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Ordförandes rader
Nu är vi inne i slutet av augusti månad och semestern är slut för de
flesta. Alla som har vistats i vårt avlånga land har fått uppleva riktigt
sommarväder med mycket sol och riktig värme. För våra fyrfota
vänner kan det ha varit lite tufft ibland, men jag tror att ni alla har
sörjt för att de haft både vatten och svalka.
Klubben började sitt nya verksamhetsår (1/7), och vårt årsmöte
genomfördes vid vår aktivitets/jubileumshelg på Vilsta i Eskilstuna
helgen i vecka 34. Vid årsmötet avtackades Lillemor Blanc för sitt
mångåriga arbete i klubben med ett hedersmedlemskap och en flaska
sherry.
Vilsta bjöd inte på det bästa vädret på lördagen, men alla som deltog
gjorde det med gott humör och trevliga hundar. Aktiviteterna var
många och den traditionella tipspromenaden fanns också med.
Jubileumssupén var mycket lyckad och alla vekade nöjda.
Söndagens utställning som dömdes av Grethe Bergendahl från Norge
gick i det familjära tecknet, där alla vågade bjuda på sig själva med
hjälp av Grethes lugna fina tips och tricks.
Mer om jubileumsutställningen fram längre fram i tidningen.
Lev väl och ha en fin höst
Ann-Charlotte

Redaktörens rader
Nu är hösten här och alla de vackra färgerna i naturen kommer nu. Jag är höstmänniska och
stortrivs i skog och mark. Att samla i ladorna har alltid roat mig. Det är mängder av
syltburkar som trängs i matkällaren och frysen är proppfull av grönsaker. Trimhundarna
börjar drälla in så ett par dagar i veckan står jag i trimmet.
Sommaren som gått har varit full av liv med 2 ystra valpar som far runt, några utställningar
har det inte blivit men våra medlemmar har varit flitiga som synes längre fram i tidnigen. De
som inte kom med i detta nr. kommer i julnumret.
Längre referat från Vilsta kommer det också att bli.
Som nybliven hedersmedlem vill jag hylla vår äldsta hedersmedlem Alice Jacobsson, kennel
Focus som nyligen fyllt 9 0-år. Hon var verksam under 40-50-60 och 70-talet. Strävhåriga
Foxterrierklubben bildades i Alice kök 1979. Många var hennes vinstrika hundar.

EN BLOMMA TILL ALICE

För de medlemmar som vill ha en julhälsning med i Jul Strävaren går det som vanligt bra,
men håll manus stopp. Kostnaderna finns på sidan 2, vill ni ha färgannons och kanske vill
dela sida med någon säg till i god tid så pysslar jag ihop det hela.

PÅ Årsmötet fick vi ett par nya namn på sidan 2, några större förändringar är det inte.
Det var all för nu!

Lillemor

Diggi och Matte
Sommar, sommar, sommar!!! Knappt en droppe regn på Diggi, Husse och Matte sedan före
midsommar! Ganska fantastiskt! Inte ens bönderna klagar i år, Vallskörden gav över
förväntan och klövern växte så det gick att skörda 2:a gången rekordsnabbt. Kantarellerna
som alla ansåg skulle torka bort frodades i de djupa Tivedsskogarna och Husse och Diggi kom
hem med ett antal fyllda påsar från sina promenader. Husse och Matte njuter av värmen trots
att svetten rinner i ögonen, man kan alltid svalka sig i sjön eller duschen, Diggi tycker inte det
är lika skönt och tillbringar mesta tiden utfläkt i skuggan under hammocken.
Vi har flackat Sverige runt och med nya tiden klimatanläggningar i bilarna är det till och med
drägligt att åka långt. Det blev en riktig Strävistur genom landet. Vi hälsade på hos Gunvor
och Ronny i Kråken och pussade på den lilla nya valpen (liten och jättesöt). Vi gav oss av till
Christina i Karlskoga för att befria Diggi från den varma pälsen. Där fick han rusa runt bland
rabatterna med flera Strävisdamer. En trött men avskalad Diggi lastades för hemfärd till
Västergötland. Sedan bar det av till Öland för bröllop. Diggi slapp festligheterna men fick
antingen vila sig på det svala hotellrummet eller sitta i festlokalens hundgård på kallt
cementgolv. Han var nöjd. Vi lyckades med bedriften att köra mot turistströmmen och besöka
södra delen av ön. Alla andra satt i bilkö mot norra delen och de fina badstränderna. Matte,
Husse och Diggi var redan rena och kunde simma så det behövdes inga badturer. På återväg
till Västergötland körde vi genom Småland och hemsökte Lillemor och lekte med hennes nya
strävisvalp Primo Amoroso. Diggi tyckte att han var rysligt intressant och nosade ivrigt
genom kompostgallerburens maskor. Matte och Husse hade svårt att skiljas från lille Primo.
Det finns inget sötare än strävisvalpar!!!!
Nu är vi åter i Tivedsskogen. Husse drar runt på sin veteranmotorcykel. (Se eventuell bild om
Lillemor kan få med den på papper) Matte och Diggi slipper åka med. Bönpallen ser nämligen
ut som en Skogaholmslimpa och det finns ju gränser…… Vi fiskar kräftbete med en nyinköpt
stor ståltrådsmjärde och det har faktiskt gått in abborrar av ätstorlek som resulterat i två goda
middagar. På onsdag får vi börja fånga de små delikata djuren. Diggi fortsätter att vräka sig
under hammocken.
Hej allihop vi ses väl i Vilsta.
Hälsningar och en skön fortsättning på sommaren från

Diggi och Diggis Matte

UTSTÄLLNINGSRESULTAT
SKK GÖTEBORG MY DOG INT. JANUARi
Delt.1+3
BH Danfox Kangaroo
BT Danfox Whisper

