Ordföranden har ordet
Nu börjar mörkret försvinna och våren
är i antågande i Sveriges sydligaste stad
Trelleborg. Snödroppar, Vintergäck och
Scilla blommar, höstsådda fält börjar återgå till grönt.
Detta är det första numret av Strävaren i
nytt format och layout, som jag hoppas att
ni kommer att gilla. Redaktören Christina
vill gärna att ni hjälper till med innehållet genom att skicka in berättelser om era
hundar, foto och annat som kan intressera
läsarna. Adress: stravaren@boberg.nu

Läs mer på vår hemsida, foxterrier.se
under aktiviteter.

Vill passa på att slå ett slag för våra utställningar i sommar: Norrlandspecialen
i Kråken 14 juni och Specialen i Gränna
med aktivitetsdag, årsmöte och utställning 22 – 23 augusti.
Omslagsbild:

Har du inte fyllt i vår Hälsoenkät, ber
jag dig att göra detta på hemsidan.

Ann-Charlotte

Jag heter Owe och bor i Tyresö. Mitt eget kungarike är vår tomt.
På bilden sitter jag på min tron och spanar in våren, samtidigt som jag
väntar på påskharen. Matte har klätt mig i gul rosett dagen till ära.
Ägare och foto: Annika Öberg och Mikael Persson, Tyresö.
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riktigheten i sitt material
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Redaktörens rader.
Om några timmar träder manusstoppet
för Strävaren nr 1/2015 in.

De som vill kan då klippa
ut tavlan och rama in den.

Det är det första numret med mig som
redaktör, min man Jan som ansvarig för
layout och databearbetning. Klubbens
medlemmar har varit flitiga att skicka in
bidrag både i form av text och bilder. Vi
har bearbetat materialet allt eftersom det
kommit oss till handa och har idag en nästan färdig tidskrift.

Jag tar tacksamt emot
konstruktiv kritik samt andra åsikter Ni har om detta
nummer av Strävaren på
tidskriftens e-postadress
stravaren@boberg.nu
Ha en riktig härlig vår och Glad Påsk!

Jag, som är ny redaktör för Strävaren, är
en vanlig hundägare. Jag följer uppfödarnas avelsarbete med intresse. Mina kunskaper är långt ifrån tillräckliga för att
jag ska kunna välja artiklar att publicera
i ämnet. Därför ber jag Er uppfödare om
anvisningar till material att publicera och/
eller att Ni skriver egna inlägg i ämnet.

Ängelholm den 1 mars 2015.

Christina

Alla läsare har redan upptäckt att
Strävaren har nytt format eller rättare
sagt återgått till det ursprungliga. Min
man Jan har gjort ett enastående jobb med
alla bilder och layouten. I nästa nummer
kommer en presentation av honom. En
nyhet är att alla får ett medlemskort med
namn och medlemsnummer. Trots dessa
förändringar är kostnaden för utgåvan inklusive porto något lägre än tidigare, vilket varit en av våra målsättningar.
Jag vill rikta ett särskilt ”Tack” till Lena
Söderström, som låter oss publicera 1 bild
i Strävaren nr 1 tom 4 2015. Vi har valt att
lägga bilden på omslagets baksida.

Kassörens rader
Ja, något skall jag väl ha att meddela. Ni
som läser detta har ju varit duktiga och
betalat in årsavgiften för 2015. Tyvärr
uppstod ju en miss i förra numret av
Strävaren så att inte inbetalningskortet
kom i tryck. Detta medförde då en hel del
brevskrivande och mailande. En del brev
kom åter för att adressen var fel och en hel
del email slog tillbaka för att många bytt
emailadresser.

Snälla alla som flyttar eller får nya
emailadresser meddela kassören detta
snarast. Det kanske inte enbart är kravbrev vi vill skicka ut, utan även trevliga
meddelanden.
Glada vårhälsningar från er kassör

Kristina
kristina@gustavianska.se
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Webbredaktionen
Annika och Lars Göransson bosatta på
östgötaslätten Skänninge.
Annika
född
och
uppvuxen
i
Kolmårdsskogen. Familjens hundar var
av rasen Strävhårig vorsteh. Förutom
hundarna så har det under uppväxten alltid funnits djur i närheten.
ny hund. Lars har alltid velat ha en sådan
Lars Född i Stockholm och uppvuxen i där vit, brun och svart för de ser så coola
Norrköping. Under en kort tid fanns en ut. Jakten började och Scooby kom till vår
familj. Förra året utökades familjen med
schäfer i familjen.
Tillsammans så har vi sonen Oskar. Safira. Två katter ingår även i familjen.
Den första hunden var en Irish softcoated Vi tar hand om klubbens hemsida. Arbetet
wheaten terrier som fanns när vi träffades. fördelas på följande sätt. Annika säger hur
Efter ett par år så var det dags att skaffa hon vill ha det och Lars programerar.

Skänkta medlemskap
Från

Till

Agneta Broberg

Bo Lorentzon, Brämhult

Kennel Jonaegården

Anders Karlsson, Aneby

Agneta Åström

Eva Elfborg, Limhamn

Kennel Crispy
Lena och Stefan Lundström

Bjarne Jensen, Holte Danmark

Kennel Läckerbiten

Lena Andersson, Eslöv

Berit Hansson

Marie Öhman, Luleå

Kennel Northfox

Linda Lundström, Lillpite

Christina Larsson

Peter Lindwall, Karlskoga

Kennel Kincolny

Christina Wernersson, Stockholm

Det finns även ett antal nya medlemmar som hittat in i klubben på egen hand.
Styrelsen önskar alla nya klubbkamrater hjärtligt välkomna och hoppas vi skall träffas
vid kommande Strävhårsevenemang.

LYCKA TILL MED ERA STRÄVISAR!
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INBJUDAN TILL NORRLANDSSPECIALEN 2015
SÖNDAG DEN 14 JUNI
Utställningsplats: KRÅKEN

Vägbeskrivning www.crowfox.com

Sista anmälningsdag 24 maj

Bedömningen börjar kl. 12 .00

Anmälan till:

GUNVOR PETERSSON
0930-460 30, 070-635 98 58
Kråken 98, 914 96 Håknäs
mail: ronnyp1@hotmail.com

För info kontakta:
Domare:

Ann Hjort 073-029 76 36 el.
Gun Nilson 090-280 81, 070-699 13 43
Maria Palmqvist, Vännäs
Uppfödare av Bostonterrier

Bokning av boende: Statarlängan, Hörnefors/vandrarhem/
Tel 0930-204 80 mail: statarlangan@gmail.com
Husvagn kan uppställas på utställningsplatsen.
Där kan vi samlas på Lördag kväll för knytfestmed grillning och
aktiviteter; som lotterier och tipsrunda med fina priser.
Under utställningspausen finns kaffe och smörgås att köpa.
Tid för Trimtips och annan hundträning är avsatt.

