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Trimträff på Sjöaryd 
 

 
 

 

 

En solig och varm höst 

önskas klubbens medlemmar 

 
 



BÄSTA KLUBBMEDLEMMAR 

Sommaren 2013 glömmer vi nog inte i första taget. Själv har somrarna 1955,1959 och 1977 gjort 

avtryck i mitt hjärta. 1960 talets somrar regnade bort för mig men jag hade mycket kul ändå i 

ungdomens glada yra. 

 

Hundar i varma bilar har varit en följetong i sommar men som seriösa hundägare lämnar vi aldrig 

hunden i bilen när det är sommar och varmt. 

 

Vill passa på att ge Eva Fornstedt Staflin beröm för ditt intresse och energi i avelsfrågorna. 

Uppfödarna uppmanas att hjälpa till med innehållet i den enkät som håller på att utformas. 

 

Hemsidan har fått mycket positiv uppmärksamhet, det vittnar antalet besökare från snart hela 

världen om. 

 

När dessa rader skrivs har såväl rasspecialen i Kolboda och årsmötet inte ägt rum så det får jag 

återkomma med i nästa nummer! 

I detta nummer presenteras en undersökning som visar var i vårt avlånga land våra medlemmar bor 

och verkar. Detta för att styrelsen och medlemmar i övrigt skall kunna få ett bra beslutsunderlag för 

olika klubbaktiviteter. 

 

Som ordförande skulle jag önska att tonen på kommentarer till inlägg på klubbens Facebooksida var 

lite mer hovsam. Stundtals har jag upplevt en rätt aggressiv inställning till olika företeelser. Det är 

inte nödvändigt att ställa till bråk. Vi gör alla så gott vi kan – eller hur? 

 

Avslutningsvis gratulerar jag till en lyckad Norrlandsutställning i Kråken. 

 

 

                                               

 



 

En översikt hur landet ligger till…… 

Styrelsen har under några år försökt att hitta olika lösningar för klubbens inofficiella utställningar. Sedan vi 

lämnade Gränna där vi inte längre fick vara på den plats vi ville ha, har vi nu hittat Kolboda som fungerar 

mycket bra och dit våra medlemmar har återkommit. 

Den Norrländska utställningen har fungerat bra trots att medlemsantalet i regionen från Dalarna och upp till 

övre Norrland endas har ca. 19 klubbmedlemmar och det föds och säljs få valpar i regionen. Deras 

utställningskommitté har ett digert göra att få ihop de 16 anmälningar som behövs för att få en utställning att 

gå ihop, och man är helt beroende av ett sammarbete mellan framförallt 3 uppfödare och klubbens 

kontaktkvinna i det övre området, vilket inte alltid har fungerat. Trots allt har Gunvor Petersson och Gun 

Nilsson lyckats att få tillstånd omtyckta och trevliga Strävhårsträffar och utställningar. 

Styrelsen hade från början en förhoppning att fler klubbmedlemmar och framförallt uppfödare från 

Mellansverige skulle dra sig uppåt landet alldenstund Norrlandsspecialen alltid ligger tillsammans med en 

större SKK utställning. Men så har inte varit fallet, i år var 2 hundar från Dalarna anmälda och 2 från södra 

Sverige. Man har inte heller besökt Kolbodahelgen i söder trots att styrelsen lagt upp helgen med utställning 

och aktiviteter för hela familjen. 

I Sörmland, Närke, Västmanland, Stockholm & Uppland har vi Ca. 36 klubbmedlemmar däribland 4 verksamma 

uppfödare. De flesta ställer endast ut i sina regioner och har inte ställt ut på klubbens utställningar de sista 4 

åren. Man har inte heller haft någon aktivitet i klubbens namn. Samma sak gäller för Östergötland 

Västergötland, Värmland, Dalsland & Bohuslän där vi har 27 klubbmedlemmar och 2 verksamma uppfödare 

ingen klubbaktivitet har ägt rum. Däremot har medlemmar från några av dessa landskap frekvent medverkat på 

klubbens aktiviteter i södra Sverige. 

Skåne, Småland, Halland och Blekinge är medlemstätast ca. 76 stycken och de flesta uppfödarna 9 stycken finns 

också i södra regionen. Det är också i den södra regionen de flesta Strävhårsaktiviteterna med uppfödarnas 

aktiva hjälp sker. De flesta valparna föds där vilket också märks på medlemsantalet.  

Det faller sig därför naturligt att man förlägger klubbens stora utställning i närheten av ett aktivt 

strävhårsområde där uppfödarna har tät kontakt med sina valpköpare, men också lämpligt för landets alla 

medlemmar att mötas i ett attraktivt semesterområde, där även kostnaderna kan hållas nere. 

I sammanhanget kan nämnas att utställningsaktiviteten för den Strävhåriga Foxterriern är beklämmande låg på 

de officiella utställningarna överlag men klubbens inofficiella utställning på Kolboda har samlat glädjande 

många strävhårsälskare de åren vi varit på detta trevliga ställe. 

Ni som skrivit på Facebook och haft åsikter om styrelsens val av utställningsplats är knappt en handfull 

medlemmar. Styrelsen kan bara beklaga att ni inte kommer till Kolboda och tar del av den fina gemenskap som 

så många klubbmedlemmar känner här.  

Jag kan också nämna att Kolboda kommer att genomgå en stor renovering under nästa år och man har 

meddelat styrelsen att vi inte kan ha vårt 35-års jubileum där. Vi kommer därför att förlägga vårt jubileum till 

Vilsta Sporthotell strax utan för Eskilstuna den 23-24 augusti. Mer om detta i nästa Strävare.             

Lillemor 

       



NORRLANDSÄVENTYR 

Efter ett års uppehåll var det dags 

igen, årets norrlandsspecial. Den här 

gången förlagd till Kråken hos 

kennel Crowfox utanför Umeå. 

Helgen började redan på lördag med 

Vännäs internationella utställning 

där sex strävare fanns med. BIR o 

BIM blev mina egna hundar 

Ferrostar Don Corleone (Brando) 

och Ferrostar Prima Donna (Prima). 

När finalerna var avklarade åkte vi 

till Kråken. Vädret i Vännäs var som 

vanligt varierande sommarväder 

men som tur var fick vi en fin kväll i 

Kråken tillsammans med andra 

foxvänner. Vi började med en 

”klurig” tipspromenad. Efter det en 

samlad foxpromenad ner till havet. 

 

 Många myggor var det men o så 

vackert när vi kom fram. När 

hundarna fått sin kvällsmat var det 

dags för grillmästarna att ta plats. 

God mat och ”hundskvaller” 

avslutade kvällen. 

 

Söndagen bjöd på vackert väder och 

specialen genomfördes med Agneta 

Åström som domare. Många fina 

foxar var det och som BIS-vinnare 

utsågs Snowfly´s Thelepatic Roughe 

(Lucy). Extra trevligt var att det kom 

publik som inte själva är foxägare. 

Efter tävlingarna visade Agneta oss 

trim- och utställningstips. Helgen 

avslutades med middag. Och du, 

Agneta, visst var efterrätten 

smaskens, glass och varma hjortron. 