Domare: Kurt Nilsson

SKK GÖTEBORG MY DOG INT. JANUARI
Delt. 1+2
BH Danfox Kangaroo
BT Danfox Whisper

Domare: Karl Erik Johansson

SV-TEK SOLLENTUNA 1 MARS
Delt. 1+1
Bh Travella Starboy

Domare: M. Vikner-Stafberg

SKK MALMÖ INT. APRIL
Delt. 1+3
BH Foxtan’s Colur of Gold
BT Crispy Pretty Perfect

Domare: Roberto Schill

SKK KISTA INT. 20 APRIL
Delt.
BH Travella Staboy

Domare:

SKK VÄSTERÅS NAT. 27 APRIL
Delt 0+2
BT Kinconly Golden Mimosa

Domare: B. Blid von Schedvin

Cert, Bim
Cert, Cacib, Bir

Cert, Bim
Cert, Cacib, Bir

Cert, Bir

Cert, Cacib, Bim
Cert, Cacib, Bir

Cert, Bir

Cert, Bir, Championat

CHAMPIONGALLERIET GRATULERAR

SUCH KINCONLY GOLDEN MIMOSA SE58021/2011 F. 20110921
E. Ash Grove Golden Boy U. Kincoly Diamond
Uppf. & äg. Christina Larsson

SKK LIDKÖPING NAT. 10 MAJ
Delt. 1+5
BT Jollyfox Power on Line
II BT Willianas Sommerblomst
III BT Kinconly Golden Mimosa

Domare: Henrik Härling

SV.TEK. TÅNGA HED 11 MAJ
Delt. 0+2
BT Willianas Sommerblomst

Domare: Ann Rode

Cert, Bir
CK
CK

Cert, Bir

CHAMPIONGALLERIET GRATULERAR

SUCH PENNY MAKER SE25019/2011 F. 20110321
E. CH Läckerbiten’s Money Maker U. Topflight Kleo
Uppf. & äg. Maria Veraeus

SV. TEK. HÖRBY 17 MAJ
Delt.0+4
Bt CH Quicken’s Glittering Goldie
II BT Penny Maker
III BT Quicken’s Afrodite

Domare : L G. Henriques, PT.

SKK HÄSSLEHOLM INT. 18 MAJ
Delt. 2+4
BH CH Burrencroft Skipper Lad
BT Crispy Pretty Perfect

DOMARE: Nemanja Jovaovic

CK, Bir
Cert, Championat

Cert, Cacib, Bir
Cert, Cacib, Bim

SV. TEK. PITEÅ 24-25 MAJ Dubbel ust.
Delt. 0+2
BT CH North Fox,s Proud Mary
II BT Snowfly’s Golden Glow

DOMARE LÖRDAG: A.BRANCOVITCH SEB.

SÖNDAG
Delt. 0+2
BT CH North Fox’s Proud Mary

DOMARE: C INDY PETTERSSON

SKK ÖSTERBYBRUK INT. 24 MAJ
Delt.1+0
BH Logica Headliner

DOMARE: Svante Frisk

SV. TEK. VILSTA ESKILSTUNA 31 MAJ
Delt. 2+1
BH CHMercury Marley and Me
BT Crispy Pretty Perfect

DOMARE: G. Flyckt Pedersen, USA

Bir, Bis-veteran
Cert

Bir, Bis-2 Veteran

Cert, Cacib, Bir, Championat

Bim
Bir, Bis- unghund, BIS

Crispy Pretty Perfect
SKK NORRKÖPING NAT. I JUNI
Delt. 0+1
BT Crispy Pretty Perfect
SV. TEK FENGERFORS Nat.7 JUNI
Delt.1+3
BH Willianas Finalist
BT Crispy Pretty Perfect
II BT Willianas Sommerblomst

DOMARE: Paul Stenton
Cert. Bir, Big-2
DOMARE: Helge Kvivesen, No
Cert, Bim
Cert, Bir
R-cert

SKK VÄNERSBORG INT. 8 JUNI
Delt.1+2
BT Crispy Pretty Perfect
II BT Foxtan’s Wendy

DOMARE: Ann Christin Johansson

SKK VÄNNÄS NAT. 14 JUNI
Delt. 4+2
BH CH Ferrostar Don Corleone
BT Snowfly’s Golden Glow
IIBT CH Goldfighters Gift to the North
Bästa valp Snowfly’s Flash Starter HP Bir valp

DOMARE: Göran Bodegård

SKK TVÅÅKER NAT 12 JUNI
Delt. 3+3
BH Foxtan’s Colour of Gold
II BH Willianas Finalist
III BH CH Crowfox Mac Millan
BT Crispy Pretty Perfect
II BT Jollyfox Little Sister on Line

Domare: Arne Foss

SKK TVÅÅKER INT. 11 JUNI
Delt. 2+3
BT Crispy Pretty Perfect
II BT Jollyfox Little Sister on Line

Domare: Jos De Cuyper

SKK BORÅS NAT. 28 JUNI
Delt. 2+3
BH Crowfox Mac Millan
BT Foxtan’s Wendy
II BT Fox on the Rocks Femme Fortuna

Domare: Timothy Finney, Ir

SKK PITEÅ INT. 5 JULI
Delt.1+5
BH Vannabee Super Goosy
Bt CH Vannabee Rambling Rose
II BT
III BT CH NorthFox´s Proud Mary
IV BT Snowfly´s Golden Glow

Domare: Carole Garhöfer Au.