VÄLKOMMEN
N TILL EN TRIVSAM TERRIERTRÄFF!
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NORRLANDSSPECIALEN I NORDMALING 2015
Inofficiell utställning för Strävhårig Foxterrier
Söndagen den 14 Juni kl.12, sista anmälningsdag 24 maj
Utställningsplats: Kråken
Domare: Maria Palmqvist, Vännäs
Anmälan till: Gunvor Petersson 0930-46030, 0706359858
Kråken 98, 91496 Håknäs, mail: ronnyp1@hotmail.com
För infokontakt: Ann Hjort, 0730297636
Gun Nilson, 090-28081, 0706991343
Anmälningsblankett medföljer Strävaren nr 1 och finns även på www.foxterrier.se
Anmälningavgift insättes på klubbens postgirokonto 465692-2
För Bedömningsklass, Valpar och Veteraner 100 kr, Övriga 200 kr

Klassindelningar:
Bedömningsklass: Kom med hunden som den är (utom tävlan)
Valpklasser:
4-6 mån och 6-9 mån
Juniorklass:
9-15 mån
Unghundsklass:
15-24 mån
Öppen klass:
15 mån och äldre
Championklass:
Hund som är svensk utställningschampion (such)
Veteranklass:
8 år och äldre
Uppfödarklass:
4 hundar av egen uppfödning
Avelsklass:
Hund med 4 avkommor
Brace:
2 hundar så typlika som möjligt (samma ägare)
Brace, juniorhandling och barn med hund GRATIS, anmälan gör på plats.
Medlemsklap i Strävhåriga Foxterrierklubben erfordras, alt. för utländsk deltagare
hemlandets rasklubb eller annan officiell klubb.
Bokning av boende: Statarlängan/vandrarhem/ Hörnefors tel 0930-20480
mail: statarlangan@gmail.com
Uppställning av husvagn och dyl. kan ordnas på utställningsplatsen

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
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Norrlandsspecialen 2015
Domarpresentation
Det har dock inte blivit några fler shelties, och konstigt nog inte heller någon
Fox terrier ännu, vad det beror på vet jag
inte men det har varit nära många gånger.
Kanske sparar jag det bästa till sist!?

Jag heter Maria Palmquist, 55 år
och bor i Vännäs.
Mitt hundintresse har jag haft sedan tidiga barndomsår. Jag är uppvuxen i en liten by i Västernorrland där blomsterhandlaren hade en Foxterrier, Pricken. Pricken
och jag fattade tycke direkt och varje dag
smet han hemifrån och kom hem till mig
trots att han var tvungen att korsa en stor
väg. Prickens husse kom och hämtade
honom varje eftermiddag men lika fullt
stod han på vår farstukvist dagen efter.
Pricken och jag var tillsammans varje dag
i flera år, och jag antar att det var där min
känsla och mitt intresse för Fox Terrier
startade. Mina föräldrar hade ingen större
förståelse för mitt hundintresse, men efter
ett antal års tjatande fick jag äntligen en
egen hund, dock ingen Foxterrier, utan en
Shetland Sheepdog som jag gav namnet
Donna. Donna blev också min ögonsten
och trognaste vän och tillsammans med
Pricken banade de väg för ett liv tillsammans med hundar.

Hundarna har och är fortfarande mitt
allra största intresse och jag har haft förmånen att prova på det mesta tillsammans
med hund, jakt med stående fågelhund,
fårvallning med Bordercollie, tävling med
brukshundar i de flesta bruksgrenar.
Under många år hade jag Tysk Jaktterrier
och utökade erfarenheterna med gryt och
älgjakt. Min första kull settervalpar hade
jag 1984 och kenneln Side By Side’s registrerades 1986. Setter, Irländsk och Gordon
har alltid varit vid min sida sedan 1979
och sedan några år tillbaka utökades kenneln med Boston terrier. I dag har jag två
Gordonsetter och en Bostonterrier Otaligt
många utställningar har jag deltagit på
med egenuppfödda och inköpta hundar.
Jag blev tillfrågad för ca 15 år sedan om
jag kunde tänka mig att döma på en inofficiell utställning - jätteroligt! och efter det
har jag dömt många många gånger och det
har varit lika roligt varje gång.
Jag har under alla år fortsatt att beundra Foxterriern och följt utvecklingen.
Jag passar alltid på att se bedömningen
på de utställningar jag är på, och att bli
tillfrågad om att döma på en utställning
enbart för Foxterrier är för mig både en
stor ära och ett fantastiskt tillfälle att få
se och umgås med denna fantastiska ras
och hängivna ägare.

Maria Palmquist
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Aktivitetsdag lördagen den 25 april 2015-02-19
Ringsjöstrand, Hörby
Adress: Osbyholm, Brovägen 2, 24293 Hörby
Vi samlas kl. 11.00 vid Paviljongen för
aktiv promenad med våra Strävhår. Vid
återkomsten följer vi upp med ”prova på
Agility”. Det ges också tillfälle att ställa
frågor om trimning och annan skötsel av
Din Strävhårige Foxterrier.

Efteråt finns möjlighet att äta en bit mat
i restaurangen eller inta medhavd matsäck/fika i paviljongen.
VÄLKOMNA!
Strävhåriga Foxterrierklubben

Lena Lundström

RASSPECIALEN 2015
I år är rasspecialen tillbaka på Gränna Camping.
Lördagen den 22 augusti är det aktiviteter samt årsmöte.
Söndagen den 23 augusti är det inofficiell utställning.
Domare: Krister Olander, Helsingborg
För dem som anländer till Gränna under fredagen blir det ”fredagsmys”
på kvällen.
Boka boende:
Gränna Camping www.grannacamping.se Tel 0390-10706
Turistbyrån Tel 036-103860
Detaljerad information kommer i nästa nummer av Strävaren samt på
rasklubbens hemsida www.foxterrier.se
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2014 års nyblivna champions
Kinconly Golden Mimosa

SE58021/2011

Penny-Maker

SE25019/2011

Burrencroft Skipper Lad

SE13240/2014

Logica Headliner

SE11826/2011

Crowfox Mac Millian

SE24509/2013

Crowfox Mata Hari

SE24510/2012

Sisterhood Tuéres Mi Diosa

SE59911/2010

Foxtan´s olour Of Gold

SE51756/2012

Willianas Sommerblomst

SE40909/2012

Penny-Maker

Utställningsresultat
2014-12-13 SKK/CS Stockholm Int.

Domare: Roger Crooks Delt: 4+4

BH Ck,Bir, Cacib

CH CRISPY LEGACY

BT Ck,Bim,Cacib

CH PEDER JONAEGÅRDENS RANDY

BT-2 Ck,R-Cacib

CH SNOWFLY TELEPATIC ROUGHE

Utställningskalender 2015
SVTEK (Svenska Terrierklubben)
Uppgifterna avser officiella
utställningar och är hämtade
från Svenska Terrierklubens
och Svenska kennelklubbens
hemsidor. Vi reserverar os för
eventuella fel som kan finnas.