Ett stort tack till alla som gjorde 

denna träff möjlig. Extra stort TACK 

till Gunvor och Ronny som öppnade 

sitt hem för oss alla. Vi ses väl nästa 

år? 

 

Gunilla och Lars / kennel Ferrostar 



Norrlands Specialen 

Utställningsresultat & kritik  

HANAR                                                                    

Valpklass 6-9 mån.                     

Nr. 1 Solringens Urax.  Valp av mkt. god kvalitet. 

Vackert huvud, små fina ögon, väl ansatta öron & 

mkt gott utfyllt nosparti. Bra hals & skuldra, väl -

kroppad för sin ålder. Bra svansansättning, bra 

vinklad bak. Utm. pälskvalitet. Rör sig parallellt fram 

& bak med bra steglängd från sidan. 1 HP Bis 2 valp 

Juniorklass 9-15 mån.                                                        

Nr. 2 Crowfox Mac Scott.  Hund av god kvalitet. Bra 

längd på huvudet, ngt. lätta öron. Bra skuldra, ngt. 

lång i kroppen. Tillr. vinklad bak & fram. Sträv fin 

päls. Bra helhet Rör sig väl bak & fram. Kunde ha lite 

längre steg fr. sidan. 1 HP exl. Bis 2 junior. 

Unghundsklass 15-24 mån.                                                   

Nr. 3 Crowford Mac Millan.  15 mån. hane av mkt. 

god kvalitet. Bra huvud men kunde önska ngt. finare 

skalle. Små fina ögon, korr. bett. Bra skuldra, bra 

kropp för sin ålder. Skulle vilja ha honom lite 

kortare. Bra vinklar bak, låga fina hasor. Sträv päls. 

Bra rörelser fram & bak, bra drive fr. sidan. 2 Hp exl 

Nr.4 Snowfly’s Viper.  Hane av god kval. Långt 

huvud, starka rejäla käkar. Ngt. rak skuldra & kort 

överarm. Normalt kroppad, vill gärna ha högre 

ansatt svans. Tillr. vinklad bak, behöver fortfarande 

djupna i kroppen. Parallella rörelser bak & fram, bra 

drive från sidan. 1 Hp exl. 2BH. Bis unghund 

Nr. 5 struken. 

Öppen klass                                                                                 

Nr. 6 Crispy Candyman. Hane av mkt. god kval. 

Vackert huvud m. väl ansatta öron, väl utfyllt 

nosparti små fina ögon. Bra front, välkroppad, 

normalvinklad bak. Bra helhet. Rör sig parallellt bak 

ngt. tåtrångt fram, rör sig m. bra drive fr. sidan.                

1 Hp exl. 3 BH 

Nr. 7 Crowfox Tuff Guy. Hane av god kvalt. Långt 

huvud, bra skalle för åldern, små fina öron, hade 

önskat bättre tillbakalagd skuldra. Bra kropp, 

normal vinklad bak. Rör sig parallellt m. lite trångt 

bak, tåtrångt fram, kunde ha längre steg fr. sidan.   

3 Hp exl. 

Nr. 8 Dartline Billy the Kid. Långt vackert huvud 

hade önskat mindre markerade okben. Ngt. rak 

skuldra & överarm. Bra kropp för åldern. Välvinklad 

bak, bra ansatt svans. Kunde varit i ngt. bättre päls, 

kort men ser dock en sträv päls. Rör sig bra bak, 

Parallellt fram. Rör sig med bra drive fr. sidan. 2HP 

exl 4 BH 

Championklass                     

Nr. 9 CH Crowfox Black Magic. Bra CH hane av god 

kvalt. Bra huvud hade önskat ngt. mindre okben. 

Bra ans. öron, väl utfyllt nosparti, ngt. rak skuldra, 

bra längd på överarmen. Bra kropp för åldern, ngt. 

lång i länden, normalt vinklad bak. Kunde önska ngt. 

strävare päls för dagen. Rör sig parallellt bak ngt. 

ostadigt fram. Bra rörelser från sidan. 2Hp exl. 

Nr. 10 CH Ferrostar Don Corleone. En hane av mkt. 

god kval. Välskuret långt huvud, bra ansatta öron, 

små fina ögon, väl utfyllt nosparti, kraftiga käkar. 

Bra skuldra, bra kropp. Mkt välvinklad bak m. 

superbra svanansättning. Utm. pälskondition. 

Väldigt bra helhet. Rör sig trångt bak & fram. Bra 

steg fr. sidan. 1 Hp exl.  I BH Bis 2 

Veteranklass                                                                               

Nr 11 CH Foxtan’s Jackpot at Crispy  Veteran av god 

kvalt. Mkt. bra huvud för åldern, väl ansatta öron, 

utfyllt nosparti, kraftiga käkar. Kunde önska lite 

bättre tillbakalagd skuldra. Bra päls, välvinklad bak, 

bra svansansättning. Gör inget om han går ner 

några hekto. Rör sig bra Bak & fram. Rör sig m. steg 

fr. sidan. 1 Hp exl. Bis 2 veteran 

                      

                                   NR. 11 

            



TIKAR 

      

Valpklass 6-9 mån.                     

Nr. 12 Jollyfox Pover on Line. 8 mån. Valp av mkt. 

god kval. Vackert välskuret huvud m. väl ansatta 

perfekta öron. Små fina ögon, korr. bett, väl utfyllt 

nosparti. Bra skuldra, god längd på överarm. Bra 

kropp för åldern, bra svansansättning. Väl vinklad 

bak. Korta haser, mkt bra helhet. Bra päls. Rör sig 

bra bak parallellt ngt. ostadigt fram Mycket bra 

drive fr. sidan. 1 HP Bis 1 valp 

Juniorklass                                                                                        

Nr. 13 Crowfox Mata Hari. 15 mkt god juniortik. Bra 

huvud ngt. lätta öron, korr. bett. Bra kropp för 

åldern, bra vinklar bak, bra svansansättningen, 

kunde önskas ngt. bättre skuldra. Bra helhet. Rör sig 

parallellt bak & fram. Korr. från sidan. 1 HP exl. Bis 

junior 2 BT 

Championklass                                      

Nr. 14  CH Ferrostar Prima Donna CH tik av god 

kval. Bra huvud, ngt lätta öron, små fina ögon. Bra 

skuldra, korr halslängd. Rak överarm, kunde haft lite 

bättre svansansättning. Önskar en bättre knä & 

hasvinkel. Fin sträv päls. Rör sig parallellt bak mkt. 

tåtrångt fram. Bra drive från sidan. 2 Hp exl. 3 BT 

Nr. 15 CH Snowfly’s Telepatic Rughe 5-årig tik av 

mkt. god kval. Välskuret huvud m. ngt. lätta öron, 

korr bett. Bra skuldra ngt. rak överarm. Bra kropp 

för åldern. Väl vinklad bak, bra svansansättning. 