SKK RONNEBY INT. 6 JULI
Delr.0+2
Bt Crispy Pretty Perfekt
II BT Jollyfox Little Sister on Line

Domare: Glen Vernon, AU

SKK ASKERSUND INT. 20 JULI
Delt. 1+0
BH CH Ferrostar Don Corleone

DOMARE: Benny Blidh Von Schedvin

Cert, Cacib , Bir, Bis-unghund
CK, R-cert, R-cacib

Bir
Cert, Bim
CK, Bir veteran

Cert, Bim
R-cert
CK
Cert,Bir, Big-2
R-cert

Cert, Cacib, Bir
R-cert, R-cacib

Cert, Bir, Championat
Cert, Bim
CK R-cert

Cert, Cacib, Bim Championat
Cacib, BIr
CK, Bästa vet.
Cert

Cert,Cacib, Bir Big-4
Ck R-cert

Bir

SV. TEK. SKOGHALL 26 JULI
Delt. 1+2
BH CH Ferrostar Don Corleone
BT Sisterhood TuÈres Mi Diosa

DOMARE: Cindy Pettersson

SKK RANSÄTER INT 27 JULI
Delt. 1+1
BH Crowfox Mac Kenzie
Bt CH Sisterhood TuÈres Mi Diosa

Domare: Di Lorenzo Antonio, No

SV.TEK ÅSARNA 2 AUGUSTI
Delt. 1+2
Bh CH Crowfox Black Magic
Bt Crowfox Marta Hari

Domare: Helena Peterzens

Bir
Cert, Championat

Cert, Cacib, Bim
Cert, cacib , Bir

BIm
Cert, Bir Championat

CHAMPION GALLERIET GRATULERAR CROWFOX MATA HARI

SKK ÖSTERSUND NAT. 3 AUGUSTI
Delt.2+2 1 valp
BT CH Crowfox Mata Hari
Bästa valp Crispy Saga the Queen HP

Domare: Martin Johansson

SKK JÖNKÖPING INT.1 AUGUSTI
Delt. 0+1
BT Crispy Pretty Perfect

DOMARE: Paul Stanton

SKK JÖNKÖPING INT. 2 AUGUSTI
Delt. 0+1
BT Crispy Pretty Perfeckt

DOMARE: Kevin Brown, DK

Cert, Bir,

Cert Cacib, Bir

Cert, Cacib, Bir Grupp-2

SKK JÖNKÖPING INT. 3 AUGUSTI
Delt.1+0
BH Crowfox Mac Millan

DOMARE; Francesco Cochetti , IT
Cert, Cacib, Bir

CHAMPIONGALLERIET GRATULERA CROWFOX MAC MILLAN

NORRLANDSSPECIALEN DEN 15 JUNI
Delt. Vuxna 8+4
BH Ch Ferrostar Don Corleone
II BH Crispy Billy
III BH Growfox Mac Scott
IV BH Crispy Candyman

DOMARE: Jenny-Ann Hofverberg

BT CH Snowfly’s Telepatic Roug
II BT CH Goldfihters Gift to the North
III BT Snowfly’s Golden Glow
IV BT CH Crispy Bittersweet

HO, BIM
HP
HP
HP

HP. BIS
HP
HP
HP

Vilken sommar
Innan jag fick sommarlov så skulle jag på Norrlandsspecialen hundutställning i Kråken söndag den 15
juni. Vi var ju välkommen kvällen före med att umgås foxar emellan, medan hussar och mattar
grillade, umgicks, gick tipsrunda och hade en trevlig kväll som det hördes.
Men vi hade varit tvungen att tacka nej trots att matte gjort tipsrundan och därmed kunde svaren, så
där kunde man inte glänsa med 13 rätt.
Nej jag var tvungen följa med på golftävling! Nu var det väl inte heller så tokigt för dagen avslutades
med att jag fick umgås med tre raskatter medan husse och matte åt middag med goda vänner.
Det är sällan jag får höra – Men vilken lugn och fin hund. Men vet inte om jag vart paralyserad av
dessa tre katter ja jag tappade som fokus jag lunkade runt och ville umgås med alla tvåbenta antigen
i knä eller på deras fötter. Sen skulle vi sova över eftersom det var närmare till Kråken dagen efter.
Ja den dagen den dagen, vet inte om det var närmare eller om matte gjorde en felbedömning, men
det lär man ju aldrig få veta. Bedömningarna började Kl 12.00 matte stod på tvåhjul när hon svängde
in med Toyotan hos Gunvor i Kråken Kl 11.45. Ja innan jag han att vara med så stod jag i
utställningskopplet helt förvirrad!
Foxar vart jag en vände mig, jag drabbades plötsligt av ADHD – Deluxe, vilket håll ska man gå, framåt
bakåt, hoppa studsa eller skälla och morra. Men en sak är jag säker på jag fick igång dom andra
grabbarna i ringen rätt bra. Det vart lite kul, fast det verkade inte matte förstå! Fast jag är rätt nöjd
med bedömningarna, fast jag hörde att domaren kom fram till matte efter utställningen och sa. - Du
har en mycket fin hund men kom gärna minst en timme före utställningen så han hinner kolla läget
och anpassa sig lite.
Sen har matte sagt att jag är nog den första hund som måste börja simskola, hon påstår att alla
hundar kan simma, men inte jag. Ja det är faktiskt så jag får slagsida och glömmer bort att använda
bakbenen har faktiskt nästan hållit på att drunkna men jag försöker få dom att förstå att jag har inget
emot att använda min flytväst med handtag, så att matte kan fånga upp mig.
Annars har sommaren varit helt underbar och matte säger att även om jag har ADHD-Deluxe så
älskar hon om mig men det kan ju bero på att hon har världens bästa förträngningsminne, hon
kommer bara ihåg det som är bra.

//

Harry Nilsson

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBENS MEDLEMSMÄRKE
I förra numret av Strävaren hade jag en artikel om Strävhåriga Foxterrierklubbens tillkomst. Redan
på klubbens tillkomst på Grand Hotel Haglund i Göteborg den 19 december 1903, då förövrigt
klubben hette Svenska Foxterrierklubben, tillkom ett medlemsmärke. Då med en släthårig foxterrier
och med klubbens initialer SFK och födelsedatum 1903.