Datum

Arrangör

Ort

03 maj

SVTEK / VÄTEK

Tånga Hed

16 maj

SVTEK / SYTEK

Hörby

07 jun

SVTEK / VDTEK

Vänersborg

05 jul

SVTEK / ÖSTEK

Vilsta,

05 jul

SVTEK / ÖNTEK

Skellefteå

26 jul

SVTEK / VDTEK

Torsby

01 aug

SVTEK / NNTEK

Östersund

12 sep

SVTEK / SYTEK

Bjuv

03 okt

SVTEK / VÄTEK

Tånga Hed

10 okt

SVTEK / NNTEK

Sundsvall

07 nov

SVTEK / ÖSTEK

Sollentuna
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SKK Länsklubbar
Datum

Arrangör

Ort

03-05 apr

Stockholms Kennelklubb

Stockholm

25-26 apr

Wästmanlands Kennelklubb

Västerås

02-03 maj

Skaraborgs Kennelklubb

Lidköping

16-17 maj

Nordskånska Kennelklubben

Hässleholm

16-17 maj

Södra Norrbottens Kennelklubb

Piteå

30-31 maj

Uppsala Läns Kennelklubb

Österbybruk

06-07 jun

Norra Älvsborgs Kennelklubb

Vänersborg

06-07 jun

Östergötlands Kennelklubb

Norrköping

13-14 jun

Västerbottens Kennelklubb

Vännäs

13-14 jun

Dalarnas Kennelklubb

Avesta

27-28 jun

Södra Älvsborgs Kennelklubb

Borås

27-28 jun

Norra Norrbottens Kennelklubb

Gällivare

04-05 jul

Södra Norrbottens Kennelklubb

Piteå

04-05 jul

Hälsinglands Kennelklubb

Alfta

10-10 jul

Hallands Kennelklubb

Tvååker

11-11 jul

Hallands Kennelklubb

Tvååker

18-19 jul

Wästmanlands Kennelklubb

Köping

25-26 jul

Värmlands Kennelklubb

Ransäter

01-02 aug

Jämtland Härjedalens Kenneklubb

Östersund

08-09 aug

Örebro läns Kennelklubb

Askersund

08-09 aug

Blekinge Kennelklubb

Ronneby

15-16 aug

Södermanlands Kennelklubb

Eskilstuna

15-16 aug

Östergötlands Kennelklubb

Norrköping

22-23 aug

Västra Kennelklubben

Backamo, Ljungskile

22-23 aug

Norra Norrbottens Kennelklubb

Överkalix

22-23 aug

Stockholms Kennelkubb

Solvalla

29-29 aug

Gotlands Kennelklubb

Visby

30-30 aug

Gotlands Kennelklubb

Visby

05-06 sep

Småland-Ölands Kennelklubb

Öland

12-13 sep

Sydskånska Kennelklubben

Eslöv

12-13 sep

Gästriklands Kennelklubb

Högbo Bruk

10-11 okt

Västernorrlands Kennelklubb

Sundsvall

30 okt - 01 nov

Småland-Ölands Kennelklubb

Växjö

12-13 dec

Svenska Kennelklubben

Stockholm
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Registrerade valpkullar 2014.
Kennel Bodyboy´s

Kennel Foxtan´s

John Dreier

Zoltan Sabo

2 + 1 F. 2014.03.19

1 + 3 F.2013.12.13

E. Ash Grove Golden Boy SE60847/2010

E. Foxtan´s Black Gold SE28490/2012

U. Bodyboy´s Queen Of Magic SE33671/2011

U. Foxtan´s Sweet Caramel S15018/2007

Kennel Crispy

2 + 1 F. 2014.08.05

Agneta Åström

E. Image Des Tip-Top Terriers LOF3FPD67302/0
U. Foxtan´s Gossip Girl S61040/2008

2 + 4 F. 2013.12.17
E. Burrencroft Skipper Lad SE13240/2014

0 + 2 F. 2014.08.12

U. Crispy Peppermint S16739/2009

E. Foxtan´s Black Gold SE28490/2012
U. Foxtan´s Fairy Tale SE62768/2010

3 + 0 F. 2014.04.24
E. Burrencroft Skipper Lad SE13240/2014
U. Crispy Up To Date SE13930/2010

Kennel Jig’s

Lillemor Blanc

0 + 3 F. 2014.10.20
E. Lionheart Van Foliny Home LOSH 1114220

1 + 0 F. 2014.04.12

U. Crispy Up To Date SE13930/2010

E. Ash Grove Golden Boy SE60847/2010
U. Jig´s Maya Plesetskaja S27799/2009

Kennel Crowfox

Gunvor Peterson

Kennel Kinconly

Christina Larsson
0 + 1 F. 2014.05.20
E. Kreit Kross Ozzy Son SE41087/2012

4 + 4 F. 2013.12.28

U. Crowfox Mata Hari SE24510/2012

E. Logica Headliner SE11826/2011
U. Konconly Princess S33671/2008

Kennel Dartline

Gunilla Thörne

Kennel Logica

Ewa Welander

0 + 2 F. 2014.08.09
E. Dartline Brien O`Brien S57610/2007

3 + 1 F. 2014.01.15

U. Willianas Sommerjente SE40411/2013

E. Foxtan´s The Real Deal S67487/2009
U.Logica Wheel Of Fortune SE29863/2010

Kennel Ferrostar

Gunilla Bergman

2 + 0 F. 2014.07.27
E. Logoca Headliner SE11826/2011

1 + 2 F. 2014.04.24

U. Logica Messenger S58111/2008

E. Kreit Kross Ozzy Son Se41087/2012
U. Ferrostar Prima Donna S59595/2009
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Kennel Läckerbiten

Kennel Snowfly

Lena och Stefan Lundström

Ann Hjort

2 + 2 F. 2014.06.11

3 + 1 F. 2014.08.06

E. Foxtan´s The King S58263/2009

E. Expeau´s Deart S42836/2008

U. Läckerbitens Tosca S25704/2009

U. Snowfly´s Telepatic Rough S61043/2008

3 + 2 F. 2014.10.07
E. Image Des Tip-Top Terriers LOF3FPD67307/0

Antal valpkullar:

19

U. Läckerbitens Cassiopeia SE50844/2011

Använda hanar:

13

Kennel North Fox

Berit Hansson
2 + 2 F. 2014.04.18
E. Wannabe Super Goofy FI20530/12

Antal hanvalpar:

32

Antal tikvalpar:

32

Importerade hundar 2014.

U. Noth Fox´s Lucy In The Sky S19184/2009
Danfox Tougher Than The Rest DK06507/2014
Burrencroft Skipper Lad SE13240/2014

Kennel Peder Jonaegården

Agneta Broberg
1 + 1 F. 2014.03.29
E. Danfox Kangaroo DK17793/2012

Reservation för eventuella fel!

