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Ordföranden har ordet

Året som gått har tyvärr gett för få
registrerade valpar (t.o.m.30/10
2013, 20 tikar varav en import och
13 hanar). Vi måste värna om vår ras
och min förhoppning är att fler
valpar föds och registreras under
2014.
Under 2014 är det 35 år sedan
Strävhåriga Foxterrierklubben
bildades, detta firas med en
jubileumsmiddag i samband med
rasutställningen på Vilsta/Eskilstuna
23-24 augusti. Jag hoppas att många
medlemmar redan nu planerar in
detta i sina kalendrar.

Dags att summera året som gått:
Vi har fått en fin hemsida som får
mycket beröm både inom och utom
landet. Hemsidan har besökts av
personer i ungefär 50 olika länder i
världen.
Vår Facebooksida har haft många
inlägg med trevliga bilder på upptåg
av våra Strävhår.
Vi har påbörjat uppdateringen av
RAS med allt arbete som det innebär
för våra uppfödare och även i viss
mån våra Strävhårsägare.

Avslutar med att önska Er alla GOD
JUL och GOTT NYTT ÅR 2014
Ann-Charlotte

NY FORSKNING
En gen som ger hundar sjukdomen atopisk
dermatit (eksem) har identifierats av svenska
forskare. Forskningen visar att förändringar i
hudbarriären ökar risken att utveckla sjukdomen.

Man skall också ta fram en gentest som kan vara
till hjälp för uppfödare i arbetet med
avelsplaneringen.
Studien puplierades i den ansedda vetenskapliga
tidskriften PLoS Genetics i början av maj.
Lillemor

Atopisk dermatit är en hudsjukdom som drabbar
mellan tre och tio % av alla hundar. Schäfer, boxer,
west highland white terrier och bullterrier hör till
de mest utsatta raserna, men sjukdomen
förekommer även hos många andra raser. Även
upp till en tredjedel av alla människor får atopi.
En hund som lider av atopisk dermatit är
allergisk mot något ämne som finns i luften, oftast
husdammskvalster och pollen. Sjukomen gör att
hunden blir irriterad, rodnar och drabbas av kraftig
klåda.
När hunden kliar sig ökar risken för bakterie- och
svampinfektioner. Sjukdomen smittar inte.
1 maj kunde en grupp forskare från Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala universitet och
Broad Institute i Boston, USA, visa att det finns en
genvariant som ökar risken att utveckla atopisk
dermatit. Det rör sig om en variant som kodar för
ett protein (plakophilin 2), som bygger upp och
upprätthåller hudens struktur och barriärfunktion.
Forskarna, under ledning av Åke Hedhammar,
professor vid SLU, och Kerstin Lindblad-Toh,
professor vid Uppsala universitet, hittat genen när
de jämförde arvsmassan hos en stor grupp
schäferhundar med sjukdomen med arvsmassan
hos en lika stor grupp friska schäfrar.
Resultaten visar att en intakt hudbarriär är mycket
viktig för att hund inte skall utveckla Atopisk
dermatit och att det finns stora likheter mellan
sjukdomen hos hund och människa, säger Kerstin
Bergvall, SLU, som ansvarat för den kliniska
diagnosen av hudsjukdomen hos hund.
Enligt studiens försteförfattare Katarina Tengvall,
Uppsala Universitet, kommer de nya kunskaperna
att leda till bättre behandling av sjuka djur.

GOD JUL
&
ETT RIKTIGT GOTT
STRÄVARÅR 2013
ÖNSKAR
FOXTAN’S
&
QUICKEN’S

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR KENNEL CROWFOX

GUNVOR & RONNY PETERSSON
tel. 0930-46030 e-mail –ronnypl@hotmail.com
hemsida http/www.crowfox.com
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

KENNEL LÄCKERBITEN’S
ÖNSKAR

ALLA EN GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

LENA & STEFAN

L ACKERBITENSKENNEL@SWIPNET.SE

FOTO ZOLTAN

MINNE

LÄCKERBITEN’S KENNEL HAR UNDER HÖSTEN FÖRLORAT TVÅ TROGNA FÖLJESLAGARE TILL
SINA MATTAR OCH HUSSARS STORA SORG.
MORRIS I EN FANTASTISK ÅLDER AV 15 ÅR OCH 2 MÅNADER
OCH PRICKAN 14 ÅR OCH 10 MÅNADE

”MORRIS” LÄCKERBITEN’S TRUST ME, ÄGARE BIRGIT & ULRICK SUNDSTRÖM

”PRICKAN” LÄCKERBITEN’S DRAGON FLY, ÄGARE BIRGITTA ANDERSSON

TILL MINNE AV PRIPPS
FOXTAN`S WARLOCK
2000 – 2013
Min allra bästa kompis – min älskade vovve – finns inte mer!!!
Han fick somna in när sommaren var som vackrast, precis efter
midsommar, och saknaden är förfärlig – ” HAN FATTAS MIG”
Pripps var min första hund, aldrig hade jag kunnat tro att en
hund kunde ge så mycket glädje.
Precis som jag, älskade han att lufsa vid stranden, han badade
gärna och simmade efter ikastade pinnar som sedan bars med
på promenaden. Soliga dagar kunde han ligga i timmar och lata
sig på gräsmattan. Han var ett kärt sällskap när vi åkte på utflykt,
alltid nyfiken och ivrig. Att gräva var en favoritsysselsättning, Gud
nåde den som försökte ta hans hål!! Han vande sig aldrig vid att
bli trimmad, då blev det lite kamp mellan oss.
Pripps som aldrig varit van vid barn, fick en kär kompis i mitt
första barnbarn Mollie (född i dec.2011). Han vaktade vid hennes
vagn och följde efter henne när hon började krypa och gå. Synd
att vänskapen blev så kort, Mollie frågar fortfarande efter honom.
Tack för alla fina dagar och allt roligt vi haft tillsammans – ha det
så bra i hundhimlen, min älskade vän!
Tack Zoltan för en fantastisk hund!