Mkt bra sträv päls. Bra helhet. Rör sig bra bak & 

fram. Bra drive fr. sidan. 1 Hp exl. 1 BT Bis 1 

Veteranklass              

Nr. 16 CH Crispy Bittersweet 8 årig tik av mkt god 

kval. Bra skuldra ngt. rak överarm. Bra huvud för sin 

ålder, korr. bett. Sträv päls, välvinklad bak, bra 

svansansättning. Korta fina haser. Bra helhet. Rör 

sig trångt, parallellt bak, korrekt fram, ledigt från 

sidan. ! Hp 4 BT Bis 2 veteran. 
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              Uppfödargrupp kennel Crowfox                                 

tävlar med Nr. 2, 3 9, 7                                                      

Hundar av ngt. ojämn kvallitet. Bra kroppar, kunde 

haft ngt. bättre öronansättning (samtliga). Bra 

pälskvallitet. Värd sitt HP som grupp. 

 

 

                   Kennel Crowfox uppfödargrupp 

 

 



               
                   

             Bis valp Nr. 12 

             

           Bis Junior Nr. 13 

            

           Bis Unghund Nr. 4 

            

          Nr 1 valp Bis 2 

                 Nr. 9 

                  

                Nr. 10   I BH 

                  

                  Nr. 15 Best in Show 

 

                                 

                   Tack för alla fina foton! 

 



 

                                                    NR. 15              Best in show                  Nr. 10 

 

                                                            Nr. 13         Bästa junior         Nr. 2 

 

                                                       Nr. 12                Bästa valp           Nr.1 



              BREV FRÅN VÅR MEDLEM ANNIKA JOSEFSSON 

OM SPÅRHUNDSGRUPPEN SOM PÅ ETT EFFEKTIVT & SÄKERT SÄTT                      

EFTERSÖKER FÖRSVUNNA PERSONER. 

Häromdagen hade jag nöjet att genom Hundar i Kålltorp, Göteborg få höra på en föreläsning om spårning med 

Blodhundar. Det var något alldeles enastående intressant. Vi fick också se valpen Olga, 7 månader, söka och 

klara ett spår. 

Även om kanske inte min lille foxterrier Ajax, med fokus på allt möjligt, på något sätt skulle kunna göra en 

Blodhund rangen stridig, så är man ju ändå intresserad av dessa hängivna hundägare, som jobbar ideellt och på 

ett mycket humant sätt. Aldrig i livet en munkorg på en blodhund. Alltid slak lina till föraren (men hunden 

travar fort och terrängen är kanske oländig). 

Numera har polis i både Schweiz, Frankrike och Tyskland börjat anlita hundarna. Medan den svenska polisen 

inte vill ha specialiserade raser- de vill att deras schäfrar även skall fånga biltjuvar. Därför kommer aldrig en 

Blodhund in i sökandet tillräckligt tidigt, även om de kan klara upp till 10 dagar gamla spår. 

Blodhudar är framavlade för sitt syfte och har en extrem drift att spåra – det behöver man egentligen inte lära 

dem, deras luktsinne är helt oslagbar och till och med vida överlägset alla andra hundars.  

Dessa hundar är mycket (kär-)vänliga och vill gärna ha ansiktskontakt och detta är ju vi inte vana vid – 

Bodhundar är långa, höga och tunga. Och de dreglar! Men har en sidenmjuk päls. 

Eftersom dessa förare (de är dessutom de enda i hela landet!) inte tar betalt för sina tjänster, tänkte jag att 

kanske att detta skulle kunna vara något för Strävaren att skriva om. Ibland har ni ju lite mera allmänna artiklar 

och det skulle säkert intressera flera. 

Hälsar Annika  

                             

SPÅRHUNDSGRUPPEN                                 
BLODHUNDARNA ESTER & MÅNS ÄR HUVUDPERSONERNA I SPÅRHUNDSGRUPPEN. VI ÄR 

EN IDEELL ORGANISATION SOM STÄLLER UPP NÄR NÅGON FÖRSVUNNIT.                               
Vi har lång erarenhet av att hjälpa till när någon anhörig larmar ut  att någon försvunnit. Det kan vara ett barn, 

vuxen eller äldre person . Vi säger barn, vuxen eller äldre person pga. att vi vet av erfarenhet hur olika det kan 

se ut beroende på om någon försvunnit från ett hem där dementa bor eller ett dagis.  



Vi har arbetat med Blodhundar sedan 1974 nu är det vår sjunde Ester och åttonde Måns som arbetar. 

Blodhundar är älskvärda personligheter, helt underbara. Att detta sedan kombineras med spårsäkerhet och 

driv gör ju inte saken sämre. Blodhundarna hos oss går ofta 150 träningsspår under första utbildningsåret. Vi 

har gjort ett antal lyckade spårningar som varit upp till tio dagar gamla. Detta är ingen merit eftersom det då i 

regel är en avliden person i spårets slut. Vi är angelägna om att få komma ut så fort som möjligt. Tyvärr är detta 

oftast inte möjligt eftersom polisens föreskrifter sätter stopp på detta (beskrivs i brevet) . 

Det vi gör för att komma ut så snabbt som möjligt är att komma i kontakt med anhöriga ( via journalister, 

grannar etc.) och därigenom arbeta rationellt för att om möjligt rädda liv. Tveka inte att kontakta oss om någon 

i din närhet försvunnit. Våra hundar bär GPS vilket gör att vi realtid kan visa hur hunden arbetat. Vi förfogar 

över avancerad teknisk utrustning. I de fall vi inte kunnat rädda liv har vi  ändå känt att vårt arbete har skänkt 

anhöriga tröst. De har fått veta hur deras anhöriga rört sig och kanske fått en förklaring till vad som hänt. 

Vi arbetar ideellt men önskar dock kostnadsersättning för resa och eventuellt uppehälle. 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ OCH VETA. 

Blodhunden är en unik spårhund. En tränad Blodhund kan spåra såväl i terräng som i tättbebyggda områden. 

Du måste dock tänka på och bidra med följand när du står ”mitt i ett försvinnande”. Varje  människa har en 

unik doft, DNA, på samma sätt som fingeravtryck och iris i ögat. Då det gäller Blodhundens förmåga att plocka 

upp och följa en unik människas doft avgörs detta av vilken ”smeller” hunden startas på. ”Smeller” är tex. ett 

klädesplagg, sängkläder eller dylikt som endast har den försvunnes doft/dna. Det är av yttersta vikt att 

”smellern” hanteras på ett korrekt sätt. 

Hundföraren ska själv plocka upp lämplig ”smeller” som inte får plockas upp ur någon tvättkorg eller eller 

annan beblandad smutstvätt. Hundföraren tar ”mellerrn” i absolut ren plastpåse och förseglar den. Är det så 

att den behandlas av andra kan det medföra att hunden inte hittar rätt vittring I spårstart/uppsöksområdet. 

Vår erfarenhet är att när en anhörig försvunnit tar man på sig den försvunnes kläder, kliver i morgontofflor, 

lägger sig i den försvunes säng. Städa inte bort den försvunnes unika doft. Låt allt vara som  när den försvunne 

lämnade huset/ platsen. För att ge bästa förutsättning för Spårhundsgruppen. 