U. Peder Jonaegårdens Randy SE50890/2010

Foto: Vidar Jørgensen
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ÅRETS STRÄVHÅR 2014
Stort grattis till
Crispy Pretty Perfect
och hennes ägare
Agneta Åström

Poäng
CRISPY PRETTY PERFECT

110

Utställningar
11

Poäng

Utställningar

CRISPY LEGACY

14

1

FERROSTAR DON CORLEONE

52

5

BURRENCROFT SKIPPER LAD

12

1

PEDER JONAEGÅRDENS RANDY

35

4

NORTH FOXS LUCY IN THE SKY

11

1

NORTH FOXS PROUD MARY

32

1

GOLDFIGHTER GIFT TO THE NORTH

10

2

JOLLYFOX POWER ON LINE

30

3

QUICKENS GLITTERING GOLDIET

10

1

WILLIANAS SOMMERBLOMST

29

4

LÄCKERBITENS MONEYMAKER

8

1

CRISPY BILLY JOE

28

4

CROWFOX MAC SCOTT

7

1

KINCONLY GOLDEN MIMOSA

24

3

LOGICA HEADLINER

7

1

SNOWFLY GOLDEN GLOW

24

5

LÄCKERBITENS DREAM WEAVER

7

1

MERCURY FOX MARLEY AND ME

23

1

SISTERHOOD TUERES MI DIOSAT

7

1

FOXTANS COLOUR OF GOLD

22

3

CRISPY FAIR'N SQUARE

6

1

CROWFOX MAC MILLAN

21

3

CROWFOX BLACK MAGIC

6

1

JOLLYFOX LITTLE SISTER ON LINE

21

4

PENNY-MAKER

6

1

CROWFOX MATA HARI

17

2

CRISPY CANDYMAN

5

1

WILLIANAS FINALIST

17

3

FOX ON THE ROCKS FEMME FORTUNA

5

1

FOXTANS WENDY

16

3

QUICKENS AFRODITE

4

1

SNOWFLY TELEPATIC ROUGHET

15

2

CRISPY BITTERSWEET

2

1
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Tänk när vi hundar fick vara, hund, byracka eller tik.
Kan inte riktigt tycka att det är så i dagsläget.
Nu finns det allt från regnkläder till någon liten skinnjacka eller pullover som ska
dras på. Nu har väl inte min matte gått
så långt men man vet aldrig eftersom hon
köpt några små tofflor, skor eller vad jag
ska kalla det. Men hon påstår att det är för
jag har lite känsliga trampdynor så hon vill
skona mina tassar mot sprickor och sår.

Men sen ska det borstas tänder, klippas
klor och badas, kammas ja ni vet…….

Tänk hur det var förr…..man kunde hoppa in i bilen, välja ledig plats eller sitta i
knä på matte. Nä nu har det till och med
kommit en lag att man ska ha bälte eller
sitta i bur. Jag har fått ett eget säkerhetsbälte, annars är jag visst en trafikfara.

na att vi har nog det bättre nu. För tänk
vilken omsorg och kärlek våra mattar och
hussar ger oss varje dag.

Och tikarna har någon löjlig liten trosa
när dom löper som kallas tikskydd och det
ska jag säga, det är med finess att få av
en sådan uppfinning, jo det har jag prövat
på men matte kom och förstörde allt när
jag stod och knäade bakom Chihuahuan
Men hur manligt är det när man träffar Stella. Åååå och hon som var som en dröm.
Lagotten Frasse, då man försöker vara lite
Fast när jag ligger där och myser i soffan
kaxig och står där i strumplästen…..suck. och blir kliad av matte, ska jag nog erkän-

Och vem kom på att man skulle trimmas,
ja jag bara undrar. Hörde att foxar skulle
trimmas typ 3ggr per år. Men det måste
min matte ha missuppfattat med 3ggr i
månaden….suck okej lite överdrev jag kanske där.

Tänk om vi var den där byrackan i löplinan som möjligt vis fick ligga i farstun på
en trasmatta.
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Jag har nog inget att klaga på.//

Harry

Läckerbitens rader.

Vilket händelserikt år vi haft 2014.
Det började med att husse pensionerade
sig. Det firade de med att åka till USA.
Där blev det Foxtomt. Bara en Fox utklädd till Sherlock Holmes på ett konstgalleri i Phoenix och den var av plåt.
Jag, Skype, fick åka till barnen i Ekeby.
Lykke flyttade till sitt nya hem i Svalöv.
Sedan var det dags för parning Tosca
(Kaxi) parades. Nu blev det väntans tider.
Den 11 Juni föddes 4 valpar. Vilken härlig sommar det blev med alla glada valpköpare som kom så fort de hade möjlighet för
att träffa sin nya familjemedlem.
Det är ett privilegium att få se denna förväntan och lycka.
När de små terroristerna flyttade var
det dags för nästa parning Cassiopeia
( Lykke )

jag har blivit väldigt bortskämd när
jag som 8-åring har blivit ensam hund.
Så länge det nu varar.
Så var det dags för specialen i Vilsta. Kul
med alla strävhår än om jag gärna skulle
vilja fajtas lite.
Vi har även varit i Ängelholm på
Strävhårspromenad. Matte blir rent lyrisk när hon träffar Läckerbitar.
Sedan blev det dags med nya valpar och
min egentid tog slut.
7 oktober fick Lykke 5 valpar och nu är
det klippt. Tvåbeningarna i huset säger
att vi behåller två. Men min lycka blev
när de bestämde att Pricken flyttar till
Birgitta.
Tre nya bekantskaper blev det som jag
lovar att jag skällde på så fort de kom för
att hälsa på sina valpar.

Nu fick jag, Skype, lite egen tid och
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Nog om valpar. De säger att vi har en
egen dag. Vad nu det är? Jag har ju en
egen dag var dag. Det blev en bil tur till
Malmö där tvåbeningar drog på sig regnkläder och ovanpå detta tog de ut oss från
den varma bilen och vi fick också regnkläder, för nu skulle vi fira vår dag i detta
ösregn. Fy säger jag bara och alla dessa
tvåbeningar kallar sig DJURVÄNNER!

Sedan for de till My Dog. Där klarade de
sig själva. Ingen risk att de virrade bort
sig.
Matte och husse säger att vi haft ett så
fantastiskt år med att få träffa så många
nya människor och hundar.

Jag förstår inget!
Jag finns ju!

SKYPE

P.S. Det var roligt ändå.
När alla terrorister flyttat började matte
och Ann-Charlotte åka för att prata om oss
Strävhåriga Foxterriers. Först åkte de till
Stockholm, där Ylva tog väl hand om dom.

Lille Lipton åkte till sin nya matte och
husse. Han åkte Tåg!
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Hej ALLA, en dubbel- rapytt från västfronten!
Här regnar det, vi väntar
på lite kyligare väderlek
som hör hösten/vintern
till. / Fast nu väntar vi på
våren.
Av okänd anledning kom
mitt bidrag inte med i julnumret av STRÄVAREN,
såå eftersom jag skrev till
julnumret vill jag dela med
mig detta så det blir mao
lite ”dubbelt” ;) så håll till
godo.
Hos oss känns det tomt tomt tomt, Liten
ILSE gör vad hon kan för att hantera sin/
vår situation hon har blivit väldigt vuxen
hon kollar fortfarande efter Onkel Larry
och tant Birka när vi kommer hem, det
märktes tydligt efter att vi kom hem från
Vilsta. Vilsta ja…. En mycket trevlig tillställning trots en del synpunkter på vädret
och som vi som TUR är inte kan råda över.
Liten Ilse anmälde jag aldrig till utställning annat än i ”kom som du är gruppen”
där hon faktiskt blev etta. Men innan dess
fick hon åxå ge ett smakprov på vad hon
kan i så kallade cirkuskonster, hon dansar, rullar, och hurrar högt om man ber
henne. Hon är en pärla vår Ilse även om
jag vill att hon skall GOSA mer, hon håller
värdigt på sin integritet och då är det ju så
det är och får vara. Fredagskvällen blev
väldig trevlig, vi samlades många med
medhavda olika ätbara saker åt drack
o umgicks jag hoppas på att det kan bli
tradition. Lördagskvällen tycker jag var
klass, god mat valfri dryck och en massa
priser, (vi vann inget) ett jubileum som
heter duga. Årsmötet gick bra alltid trevligt med olika ideer o förslag som kommer
upp, jag gillar ”levande” årsmöten. Jag
blev dessutom invald att delta i styrelsearbetet det skall bli schpännande och jag
hoppas att kunna tillföra.
19 OKTOBER …….egen dag för strävhårig foxterrier…helt galet kul. Jag tror