Matte Ulla i Trelleborg

SOLRINGENS VARDAGSGLIMTAR
Nu har tre av fyra tikvalpar flyttat. Vilda som är kvar är en så nöjd och läraktig ”bäbis”.
Mamma Rakel är också nöjd. Hon leker så stilla och fint med Vilda.
Jag är förvånad. Vilda är knappt nio veckor och nästan rumsren.
Vera, som är en av de tre, som har flyttat är lika duktig. Hon har flyttat till Rinny, som har
ringt och avlagt rapport.
Rinny har en Sparkybror, så den hannen har blivit bäbisvakt.
Det är alltid lika roligt att få lägesrapport om valpar, som har flyttat, att få följa deras nya liv i
sina nya familjer, att valparna har fått ett bra hundliv.
Jag och hundarna städar efter senaste stormen.
Träd, som har ramlat, är inget för oss. Motorsågning är farligt. Vi håller oss till grenar och löv
och det är ett roligt jobb tycker ”bäbis-Vilda.
Vid pennan
Maud
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Så tyckte domaren om våra
hundar i Kolboda 25 augusti 2013
BEDÖMNINGSKLASS:
Nr. 1 Crispy Amadeus F 2013-05-25. En stor &
kraftfull hane med ett välskuret huvud. Kraftigt
nosparti små aningen lätta öron, utm. hals &
överlinje, utm. vinklar fram & bak. Välansatt något
glatt buren svans. Rör sig parallellt med ett bra
sidosteg. Utm. pälskvalitet, ngt. högt hull för
dagen,
Nr. 2 Läckerbiten’s Glori F 2012-08-17. Elegant
ung fem. tik. Välskuret huvud, lätta öron. Ngt.
knappa vinklar fram tillräckliga bak, OK kropp för
åldern, rak fin svans som kunde vara ngt. högre
ansatt. Rör sig instabilt fram, bra bak & från sidan
är hon vill. Ej i bästa päls för dagen. Trevligt
temperament.

nr.1

nr.2

VALPKLASS 6-9 MÅN.:
Nr. 3 Solringes Urax F 2012- - . 6-mån. valp med
utm. proportioner. Vackert välskuret huvud,
välburna öron, utm. hals & överlinje, väl ansatt &
buren svans. Ngt. rak i överarm, tillr. vinklar bak,
bra kropp för åldern. Rör sig parallellt, utm.
pälskval. Välpresenterad. HP Bästa valp

nr.3

Nr. 4 deltager ej.
ÖPPENKLASS HANAR:
Nr. 5 Kinconly Karl-Oskar F 2010-07-18.Maskulint
välskuret huvud, ngt. höga men för övrigt väl
burna öron, fina ögon Härligt uttryck. Knappa
vinklar fram, OK bak. Rör sig lite instabilt fram
med ett kort steg, lägger också i bromsen ibland,
Väl ansatt men allt för böjd svans. Bra pälskvalitet.
Trevligt temperament. HP 2 Opl.

nr.5

Nr. 6 NorthFox Frankie Goes West F 2009-09-19.
Kraftig maskulin hane, skulle önska mer elegans i
huvudet, små högt burna öron, fina ögon. Utm.
hals & överlinje, utm. vinklar fram & bak. Kraftig
kropp, för dagen i för högt hull. Väl ansatt & buren
svans, rör sig med ett bra steg. Utm. päls & trim.
HP 1 opl.
nr.6

CHAMPIONKLASS HANAR:

Nr. 7 CH Ash Grove Golden Boy 2010-02-15. En
mycket flott väl konstruerad hane av hög kvalitet.
Långt välskuret huvud, eleganta öron, utm. hals &
överlinje. Fina vinklar runt om, utm. kropp &
svansansättning. Rör sig harmoniskt.
Välpresenterad. HP I, I BH, Bim

Nr. 8 CH Ferostar Don Corleone 2009-09-15. Stilig
hane, utm. päls & presentation. Maskulint väl
utfyllt huvud, välpl. öron, fina ögon. utm. hals,
tillr. vinklar fram& bak. Aningen lång i länden, väl
ansatt & buren svans. Rör sig parallellt fram, ngt.
hastrång bak. Balanserade steg från sidan. Kunde
ha lite mer gnista. HP 2, IIBH

nr.7

nr.8

Nr. 9 CH Läckerbiten’s Moneymaker F 2006-07-13.
7-årig elegant hane. Maskulin. Väl utfyllt huvud,
utm. öron & ögon. Härligt uttryck. Elegan hals, bra
skuldra. Ngt. rak överarm. Fin svans som bärs bra
när han vill. Rör sig lite marktrångt bak & stelt
fram. Trevligt temperament. HP 4, opl.
nr.9

Nr. 10 CH Solringens Tryggve F 2009-12-16.
Elegant hane på den mindre sidan. Tillr. Längd i
huvudet men önskas ett mer kraftfullt nosparti.
Mkt. flott hals & överlinje, utm. skuldra, rak
överarm. Väl ansatt svans, som dock har en knyck.
Rör sig utm. bak, ngt. stelt fram. Mkt. väl
presenterad, mkt. tilltalande helhet. HP 3, 4BH
VETRANKLASS:
Nr. 11 CH Jig’s Il Magnifico F 2002-11-08.
Snart 11-årig hane. Utm. kondition fortfarande full
av terrier temperament. Maskulint välskuret
huvud. Fina små öron som fortfarande bärs
korrekt. Utm. proportioner, ngt knappa vinklar
fram, stram kort rygg, tillr. vinklar bak, rör sig
parallellt & balanserat, Härligt temperament.
HP 1, III BH Bästa veteran

nr.10

nr.11

TIKAR
JUNIORKLASS:
Nr. 12 Jollyfox Little Sister on Line F2012-10-23.
Mkt. söt fem. tik av utm. modell. Välskuret huvud,
väl utfyllt nosparti, söta små öron, utm. hals &
överlinje. Kort & kompakt kropp med de rätta
proportionerna, tillr. vinklad, väl ansatt & buren
svans, rör sig harmoniskt, utm. päls,.
Välpresenterad. HP 1, 4 BT Bästa junior.

nr, 12

Nr.13 Jollyfox Power on Line F2012-10-23. Mkt.
flott tik. Vackert välskuret huvud, utm. öron,
vacker Hals & överlinje, väl ansat & buren svans,
kunde vara ngt. kortare i ryggen, önskar lite mer
vinklar fram& bak. Rör sig utm. Välpresenterad.
HP 2, opl.