När så klubben nybildades och blev Svenska terrierklubben täckte den alla terrierraser och behövde
ett nytt medlemsmärke. Det kom i praktiken att dröja till 1935 innan man fick det nya märket som vi
har än i dag.
Vid den tiden hade firma Westins Atelier i Stockholm lanserat något som man kallade SIRE konst.
Vars idé var att inom en cirkel inskriva föremål att ge bort som små trevliga presenter. Någon i
Svenska Terrierklubbens styrelse kom på den goda idén att en terrier inritad i en cirkel skulle kunna
bli ett trevligt medlemsmärke. Westins Atilie nappade på förslaget, gav sin konstnär W Bruno i
uppdrag att rita ett märke. Det var just under den stora epoken för den Strävhåriga Foxterriern, så
rasen lämpade sig bäst att vara ett lämpligt motiv för märket.
Det har uppgivits att han fick en bild av den stora entusiasten Ingegerd von Tells engelska Strävhåriga
Foxterrier import CH Guardsman Of Cott att titta på.
Märket gjordes i silver och kunde säljas för 3 kronor (det var då det). Längre fram lanserades samma
märke på fot och har allt sedan dess varit ett populärt hedespris i olika storlekar och för riktigt stora
tillfällen förgyllt.
Vårt nuvarande klubbmärke valdes i en märkestävling när Strävhåriga Foxterrierklubben bildades
1979. Lena Söderström signerade vårt klubbmärke, kan köpas hos vår kassör.
Lillemor

Hej på er alla därute!
Nu är det dags för mig Safira och min brorsa Scooby att skriva lite i vår tidning.
Om vi tar det från första början
I slutet av februari så var det dags för mig Safira att flytta hemifrån, det vill säga jag
skulle flytta från Karlskoga till Skänninge. Här bor jag nu med brorsan Scooby och
katterna Gimz och Smegge. Jag kan ju säga lite tyst så att matte inte hör att jag är
nästan lika snabb som katterna. Dom får vara på borden och när matte inte ser är jag
med på borden. När matte trotts allt kommer på mig så blir hon arg på mig, fattar inte
hur hon kan bli det jag som är så söt. Så har jag ju två hussar med som tar hand om
mig.
I slutet av maj så var jag och brorsan på min första foxträff. Vi fick gå upp jättetidigt,
något som vi om vi får välja helst slipper. Matte sa att vi skulle åka till något som
heter Sjöaryd. Där bor Lillemor och hon brukar ordna träff för oss foxar med mattar
och hussar tillsammans med två tjejer som heter Pia (kennel Jollyfox) och Maud
(kennel Solringen). Där så var det lite anatomigenomgång, trimning och
tipspromenad. Brorsan sa att tipspromenaden detta år var mycket lugnare då vi inte
blev överfallna av de där otäcka fåren som Lillemor bor granne med. Vi hade mycket
trevligt där.

Vi kom som trollungar och åkte hem som prinsar och prinsessor

När vi började närma oss juli månad så började matte prata om att vi skulle åka till
Mamma Honey och hälsa på. Alla mina syskon skulle komma och några till. Vi är ju
ganska många i kullen så matte hoppades att vädret skulle bli till vår fördel så vi
kunde vara ute och leka och ha kul.

Vädret blev underbart. Vi började dagen med att åter bekanta oss med varandra vi
syskon i kullen. Trädgården fylldes av oss 8 valpar och så brorsan Scooby och
moster Fia. Mamma Honey, Mimmi och Lucy fick inte vara med och leka då de löpte.
Oj vad kul vi hade vi for runt som skållade råttor i trädgården. Mattar och hussar blev
upprörda då vi skuttade runt i rabatterna bland alla fina blommor, ni kan ju vara på
gräsmattan o springa tjatade dom om. När det började att plockas ut fika på borden
så sattes vakter ut att vakta borden. Som om vi skulle få för oss att bara smaka lite.
Efter fika blev det ännu mera lek.
Som på ett kommando så började våra hussar och mattar att plocka fram koppel. Nu
skulle det bli fotografering. Ja, nu hade vi ju fått upp farten så det blev ju lite jobbigt
att vara still under fotograferingen. Men ännu värre saker väntade…
Gömt i garaget stod det trimbord uppställda. Där blev vi uppsatta och jag kan ju säga
som så att vanan att stå på trimbord varierade. Jag och brorsan som tränat på att
vara på bordet behövde inte vara där länge. Nina, jag och brorsan fortsatte att leka
medan de andra fick lite mera träning. Matte hade plockat ut en bur från bilen vilken
jag och brorsan kunde turas om att vila i om vi behövde. Men vem var det som låg
där o vila om inte syster Nina. Matte sa att passa er så inte fel hund följer med hem.

Resultatet blev att vi kom som trollungar och åkte hem som prinsar och prinsessor.

Vilsta
Nu har matte börjat prata om något som heter Vilsta och ligger i Eskilstuna. Dit skall
vi på vår 3:dje träff för året, foxträff med aktiviteter, årsmöte och rasutställning.
Vi packade vår bil och åkte upp på fredagseftermiddagen. På fredagskvällen så
hade en tjej som heter Christina Boberg sammankallat till fredagsmys för de som ville
vara med. En jättetrevlig afton.
På lördagen så gick matte och jag ner för att hjälpa till med tälten vid det där som
matte kallade för ringen. Det fixade vi galant. Efter lunch kl. 13 började det på allvar
vår träff. Oj så många foxar det kom. Först var det samling med välkomstdrink och
sedan tipspromenad. Efter det så visade Ewa Schöld med sina hundar Martini och
Tequila konster och hur man tog sig genom en agilitybana snabbt. Sedan fick vi alla
andra foxar prova på agility inte riktigt lika snabbt men vi tog oss runt banan med
blandade resultat. Sedan var det fika med kaffe och supergoda muffins som AnnCharlotte Reventberg bakat, brorsan och jag fick smaka. Efter det då visade Lena
Lundström hur vi foxar håller oss vardagsfina. Lillemor Blank skulle hålla i något som
kallades för ringträning men då började det att regna så vi fick lyssna på hur vi skulle
göra. Efter detta så hade vi foxar gjort vårat för dagen för då var det bara årsmötet
och middagen kvar för mattar och hussar.
På söndagen så var det utställning som gällde. När vi kom ner till ringen så hade vår
kennelmatte Christina Larsson kommit dit. Tur att hon hade tält som jag och brorsan
fick plats i. Vädret var ju liksom lite blött då och då. Nu var det dags för mig och
brorsan att visa våra konster. Jag och syster Nina fick gå tillsammans i ringen. Där
fanns en jättesnäll domare som hette Grethe Bergendahl som tittade på oss. Jaa,
syrran fick 1:a pris och jag kom 2:a. Men brorsan han fick gå alldeles ensam. Det
tyckte han var så tråkigt så han vägrade att gå. Men han fick en 1: plats. Han fick
faktiskt gå in en gång till i ringen och då gick det bättre när han fick sällskap. Det är ju
inte så lätt det där med att gå fint i ringen men vi gjorde vårt bästa och hade kul, det
var det allra viktigaste för oss.
Hälsningar Safira och Scooby