att vi i hela avlånga landet
försökte få till en träff på
olika platser, vi i Uddevalla
träffades vid strandpromenaden i Uddevalla en jättefin liten promenad i fin fin
miljö, vi var iaf fyra jyckar
och sex människor, himlen hällde ut tunnor när vi
försökte ta vår påtår efter
promenaden så sällskapet
bröts snabbt upp av vädermässiga skäl. Vi kommer
nog att träffas igen och i
bästa fall blir vi då fler.
Helgen hallowen är/ var vi i Backamo
det är malamutespecialen med olika
aktiviteter, rasspecialutställningen och
medlemsmöte hela härliga helgen!
Julen närmar sig med stormsteg så jag
vill passa på att önska ALLA en god o
härlig lång helg med allt vad ni vill att
den skall innehålla och GLÖM INTE att
ladda för My Dog.
Nu är det februari-15 och MY Dog har
varit, vi var där de
två sista dagarna, då
gick vi med i rasparaden, de två första
gick Annika J. som
bor i Göteborg med
sin Ajax. My dog jaa,
vi hade tillgång till
ena hörnan på terrierklubbens bord,
det var trivsamt på
flera olika sätt dels
genom att träffa andra terrier’s med sina
ägare som var där i samma syfte som oss,
representera respektive ras, och att träffa presumtiva valpköpare. I vår ”ringhörna” var Ann-Charlotte och Lena de
två första dagarna med Helene, no dog.
De två sista dagarna kom vi och hade
Liten Ilse med samt Helene som då hade
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”lipat” sig till att låna Kenth’s Tekla, det
märks en tydlig skillnad på folks intresse när man har hund med sig. Hundarna
uppförde sig exemplariskt och vi pratade
med massor av folk.
Nu är det snart vår, igår såg jag snödroppar i trädgården och det låter väldans
mycket i träden. Tiden går fort. Närmsta
planen är att få till en liten date på
Hunneberg, ett av ”våra” kända berg där
det finns mycket fina strövstigar, ett fint
älgmuseum/kungajaktsmuseet och spiskupan där vi kan äta/fika om vi vill.
Själv har vi, Liten Ilse och jag på allvar
börjat med spår som jag förövrigt tidigare
om åren tyckt verka urtråkigt. Eftersom
jag tror på att jyckar behöver mental stimuli/träning har jag alltid gömt mig själv
utomhus och grejer inomhus och med Ilse
har det fått en annan dimension hon är
jätteduktig på att hitta det jag begärt, så
pass duktig att jag tänker att hon skulle
nog bott hund hos en jägare. Vi har tränat
hemma och inne och jag har försökt med

att ”svåra” till det för henne utan att
hon verkar ha märkt det! Förra helgen
bestämde några hundkamrater att
träffas i syfte att spåra och kolla läget.
Liten Ilse o jag var rookie i det gänget, det var kul och vi bestämde för att
spåra på allvar dvs att sikta in sig på
anlagstest, som tur är finns det professionellt folk i närheten så vi skall
på nästa träff smida planer om fortsatt träning på ”riktigt”. Ilse var enl
de andra och det jag såg klockren hon
jobbat lugnt o sakligt hon såg jäkligt
säker ut och väldigt mallig när hon
hittade ”sin” klöv. Det är kul när man
är flera vilket påminner oss om att
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Ingen kan Allt, Alla kan Något
Och Tillsammans kan vi MYCKET
Vi ses o höres

MarieBoo

Hej på er alla Foxar med mattar och hussar!

Då var det dags att doppa klon i bläck
igen.
Sedan jag (Safira) senast skrev så tror
jag att jag har blivit en globetrotter. Eller
i alla fall på väg att bli. Jag och brorsan
vi har varit söder ut. Skåne sa matte att
det var. Oj, vad långt det var att åka dit.
Matte sa att det inte alls var så lång.
Men för lilla mig som inte har riktigt koll
på hur stor världen är så var det långt.
Det bästa med Skåne måste vara sandstränderna. Vi gick på en och den var så
lång att man inte kunde se slutet. Dit vill
jag åka igen. Matte säger att om brorsan
och jag är snälla så skall vi dit i april igen.
Hoppas, hoppas, hoppas att vi åker dit
igen för att det var så kul.
I december så for vi till vår huvudstad,
Stockholm. Inte lika långt att åka men
en helt annan upplevelse. Brorsan Scooby
fatta direkt att det var till den stora hundmässan vi skulle åka. Han var ju med förra året och försökte förklara att detta inte
var något farligt.
Så många hundar som jag såg uppe i
Stockholm tror jag aldrig att jag sett förut. Så många olika raser det finns.

När vi kom till vår monter så träffade vi
en annan fox där som heter Nellie. Hon
hade passet i montern innan oss. Vi kom
dock lite tidigare eftersom Ann-Charlotte
hade ringt kvällen innan och frågat om
vi kunde vara med i rasparaden. Jag var
ju med och gick i ringen i Eskilstuna men
det här var ju så mycket större. Oj, vilken
upplevelse. Jag tror vi var snyggast av alla
hundar i paraden. De andra gick ju sådär
fint för att visa upp sig på bästa sätt men
Nellie, Scooby och jag gick mera på charm.
Därefter så höll vi till i montern och visade upp oss. Så mycket klappar som vi fick
så måste vi ha gjort ett bra intryck.
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Vi har varit i Skåne en sväng till. Men
på den resan så var bara jag med. Vi åkte
och hälsa på Jason. Eftersom både Jason
och brorsan Scooby har sina ”juveler”
kvar så fick Scooby stanna hemma och
vakta Lill husse. Men jag som är prinsessa kunde ju följa med och underhålla
Jason medan hussar och mattar pratade
om vår tidning.

Men nu är det ju som så att det är ju inte
bara vi som har åkt utan vi har även fått
fint besök här hemma. Vår Mamma Honey
och Syster Nina med matte Christina har
varit på besök här hos oss. Så kul det var
att få finbesök. Mamma Honey och Nina
hade mycket att utforska för det var ju första gången de var här. Matte hade förberett besöket genom att låsa kattluckan o
tur var väl det. När mattarna satt o fika
så dundrade det till i vardagsrummet.
Mamma Honey fick syn på en katt genom
kattluckan och den ville hon komma åt.
Mamma Honey anser att katter inte har
något i foxhem att göra och skall därför
utplånas. Men katterna Gimz och Smegge
har faktiskt dispens och får bo hos oss.
Alla andra katter jagas dock bort så fort
de kommer in på vårt territorium.