nr.13

Nr. 14 Quicken’s Hera F 2012-08-30. Huvud med
bra längd som dock kunde ha lite mera elegans,
välburna öron. Bra hals & överlinje, fina
proportioner tillr. vinklar, väl ansatt svans dock
ngt. böjd. Rör sig parallellt & harmoniskt.
Välpresenterad. 3
UNGHUNDSKLASS:
Nr. 15 Foxtan’s Gold Rush f 2012-04-11.
Svårbedömd tik som behöver träning, lite väl
kraftig skalle i förhållande till det tunna nospartiet,
ena örat ligger fint. Knappa vinklar fram, ännu
ganska outvecklad i kroppen. Väl ansatt & buren
svans, men ngt. smal över korset. Rör sig bra bak,
svårbedömt fram då hon stretar i kopplet. Ej i
bästa päls för dagen. Trevligt temperament.

n

nr .14

ÖPPEN KLASS:
nr.15
Nr. 16 Fabienne SE61936/2010 F 2010-09-25.
NGT. Luftigt byggd tik, långt välskuret huvud, ngt.
för högt vikta öron, tillr. Hals, knappa vinkla fram
kunde vara stramare i överlinje, och en högre
ansatt svans. Tillr. vinklar bak, rör sig hastrångt
bak OK fram. Bra pälskvalitet men ej i bästa trim
för dagen. Trevligt temperament. 2
Nr. 17 och 18 deltager ej.
nr.16

Nr. 19 Penny-Maker. Mkt. trevlig modell, väl
utfyllt huvud, med tillr. längd. Utm . öron, utm.
vinklar fram& bak, välformad bröstkord. Väl ansatt
& buren svans. Kraftfullt bakställ, ngt. mjuk i
rygglinjen, kunde vara ngt. kortare i ländpartiet.
Rör sig utm. Välpresenterad. HP 1, opl.
CHAMPIONKLASS:
Nr. 20 CH Crispy Up to Date SE13930/2010 F 201012-10. En mkt. imponerande tik, fem, välskuret
huvud, perfekta öron, härlig hals & överlinje.
Synnerligen välliggande skuldra, mkt. kort rygg,
plant brett kort, kraftfullt bakställ. Rör sig utm. En
fantastisk presentation. HP 1, 1 BT BIS

Nr.21 CH Ferrostar Dolce Donna F 2009-09-15.
Långt vackert uttrycksfullt huvud, utm. öron, utm,
hals. Bra skuldra, ngt. rak överarm, stram rygg. Bra
kors, välformad bröstkorg. Rör sig marktrångt
bak, ngt. stelt fram. Bra pälskvalitet opl.

Nr.22 CH Ferrostar Prima Donna F 2009-09-15.
Tilltalande tik av utm. modell, välskuret huvud,
fina öron, uttrycksfull, Utm. hals & överlinje. Väl
ansatt svans, välformad bröstkorg, kunde vara lite
kortare i länden. Rör sig bra bak lite marktrångt
fram. Välpresenterad. 4, opl.

Nr. 23 CH Jig’s Maya Plesetskaja f 2009-03-30.
Livlig tik med utm. protportioner, välskuret huvud,
fina öron, härligt yttryck. Utm. hals & överlinje.
Stram kropp, ngt rak över arm, bra vinklar bak, väl
ansatt ngt. glatt buren svans. Utm. presentation.
Opl.

Nr. 24 CH Jollyox Still on Line f 2009-03-08.Mkt.
tilltalande tik, bästa möjliga modell. Långt
välskuret huvud, välburna fina små öron. Härlig
hals & överlinje, högt ansatt svans. Utm. vinklar
runt om. Mkt. välformad bröstkorg, som för dagen
tyvärr bär lite för mkt. hull. Rör sig utm.
Välpresenterad. HP 3, 3 BT

nr.19

nr.20

nr.22

nr.23

nr.24

Nr. 25 CH Läckerbiten’s Cassiopeja F2011-07-12.
Elegant tik, fem., välskuret huvud, ngt. trång
underkäke, ngt lätta öron. Knappa vinklar fram.
Behöver fylla ut lite mer i kroppen. Fin svans som
kunde vara lit högre ansatt. Utm. Bakställ, rör sig
bra bak, lite stelt fram. Välpresenterad. Behöver
lite mer tid. Opl.
nr.25
Nr. 26 H Läckerbiten’s Tosca f 2009-03-02.
Långlinjerad tik, skulle önska mer elegans i
huvudet, små lite lätta öron, fina ögon. Tillr. hals,
knappa vinklar fram, lång i ländpartiet. Utm. kors,
härliga vinklar bak, rör sig bra bak, slarvigt fram.
Välpresenterad opl.

Nr. 27 Quicken’s Glittering Goldie F2011-04-17.
Mycket tilltalande tik av rätt modell, långt
välskuret huvud, fina öron, härligt uttryck. Utm.
hals & överlinje, högt ansatt svans med en riktig
rumpa bakom, härliga vinklar bak, tillr. fram, tillr.
kropp för åldern, rör sig utm. Väl presenterad.
HP 2, 2 BT.

nr. 26

Nr. 28 delt ej.
Nr.29 CH Läckerbiten’s Dream Weaver
F 2004-09-26 Snart -9 år i utm. kondition, pigg &
levnadsglad. Väl utfyllt huvud & nosparti, välburna
öron, tillr. hals, ngt. knappa vinklar fram, skulle
haft ngt. mer förbröst, kort stram rygg, väl ansatt
svans, tillr. vinklad bak. Rör sig lite trångt både
fram & bak. Välpresenterad. Vet. 1 opl.

nr.27

Nr. 30 Läckerbiten’s Pandora F 2001-03-17 12½ år
pigg& Glad tjej. Mkt. fem. välskuret huvud,
aningen överbett, tillr. hals, stram rygg, rak
överarm, skulle vara mer utfylld mellan
frambenen, ngt, brant kors. Tillr. vinklar bak i fin
kondition för åldern. Vet. 2 opl.