Ni hittar allt om oss på www.sparhunden.se           Facebook spårhunden 

LARMNUMMER DYGNET RUNT:    070-974 40 32 till KALLE  & 073-728 72 65 till TINE 

 

                                                   

http://www.sparhunden.se/


UPPFÖLJNING AV TIDIGARE 

GJORD UNDERSÖKNING 

För första gången finns en statistisk 

jämförelse över tiden gällande antalet 

hundar i Sverige. Statistiska centralbyrån 

(SCB) har intervjuat de svenska hushållen 

och av undersökningen framgår bland 

anat att antalet hundar har ökat samtidigt 

som andelen hushåll med hund är lika 

många som 2006 då förra undersökningen 

gjordes. Man kan glädjas åt att våra 

hundar lever allt längre och att mer än var 

fjärde hund är försäkrad. Men oroande är 

att var femte rashund är kastrerad och att 

färre barnfamiljer skaffar hund. 

Antalet hundar har ökat med 8 % från 

73900 till 784000 stycken. Det verkar ha 

funnits en utbredd uppfattning att 

ökningen skulle varit större, vilket kan 

bero på att hunden blivit mer synlig och 

får stor uppmärksamhet i medierna. 

ANTAL HUSHÅLL MED HUND 

SCBs undersökning visar att flest antal 

hundar numera finns i Blekinge och Skånes  

län med a 133 000 hundar (2006 var det 

101 000) tätt följt av Stockholms län, som 

har tappat sin tidigare förstaplats, med ca 

126 000 (143 000). Andelen hushåll med 

hund har endast ökat med en promille 

från 12,9% till 12,8%. Störst andel hushåll 

med hund finns i Jönköpings än, 

Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Mer  

än hälften av Sveriges hundar bor i hushåll 

med fler än en vuxen utan barn. Antalet 

barnfamiljer som har djur har dessvärre 

minskat från 255 000 till 249 000 hushåll. 

Orsakerna till detta kan vi bara spekulera 

om men troligen är det så at 

barnfamiljerna har svårt att få tiden att 

räcka till med arbete och konkurrerande 

fritidsverksamhet. 

DEN SVENSKA HUNDE ÄR VÄL 

OMHÄNDERTAGEN 

Medelåldern på landets hundar är 5,6 år, 

en liten men positiv ökning från 20006, då 

den beräknades till 5.3 år. Att landets 

hundar blir äldre kan ha sin förklaring i att 

vi tar hand om våra hundar på ett 

ansvarsfullt sätt. Hunden, som tidigare var  

husdjur och sällskapsdjur, har nu blivit en 

fullvärdig familjemedlem. Det innebär 

bland annat att 77 % av alla hundar är 

försäkrade. Hundägarna uppsöker 

veterinären när så behövs och är 

dessutom noga med vad vilken mat de ger 

sina hundar. 

SMÅHUNDARNA DOMINERAR 

När det gäller valet av storlek på hund kan 

vi se att en majoritet av landets hundar är 

små oh medelstora. Detta bekräftas av att 

chihuahua är Landets mest registrerade 

ras med 2350 nyregistreringar 2012. 

Andra populära raser är cockerspaniel, 

cavalier king charles spaniel, sheetland 

sheepdog och fransk bulldog. 

MÅNGA FRISKA HUNDAR KASTRERAS 

Det som är oroväckande i undersökningen 

är att var femte stambokförd hund i dag är 

kastrerad. Den frågan ställdes aldrig 2006 

så det är omöjligt att veta hur det 

utvecklats sedan dess. För ca 20 år sedan 

var det dock förbjudet att kastrera friska 

hundar. Anledningen till att så många 

hundar i dag kastreras kan vara att det 

blivit vanligare att hunddagis kräver att 

hundarna är kastrerade. Det finns också 



en utbredd uppfattning att 

hanhundsaggression försviner efter 

kastration. SKK motsätter sig kastration av 

ickemedicinsk anledning. Anledningen är 

att ett stort antal hundar då utesluts från 

avelsarbetet långt innan utvärdering av 

hundens eventuella avelsvärde kan göras. 

Kastrering begränsar då avelsbasen och 

för små populationer kan detta vara 

ödesdigert. Att komma tillrätta med 

mentala egenskaper tycker SKK i stället 

ska ske genom ett välplanerat avelsarbete 

och genom att rätt hund hamnar i rätta 

händer. 

ID-MÄRKNING 

Sedan 1 januari 2001 är det obligatoriskt 

att ID-märka sin hund och registrera sitt 

ägandeskap i ett centralt register. Andelen 

ID-märkta och ägarregistrerade hundar är 

högt, för stambokförda hundar 91 % och 

för blandraser 72 %. 

UPPFÖLJINGEN 

SCB har på uppdrag av SKK, Agria, Royal 

Canin och Jordbruksverket gjort 

undersöknigen som är en uppföljning på 

den som gjordes 2006. 20 000 svenskar 

deltog i denna undersökning. 

LILLEMOR  

 

       

ALMANACKA till 35-ÅRS JUBILÉUMET 

Den är nu klar och kommer att betinga ett 

pris av 80 kr + porto, insättes på klubbens 

postgiro 46 56 92-2. 

 Beställning kan göras hos 

kenneljigs@hotmail.com eller 

kristina@gustavianska.se Berit Hansson i 

Luleå kommer även att ha almanackor 

berit.hansson@northfox.nu  

 Vi börjar sälja almanackan på Kolboda. 

Vidare på Växjö int. Sofiero, Bjuv, Malmö 

Valp, Stockholmsmässan och My Dog 

Göteborg.                                                                        

En utmärkt julklapp! 

Ett stort tack till alla fotografer av 

inskickade foton. Vi har varit 3 personer 

som valt bland alla fina foton, det var inte 

helt lätt. En fototävling hoppas vi  kunna 

genomföra på Kolboda. 

  Lillemor 

 

MANUSSTOPP 1 NOVEMBER 

Gäller för julnumret av Strävaren. 

Viktigt att redaktören får in de färgglada 

julhälsningarna i god tid. Redaktören 

hjälper också till med förslag och 

utformning om så önskas. 

Det går naturligtvis även att få svart/vita. 

                         

  Lillemor 

mailto:kenneljigs@hotmail.com
mailto:kristina@gustavianska.se
mailto:berit.hansson@northfox.nu


TUGGBENET I KARLSKOGA 

Hej, nu har tuggbenet kommit till 

Värmland och Kennel Kinconly, som består 

av, förutom mig, Christina även av Fia, 

Honey och ”lilla” Mimmi. 

Mimmi, Fia och Honey 

Min kärlek till foxterrier föddes när jag 

som liten under vissa tider bodde på 

landet i Skåne hos en släkting, som hade 

en foxterrier. Vi lekte ”hela havet stormar” 

i sovrummet. Jag hoppade mellan sängar, 

bord, stolar, fönsterkarmar mm och 

hunden sprang skällande runt på golvet. 

