelade cool och pissade lite på andra sidan vägen medan matte spelade cool och snäll och 

gullade med hunden så att den skulle sluta vara arg. Det gick vägen, den var nog mest bara sådär 

rädd-stöddig, som tur var för den var i 25-30-kilos klassen och hade kunnat göra slarvsylta av mig 

sa matte. Efter det joggade matte utan mig och jag skrek när hon lämnade mig hemma, jag vet ju 

vad träningskläderna innebär! 

 

Så jag hade det lite tufft som ni hör, men det var mycket bra också! Att matte var hemma nästan 

jämt måste ha varit det bästa, jag älskar att vara nära min matte. Och så fick vi besök av mina 

tvåbenta kusiner som nyss fyllda 7 och 8 år flög alldeles själva till England för att hälsa på, på 

kvällarna låg jag och matte och dom i sängen tillsammans och såg på film - supermysigt. 

 



 

 

Men nu är vi tillbaka i hemlandet och på jobbet. Resan hem gick lika bra som resan dit. På jobbet 

är det sig likt förutom att jag har blivit kär i en Sheltie som heter Solo och har flyttat in granne i vår 

hundgård. Han är kille men könstillhörighet struntar jag i, han är jättecharmig och snygg! 

 

Snön tinar i rasande fart och är snart borta, ryktet säger att några agilityhinder har kommit fram på 

brukshundklubben så i helgen ska vi dit och ha årets första pass, det blir nog jättekul! 

 

Tass och nos, Watson 

 

 



Solringens vardagsglimtar 

 
Äntligen kom det lite värme och den efterlängtade våren! Valparna har flyttat till sina nya 

hem. Hjälp, vad tyst det blev!  

Nu skal här vårfejas inne och ute. Hundarna uppskattar utearbetet och då helst i hagen. Mocka 

vinterbajs, dra ris till olika majbål. 

Tyra jagar en glad Tarzan, som har en torr hästskit i munnen. 

Idag drog de in i blöta vinterhagen. Jag kunde inte annat än skratta när de kom åter. De vita 

benen hade fått kolsvarta halvstrumpor. Det blev förtvätt med vattenslangen ute. 

Tarzan är trevlig att ha med på ridturer. Han är otroligt följsam ute på mina skogsturer. 

Han ligger ett par, tre hästlängder efter oss, från skritt till full galopp. 

 

Vid pennan    

Maud   

 

 

 
 

 

 



 

 

Hundmassage/Svensk genuin massage 
 

Hunden har varit människans följeslagare under många tusen år. Den har varit allt från jägarens 

hjälpmedel vid jakt och väktare då hunden först togs i mäniskans tjänst, till dagens 

sängvärmare. 

 

Att hunden utvecklats i olika grenar under tidens gång vet vi alla, detta har i huvudsak skett på 

människans villkor. Det vill säga att hundens utveckling har skett genom olika korsningar för 

att få fram hundraser som passat och passar de behov människan har haft och har. 

Denna utveckling av hunden har inneburit att man har fått mera specialiserade hundraser, men 

även gjort hunden mer ömtålig, och i många stycken svagare som individ. 

 

Dagens hundar är i mycket större behov av omvårdnad än sina förfäder, det har skett en enorm 

förändring då det gäller att ha hund idag. Dagens hundar ligger inte bara i soffan utan de flesta 

deltar aktivt i fysiskt krävande aktiviteter. 

Denna förändring i hundägandet innebär att hunden inte bara behöver behandling ( massage ) 

vid skada utan även, och inte minst förebyggande vård. 

 

Muskler och leder som stelnar får en minskad rörlighet och kan orsaka smärta, en öm muskel 

används inte och hunden överbelastar andra delar av kroppen och på så sett har vi hamnat i en 

ond cirkel. 

Våra hundar är fenomenalt duktiga på att dölja smärta, det är något som lever kvar då en skadad 

hund är ett lätt byte för andra djur. När vi hundägare upptäcker att hunden rör sig ojämnt har det 

gått ganska långt. 

 

Den massage jag jobbar med heter Svensk Genuin Massage som är en gammal massage- form 

som härstammar från Ling( den svenska gymnastikens fader)  

För att uppnå maximal effekt måste massagen uppnå tre grundkriterier, om det inte rör sig om 

ren avslappning förstås. 