nr.29

nr. 30

BÄSTA AVELSGRUPP: Kennel Läckerbiten’s
8, 9, 16, 22, 23

Denna hane har präglat sin avkomma väl gällande huvud & uttryck som genomgående
är utmärkta. överlag utm. vinklar & rörelser, välburna & väl ansatta svansar.
3 utav hundarna har ärvt pappans fina substans & strama stil. HP
BÄSTA UPPFÖDARGRUPP: Kennel Läckerbiten’s
9, 25, 28, 29

4 kombinationer. Gruppen har övervägande långa välskurna huvuden & välburna öron av
korrekt storlek. Genomgående ngt. långlinjerade hundar, där man kan önska kortare
ländpartier. Överlag välvinklade & välgående hundar. Grattis till en jämn grupp. HP

BIM

BIS

BIS VETERAN

BIM
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Diggi och Diggis Matte
Oj då! Nu var det dags igen. Lillemor skickar email och vill ha sidfylla till Strävaren. Men är ni
inte trötta på mig och Diggi (tidigare Atte) efter 24 år? I och för sig hittar alltid en pigg foxterrier
på nya hyss och hamnar i olika trubbel, så det kan finnas något att skriva om.
Ack, en så fin sommar det var i år! Visserligen torkade kantarellerna bort i stockholmstrakten,
men i de djupa Tivedsskogarna var det fuktigt tillräckligt för att vi skulle kunna släpa den
motsträvige Diggi runt och plocka. Man får inte ta korg med sig utan måste smyga med
plastpåsar annars tänker han: Skall du plocka nu igen då följer inte jag med. Ibland kan man
överlista även en klok foxterrier. Nu har även trattisarna brett ut sig men det är fortfarande
plastpåse som gäller.
I augusti begick vi kräftpremiären och drog upp ett stort antal svartingar som hamnade i grytan.
Diggi tycker de är intressanta, men är lite rädd för dem. Sedan åkte vi till Kolboda. Underbart
ställe, trevlig personal, god mat och Vackert väder. Roligt att så mycket folk kunde komma.
Lokalen för årsmötet var till bristningsgränsen fylld. Luften tog slut trots vidöppna fönster och
tvärdrag. En god middag blev det och mycket strävhårssnack. Efter en pinkarunda längs gatan
med de gamla fiskarstugorna drog vi oss på småtimmarna tillbaka till vårt rum.
På söndagsmorgonen var det ett intensivt putsande och kammande i alla hörn. Matte och Diggi
knallade runt i omgivningarna och åt björnbär från taggiga buskar utmed stengärdsgårdarna.
Husse sov lite längre.
Utställningsplatsen var iordninggjord och solen sken. Då fick Diggi syn på sin helbror Elvis
(Jollyfox First in Line) som satt bunden vid sin Mattes bil. Men säg den foxterrier som kan
motstå ett riktigt råkurr! Brorsorna flög ihop under högljudda tjut och satt som klistrade med
krokodiltänderna i varandra. Till slut lyckades vi skilja dem åt. Ingen matte blev biten och inga
hundar fick några hål i pälsen. Båda strävisarna tyckte nog att det var en lyckad dag.
Utställningen avlöpte lugnt och stilla och vi njöt av alla vältrimmade och väluppfostrade hundar.
Diggi vilade sig i bilen, han är inte så mycket för utställningar, känner att han är fin ändå.
Mot kvällningen gav vi oss av kustvägen upp mot Stockholm, oj så smal riksvägen är på sina
ställen. Frampå morgonkulan nådde vi Södertälje och Skårby. Tiden framöver ägnade vi åt att
tämja djungeln som trots torkan hade tjocknat otroligt. De gula hallonen hade överträffat sig
själva och vi har plockat mängder ända in i första veckan av november. Nu kämpar vi med att
klippa oönskat sly, Diggi vilar sig på trappan eller i bilen och kommer och tittar till oss då och då.
Tyvärr har han nu vid uppnådda 10 år börjat höra dåligt, men vi klarar oss ganska bra ändå, han
har ju hört det mesta av vad vi har att säga. Han är inte lika rymningsbenägen som tidigare, jo
kommer det en katt eller en löptik då blir det full sula ut i buskarna, Hittills har han kommit hem
självmant.
Nu ser vi fram emot en mild vinter utan isklumpar i benhåren. Och så skall vi önska alla en
mycket god jul, tacka för 2013 och hoppas på ett gott nytt 2014.
Allt väl till alla klubbkamrater och strävisar önskar

Diggi och Diggis Matte

SKK SVENSTAVIK INT. 4 AUGUSTI
Delt. 2+3
BH CH Ferrostar Don Corleone
II BH CH Crowfox Black Magic
BT Crowfox Mata Hari,
II BT C.I.B. UCH Ferrostar Prima Donna
III BT CH Ferrostar Dolce Donna,

Domare: Lena Sålhandske

SKK ESKILSTUNA INT. 17 AUGUSTI
Delt. 0+2
BT. Kinconly Golden Mimosa

Domare: Critia Vantu, RU

SKK NORRKÖPING INT. 18 AUGUSTI
Delt 0+2
BT Kinconly Golden Mimosa

Domare: Chan Weng, MA

SKK ÖVRE KALIX NAT. 18 AUGUSTI
Delt. 0+2
BH Dartline Billy the Kid
BT CH NorthFox’s Proud Mary

Domare: Wim Wellens

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN 25 AUGUSTI
Delt.7+16
BH H Ash Grove Golden Boy
II BH CH Ferrostar Don Corleone
III BH CH Jig’s Il Magifico
IV BH CH Solringens Tryggve
BT CH Crispy Up to Date
II BT CH Quicken’s Glittering Goldie
III BT CH Jollyfox Still on Line
IV BT Jollyfox Little Sister on Line

Domare: Charlotta Mellin

SKK GIMO 14 SEPTEMBER INT.
Delt. 1+3
BH Ferrostar Don Corleone
BT Dartline Tea Time
II BT Logica Weel Of Fortune
III BT CH Goldfighters Gift to the North

Domare: H-E Gryttner, D

Cacib, Bim
CK, R-cacib
Cert, Cacib, Bir
CK
CK

Cert, Cacib, Bir

Cert, Bir

Cert, Bim
Bir

Bim
HP
HP
HP
Bis
HP
HP
HP

Cacib, Bir
Cert, Cacib, Bim Champion
R-cert, R-cacib
Ck Bästa vet.