Grillkväll i Kråken 14 06 2014
Kvällen före Norrlandsspecialen hade Gunvor och Ronny Petersson samlat ett gäng foxterrierägare
och uppfödare till en grillkväll i deras hem i Kråken , Kennel Crowfox, utanför Nordmaling vid
bottenhavet i vackra Ångermanland. Det var foxterriervänner från Dalarna och Gästrikland i söder
och Luleå i norr.
Vi började med en välkomstdrink som Gunvor bjöd på och Ronny hälsade alla varmt välkomna.
Sedan blev det en tipsrunda med kluriga frågor om hundar som Harry Nilssons matte Ulrika från
Täfteå hade ordnat.
Efter detta blev det dags för Ronny att starta grillen och han grillade olika slags kött, korv och
kyckling. Som vi sedan satt ute på verandan och åt och hade trevligt. Som efterrätt bjöd Gunvor på
en smarrig rabarberpaj med glass och kaffe.
Det blev en mycket fin afton tillsammans, hos trevliga värdparet Gunvor och Ronny.

Ronny hälsar välkommen.

Avnjuter middagen tillsammans på verandan.
/Ove Sjöberg

Ronny,Stig och Bruno vid grillen.

En liten valp med matte
Gunilla Bergman

NORRLANDSSPECIALEN 2014
UTSTÄLLNINGSRESULTAT & KRITIK
HANAR:
Valpklass 6-9 mån.
Nr. 1 Snowfly’s Flash Starter SE59032/2013
Mkt. fint huvud, fina öron, bra bett, låg fin hals, bra
skulderläge, bra benstomme. Kort fin rygg, bra
vinklar bak. Utm. rak fin svans & svansansättn. Något
mjuk i pälsen för dagen. Parallella rörelser, fina från
sidan. 1 HP Bis valp

NR. 1

Unghundsklass:
Nr. 2 Crispy Billy Joe SE13503/2013
Fint huvud, aningen kinder, fina öron, bra hals, bra
skuldra & överarm. Bra benstomme, kort plan rygg,
fina vinklar bak. Parallella rörelser fram, bak, bra från
sidan. 1HP, II BH, Bis unghund.
Öppen klass:
Nr. 3 utgår
Nr. 4 Crispy Candyman SE26379/2009
Fint huvud, fina öron, bra bett, bra vinklar fram. Bra
svansansättning, kort rygg, kunde önska lite mer
vinklar bak, mkt bra benstomme. Ngt. vida
armbågar, men bra rörelser bak & sidan, något
övertecknad.1HP BH IV

NR. 2

NR. 5 Crowfox Mac Scott SE24506/2012
Bra huvud, dock lite kindig & lite lätta öron, bra bett,
hals & rygg. Bra benstomme, bra vinklar bak. Bra
rörelser fram, bak även sida. 2 HP, BH III
Campionklass:
NR.6 CH Crowfox Black Magic SE522127/2008
Bra huvud& öron, bra bett. Bra vinklar fram, kunde
önska ngt. mer vinklad bak. Kort bra rygg, bra
svansansättning. Parallella fina rörelser bak & fram.
1HP BH 2 , opl.

NR. 5

NR. 4

NR. 7 CH Ferrostar Don CorleoneSE59591/2009
Mkt. fint huvud, fina öron, bra bett, mkt. bra hals,
överlinje, kort stram rygg. Bra vinklar fram& bak. Bra
svansansättning, bra rörelser bak ngt. tåtrång fram.
1HP 1, BH 1, BIS
NR. 8 utgår
NR. 7

NR. 6

Veteraner hanar:
NR. 9 Crowfox Tuff Guy SE23966/2006
8 år mkt. bra huvud, fina öron, bra hals. Ngt. lång i
ryggen, lite tunn benstomme. Bra svans &
svanansättning. Utm. pälskvalitet. Rör sig bra fram
men ngt. tunn fram. Bra från sida 3 HP opl.

öron. Bra hals Mkt. bra rygg, bröstkorg och
svansansättning. Mkt. bra vinklar fram& bak. Lägger
svansen på ryggen. Rör sig bra runt om.
1 vet. HP II BT.

NR. 10 CH Foxtan’s Jackpot at Crispy SE40254/2004
10 år Utm. huvud, bra öron, bra vinklar fram&bak.
Kort rygg bra svansansättning, bra benstomme. Bra
rörelser fram, bak & från sida. 1 HP Bis veteran.
NR. 11 Smartfox Chester SE25800/2006 8 år Bra
huvud, bra bett, kort hals. Bra rygg &
svansansättning, lägger svansen på ryggen. Ngt.
kraftig för dagen annars fin. Rör sig bra fram, bak &
fr. sidan. 2 HP 0pl.

vet. hanar NR. 11 NR.10 BIS vet. NR. 9

TIKAR
Valpklass:
NR. 12 Snowfly’s New Beginning SE 59030/2013
Fint huvud & uttryck, fina öron, bra hals. Bra rygg,
bra vinklar fram & bak mkt. bra benstomme &
svansansättning. Rör sig mkt bra fram, Bak & från
sidan. Härlig attityd. 1 hp Bis II valp.
BIS valp nr. 1
Juniorklass:
NR. 13 Snowfly’s Golden Glow SE 20684/2013 Utm.
huvud &uttruck, bra bett. Bra hals, bra vinklar fram
& bak kunde önskat ngt. kortare rygg. Bra
svansansättning. Rör sig mkt. bra runt om. I HP IIIBT
Bis junior.
Championklass:
NR. 14 CH Snowfly’s Telepatic Roughe SE61043/2008
Mkt. bra huvud & uttryck, utm, hals, kort fin rygg.
Bra bröstkorg, bra vinklar runt om. Bra
svansansättning. Rör sig mk.t bra runt om. 1 HP I BT
Bis II