Det dröjde dock ända till 15-års ålder 

innan jag fick min första egna hund. En 

liten yorkshireterrier.  En av de goda 

sidorna med det hundvalet var att jag 

insåg att alla hundar, oavsett storlek, 

behöver fostran. Det misslyckades jag med 

hos yorkyn. 

I samband med att jag flyttade till eget 

hus, 1971, skaffade jag min första 

foxterrier, Triss.  

Barnen växte upp med strävhåret Triss och 

senare kom ytterligare en hund in i 

familjen, släthåret Smulan. När jag tog 

bort den 14-årige Triss hade jag väl inte 

tänkt skaffa ny hund, men veterinären jag 

gick till frågade mig om jag hade barn. ”Då 

tycker jag att du ska ompröva beslutet att 

inte skaffa en ny hund. Barn mår bra av att 

växa upp med hund” sa veterinären. 

 
Min första foxterrier, Triss  

 

Så kom stamfadern i kenneln in,  

Goldfighters  Glossy, kallad Timmy. Vi 

hade redan då i tankarna att skaffa valpar, 

så vi importerade en tik från Irland, 

Wonderwyre Pelette, Pepsi.  Första kullen 

kom i januari 1989.  

 Kennelns start: Timmy, Dodo och Pepsi 

 

Pepsi fick många kullar och även hennes 

dotter, Dodo och hennes barnbarn Lotta 

fick valpar.  Under många år sov kenneln, 

hemma fanns bara Lottas barn Lisa och 

Snusan.  Inga av dessa hundar gjorde nån 

succé i utställningsringarna men var jätte 

goa familjehundar.  

 

Så köpte jag Crispy Arlene, Holly, från 

Agneta och fick då en nystart på kenneln. 



Holly    

 

Jag ställde ut Holly och hon blev 

champion. Därefter blev hon 

rekordmamma med 8 valpar i sin första 

kull. Utav dessa behöll jag två tikar, Honey 

(Kinconly Princess) och Fia (Kinconly 

Diamond). Båda dessa har fått egna valpar 

och haft framgångar i utställningsringarna 

och har blivit champion.   

Totalt har jag fått 49 valpar fördelade på 

13 kullar. I samband med att Holly fick sin 

rekordkull fick jag rekommendationen att 

starta upp en hemsida. Där har jag lagt ut 

bilder på alla valpar från första dagen och 

varje vecka fram till leverans.  Det är roligt 

att kunna dela med sig av den underbara 

tiden, när valparna är riktigt små, med 

valpköparna.  Numera tar Jag inte 

valpkullar så ofta utan det blir lite då och 

då. 

Däremot trimmar jag ofta foxterrier. Jag 

gick på min första trimkurs när jag köpt 

min foxterrier från kennel Goldfighter. Det 

vara Grethe Bergendahl som höll i kursen. 

Sen har det blivit kompletterande kurser 

för bland andra Agneta Åström, samt 

mycket mycket träning på egna och andras 

hundar. Det kommer hundar från 

Stockholm i öster, Karlsborg i söder, 

Karlstad i väster och flera från 

närområdet. Det är roligt att på så sätt 

hålla kontakten med sina valpköpare, men 

också med andra foxterrier ägare. När jag 

haft valpar brukar jag ha valpkurs för mina 

valpköpare så att dom kan klara 

vardagstrimningen.  

Lars och Gordon, Kinconly Golden 

Maximilian, på kurs. 

 

Denna sommar är det lilla Mimmi, 

Kinconly Golden Mimosa, som ställs ut.  

Mimmi är lite speciell, hon är ginger, dvs 

bara brun och vit och mattes ögonsten. 

Mimmi 

 

              CHRISTINA LARSSON 

                KENNEL KINCONLY 



Harry Nilsson 

Lilla Hollywood det är där jag bor, kanske är det därför jag blivit tilldelat både för och efternamn Harry 
Nilsson ja det låter väl bra. 

Efter idogt trimmande under våren både på gott och ont, ja det vill säga jag får ha matte för mig själv 

i många timmar, men jag tycker det egentligen urtrist att stå på trimbordet. Men ska man bli fin får 

man lida pin. 

Har varit på en del inofficiella tävlingar och det finns ju hur många snygga tikar som helst där…….ja 

och då ska man vara kopplad!!! Ja jag visade min bästa sida och HP,BIR,BIG rosetterna kammade jag 

hem.  

Alltså jag är nog rätt snygg……tills jag kommer till en officiell tävling och dom säger jag har för lätta 

öron, vaddå för lätta öron dom ska tydligen ligga ner mera mot huvudet????? 

Hur ska jag då jag kunna höra allt skvaller som sker i Lilla ”Täfteå” Hollywood med ca 1200 tusen 

invånare, där dom flesta vet vem Harry Nilsson är!//Matte 
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STRÄVHÅRSTRÄFF PÅ SJÖARYD 

Tänk att vi hade tur med vädret, den vackraste, soligaste majdag man kan önska sig råkade infalla på Pias, Mauds 

och undertecknads årliga Strävhårsträff. Inalles 30 personer medräknat de tre handledarna som under dagen 

skulle lyssna till ett föredrag om allahanda hudsjukdomar och besvär, med min husveterinär C-G Sivertsson, som 

om dagarna arbetar på Växjö Djursjukhus.  Det skulle naturligtvis trimmas också, sedan skulle 2 beningarna slå sina 

kloka huvuden samman och svara på Pias klurigt svåra frågor under en tipspromenad.  

 I tidiga morgontimmar var det full fart i Sjöaryds kök. Maud hade bakat fina rosenbröd som skulle bredas, kaffe 

kokas, allt skulle ner i stallet och dukas upp till moronsamlingen 9.30. Redan 8.30 svepte det in en bil på gården, 

det var Anders & Gunilla med sin Monty från Karlskrona som tagit fel på tiden, men de underhöll sig själva med 

agility träning och en stilla promenad i de vackra omgivningarna.  

 Det visar sig att Sjöaryd kan ta emot många gäster. Stora ängen blev en utmärkt P-plats, när gästerna började 

anlända:                                                                                                                                                                                           

Eva & Christopher med liten tik, Falsterbo, vår webbmaster Annika med make Göran och Scooby Skänninge, 

Annika & Mc Allan, Kristianstad, Ingrid, Staffan och Maya, Vetlanda, Peter Larsson med döttrar och valpen Monty, 

Älmhult, Edith med son och vovve, Linköping, Yvonne & Perra med Scottie, Landskrona, Ewa & Tommy med Mac 

Fie, Ronneby, Lizzie & Vidar med Vera, Vetlanda, Susanne & Görgen med Melvin, Växjö, från Växjö kom även 

Hanna med valpen Scilla, Ann-Kristin med Charlie, Karlskrona, Harriet & lilla Stina , Ekenässjön, Harriet & Brian med 

Morris, Moheda. Bör tilläggas att alla trimmade inte, herrarna användes mest till svanshållare, resten av dagen 

tillbringades i gröngräset med behaglig vila solen. 