CH Ferrostar Don Corleone CH Dartline Tea Time

SKK SOFIERO INT. 15 SEPTEMBER
Delt.0+4
BT CH Crispy Up to Date
II BT CH Läckerbiten’s Cassiopeia
III BT Penny-Maker
IV BT Foxtan’s

Domare:

SV.TEK. BJUV 14 SEPTEMBER
Delt. 0+3
BT CH Quicken’s Glittering Goldie
II BT CH Läckerbiten’s Cassiopeia
III BT Penny-Maker

Domare: Ulla Lethenström

SKK SUNDSVALL INT. 13 OKTOBER
Delt. 2+2
BH Crowfox Black Magic
II BH Crispy Candyman
BT CH Crowfox Mata Hari
BT CH NorthFox’s Proud Mary

Domare: Soleckyt Viva Maria

SKK VÄXJÖ INT. 3 NOVEMBER
Delt.3+2
BH Kreit Kross Ozzy Son
II BHCH Mindhunter Just Wait and See
III BH Foxtan’s Nobel Cape
BT Mindhunter Lady Marmelade
II BT Penny- Maker

Cacib, Bir
R-Cacib
Cert
Ck

Bir
Ck
Cert

Cacib, Bim
Cert, R-cacib
Cert, Cacib, Bir
R-Cacib

Domar: A-C Johansson
Cert, Cacib, Bim,Championat
CK
CK
Cert, Cacib BIr
CK

CHAMPIONGALLERIET GRATULERAR

SUCH Läckerbiten’s Cassiopeia SE50844/2001
E. Läckerbiten’s Turandot U Läckerbiten’s The Sky’s The Limit
Uppf. & äg. Lena & Stefan Lundström

RAPYTT FRÅN VÄST!
Hej ALLA! Efter en händelserik sommar med en ny ” champ” i familjen närmar det sig
juuuuul, ja inte hjulen vi snurrar utan julen vi firar som Hebbe sa, kommer ni ihåg? Fast på tal
om hjul är det väl dags på riktigt att skifta till vinterkollektionen på våra bilar i södra delen av
landet, i norra delen är det ju snö sedan ett tag tillbaka. Det är så kul att genom ett livslångt
intresse numer, med den tekniken som finns, kunna få lov att med snudd på järnkoll veta
väderförhållandena i vårt avlånga land. Hos i de norra delarna av västkusten har det varit en
torr och solig höst jättefint men inte bra för naturen det kan ju bli konsekvenser vi inte gillar
ffa inte till våren. Emellertid innebär det även torra och inte så skitiga hundar fast de sista
veckorna har man ju så att säga blivit påmind om hur det är med skitiga hundar :>). Onkel
Larry är inte speciellt intresserad av att var ute överhuvudtaget längre, definitivt inte om det
är mörkt, blåsigt och regnar, ibland tänker jag (ganska ofta) att han helst inte vill gå ut alls
utan bara ligga och gotta sig i sängen under alla täcke han kan hitta, undrar hur många dygn
han skulle kunna ligga där utan att gå ut och ”pinka”, jag vågar inte gissa men är benägen att
tro att det kan handla om ett par iaf!:?) Liten Ilse har fått sluta att äta kött som huvudföda
,det krävs alldeles för liten volym för henne. Nu äter hon torrfoder och är superduper snygg i
kroppen fast hon tycker ju att det åxå är snålt tilltaget. Hon är som en malamute hon
försöker äta allt som går och pröva äta på allt hon ser, ifall det KAN vara ätbart. Jobbigt då
jägarna dragit hem älg med allt vad det innebär! Det är då jag tycker att det är gott att det är
mörkt ute när jag kommer hem och om inte den naturliga (månen) lampan lyser är det
pannlampa som gäller när vi racear och jag misstänker faktiskt att liten Ilse kan känna sig lite
obekväm i mörkret vilket gör att hon inte söker upp kött, ben, inälvor och dessa j…a
älgloppor ja name it, utan vi kör järnet neråt skogspartiet, ok, om något rör sig dvs verkar
levande skiter hon i om det är mörkt såå jag är ju som sagt inte säker på hennes
obekvämhetskänsla i mörker. Vi, jag, väntar som sjutton på att snön skall komma så vi kan
träna lite pulka/släde körning det skall bli såå kul, Liten Ilse vill så mycket och jag tror att hon
vet att: ingen kan allt
Alla kan något och TILLSAMMANS kan vi mycket
Vi vill åxå passa på att önska ALLA en God Jul med ett påföljande Gott NYTT ÅR från
västkusten! MarieBoo o Co.