Man kan ju faktiskt inte riktigt påstå
att det var som så att jag underhöll Jason,
det var nog mera att jag höll ordning på
honom. Gjorde han som jag sa åt honom?
Nej, inte för fem öre. Fick säga åt honom
på skarpen ett par gånger medan vi lekte.
Så är det med hanhundar. Jag får hålla
ordning på brorsan med. Men matte säger att jag ibland är lite för mycket på
och skall bestämma. Då kallar hon mig
för Skata Dominata.

Vi har även hunnit med att åka upp en
vända till Mamma Honey och Syster Nina.
Så kul vi hade när vi var där. Nina och jag
håller på att planera nästa träff vi skall
ha men vi måste bara först kolla med våra
mattar att det går bra. Det får bli lite längre fram när snön försvunnit så vi kan leka
ute.
Med vänlig hälsning

Safira
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HEJ PÅ ER ALLA FOXÄLSKARE !

Jag heter egentligen Mettäluhdan Minny men matte kallar mig Minni. I mitten av mars har jag min 6:e
födelsedag. Jag bor med min personliga betjänt dvs.
matte i Vasa, Finland. Jag gillar långa promenader
och mycket bus. Mest av allt gillar jag att springa
omkring som en vettvilling i skogen. Ibland tar jag
och matte bussen in till stan, det kallas visst social
träning. Jag har aldrig varit på någon utställning
men vad gör det då jag är en sällskapshund. Givetvis
sover jag i mattes säng på natten och breder ut mig
så mycket som möjligt.

Hälsningar Minni

HEI KAIKKI KK KETTUTERRIERIN YSTÄVÄT !

Minä
olen
Minni,
oikealta
nimeltä
Mettäluhdan Minny. Maaliskuun puolivälillä
täytän kokonaista 6 vuotta. Asun henkilökohtaisen palvelijani (emäntäni) kanssa Vaasassa
eli teidän naapurimaassa. Tykkään pitkistä
kävelyistä ja kaikesta kivasta. Eniten tykkään
juosta villinä ja vapaana metsässä. Aina joskus
käydään emännän kanssa kaupungissa bussilla, kivaa nähdä jotain erinlaista. Minusta ei
ole näyttelykoiraksi mutta se ei haittaa emäntää, olen kuulemma hyvä sellaisena kun olen.
Nukun tietysti emännän sängyssä, mahdollisimman leveästi.

Terveisin Minni
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Detta är det första bidraget som kom till stravaren@boberg.nu
Hälsning från strävaren Totsie från
Djupvik på Tjörn.

Bilderna är tagna i maj 2014.

Egentligen döpt till Agnes, född på
Vretabergs gård i Södertälje 2003.

Med vänlig hälsning och lycka till med
Strävaren.

Totsie älskar att åka båt och vill gärna
med ut på fisketur.

Ägare Bo Rutgersson.
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Snart är det vår igen.

Rakel Bärg

En dag kom ett meddelande och bild på en vacker akvarellmålning till mig via datorn.

Den som suttit modell heter Cleo och hennes matte beskriver Cleo såhär:
” Hon har ett mycket balanserat lynne oh är väldigt tillgiven. Hon är glad, hoppar och
leker gärna, dessutom stark och kan gå långa promenader.”
När jag läste Cleos födelsedatum och var hon var född visade det sig att Cleo är Jasons
enda syskon. Tänk vad slumpen ibland kan ha med sig! Cleos matte, tillika den duktiga
konstnärinnan heter Ruth Nilsson.
De är bosatta i Yngsjö.
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Solringens vardagsglimtar
Några vardagsglimtar från hösten 2014
Micke är en Växjökille som är min trimelev. Han vill lära sig att trimma sin
ögonsten Chilli.
En förtvivlad Micke ringde, han satt på
djurkliniken med en sönderbiten Chilli.
Två lösa stora hundar kom från ingenstans på en skogsväg. Vad som hade triggat igång det hela är svårt att sia om, jakt
eller missriktad lek!? De gav sig på Chilli
och bet, men Micke kastade sig in i detta
virrvarr av tänder. Han lyckades koppla
upp den ena av ”terroristerna” och freda
Chilli mot den andra. I det läget kom husse och matte springande?! Micke, han blir
biten i handen, Chilli är trasig och chockad. Hon får ligga kvar på djursjukhuset i
fyra dygn med dränage. Hon får leva vidare. Skönt! Hur kan man äga två så tuffa
hundar och inte ha dem uppkopplade och
utan att ha dem under uppsikt.
Mindre dramatiskt är det med ”gammelfia” Vilma. Hon bor hos Yvonne och Hans
i Blekinge tillsammans med sin förstfödde
son Olle(Oliver). Vilma är fjorton år, lite
stel och dement. Ser illa gör hon också,
men hjärtat är det inget fel på, inte matlusten heller. Varje morgon väcker Olle

Ebba klädd för finpromenad
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Vilma genom att försiktigt slicka henne
på nosen. När Olle ser att hon har vaknat, då skäller de tillsammans i ottan för
att väcka Yvonne. Då blir det att hasa
sig ur sänghalmen för Yvonne. ”Jamen
säger jag(Maud)! ”Åh, hon är ju hungrig
den lilla!” säger Yvonne. Då skrattar jag.
Tyvärr blev Vilma sämre och fick flytta
till hundhimlen nyligen.
Tarzan och Rakel har haft tre veckors
semester november december 2014. Åke
och jag har varit på vårt stora äventyr i
Västindien. Vi har seglat runt bland öarna i två veckor. Vi var nio personer på
båten, som var stor. Sol, vind och salt
blågrönt hav. 28- 30 grader i luft och
vatten. Med Staffan Rydberg som kapten och hans Pia som organisatör ombord var vi i trygga händer. I Västindien
skulle man vilja leva minst tre månader på vintern och slippa nederbörd och
grårusk.
Nu, 2015, har Solringens köpt in en
ny tik, vi kallar henne Ebba. Hon är söt
som socker, lilla Ebba Bianca Linde.
Vid pennan

Maud Linde-Ring.

Jasons tankar!
Det är ganska länge sedan matte
hjälpte mig att få mina tankar pränt, men
det har sina orsaker.
Sommaren övergick nästan omärkligt till höst. Vädret inbjöd till mycket
utomhusliv. Den 5 oktober förändrades
plötsligt allt. Matte åkte iväg med en av
mina människosystrar och kom inte hem
som hon brukar. Ingen matte, som styrde och ställde. Min och husses värld förändrades. Tack vare snälla grannar och
mina människosyskon klarade vi oss någorlunda. Midjeomfånget minskade rejält
hos både husse och mig. Jag låg mest i
hallen med nosen vänd mot ytterdörren.
Ibland traskade jag ner till husse på hans
kontor. I vanliga fall får jag inte vara
där. Min instinkt sa mig att något ovanligt hade hänt..Jag förstod ingenting. Hur
kunde matte åka ifrån mig? Efter väldigt
många dagar, enligt matte 19, kom hon
hem. Hon gick med hjälp av långa pinnar.
Vilken uppfinning. Jag visade inte hur
glad jag blev, varken med hopp, skutt eller
svansviftning. Jag var fortfarande olycklig. Nåja, matte är alltid matte. När hon
blött ner min päls med tårar, samtidigt
som hon berättade hur glad hon var över
att komma hem till mig och husse, förlät
jag henne. Vi hoppas alla tre att aldrig
mer behöva uppleva ett trauma som detta.
Under hösten hände ett par spännande saker. Matte hann påbörja att få
den 19 oktober till en speciell dag för oss
Strävhåriga Foxterriers. Husse såg till
att dagen blev officiell medan matte låg
på sjukhus. Den 19 oktober skjutsade
Inger mig och husse till Pildammsparken
i Malmö. Regnet öste ner, men det var
ändå många kompisar där med sina ägare.
Dessutom kom Sydsvenskan, en dagstidning, och gjorde reportage om oss och vår
egen dag.