Den medhavda lunchkorgen intogs på Sjöaryds väl tilltagna terras, med trevligt hundprat och glada skratt. 

Värdinnan insåg att det är dags att byta ut lite inventarier som tex. halvruttna stolar och mindre bord vad jag 

minns blev det kaffeved av ett till allmän glädje, fallet var lågt. 

Dagen förflöt under idogt arbete med understundom något ”motsträviga” strävhår.  

 Just som vi radat upp oss och påbörjat vår tipspromenad möttes vi av en större flock får under förflyttning. Alla 14 

strävhåren drogs snabbt åt sidan, ett tag såg man knappt skillnad på vad som var får eller hund. Under allmänt 

jubel och en massa fårskit på vägen drog vi snabbt vidare för att lösa Pias knepiga frågor. 

Väl åter på terrassen intogs kaffe och Pias goda kakor medan vinnarna av tipsfrågor fick välja trevliga vinster. 

Vid 16,00 tiden tog vi farväl av våra gäster och under vår middag på kvällen gjorde vi en första utvärdering av 

dagen och kom fram till att lite förändringar bör det bli till nästa år. 

Söndagens fördjupade trimkurs för lite mer utställnings inriktad blev intensivt med bara två aspiranter. Vi kunde 

senare också meddela vår kassör att vår Strävhårsträff inbringat 2000 kr till klubbens kassa.  

 



 

C-G Sivertsson håller föredrag i år var det om hud 

 

Monty hälsar på sin äldre namne 

 

 Monty hälsar på syster Scilla

 

 

Eva, Tommy och Mac Fie är med för 4-de gången 

 

  Ingrid och Maya är trogna gäster på Sjöaryd 

 

Även Annika och Mac Allan tycker om våra träffar 

 

Ann-Kristine får hjälp med bakställ på Charlie 



 

Hoppsan även Maud är där och sliter 

 

Pia gör ett vackert huvud på Mac Allan 

 

Eva & var med för första gången 

 

 

Lizzie plockar av vinterpälsen på Vera 

 

Monty blev väldigt stilig husse skall ha beröm 

 

 Scilla ville helst leka 

 

Plötsligt var vi omringade av nytrimmade får 



EN LITEN RAPPYTT FRÅN VÄST! 

Hej ALLA! Visst går tiden gööörfort det är  redan höstkänsla med hög fin luft och vackra färger då 

detta läses av oss  foxägare/älskare?! Jag hoppas att alla har haft en go’ och välbehövlig ledighet det 

har jag/ vi. I skrivande stund (läs innan manusstopp) står vi inför en liten tripp norröver och då inte 

med malamuterna utan med små”glina” dvs Liten Ilse, Onkel Larry har fått en annan uppgift nämligen 

att hålla en dalmantiner ungdom i schack, att hålla ungdomar i schack är faktiskt en av Onkel Larry’s 

bästa gren och Selma som denna unga dam lyssnar till när det ropas är helt fascinerad av onkel Larry 

och har en väldig respekt, detta gör bara gott för en äldre herre och Onkel som han är. Han har blivit 

gammal väldigt fort utseendemässigt samt fått sämre syn och hörsel, nåväl han är snart 13 år så han får 

vara /bete sig som äldre med alla de fördelar det kan ge hos oss ;=).  ”Liten” Ilse är som hon är …” 

bitchig” om någon förstår vad jag menar? dessutom är hon jäkla charmig sååå visst kan 

förvirringstillstånd uppstå…….ofta!  På trimbordet är hon helt uttråkad, fattas bara det finns ju 

roligare saker att fördriva tiden på. Jag tror allt att jag åxå blivit bättre, inte på trimbordet utan bredvid, 

hursomhelst har vi/ jag och liten Ilse arbetat ihop oss och känner varandra väl och vet vad som gäller  

när vi tar fram det jäkla bordet ;=), som är nödvändigt inför utställningar…. ÅXÅ. Vi ser åxå fram 

emot Kolboda som vi har för avsikt att medverka på/i och äntligen få till ’et igen och närvara på 

årsmötet vilket jag tycker är ett urviktigt forum i en klubb. 

 Ilse är cykeltränad och har en midja man kan bli avundsjuk på, får se om det hjälper att charma någon 

domare, om inte skiter vi i domarna och väntar för att visa  henne som veteran. Jag  har för vana sedan 

30 år att visa mina jyckar som veteraner, det är kul att få bedömningar på de äldre   och få konstaterat 

att/om de håller måtten enl. rasbeskrivningar, för det är väl dessa domare har som mall eller??? att 

visas efter att ha fyllt 10 år finns  åxå ett värde i enl mitt sätt att se saken iaf om man är en stor hund 

skall bli spännande att se om jag tycker likadant med Ilse och ffa ”håller” sig småjyckar bättre än stora 

hundar när de blir äldre återstår att skaffa sig erfarenhet om.Min goa shiba blev drygt 13 år såg och 

hörde dåligt men blev bästa tik då hon var 12 år på utställning. Onkel Larry snart 13 ser gammal ut, 

om jag jämför med mina malamuter är det hos mig ingen skillnad på liten eller stor jycke då det gäller 

åldrandet och att småhundar generellt har längre livstid har inte jag upptäckt iaf, jag har haft 

malamuter med många mil i benen som blivit närmare 13 år!!! Oavsett gäller det att som våra fyrbenta 

vänner leva i nuet och njuuuta nu….sen kommer sen!! 

Kom ihåg att: 

 Ingen kan allt, 

Alla kan något och 

Tillsammans kan vi mycket. 

Kanske vi ses och höres MarieBoo                                      

 



 

 

 

KÄRLEKSKRANKE WATSON 

 

Åh vad jag är kär! Så kär att jag håller på att gå sönder! Det är nästan fysiskt smärtsamt. Min aptit, som 

måste kallas för mindre än medelstark i vanliga fall, har nått bottennivåer. På morgnarna får matte spruta ner 

lite mjukost eller mosa en köttbulle i min matskål för att jag ska få i mig något alls. I tio dagar har jag nu 

varit skild från min Älskade Sookie. Jag sjunger ut min hjärtesorg varje gång jag åker bil, varje gång någon 

visslar, varje gång matte går och nynnar eller sjunger här hemma. Så pass att matte ledsnat och inte tycker att 

det är gulligt med min ylande stämma längre. Idag skulle Sookie flytta hem igen, men jag var fortfarande 

”för kär” och kunde inte hålla tassarna i styr. Sookie morrade och sa att jag missat min chans. Matte kallade 

mig för ”pervo” till slut, när jag som vanligtvis är så lyhörd inte kunde lämna Sookie ifred, Jag la mig ner, 

tillintetgjord. Men sen flög något i mig igen, och jag kastade mig på henne, slickade henne i öronen, strök 

mig mot hennes sida - hon luktar så utsökt! Jag kunde inte sluta flåsa heller, så det slutade med att matte och 

Sookie åkte hem och att jag fick stanna kvar hos mattemor och mattefar. Sookie hade fått vackra mjuka 

kurvor av sin vistelse där, något matte hoppas ska hända för mig också, som är smal som en vidja för 

tillfället. Sookie skulle få jogga bort sina lät det som då de gått lite till överdrift. 