BIS junior , BT III NR. 13

Veteranklass:
NR. 15 CH Crispy Bittersweet SE16810/2004
10 år. Bra huvud & bett. Mkt. bra vinklar, uym. Hals.
Bra rygg, har en ”dipp” i ryggen, bra svansansätting.
Rör sig bra m. paralella rörelser, ngt. trång bak. 1 HP
II vet. IV BT
NR.16 CH Goldfighter’s Gift to the North
SE61499/2005 9 år Fint huvud & yttryck Ngt. Lätta

1 Vet, II BT NR.16

2 vet, IV BT NR. 15

Monterhjälp
Redan i detta nummer av Strävaren söker vi hjälpsamma medlemmar till vår monterverksamhet i
Malmö. Valputställningen i Gåsatider i november brukar vara en trevlig utställning med alla valpar
från 4-12 månader. Lena Lundström i Staffanstorp brukar vara sammanhållande länk. Ring, maila
eller på annat sätt gör er hörda och erbjud några timmars sittning i valpmontern.
Även på hundmässan i Stockholm behöver Ylva hjälp i vår monter. Då gäller det att fördela ett
lämpligt sittnings schema för 2 dagar och hjälp med uppsättning och rivning av montern. Förra året
hade vi hjälp av ett antal härliga damer hoppas de och flera vill ställa upp även i år. Vad vi också
skulle behöva, är lite rörliga bilder, alltså en villig medlem med den kunskapen. Vi saknar också
manligt sällskap i montrarna. Vad är ni alla ”Goa Gubbar”?
Telefon nr. och mailadresser till Lena Lundström och Ylva finner ni på sidan 2 i Strävaren.
Lillemor

Skänkta medlemskap
Från

Till

Gunilla Bergman

Annika Lindqvist, Bagarmossen

Kennel Ferrostar

Anna Sonne, Borlänge

Agneta Åström

Maria Marken, Frösön

Kennel Crispy

Christina Bång, Rydebäck
Camilla Lundbäck, Malmö

Lena och Stefan Lundström

Mai Persson, Hörby

Kennel Läckerbiten

Niclas Sjöström, Ronneby
Anette Högberg-Andersson, Malmö
Bodil Olsson, Malmö

Gunvor och Ronny Petersson

Eva Trimerdal, Gävle

Kennel Crowfox

Det finns aven ett antal nys medlemmar som hittat in i klubben på egen hand. Styrelsen önskar alla
nya klubbkamrater hjärtligt välkomna och hoppas vi skall träffas vis kommande
Strävhårsevenemang.
LYCKA TILL MED ERA STRÄVISAR!

Hej ALLA!
Dags IGEN för en rapytt från västfronten, ville gärna skriva bästfronten med risk för protester, alla bor ju på sin
bästfront. Vi är iaf några stycken som bor i vårt område utan att ha fått till ’et, med att träffas menar jag. Så vi
har kvar en spännande upplevelse, att träffas! Min semester var tidig, veckan före midsommar och framåt. Vi
jagade midnattssolen och för säkerhets skull var det den kallaste midsommar sedan man börjat mäta i norra
delen av vårt land. 0 gradigt och snö på midsommarafton vilket garanterade fritt från mygg o knott, det var
jättebra. Vi hade en jättebra resa, vi såg midnattssolen och mycket annat, Liten Ilse har numer EU-pass med
foto, fotot smygsatte Herr Boo i passet det blev jättefint. Vi är ju numer tvungna att ha pass även in i Norge,
och där var vi, ”We have crossed The Artctic Circle”. Det var kallt, blåsigt och snöigt, men vi såg den…
MIDNATTSSOLEN trots vädret, på något konstigt sätt klarnade det upp lagom tills det var dags. Sol o värmen
kom när jag återgick till jobbet vilket var bra för mig i fina fräscha AC ventilerade lokaler, det var värre och
”synd” om de som var hemma o led;=)!
Liten Ilse är numer ensam på täppan Onkel Larry stegade över 16 juni och Tant Birka 30 juni, tråkigt, jobbigt och
jäkligt. Mitt liv med malamuter och uppfödning sedan 31 år kom till en ände. Vi visste var som komma skulle,
har man en äldre besättning av djur blir det ju så hur gärna vi inte vill, vi har en skyldighet att ta ansvar. Iallafall
är det första gången på över 30 år som jag ”bara” har EN hund. Liten Ilse är förändrad, kanske lite vilsen,
ensam, hon är låg på något sätt, hon letar och kollar fortfarande, vi upplever henne förändrad, hon har blivit
mer vuxen?? på något sätt. Hon är lös med mig och har axlat Onkel Larry’s uppgift om att hänga på mig bland
buskarna och kolla när jag plockar bär och rensar. Hon älskar att sitta vid poolkanten o filosofera efter och
numer ibland istället för bad.
Jaa vilken semesterperiod, egentligen ville jag/vi inte åka men orkade inte
vara hemma och faktiskt blev det bra iaf för det är ju som det är och eftersom vi var fler i samma sällskap fick
Herr Boo och jag hjälp i det tråkiga såå gott folk
Ingen Kan Allt
Alla kan Något och
Tillsammans kan vi mycket
Vi hörs o ses och kanske till o med har setts på 35-årsjubileet, vem vet