Förbud för kastrerade hanhundar
att delta på utställning
Efter den 1 januari 2017 får kastrerade hanhundar
inte delta på hundutställningar. Här kan du läsa mer
om bakgrunden till Svenska Kennelklubbens beslut.
Under senare år har det blivit allt vanligare att kastrera både hanhundar och tikar utan veterinärmedicinska skäl. Orsakerna bakom varierar, vissa hundägare hoppas att hunden ska
bli mindre stressad av löptikar eller mer lätthanterlig i andra situationer, för andra väcks
tanken av en annan hundägare som gjort samma sak eller av att en veterinär ställer frågan.
Det har också blivit vanligare att hunddagis slentrianmässigt ställer krav på att hanhunden
är kastrerad, oavsett om det behövs eller inte.
Svenska Kennelklubben menar att det är oroande om ett stort antal hundar kastreras i
tidig ålder, utan medicinsk eller annan indikation, och på så vis utesluts från avelsarbetet.
Vid en hundutställning bedöms hundens utseende och mentalitet, men en kastrering
skapar en hormonell balansstörning som kan påverka hunden på flera sätt. Om hunden
har kastrerats före könsmognad är det svårt att göra en riktig bedömning av exteriör eller
beteende som resultatet av avel.
Ändring 1 januari 2017
I dag får kirurgiskt kastrerade hanhundar delta på hundutställningar om de har intyg.
Medicinskt/kemiskt kastrerade hanhundar får däremot inte delta. Dessa regler gäller
fram till och med sista december 2016, men sedan blir det alltså ändring. Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse beslutade vid mötet i juni att införa ett utställningsförbud
för hanhundar som kastrerats med motiveringen att man vill garantera den kynologiska
kvaliteten på avkommebedömningarna.
Ett definitivt beslut
Svenska Kennelklubbens förhoppning är att ett utställningsförbud för kastrerade hundar
ska leda till en minskning av okynneskastreringarna. En valpköpare eller hundägare som
vet att dörren till utställningsvärlden stängs om hunden kastreras tänker sig kanske för
två gånger innan beslutet fattas. Om det finns ett behov av att förändra mentaliteten eller
någon annan egenskap hos en viss hundras bör detta ske genom ett välplanerat avelsarbete, inte genom kastration. Det är också att betrakta som en mycket negativ utveckling
om den svenska traditionen att utbilda och träna hund ersätts av kirurgiska ingrepp som
ett försök att göra hunden mer hanterbar.
Lång framförhållning
Det dröjer drygt 3 år innan förbudet träder i kraft. Svenska Kennelklubben menar att det
är viktigt med god framförhållning; förändringen bör vara väl förankrad i organisationen
och hundägare väl informerade. Går det för snabbt drabbas hundägare hårt som tagit beslutet om kastration utifrån förutsättningen att deltagande på hundutställning är tillåtet.
Kastrerade hundars möjlighet att delta i andra former av tävlingar och prov påverkas inte
av beslutet.
Mer information
Kontakta gärna SKKs Tävlingsavdelning på telefon 08-795 33 22 eller via mail tavling@
skk.se om du behöver mer information.

Tuggbenet
Vi som har kennel Snowfly's heter Ann HjortJohansson och Jan Johansson samt Niklas 17 år
vi bor i Luleå Norrbotten och föder upp den
Strävhåriga Foxterriern sedan 2005. Vi verkar
för att vår trevliga ras ska fortsätta utvecklas
och föder upp i liten skala. Jag arbetar med

Jag har alltid drömt om en ginger fox tycker de

Lucy vår CIB such nuch finuch norduch
Snowfly's Thelepatich Roughe till vardags som

är så vackra och fick tillfälle att para in det
genom kennel Quickens kennel då hon tagit in

internationell rehab hund där vi arbetar med

en så fin hanne från Italien. Så nu har vi en liten
ginger tjej som vi bara älskar på alla sätt och vis
"Blaze " Snowfly's Golden Glow. Hon är i
skrivane stund 7 mån gammal. Jag håller som
bäst på att träna henne till ny rehab hund så det
håller vi tummarna för samt att hon kommer ut i
utställningsringarna nästa år.
Vi har även på börjat avel med engelsk toy
terrier som är en ännu mindre ras än strävhåren.
Ska bli spännande att även följa detta

funktionsnedsatta barn och ungdomar främst

avelsarbete kring rasen framåöver.

inom autism spektrum området.

Eftersom jag arbetar med våra foxar så kräver

Vi har startat med linjer från Spanien och

jag bra temperament på hundarna då dem

Belgien.

arbetar med mej i mitt arbete på

Våra Hera such nuch finuch nordch Emerald

handikappföreningarnas samarbetsorgan i

van Foliny Home tog vi hem från Belgien och

Luleå. Det är alltid lika spännande att följa då

hon gav oss en stor start i vårt avelsarbete och

man gjort en parning och våra parningar har

även goda vänner i Belgien. Tyvärr så i våras

oftast gått lång väga för att få det vi tror kan

blev hon akut sjuk och vi var tvungna att sända

komplettera vårt avelsarbete. Vi tävlar i alla

henne till hundhimmlen och det var en stor sorg
hos oss alla då även hon var en internationell

nordiska länder och älskar att tävla i Finland då

rehab hund. Som tur var kommer hon leva kvar

och vältrimmade strävhår. Senast var jag ner på

i våra linjer men hon kan aldrig ersättas hon var

rasspecialen 57 strävhår det var kul!'

en speciell hund för oss alla.

Vår första hund var en dvärgschnauzer Bosse

de har så väl organiserade tävlingar samt fina

han gick bort i våras 13 1/2 år gammal. Då vi
köpte honom stod vi och valde mellan ett
strävhår och dvärgschanuzern och med facit i
hand i dag så skulle vi köpt ett strävhår redan då
även om vår Bosse har lett mej in i
utställningsvärlden och lärt mej mycket genom
åren.
Ända sedan jag var liten var min dröm att få ha
kennel. Så den drömmen har jag ju bara startat.
Vi hoppas i höst på nya Tricolor/ ginger valpar
då vi parat such Snowfly's Spritual Angel "Doris
"med samma hanne
Ann, Jan och Niklas

Lite Nytt från Mitti-Norrland!
Sommaren övergick till höst i början av oktober. Rosor från träd`gårn står sej i vaser än.
Yrvaket plockades vattenkannor och div. utesaker in när frosten nöp till och tröjor mm fick sökas
fram ur garderoben och man tänkte på hur skönt det varit med alla aktiviteter som utförts i
sommarvärmen. Bl.a de utställningar som besökts i Norrland. Där har tyvärr inte visats något större
deltagarintresse från Str. Foxterriersidan, oftast har det varit 3-4 st på de Nat. och Int.
utställningarna. Däremot har intresset för våra två Rasklubbsevenemang i Kolboda och Kråken varit
glädjande stort och förhoppningsvis kan det utökas ännu mer.
Tillväxten av valpkullar har varit låg och varje kull har inte medfört många individer? Det har inte
heller levererats många norrut, så däri ligger nog mycket av det låga intresset för utställ-ningar. Lite
anonymnt lever rasen också, sällan ser man ett Foxterrierreportage i Hundsport eller den nu så
populära Härliga Hund. Finns det ingen av våra Foxskribenter som kunde få förtroendet att visa upp
vår vackra ras i lite populärsammanhang. Engagemang i aktiviteter som agility och freestyle skulle
säkert passa många och kunniga utövare finns att ”låna in” t.ex vid en Utställningsträff el. liknande.
Trimkurser är ett annat måste som legat nere i vår del av landet sedan Ö. Norra Terrierklubben la`s
ner. Jag har av hälsoskäl tvingats stänga mitt Terriertrim efter 20 års härligt umgänge med mina
favoritdjur. Händer och axlar säjer upp sej till sist. De som har känt intresse att lära sej grunderna kan
fortsätta själva med pälsskötseln, men många hundar hamnar väl under saxen tyvärr. Det är lite för
långt att åka upp till Berit i Luleå som har trimträffar varje månad under vinterhalvåret.
Mitt nuvarande ”strävhår Poppe” har en tacksam pälsvariant, med benhår och skägg som inte har
samma krävande omsorg vid trimningen. Men lite saknad känns i att inte få uppleva glädjen av den
egenhändigt utställningsfärdiga Foxterriern i all sin glans.
Julen stundar och sedan börjar ett Nytt händelserikt Terrierår, där det även i år planeras en
RASSPACIAL FÖR FOXTERRIER i NORRLAND. Den sammanfaller med Vännäsutställningen i Juni som
tidigare. Platsen blir KRÅKEN, där även årets träff så lyckat genomfördes.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas alla Terriervänner
Gun Nilson Valphänvisare & Kontaktperson för Norrland