 

Runt kvarteret bor det också någon het tik som gäckar mig, jag har inte sett till henne, men känner hennes 

doft på varje promenad. Jag hackar tänder och får simmig blick, hör inget, ser inget. I morse råkade jag 

springa ett halvt kvarter utan att höra att matte ropade på mig, jag mindes ju vart jag känt hennes doftfläck 

kvällen innan och var tvungen att skynda dit igen. Matte blev irriterad. Hon fattar ju inte. Säger att jag borde 

veta bättre, men det gör jag inte! Jag är kär i kärleken! 

 

Min riktiga tjej, goldenkorsningen Malla, har haft semester hela sommaren för hennes lillmatte och lillhussar 

är hemma från skolan och passar henne. Det är så tråkigt och trist utan Malla på jobbet, men härom kvällen 

var jag och matte och hälsade på, och oj vad vi lekte! Malla var inte i löpen men jag hade så mycket 

hormoner i kroppen av alla andra löpar-tjejer, och var så glad att se Malla igen, att jag råkade jucka på 

henne. Hon blev inte nöjd alls. Jag fick försöka skärpa mig, men det var svårt! Matte säger att jag beter mig 

som en tonåring, jag har faktiskt fyllt 6 år nu, men så här spännande har världen aldrig tett sig förr - dofter 

och frestelser över allt! 

 

Men ibland glömmer jag bort min plågande längtan, till exempel när vi går i skogen. Matte har blivit så 

slarvig, ganska ofta tappar hon bollen så att jag måste leta reda på den. Det tar jag på största allvar och låter 

inget distrahera mig. En vante tappade hon också en dag! Mitt i sommaren! Så tokigt, men självklart hittade 

jag den åt henne. Oftast är jag trött efter en sån där promenad och då äter jag upp min mat när jag kommit 

hem, dricker en skvätt vatten och sover i några timmar. Ganska skönt är det ändå, när tankarna skingras. 

 

Och även om jag saknar en tjej-hund så har det varit fint att ha min matte bara för mig själv ”Du å jag matte, 

du å jag” säger jag och tittar djupt i hennes ögon när vi åker hissen upp efter promenader. I skogen kommer 

jag ihåg saker som att stanna vid varje förgrening av stigen för att få riktning av matte vart vi ska gå. Jag ser 

hur glad hon blir, men jag glömmer alltid bort det när Sookie är med (för vi brukar tävla om vem som är 

snabbast och då hinner man inte tänka på sånt som vart matte är). Också om jag hör något spännande ljud 

tittar jag på matte, då blir hon så glad och ropar på mig och kastar bollen till mig. Sånt kan jag också glömma 

när Sookie är med, då måste matte påminna oss om att inte utforska saken närmare. 

 

Nåväl, nu ska jag äta upp mig hos pensionärerna på landet och om några dagar till har nog den här 

hormontoppen lagt sig och vi kan komma tillbaka till våra vanliga rutiner igen. Sen får till slut även vi 

semester och ska gå i skogen och sova och äta, och kanske gå i skogen lite till. 

 

Tass och nos, Watson 



Diggi och Matte 
 

Oj, det var ett bra tag sedan jag lyckades få till någon sida om Diggi. Lillemor har nu tagit mig i 

örat ordentligt. Vad vi kan skylla på är bl a att Matte och Husse övergav Diggi och fosterlandet 

hela februari och drog till andra sidan jorden. En månad i Australien lyckades vi med, Diggi  

inkvarterades hos ensamstående bildad herre i Riala. De fann sig väl tillrätta med varandra. Vi 

hade dock Daggan som en extra backup om problem skulle uppstå. Det blev långa promenader 

för Diggi mellan snövallarna på Rialas landsvägar. Diggi var nöjd och reservhusse tappade ett 

stort antal kilon. 

Husse skulle nämligen uppfylla sista delen av sitt projekt: att innan han måste köra rollator ha 

ridit i alla världsdelar. Nu återstod bara Australien. Vi landade uppe i Snowy Mountins väster om 

Sidney. Det var rena glesbygden, mobilen fungerade inte och inte heller datauppkopplingen. 

Husse gav sig av med hästar och ett antal tjejer ut i terrängen varje dag en hel vecka.  Matte åkte 

bil på smala grusvägar 4,5 mil fram och åter varje dag till civilisationen för att maila till Diggi 

och hans vårdare. Australien var Stort! Kängrurna och koalorna jättesöta och befolkningen 

välvillig. Allt var intressant. 

Väl hemma skulle Diggi hämtas så snart vi landat. Husse steg in först och mottogs med glada 

strävhårstjut och lyckliga svansviftningar. Husse höll nästen på att bli uppäten. Matte kom steget 

efter. Diggi tvärnitade och såg ut som om han besviket sa: kommer du också! 

 

Sedan gick livet i sina gamla vanliga fåror. Snöskottning, frusna ledningar. Invasion av vildsvin 

som rev ner staket och bökade upp dikena. Staketet lagades så småningom så att de otäcka 

grisarna inte kom in och Diggi inte kom ut. Matte vill inte ha en vildsvinsfamilj som står och glor 

5 meter från huset, Sådd av tomatplantor, gurka och blomfrön. Sedan blev det trots allt vår och 

Husse, Matte och Diggi tillbringade mer tid på weekendstället. Där kan Diggi gå lös och följer 

Husse överallt. Plötsligt for den väluppfostrade huden rakt in i ett snår och dök upp med en 

andunge i munnen. Husse förstod inte vad den stackars andungen hade för sig så långt från 

strandkanten. Diggi har ju börjat höra dåligt, men kanske han såg någon rörelse eller kände någon 

anddoft. 

 

 När vi åker till Västergötland stannar vi ofta vid Hjälmare kanal för att intaga vår snålpicnic, Där 

satt vi i lugn och ro invid slussen när Diggi dök upp med en mumifierad grillkorv i munnen. 

Husse gjorde en snabbutryckning och försökte pilla ut den vedervärdiga saken. Man får gå 

försiktigt till väga för blir han hetsad sväljer han. Korven gick rakt av och trillade ut på var sida 

om den förvånade hunden. Sedan dess söker Diggi omsorgsfullt av området runt slussen varje 

gång vi stannar till där. 

 

Nu har vi njutit av det enorma sommarvädret i Västergötland. Fiskat kräftbete. Drabbats av en 

stor gädda och två sutare,  Diggi bryr sig inte om varken sprattlande fiskar eller kräftor. Han 

ligger i fören och sover den oskyldiges sömn och lyssnar till vågornas kluckande. 

 

Vi håller också på att förbereda oss för resan till Kolboda. Diggi behöver en verkligt omfattande 

trimning. Han har blivit försummad eftersom Matte stoppade högerhanden i kokande vatten och 

dessutom bröt upp en gammal axelskada. Det blir en snabbtur till Karlskoga om vi överhuvud 

taget skall våga visa oss bland de tjusigt trimmade utställningshundarna. Det skall i alla fall bli 

väldigt roligt att träffa alla igen. Är man strävhårstokig så trivs man väldigt bra i det sällskapet.  