MarieBoo o co

KORT REFERAT FRÅN VILSTA
I all hast litet kort referat från vårt 35-års firandet i Vilsta. 32 hundar var anmälda.
Redan fredagkväll samlades många medlemmar och på Christina Brobergs upprop anordnades ett matglatt
knytkalas.
Lördagen blev aktivitetsdag där både tvåbenta och fyrbenta fick jobba hårt mellan skurarna. Årsmötet blev ett
bra och konstruktivt möte. Undertecknad avtackades för lång och trogen tjänst med att få ett
Hedersmedlemskap i Strävhåriga Foxterrierklubben.
Därpå följde en munter jubileumssupé med trevligt tal som belyste klubbens resa genom åren av Ulf Olsson.
Massor av fina priser lockade till inköp av lotter. Undra just hur mycket pengar klubben fick in, även
utställningsdagen gick ett par lotteriringar runt.
Utställningsdagen såg till en början ljus ut men plötsligt dök mörka regnmoln upp och regnkläderna åkte på
med farlig fart.
Grethe Bergendahl klev omkring i plasket och bedömde våra hundar med frejdigt norskt humör. Hon
avtackades med en liten miniatyr av ett Strävhårshuvud och ett rejält ”bollkryss”. Grethe höll ett fint tacktal,
där hon bla. talade om vikten att träffas ofta, både uppfödare och valpköpare. Mötet och samtalet är alltid
viktigt i en klubb. Att engagera sig inte minst och det gäller alla medlemmar.
Lillemor
Omdömet av hundarna kommer i julnumret, samt ställningen i de olika klasserna.
Här är bara Bästa hanhundar och tikar_
BH CH Mercury Marley and Me BIS
II BH CH Ferrostar Don Corleone HP
III BH CH Läckerbiten’s Moneymaker BIS Veteran
IV BH Crispy Billy Joe HP
BT Jollyfox Power on Line BIS unghund
II BT CH KInconly Mimosa HP
III BT CH Peder Jonaegårdens Randi HP
IV Läckerbiten’s Dream Weaver HP
Bästa valp 4-6 mån. Jig’s Primo Amoroso
Bästa valp 6—9 mån. Crispy Fair´n Square

Små reflektioner vid Skäldervikens strand.
Jaha, då var det dags igen. Låg och njöt av korsdraget i hallen när matten beordrade
mig in på hennes kontor. Det var dags att tänka till och berätta vad, som hänt sedan
sist. Tänka, i denna värme. Det gör hon inte själv ens en gång, så varför ska jag? Nåja.
Några rader kan jag nog få ur mig.
Som sagt, det är varmt, ovanligt varmt enligt matte och husse. Husse har flyttat ner till
vårt extra sovrum på bottenvåningen för där är mycket svalare. Bra, då har jag hela
hans säng att bädda och ligga i. Matte är lite vice vaktchef, så hon sover vidare i sin
säng. Hon vill liksom jag ha koll på vad som händer. Om någon undrar, så är huset vi
bor i, halvt nergrävt i marken. Därför är entrén på ovanvåningen. Knepigt eller hur?
Det bästa med denna sommar, så här långt, har varit kärt besök av två av mina
favorittjejer. Det finns tre. Vera och Agnes besökte oss i nästa två veckor. De förstår
precis vad en Strävhårig Foxterrier behöver. Mycket kärlek, mycket lek och mycket
godis. Tjejerna är väldigt morgonpigga och de brukar de komma upp till mig. Då sitter vi
alla tre på golvet eller i soffan och jag för massor av kel. Härligt! Dagarna har vi ägnat
åt lek och bada i min badbåt. Måste erkänna att Vera och Agnes badade mest, men
ibland doppade jag också tassarna.
Den 8 maj hade matte fixat träff för mina kompisar och deras mattar och hussar. Vi
samlades i Magnarps strand, mattes favoritbadplats, som ligger vid Skälderviken. Jag
gillar också att vara där, särskilt vid tider, när man får lov att springa lös på hedarna
och ta en och annan tur ut i vattnet.
Denna soliga söndag, var det inte så många som deltog. Sex hundar, Pepsi, Cocci,
Martini, Tequila, Rufsu och jag, Jason, samt 7 människor. Stig-Olle Ahlbin, som har
Pepsi och bor i området, ledde en härlig promenad längs havet, som alla uppskattade.
Efter många kissepauser och en och annan drickapaus, var vi tillbaka i hamnen. Då blev
det lunchfika. Det och träffar kompisar är det bästa av allt.
Matte håller nu på att planera för resan till rasklubbens träff i Eskilstuna. Hon har
bestämt sig för att ställa ut mig. Det var länge sedan sist, men jag gillar det. Jag brukar
bli lite extra stram. Det tycker inte matte om för hon påstår att jag inte går så fint då,
men det tycker jag. Jag har fått ny trimmare och det är den bästa jag besökt under mina
7 år. Jag får pausa ofta och då får jag springa fritt och nosa. Ewa bor tillsammans med
Martini och Tequila så gissa om jag har bråttom att markera så många buskar som
möjligt. Jag hoppas att vi blir riktigt många som ses i Eskilstuna den 23-24 augusti. Nu
ska jag återta min plats i hallen där det fläktar skönt.
Jason.

OSTEOARTRIT ELLER ARTROS
Jag har efter bästa förmåga försökt belysa några
sjukdomstillstånd som drabbar både djur och
människa i artiklar i gångna nummer av Strävaren.
Nu blir ämnet artros.
Visste ni att var femte hund drabbas av artros, en
kronisk sjukdom degenerativ sjukdom, som bryter
ner brosket och de mjuka vävnaderna i lederna.
Den kan förorsaka stelhet och smärta redan i
hundens medelålder. Sjukdomen kan vara ärftlig,
Hög ålder, skada, inflammation i leder eller
övervikt blir Artros inte ovanlig, påskyndas också
av bristande motion och felaktig kost.
SYMTOM:
När en hund har ont ser man det främst på ett
ändrat beteende.
Minskad rörlighet, stelhet och smärta. I lederna är
det benytor som möts och gnids mot varandra i
ett tunt lager av brosk. De röriga delarna av leden
är inneslutna i en kapsel fylld med ledvätska som
fungerar som smörjmedel.
Slitage som förekommer på djur liksom människa
livet igenom, kan nå ett stadium där brosket slits
ner och friläggs, vilket leder till smärta och
minskad rörlighet.
Hundens höfter, armbågar och knän och lederna
mellan ryggkotorna är de mest drabbade lederna.
Hos vissa individer kan onormal förslitning börja
mycket tidigt i livet. Det kan bero på ärftlig
åkomma. Dessa djur skall ej användas i avel.
HOS ALLA RASER FÖREKOMMER ARTROS:
Man räknar med att 1 av 5 hundar får sjukdomen
i en eller annan form. Alla raser, blandraser,
oavsett ålder, vikt och storlek, kan visa symtom på
artros. Sjukdomen är mer märkbar hos större,
tyngre och äldre hundar. Men även små växta
raser kan få sjukdomen.