Strävaren, vår rasklubbs tidskrift,
behövde ny redaktör. Matte pratade med
husse och självklart mig, om vi skulle försöka göra tidningen. Den fick absolut inte
dö ut. Det blev bestämt att matte skulle
vara redaktör, husse skulle ansvara för
layout och databearbetning och jag skulle vara kontorschef. Matte fnissade och
mumlade något om en ”lille Fridolf”, vilket
husse tyckte var jätteroligt. Jag ska nog ta
reda på vad det handlade om.
När jul och nyårsfirande var över
började förberedelserna för nr1/2015
av Strävaren. Jag tog min uppgift som
kontorschef på största allvar och morrade ibland när husse skulle in på mattes
kontor. Vad husse inte vet, var att jag förvarnade matte om hans ankomst, så hon
kunde sluta lägga patiens och ta fram ett
worddokument istället. För 1 vecka sedan
var det redaktionsmöte med några speciellt inbjudna. Matte, som älskar att ha
gäster, var glad och hon berättade att det
skulle komma en liten tik som jag kunde
leka med. Jo, jag tackar jag. Söt, det var
hon, men vilken bitch. Hon skulle bestämma precis allt. Jag skulle lätt ha kunnat ge
henne en avbasning, men man är ju gentleman och kan ha överseende med småtjejer. Det bästa med besöket var presenten
jag fick. En stor-räv och en lill-räv. Nu blir
det extra lång lekstund varje kväll. Det
måste vara rättvist mellan, råttan, pandan, stor-räv och lill-räv.
Den 25 april är det äntligen en
träff för oss Strävhåriga Foxterriers igen.
Den är på Ringsjöstrand utanför Hörby.
Hoppas min syster kommer dit. Matte har
genom en slump hittat henne och hennes
matte. Därefter samlar matte, husse och
jag krafter för att åka till rasspecialen i
Gränna den 22-23 augusti.
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Vi hörs och syns när det bär sig!

Jason

Diggi och Diggis Matte
Så lätt blev ni inte av med oss! Matte lider understundom av skrivklåda och vill
gärna berätta om Diggis öden och äventyr.
Vi tycker det är spännande med ny tidning, nytt format och massor med färgbilder. Här skulle egentligen en bild på Diggi
med fågelhuset och rådjuren varit med.
Men ibland är ”makterna” emot oss. Matte
hade en så fin bild i sin mobiltelefon. Rätt
som det var slank den stora platta apparaten i köksgolvet med ena hörnan först.
Hela alltet blev en enda stor stjärna och
allt som fanns i den utraderades. Ja, inte
allt det som fanns på SIM-kortet fanns ju
kvar, men Matte är inte så teknisk så det
var bara en liten del telefonnr och koder
som fanns där. Nu har Matte lärt sig att
allt som är viktigt skall sparas på detta
kort. Det tog en hel del tid att plocka in
alla uppgifter igen från gamla adressböcker och nätet. Ett gott råd till alla som är
lika otekniska som Matte.
Diggi har nu uppnått den respektabla åldern av 11,5 år. Han hör lite dåligt, synen
är det inget fel på och det är lika roligt som
förr att smita ut i skogen och skälla på rådjuren. Ligger snön djup är det ingen idé
för Matte att rusa efter utan man får stå
och vänta ibland upp till en timme. Då dyker han plötsligt upp från motsatt håll där
han stack och ser frågande ut. ”Hej Matte
var har du hållit hus?”

Att ha en valp är rysligt roligt. Att ha en
gammal hund är precis lika roligt. Man
känner till alla hans egenheter. Han har
blivit lugnare, men har ändå mycket bestämda åsikter. Klockan 18.30 varje kväll
detonerar in tidsinställd bomb i form av en
vilt skällande Diggi. Då är det dags för första middagen. Därefter hoppas Matte att
hon kan slå sig till ro med en god bok. Nej
icke! Då kommer nästa storskäll som betyder att man skall ta en kvällspromenad.
När Matte och Husse väl fått i sig middagssluringen står Diggi bredvid Husse och
skall upp i knät. Där utfordras han med
ett antal små Frolicar och blir klappad. Ja,
sedan är det dags för nattpromenaden och
den sena middagen innan Diggi kan slå sig
till ro i Mattes säng. Husse undrar alltid
vem det är som sandar i våra sängar och
sedan förorsakar sandstorm när sängen
bäddas.
Ja, så är det att ha en Strävhårig
Foxterrier. Man har aldrig tråkigt och vi
hoppas kunna slita på vår Strävis många
är till. Vi kanske kan fixa ett foto av Diggi
till nästa nummer av Strävaren
En glad vår önskas alla klubbkamrater
av

Diggi och Diggis Matte

Det var kanske bättre förr?
Girl photographing a dog
från WFTA:s arkiv
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JAG – Kaxi
Tankar och funderingar. Trelleborgs
vackraste och allra finaste jycke. Så tycker
jag själv, men även min omgivning. Mitt
namn förpliktigar anser jag, uppträder
därför kaxigt och med hög svansföring.
Önskar då och då återkomma med lägesrapport från den skånska myllan. Denna
möjlighet att visa hur vi har det här nere
i Sveriges sydligaste stad. Kanske rentav
utbyta vissa erfarenheter från vårt avlånga land, hur vi har det, lever och ser
saker ”lite grand så där från nedan”.
En kort presentation från min sida är väl
på plats eller hur?

Vad gäller Matte och Husse1 så är jag
mycket nöjd, ordning och reda, långa
strandpromenader och korta, då jag finner det lämpligt, leksaker, godis och ett
och annat halsband. Matte 1 förstår mitt
behov av flärd, så tyvärr inte Husse 1 som
vägrar gå ut med mig då jag väljer det
rosa/lila med strass.
Jag älskar denna så till fulländning lyxiga prydnad med därtill matchande bajspåsar, Matte 2 har till och med skaffat sig
matchande accessoarer. Vid promenader
med Matte 2 då vi är lika fina anpassas
stegen och vi trippar fram elegant. Som ni
säkert förstår är allt detta mycket viktigt
för mig.