En skön fortsättning på sensommaren önskar 

    Diggi och Diggis Matte 

  



Detta fann Diggis Matte på ett loppis. Snyggt ramat, bara att hänga upp i tamburen. 

 

 

REGLER FÖR GÄSTER 

SOM VILL KLAGA PÅ VÅR HUND 
  

HUNDEN BOR HÄR DET GÖR INTE NI 

 

     OM NI INTE VILL HA HUNDENS HÅR PÅ ERA KLÄDER, 

LÅT BLI ATT SITTA NER 

 

JAG GILLAR MIN HUND BÄTTRE ÄN JAG GILLAR DE FLESTA     

MÄNNISKOR 

 

FÖR ER ÄR DET BARA EN HUND, 

FÖR MIG ÄR HUNDEN SOM ETT HÅRIGT BARN SOM GÅR PÅ ALLA   

FYRA OCH INTE KAN TALA RENT 

 

HUNDAR ÄR BÄTTRE ÄN BARN OCH ÄTER MINDRE OCH FRÅGAR 

INTE EFTER PENGAR 

 

OCH SOVER LÄNGRE PÅ MORGONEN 

 

BLIR DEN GRAVID KAN JAG SÄLJA VALPARNA 

 

 

 



                       UTSTÄLLNINGSRESULTAT 

SKK Nat. Lidköping 11 Maj    Domare: Pia Lundberg            

Delt. 1+4                                    

BT Foxtan’s Wendy    Cert, Bir         

II BT Kinconly Lucy    CK 

Sv. T ek. Hörby 18 maj    Domare: Enrique Mate Duran  ES                                       

Delt. 1+1                                                                          

BH Ash Grove Golden Boy    Cert, Bim                                          

BT Quickens Glittering Goldie   Cert, Bir, Champion 

SKK NAT. Hässleholm 19 maj   Domare: Ann Rode                                   

Delt. 1+2   (1valp)                                                                                                                                                                                

BH Ash Grove Golden Boy    Cert, Bim, Champion                              

BT CH Crispy Up to Date     Bir, Grupp-2                                    

II BT CH Quickens Glittering Goldie   CK                                                                   

Bästa valp Quickens Afrodite HP 

SKK Österbybruk Int. 25 maj    Domare:                                             

Delt. 0+1                                                                                              

BT  Dartline Tea Time    Cert, Cacib, Bir 

Sv.Tek. Piteå 26 maj    Domare: Angel Sotoca, Es                    

Delt. 2+1                                                                      

BH CH Qways Friend Hartso    Bir 

SKK Norrköping Nat. 2 juni    Domare:                                            

Delt. 1+2           

BT Kinconly Golden Mimosa    Cert, Bir 

SV. Tek. Fengerfors 8 juni    Domare: Helena Peterzens                 

Delt. 0+2                                    

BT Kinconly Golden Mimosa    Cert, Bir                                                 

II BT Nuch Goldfighters Give Me Your Love   CK 

                                                                  

                                                               Kinconly Golden Mimosa 

 



 

 

NORRLANDSSPECIALEN 16 JUNI   Domare: Agneta Åström                                           

Delt. 9+4  2 valpar         

BH CH Ferrostar Don Corleone   Bim                                                        

II BH Snowfly’s Viper    Bis unghund                                           

III BH Crispy Candyman    HP                

IV BH Dartline Billy the Kid    HP                                                   

Bt CH Snowfly’s Telepatic Roughe   HP                                                                

II BT Crowfox Mata Hari    HP                                                               

III BT CH Ferrostar Prima Donna   HP       

IV BT CH Crispy Bittersweet    HP 

Bästa veteran CH Foxtan’s Jackpot at Crispy  HP                            

Bästa valp Jollyfox Pover on Line HP 

SKK VÄNNÄS INT. 15 JUNI    Domare: George Schogol                                                   

Delt. 3+2  1 valp          

BH CH Ferrostar Don Corleone   Cacib, Bir                                       

BT CH Ferrostar Prima Donna   Cacib, Bim 

 

 



 

SKK BORÅS NAT. 29 JUNI    Domare: Juha Palosaari, Fi                 

Delt. 1+3                                                     

BH Crowfox Mac Millan    Cert, Bim                                                    

BT Willianas Sommerblomst    Cert, Bir         

II BT Läckerbiten’s Cassiopeja   Ck 

SKK GÄLLIVARI INT. 30 JUNI    Domare: Kurt Nilsson                           

Delt. 3+2            

BH EECH RUCH Kilmen Fox Gay   Cert, cacib, Bir Such                      

Bt CH NorthFox’s Praud Mary   Cacib, Bim                                       

IIBT Wannabe Ramblin´n Rose   cert, R-cacib 

SKK PITEÅ INT. 7 JULI    Domare: Cathy Delmar Ir        

Delt. 4+3                     

BH Wannabee Samsam    Cert, cacib, Bim                                      

II BH CH Kilmen Fox Gay    R-cacib                                                           

BT CH Wannabee Rambli’n Rose   Cert, cacib, Bir,  Championat                  

II BT CH Q Way’s Friend’s Hartso   R-cacib                                                                      

III BT CH NorthFox’s Proud Mary   Ck   

Sv. Tek. Skoghall 28 juli    Domare: Tamas Jakkel, U       

Delt. 1+1          

BH CH Ferrostar Don Corleone   Bir      

BT Kinconly Golden Mimosa    Cert, Bim 

SKK TVÅÅKER INT. 12 JULI    Domare: Kevin Maye                                      

Delt. 0+2                                                                                                                                                                                  

BT CH Crispy Up to Date    Cacib, Bir        

SKK TVÅÅKER Nat. 13 JULI    Domare:  Phil Thompson        

Delt. 1+2                                                                                                                                                                                  

BH Crowfox Mac Millan                                              Cert, Bim                                       

BT CH Crispy Up to Date    BIr                                                 

II BT Läckerbiten’s Cassiopeja   Cert 

SKK KÖPING INT. 20 JULI    Domare: John Hartigan, IR                           

Delt. 0+2                                    

BT Kinconly Golden Mimosa    Cert, Cacib, Bir       

II BT Metallica     CK R-cacib 

SV. TEK. ÅSARNA 3 AUGUSTI    Domare: Kurt Nilsson                         

Delt. 2+3          

BH CH Ferrostar Don Corleone   Bir      

BT CH  Ferrostar Prima Donna   Bim                                  

II BT Ferrostar Dolce Donna    Cert, Championat 

  



 

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN            SVERIGE 

MEDLEMSKORT 2013                

                                     PORTO 

                   BETALT 
     B FÖRENINGSBREV

  

                              RETURADRESS. 

     KRISTINA LINDSTRÖM 

     STUREGATAN 46 1TR. ö.g.. 

     114 36 STOCKHOLM 

 

 

 

 

 
 

   MIN KOMPIS & JAG 
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