Information från avelsrådet: Om bevarandet av god hälsa i rasen.
Något som förändrat hunduppfödningen och vår förståelse för nedärvning samt omfattning
av muterade gener i en ras är kartläggningen av hundens DNA, arvsmassa.
Så här skriver man på SKK:s sida om uppfödning och hälsa:
”Vad är DNA?
En hund består av flera miljarder celler, som tillsammans bygger upp kroppens organ.
Hundens genetiska information, arvsanlagen, finns lagrad i alla celler i form av DNA,
deoxiribonukleinsyra, som kemiskt består av sockergrupper, fosfatgrupper och
kvävebaser.
Hundens arvsanlag, genomet, innehåller information som bestämmer många av de
egenskaper hunden har, till exempel pälsfärg, storlek, temperament, vilka sjukdomsanlag
hunden bär på m.m. Det är kromosomerna i cellkärnan som bär arvsanlagen. Hunden har
78 kromosomer som bildar 39 kromosompar – hälften av arvsmassan kommer från tiken
och hälften från hanen. Det betyder att alla egenskaper styrs av minst två arvsanlag, ett
från modern och ett från fadern.
Ibland uppstår kopieringsfel i den genetiska koden, så kallade mutationer. När dessa
mutationer uppstår i könscellerna kan de spridas till efterkommande generationer.
Mutationer är en förutsättning för evolution och kan vara fördelaktiga, men de kan också
leda till ett protein inte fungerar som det ska och få en negativ inverkan på hundens hälsa
och funktion. En sådan mutation kallas ofta för sjukdomsanlag.”
2007 kartlade bl a svenskan Kerstin Lindblad-Toh vid Broad Institute i Boston hundens
arvsmassa. Det kan ge oss svar på frågor om såväl hundars som människors sjukdomar. Det
har för hundvärlden givit som resultat att man genom DNA-tester kan ringa in bärare av
olika anlag för sjukdomar i vissa raser, även om hunden själv inte har sjukdomen eller har
hunnit få den än.
För vår ras finns det för närvarande inga DNA-tester. I viss mån är det ett positivt tecken.
DNA-tester har ju utformats och efterfrågats i raser där en sjukdom varit mycket mer vanligt
förekommande.
Den uppfödare som väl fått ett resultat om sin hunds status är enligt SKK:s regelverk skyldig
att lämna korrekt information om sin hund och sin uppfödarverksamhet. Man är också
skyldig att ta hänsyn till resultatet i sina avelsbeslut.
Uppfödarna inom vår ras har att ta till andra metoder än DNA-tester för att undvika att
anlag möts och sprids. I SKK:s grundregel om avelsetik står att uppfödaren ”i avelsarbetet
måste undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för
allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman”.
Sådan tillgänglig information hos oss innebär det vi vet om våra avelsdjur hemma och
generationerna bakåt, vidare det våra valpköpare berättar för oss om sålda valpars hälsa, det
vi får vetskap om av hanhundsägare, av ägare till tiken vi får hem för parning, av våra
fodervärdar, stamtavlorna hos de hundar vi ska använda. Ytterligare källor ska vara
avelsråden hos SKK, SvTek och vår egen klubb, uppfödarträffar, statistik från
försäkringsbolag mm. Vi ska också hålla oss a jour med forskning som kan vara till nytta för
oss, som exempel kan nämnas Atopiprojektet och forskning på Demodex.
Ett scenario vi inte vill uppleva är ett där vi bara sett till varje enskild parning och inte tagit
hänsyn till helheten, dvs hur kombinationen påverkas av val som uppfödare gjort tidigare
och hur den påverkar kommande generationer. Ett utomordentligt sätt att få perspektiv på
släktskapen hundar emellan och dominans från vissa linjer är att titta på SKK:s avelsdata
över hela rasen. Där ser man hur olika enskilda hundar dominerar generationer framåt och
har skapat mängder av syskon, kusiner, sysslingar osv i led efter led. De flesta parningar har
naturligtvis gjorts med de bästa intentioner – MEN den dag då problem med recessiva anlag
ökar så har vi målat i oss i ett hörn och lagt alla ägg i en korg! Några av de problem som ju
ändå finns i rasen ärvs just recessivt, te x Legg Perthes. Som jag (Eva FS) nämnde då jag
pratade på årsmötet finns indikationer på att det kan finnas fler än dem vi sett hittills. T ex
finns det ett par fall av PRA som konstaterats, det ena hos en hund med många syskon och
syskonbarn(barn). Vårt enda sätt att styra bort från att fler och fler kullar får drabbade
individer av olika defekta gener är att se till att blanda och ge mer och försöka hålla nere
inavelsgraden, öka avelsbasen - och ”tänka längre än nosen räcker” hur lång den än må
vara på de tilltänka avelsdjuren… Hälsan hos rasen ligger i händerna på uppfödarna.
Mer om RAS, länkar och lästips kommer att komma in på hemsidan. I vinter/vår planeras en
träff i ämnet.
Eva Fornstedt Staflin