 

 Provokation - för att öka genomblödningen i muskeln, den ökade cirkulationen ger mer syre 

och näring som snabbare transporteras ut i cellerna. 

 Töjning - för att stretcha muskelfibrerna. 

 Dränage - för att transportera bort slaggprodukterna . 

 

Hundar behandlas med massage vid : 

Muskelspänningar( tonus ) av olika grad . 

Aktions störningar  

Hältor som orsakas av muskulära problem 

Stress 

Ovillig att arbeta 

Oliksidig muskulatur 

Efter hårda träningspass för snabb återhämtning 

Rehabilitering efter skada eller operation i samråd med veterinär  

 

Vill ni veta mer?  

Jag kommer att föreläsa lite mer om detta på vår special utställning på Kolboda i Augusti. 

 

Evalotta /certifierad Canineopat/hundfysioterapeut 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Evalotta Kovacic   



HERPESVIRUS HOS HUND 

Hundens Herpesvirus förekommer i Sverige. I undersökningar av blodprov från hundar i 

Nederländerna och Storbritannien hade 40% respektive 88% av de testade hundarna antikroppar 

mot herpesvirus, vilket visar att de blivit smittade med viruset. Preliminärt resultat från svenska 

studier talar för att förekomst av antikroppar är relativt vanligt hos vuxna hundar även hos oss. 

Endast ett litet fåtal av de testade och positiva hundarna hade använts i avel så den smittvägen 

förefaller inte ha avgörande betydelse. Troligen har omkring hälften av alla vuxna hundar 

antikroppar i blodet. 

Ofarligt för vuxna hundar                                     

En vuxen hund eller äldre valp (över 3-4 veckor gammal) som smittas med herpesvirus via luftvägarna får en 

mild infektion som vanligen förlöper helt symtomfritt. Ibland får dock hunden lindrig hosta och näsflöde. Man 

tror att viruset är ett av de smittämnen som kan vara inblandade i kennelhosta, även om tex. 

Parainfluensavirus och vissa bakterier är mycket vanligare. 

Typiskt för herpesvirus är att det, när det akuta stadier är passerat, finns kvar vilande i kroppen (sk. Latent 

infektion) och att det kan reaktiveras igen vid tillstånd av stress(tex dräktighet), kortisonbehandling eller 

sjukdom som sätter ner immunförsvaret. Vid reaktiveringen utsöndras virus på nytt, under en tid, från tex. 

nässlemhinna eller vagina. 

Dödligt för nyfödda                                      

Hos nyfödda valpar är smitta med herpesvirus förödande. Smittan förs över från tiken under dräktigheten, vid 

valpningen via blåsor i könsvägarna eller via nässekret efter valpningen. Orsaken att just unga valpar blir så 

sjuka är bl.a. att valpar som är yngre än 2-3 veckor inte förmår reglera sin kroppstempratur och därför lätt får 

lite undertemperatur. Låg kroppstemperatur gör det möjligt för herpesviruset att spridas från mun och svalg in 

i blodet och orsaka en allvarlig infektion i många organ. Vanligtvis dör alla valpar i en smittad kull. Valparna blir 

slöa och slutar dia. De gnäller och ömmar ofta över buken. Oftast ses ett tjockt näsflöde och små blödningar på 

slemhinnorna. I slutstadiet, som vanligen inträffar inom två dygn från första symtomen, ”paddlar” valparna 

med benen och kan få sträckarkramper. 

En del valpar överlever det akuta stadiet, men får ofta bestående centralnervösa skador. Diagnosen ställs med 

hjälp av obduktion där typiska punktformiga blödningar och gråaktiga fläckar (inflammatoriska anhopningar av 

celler) ses i de flesta organen. Smittan kan ibland överföras från tiken till fostren under dräktigheten och kan då 

orsaka abort eller dödsfödsel. Detta sker troligen främst när tiken är nysmittad under dräktigheten. Det finns 

studier som visar att risk för fosterdöd och abort är störst om tiken smittas med herpesvirus i mitten av eller 

slutet av dräktigheten. 