DIAGNOS:
Mest dels kan det räcka med ett veterinärbesök
hos ortoped för att konstatera lidandet och fastslå
om det rör sig om smärta, svullad eller ömhet. En
röntgenundersökning avslöjar om lederna är
angripna.
BEHNANDLING:
När diagnosen är rätt ställd påbörjas behandling.
Det är viktigt att motion och diet följs för att
uppnå bästa resultat. Det är tyvärr ännu inte
möjligt att bota sjukdomen men det förekommer
mycket forskning. Artros är en kontinuerlig
nedbrytande process som kräver behandling över
lång tid. Veterinärerna väljer vanligtvis ett sk.
NSAID (icke-steroida antiflammatoriska
läkemedel). Vilket innebär fokusering på:
Minska smärta och inflammation.
Bromsa sjukdomens utveckling.
Fördröja nedbrytningens utveckling.
Upprätthålla funktionen i leden.
Viktkontroll
Dietfoder
Motion (frekventa korta turer kan vara bättre än
fysiskt längre krävande turer).
Sjukgymnastik
Broskuppbyggande kosttillskott.
FÖLJ VETERINÄRENS RÅD:
För att få ut det bästa av behandlingen och för
att undvika återfall eller förvärra sjukdomen är det
viktigt att följa ordinationerna och instruktioner,
även om din hund gör framsteg.
Experimentera heller inte med läkemedel för
människor. Man kan då riskera att förvärra
tillståndet.

LILLEMOR

LIVET GÅR VIDARE…….
Idag, den varmaste dagen hittills i juli, (31gr.) har vi varit i Kråken hos Gunvor och
Ronny. Värmen kändes inte lika tryckande hos dom som i Obbola, lite närmare havet och
då får man känning av sjöbrisen under dagen. Vi bjöds på en härlig lunch med
egenfångad fisk och grönsaker från trädgården.
Dagen hade lite vemod och många minnen med sej eftersom vi hade Cillas askurna med
oss för slutvila tillbaka till familjen där hon växt upp. Hon dog i jan. 1913 och var då tolv
år och hade levt med oss halva tiden och gett oss glädje och livsinnehåll.
Ronny hade valt ut en fin plats för henne och efter en stund med gemensamma minnen
från hennes liv, som hos dom varit framgångsrikt i Utställningsringarna och hos oss som
skeppshund, hästkompis och glädjespridare, lämnade vi henne där med blommor och
tacksamhet.
Tillbaka till kaffet och de hundar som väntade där kändes det bra att se lilla Vivi nio
veckor, bekanta sej med vår Jack Russel Poppe, som varit hos oss lite mer än ett år och
fyllde sex för ett tag sen. Modern Tilda höll ögonen på honom när han kom för nära
hagen i början, men Vivi uppfattade honom mer som den snälla farbror han verkligen är.
Bevakning sköttes också från hundgården med Bitte och Watson till en början ganska
ljudlig, men när ingen dramatik uppstår lugnar det ner sej ganska snart.
Sammanfattningsvis kan man känna glädje även i sorgen när man tänker på allt vi får
uppleva av fordringslös kärlek av våra hundar och så mycket livskvalitet de ger oss.
En sommardag som var skön att minnas, trots vemod i våra hjärtan, när vi åkte hem med
vår Rosenrussels Porthos.
Gun i Obbola

TRIMMTRÄFF PÅ SJÖARYD
Så möttes vi åter på Sjöaryd, det glada gänget med sina trevliga hundar. Det var gamla och
nya valpköpare, klubbmedlemmar, och i år var det även blivande valpköpare med, som
skulle lära sig den ädla konsten att hålla sin hund välvårdad. Regnet föll utanför när vi
startade, men när lunchkorgarna kom fram sken solen varm och god.
Vi började i år med lite anatomikunskap och vi gick igenom Strävhårets rasstandard. Då föll
det sig också naturligt att tala om vad domarna på utställningar tittar på. Det är ju alltid ett
säkert ämne till debatt och så blev det även nu. Lite ringträning hann vi också med framåt
eftermiddagen. Men mesta tiden gick åt att ”lugga” sina hundar, som man säger här i
Sjöaryds trakter.
Dagen avslutades med sedvanlig klurig hund och tipspromenad där man bl.a. passerade gård
med hästar, får, förrymda kaniner, en ilsken tax och en rejäl sugga. Trevliga dofter för
nyfikna terrier.
Till avslutningskaffet och vinstutdelning kunde jag inte låta bli att presentera den då 6 veckor
gamle Jig’s Primo Amoroso även kallad ”Prille” för församlingen. Ett gemensamt, långdraget
OOOOOOOOH utbröt och den lille godingen la huvudet på sned och blev om möjligt ännu
sötare.
Vi som höll i trådarna Maud, Pia och undertecknad hade redan kvällen före haft en pratglad
middag i Sjöayds kök och förberett Smålandsträffen. Bör nämnas att medlemmar och
klubbens alla valpköpare var man än bor i vårt avlånga land är välkomna till Sjöaryd. Kan
också nämnas att de blivande valpköparna har utbett sig om en liten trimträff i september,
många intryck att ta in på en gång, så det blir repris. Träffen inbringade 2000 kr till
Strävhåriga Foxterrierklubben.
Höstliga hälsningar från
Lillemor

Maud och Pia intar tidig frukost på Sjöaryd
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