KENNLARNA
SOLRINGEN & JOLLYFOX
ÖNSKAR

GOD JUL
&

ETT SOLIGT & JOLLY GOOD 2014

Maud Linde Ring

Pia Rydberg

Tel. 0476-144 76

Tel. 0480-603 29

http/www.123minsida.se/solringen

http/www.jollyfox.se

Hemvist för Strävhåriga Foxterrierklubbens medlemmar 2013

Skåne
Blekinge
Småland
Halland

54
10
24
3

+ Bibliotek 1

Västergötland
Bohuslän
Dalsland
Värmland
Östergötland

19
4
1
4
6

+Bibliotek 1

Stockholms län
Södermanland
Örebro län
Västmanland
Uppland

32
6
1
3
1

+ Bibliotek 2
+ Sv. Tek. 1

Gävleborgs län
Dalarna
Jämtland
Medelpad
Västernorrlands län
Västerbotten
Norrbotten

1
3
1
1
2
6
7

Utomlandsboende

4

Totalt

193

+ Bibliotek 1

+ Bibliotek 1

+ Bibliotek 1

+

8

Summa 201

HOPPAS ATT NI ALLA FORTSATT VILL VARA KLUBBMEDLEMMAR
OCH VÄRNA VÅR FINA RAS. GENOM ATT STÖDJA STRÄVHÅRIGA
FOXTERRIERKLUBBEN OCH DESS ARBETE FÖR RASEN.
GLÖM INTE ATT BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2014 SENAST SISTA
JANUARI. SÅ SLIPPER VÅR KASSÖR KRISTINA ATT SKICKA ONÖDIGA
PÅMINNELSEBREV SOM DESSUTOM BELASTAR VÅR KASSA MED EXTRA
PORTOKOSTNADER. (Glöm inte att berätta vem ni är på inbetalingen)
GOD & GLAD JUL ÖNSKAS VÅRA MEDLEMMAR

Watson, kattviskaren
Årets, eller kanske livets, chock kom för ett tag sedan då jag gjorde en fasansfull upptäckt - katter
kan vara inne i hus! Jag trodde att de bodde ute och var vilda djur som det stod vem som helst fritt
att jaga. Hela min världsbild förändrades när jag insåg att de också kan vara familjemedlemmar.
Visst har jag hört det sägas, men har liksom inte fattat att det var sant. Men nu har vi börjat umgås
med någon som har en katt inne i alla fall. Det finns dock ett par fördelar, kattmat är jättegott. Och
kattgodis ännu godare! Jag och katten sitter ibland bredvid varandra och får varannan godis.
Mums!
En annan fördel är att katten antingen verkar sova eller vara ute. Jag är väldigt avundsjuk på det
där att få vara ute på egen tass, men jag får inte hur jag än tjatar på matte.
Att säga att jag är ”rädd” för katten tycker jag själv är en överdrift, men kan väl säga att han är
väldigt svår att läsa av. Och visst kan jag ha ryckt till lite någon gång då jag trott att han påbörjat
ett anfall, men det sedan visat sig vara att någon människa sträckt fram en hand för att klappa
katten... Och visst blir jag glad de gånger matte kallar på mig om jag råkat hamna nos mot nos
med kissen. Men rädd? Inte då... (Bara kanske lite.)
För Sookie går det inte lika bra med katten som för mig. Jag har i och för sig haft mer tid där då
Sookie löpte och var hos mattemor och mattefar, men jag måste säga att hon inte är så öppen för
nya saker som jag är, lite fördomsfull sådär. Hon måste ha koppel inne, det måste inte jag. Hon
har skött sig lite sämre än acceptabelt, men inte katastrofalt, enligt matte. Men lite osäker på
kissen är nog hon också. En dag när vi skulle gå hem så satt katten en bit innanför dörren och
hade stirrtävling med Sookie. Sookie verkade tänka hotfulla saker, men rörde inte en fena, när
matte öppnade dörren smet hon ut, vände sig om och kastade sig tillbaka, skrek några fula ord och
kastade sig sedan ut igen. Gick tydligen bra att mopsa sig när man har en flyktväg...
Nåväl, det sägs ju numera att det går att lära gamla hundar att sitta, så vi vänjer oss nog.

Tass och nos, Watson.

Sommaren är slut och allt är i sin ordning!
Så skööönt…..säger bara jag, ni tycker säkert att jag är lite flippad men det ska åkas runt och
hälsas på, trevliga grillkvällar med en massa fyrbenta vänner, utställningar mm.. Ja det är just
det, jag blir ju så extremt åksjuk, ja jag skojar inte.
Har fått pröva på att sitta fram, sitta i knä, ligga på golvet, i buren utan buren, i baksätet,
åksjuke tabletter, fastande till och med när vi skulle åka lite längre. Tror att jag har väldigt
bra balans, matte brukar ju skylla på det när hon åker båt i alla fall.
Nä jag säger bara jag trivs bättre här som Tjuren Ferdinan brukar säga, fast i Täfteå förstås.
Ja och nu när alla löptikar börjar vara i farten, så skrev jag min första kontaktannons.

KONTAKTANNONS

Är en Fox hanne på 2 vårar som är ute efter ett tillfälligt förhållande.
Du bör bo i Täfteå eftersom jag nu är kopplad och har svårt att komma
ifrån. Alla förslag är välkomna, men är bra om du inte är allt för hög
på bakbenen. // Harry Nilsson

ETT LITET ANONYMT BIDRAG TILL JULNUMRET
FRÅN EN MEDLEM

I DEN FLORSTUNNA SNÖN
PÅ BALKONGGOLVET
GÖR DINA VARMA TASSAR BLOMMOR
I BETONGEN O I MITT HJÄRTA

DU KÄNNER DET O VÄNDER UPP
DIN LILLA SMALA NACKE O
SÄGER ATT DU NOG GILLAR MIG
EN HEL DEL OCKSÅ O
”KAN JAG FÅ PUSSA HELA DITT ANSIKTE
NÄR VI ÄNDÅ HÅLLER PÅ? ”
FÖRSIKTIGT ALLTSÅ? ”
GULLENOS

Redaktören tar gärna mot era kärleksfulla tankar i diktform och som vackra tankar om era liv
med våra trofastaste vänner som ger oss en så fin gemenskap.
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