Virus överförs vid direktkontakt                      

Herpesvirus är relativt ömtåligt och överlever inte länge i miljön utanför hunden. Smitta överförs därför främst 

vid direkt kontakt mellan en smittad hud och en osmittad. Hos vuxna hundar utsöndras virus från övre 

luftvägarna under en begränsad period efter smittillfället och i samband med ev. reaktivering av en vilande 

(latent) infektion. Virus kan sannolikt även överföras mellan vuxna hundar vid parning om smittad hund har 

blåsor på penis/ i vulva vid parning, men den smittvägen bedöms vara mindre vanlig. 

Den alvarligaste smittspridningen är direkt överföring av virus från tiken (eller från smittad hund) till valparna i 

samband med födseln eller strax efteråt. Hundens herpesvirus kan finnas i tikens nässekret och vaginalsekret 

och utsöndras även i stora mängder från sjuka valpar. En tik som nysmittas i samband med dräktigheten löper 

stor risk att överföra smittan till sina valpar i anslutning till födseln. Det är också möjligt att tik som är latent 

infekterad kan sprida infektion till kull. Den smittvägen är inte så vanlig eftersom en tik som förlorat sin kull i 

herpesvirus oftast inte har problem med efterföljande valpningar.                                                                                          

Detta beror troligen på att tiken har tillräckligt mycket antikroppar i blodet för att ge efterföljande kull ett bra 



skydd via råmjölken.  Antikropparna i råmjölken skyddar valpar att bli allvarligt sjuka men förhindrar inte 

nödvändigtvis att valpar smittas med virus något senare, men blir då bara lindrigt sjuka.   

Diagnos                             

Obduktion visar om valpar avlidit till följd av herpesvirus. Man kan också påvisa herpes i organprov eller 

svabbprov från luftvägarna eller könsvägar hos vuxna hundar under de perioder hunden är aktivt smittförande. 

Det går också att påvisa antikroppar vilket innebär att hunden träffat på herpesvirus, men kan inte svara på om 

hunden är smittförande eller inte. För att konstatera om hunden är i akut fas kan man analysera två blodprover 

tagna med ca.14 dagars mellanrum. Om mängden antikroppar ökar påtagligt under de 14 dagarna talar det för 

att det är en pågående herpesvirusinfektion. 

Behandling av sjuka valpar                            

Behandling av herpessjuka valpar måste övervägas noggrant. Man har försökt behandla sjuka valpar med 

medicin för människa Aciclovir, som kan orsaka bestående neurologiska problem och förgiftning på njurar. 

Åtgärder                       

Förebyggande åtgärder är viktigast. En dräktig tik bör inte utsättas för smitta. Det vill säga inte vistas i 

främmande kennlar, på utställningar, träffa utställningshundar eller träffa nyinköpta hundar. Hundar som har 

eller nyligen haft kennelhosta kan exempelvis vara smittförande och utgör en fara. Nyfödda valpar ska inte ha 

kontakt med några andra hundar än sin mamma under de 3 första veckorna. Man bör försöka se till att 

valparnas kroppstemperatur inte understiger 38,5 grader om man tror att smittorisk föreligger. 

Klarar man att hålla valpars kroppstemperatur uppe kan viruset normalt inte spridas i deras kroppar, även om 

de är smittade. Värmelampa är att rekommendera. Den absolut vanligaste smittvägen mellan vuxna hundar är 

via luftvägarna. Om man misstänker infektion vid parning kan artificiell insemination minska risken för 

smittöverföring. 

Det är inte realistiskt att tikar och hanhund med antikroppar mot CHV-1 beläggs med avelsförbud. Infektionen 

kan inte utrotas på det viset. CHV-1 är vanligt och den viktigaste smittvägen är sannolikt vid nos-mot- 

noskontakt på tävlingar eller vanliga promenader. 

  Källa: Staten Veterinärmedicinska Anstalt senast uppdaterad 2013-01-24 

      Lillemor 

 

 



UTSTÄLLNINGSRESULTAT 2013 

SV.TEK 2 MARS Upplands Väsby  Domare: Svante Frisk                                         

Delt. 0+1                                        

BT Crispy Chianti   Cert, Bir 

SKK INT. 9 MARS STRÄNGNÄS  Domare: Karl-Erik Johansson      

Delt.2+4                                                                                                                                                              

BH Dandiepraid Delagardie                             Cert, Cacib, Bim                                                

II BH Mindhunter Just Wait ad See  R-cacib                                                     

Bt Mindhunter Just Call Me Pink  Cert, Cacib, Bir                                           

II BT Dandie Praid Etoile   R-cacib 

SKK INT. 23 MARS MALMÖ   Domare: Rainer Jacobs, D                            

Delt. 0+4                           

BT CH C rispy Up To Date   Cacib, Bir, Grupp-4                                             

II BT Quicken’s Glittring Goldie  Cert                   

IIIBT Penny Maker   CK 

SKK NAT. 28 APRIL VÄSTERÅS  Domare: Mats Lindborg                              

Delt. 0+2                                

BT Kinconly Golden Mimosa  Cert, Bir 

SV.TEK 12 MAJ TÅNGA HED  Domare: Henrik Johansson                

delt. 0+2                                  

BT Kinconly Lucy    Cert, Bir, Championat   

 

                                    

CH Kinconly Lucy 

Skänkta medlemskap kommer att redovisas I nästa nr. av Strävaren. 

 



TILL SIST…… 

Jippiiiii! Ett stilla vårregn faller över Sjöaryd mossmattan lyser smaragdgrön, kanske kommer gräset 

att få en chans. Nattfrosten spelar mig ett spratt varje natt fortfarande, Penséerna hänger trista varje 

morgon i sina krukor men ruskar upp sig under dagen, för att falla ihop nästa natt. Undrar just hur 

länge de orkar med denna katt och råtta utmaning. Det sprack totalt rådjuren käkade upp dom! 

Växthuset har också vaknat till liv. Gräslöken och persiljan ser ut att stortrivas, salladen tittar redan 

fram. Dillen lever sitt eget liv hela växthuset är fullt av självsådd dill.  

Visst är det härligt att få ha förväntningar! Mina förväntningar står till mina två tikar som är parade. 

En liten skotteflicka har varit i Danmark och träffat en stilig engelsman och strävhåret Maya fick åka 

med matte till SLU (Statens Lantbruksuniversitet), där matte har haft ärvd frusen sperma. Kennel 

Peppercorns, Lena Lindesvärd var klok att frysa in för eftervärlden. 

CH Peppercorns Past Partner var en stilig gosse på sin tid född 1990, jag hade en kull efter honom i 

mitten av 1990-talet och nu 17 år efteråt förhoppningsvis får jag en kull igen. Olidligt spännande! 

I slutet av maj närmare bestämt 25-26 kommer Sjöaryd ta emot ett gäng glada Strävhårsägare för 

aktiviteter av olika slag. Det är fjärde året Pia, Maud och undertecknad samlar gamla och nya 

valpköpare och även andra strävhårsägare. Hoppas nu bara att Smålandssolen behagar visa sig på ett 

strålande sätt. 

Nu nalkas också den ljuva sommarsemestern och allt vad det innebär för liten glad Strävhårig 

Foxterrier. Det finns också en hel del ”hemskiteter” som kanske dyker upp. Den farliga solen inte att 

förakta. Även liten hund kan få solsting och ve hemska tanke att dö i en stekhet bil kan leda till åtal. 

På Hundutställningar blir ägare förbjudna att ställa ut och uteslutna. Det hjälper inte att ha lite 

fönster nerdragna inte, det händer varje sommar att bilrutor blir inslagna. Ormar är ett gissel, 

Betabred är bra att ha med på promenaden, men dra direkt till närmsta djurklinik ändå. På båten 

gäller naturligtvis flytväst och badglad liten hund måste torkas noga för att undvika våtexem. Trimma 

alltid ner hundarna inför den varma årstiden och ha alltid med kyldukar eller kalla blöta handukar och 

vatten. Att lära sig lägga ett första förband är inte så dumt det heller. Det ligger mycket skräp och 

vassa föremål i naturen som vi tvåbeningar har för vana att sprida. Det låter som en egen liten 

hundväska bör packas där alla nödvändiga medikament m.m. finns med. 

Ha en fin sommar!  Välkomna till Kolbodas aktivitetsdagar!  Sola med förstånd!   Utbrister Lillemor! 
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Det börjar likna kärlek banne mig! 
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