Mitt liv består av två falanger: Matte och
Husse 1 samt dito 2.
Både tryggt och omtänksamt, samtidigt som det är välbehövligt med lite ombyte emellanåt, det vill säga semester.
Återseendets glädje är alltid stor, hopp,
svansviftning och ett litet slick åtföljt av
nosande går alltid hem och brukar åtföljas
av en och annan godbit.
Lena, min ”jordemor” som fixar min päls
och stilen i övrigt, inte att förglömma. Min
glädje och svansviftning då vi möts, dels
för att jag är glad över återseendet och att
jag kanske slipper lindrigt undan. Matte 2
tycker synd om mig när jag skall trimmas.
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Häromåret kom Matte 1 hem med bajspåsar i hiskeliga färger som säkert hade
köpts på rea eller till extrapris, det blev
en mycket svår period för mig med inte
så matchande kulörer. Jag skämdes och
gömde mig gärna bakom en buske eller liknande i nödsituationerna. Matte 2
hade ett allvarligt samtal med Matte 1
som lovade skärpning framöver så nu är
jag lugn.

Med Matte 2 har jag långa samtal om vad
som ligger mig varmt om hjärtat, att ha
en samtalspartner kan jag varmt rekommendera. Var noga med att skifta tonläge,
prata gärna utförligt och lägg huvudet på
sned, ibland avslutar jag vår konversation
med att se så olycklig ut som det bara är
möjligt och se då kommer godbiten!
Ofta lägger jag mig i Husse 2s bästa Tvfåtölj, tar igen mig, filosoferar och drömmer om min stora kärlek, ett lurvigt, vitt
krutpaket, tveksam om rasen kanske lite
blandning. Men hans doft… blir alldeles
knäsvag, kärleken är ömsesidig, det svåra
avskedstagandet, sorgen, saknaden lyses
upp av återseendets tanke. Häromdagen
kände jag doften mitt på ett övergångsställe och satte mig, där satt han 100 meter bort i grönskan!! Matte 2 blev förtvivlad över att inte få med mig över gatan,
bilarna, tre till antalet, förarna log och
avvaktade om jag skulle flytta mig. Rött
blev grönt och rött igen men jag satt kvar.
Bilförarna skrattade och vinkade! Ja så
har vi det i Skåne – vi tar det med ro!
Matte 2 var aningen skakad över detta,
hon kan nämligen inte lyfta mig.
Har så mycket att dela med mig av.
Fortsättning följer i nästa nummer, och
jag drar mig nu tillbaka för att bevaka
köket
Vov-vov eller wau-wau, Matte 2 håller på
att lära mig lite tyska, kan vara bra att
kunna med tanke på sommarens invasion
av tyskar i vår stad.
Vid pennan

Matte 2 (Maritta)
”Roll up” i form av ett bildplank som
visades för första gången vid Stocholms
Hundmässa 13-14 december 2014.
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Fästingen - kanske det farligaste djuret i skogen

I Sverige finns ett tiotal olika fästingarter. Den vanliga fästingen Ixodes ricinus dominerar till 95 %. Fästingen
förekommer i hela Götaland, delar
av Svealand och längs östkusten. Den
sprids via värddjur som möss, hare,
rådjur, fågel, hund och katt.
Näst efter myggor är fästingar världens
främsta spridare av smittsamma sjukdomar

En del fästingar bär på sjukdomsalstrande bakterier och virus som de kan överföra
till värddjuret - av betydelse är Borrelia
och Anaplasma (Ehrlichia).
Dessa båda fästingöverförda bakterier
ger olika symptom på värddjuret. Hos
hund ger smittan ofta diffusa sjukdomssymptom som hälta, trötthet och nedsatt
aptit, men även hög feber och ett mer
akut sjukdomsförlopp som alltid kräver
veterinärvård. Katter visar sällan några
sjukdomssymptom.

Fästingar är känsliga mot uttorkning.
Under torra somrar är de inte särskilt aktiva och om de faller av värddjuret inomhus dör de snabbt. Men innan dess kan de
ha orsakat många problem.

Fästingens livscykel
Fästingen har tre utvecklingsstadier:
larv, nymf och vuxen. Larv och nymf lever
nära marken och de vuxna fästingarna sitter oftast på grässtrån. De kan inte hoppa
eller falla ner på sitt värddjur utan hakar
sig fast när värddjuret passerar förbi.
En fästing lever i flera år och en vuxen
hona kan lägga mer än 2000 ägg!

Fästingarna lurar i gräset

Fästingar finns året om, men är som flest
under de varma månaderna med hög luftfuktighet. De sitter i tät, fuktig vegetation
i skogs- och naturområden, redo att sätta
sig på ett förbipasserande värddjur.
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1.

Fästingägg kläcks till larver

2.

Larven letar upp ett värddjur som
den kan suga blod ur, till exempel
små gnagare

3.

Den blodfyllda larven söker skydd i
gräset för att utvecklas till nymf

4.

Nymfen letar efter ett värddjur som
den kan suga blod ur, till exempel
en räv, katt eller hund

5.

Den blodfyllda nymfen söker skydd i
gräset för att utvecklas till en vuxen
fästing

6.

Den vuxna honan letar efter ett
värddjur som den kan suga blod
ur, till exempel rådjur, katt och
hund. Honan suger blod i upp till 14
dagar. När den fylls med blod kan
dess storlek öka upp till 200 gånger
(upp till 2 cm). Den blodfyllda fästingen parar sig innan den faller av
värddjuret och lägger därefter ellan
1000 och 10000 ägg.

(Ehrlichia). Dessa båda fästingöverförda
bakterier ger olika symptom på värddjuret.
På hund ger smittan ofta diffusa sjukdomssymptom som hälta, trötthet och
nedsatt aptit, men även hög feber och ett
mer akut sjukdomsförlopp som kan kräva
veterinärvård. Det är i dag möjligt att vaccinera hunden mot Borrelios. Fråga din
veterinär om denna möjlighet.
Tick-Borne Encephalitis (TBE)

Tick-Borne Encephalitis (TBE) – fästingburen hjärninflammation. Till skillnad
från borrelios och anaplasmos orsakas
TBE av ett virus. Hundar med TBE visar
ofta symptom som skakningar, vinglighet
och feber. TBE har diagnostiserats ett fåtal gånger hos hund i Sverige.

Behandling och förebyggande
åtgärder mot fästingar
Utveckling och miljö
Den kräver ett blodmål för att utvecklas
från ett stadie till nästa. Det naturliga tillhållet för fästingen är framförallt i fuktig
mark samt i skogsområden med löv- och
blandskog.
Fästingar, speciellt under larv- och
nymfstadiet, är känsliga för uttorkning
och är under torra somrar inte speciellt
aktiva.
Förutom luftfuktighet kräver även
fästingen en temperatur på mer än
+7°C för att vara aktiv.
Den kan dock överleva flera minusgrader och övervintrar i det översta
jordlagret.

•

Kontrollera
fästingar

om

din

hund

har

•

Kontrollera hela hunden för fästingar efter varje promenad

•

De minsta fästingarna är inte större
än ett knappnålshuvud

•

Fästingar är normalt svarta eller
mörkbruna

•

Vuxna fästingar sväller kraftigt när
de suger blod och kroppen blir mer
gråaktig

Skydda med ett fästingmedel

Milda vintrar kan innebära att fästingen är aktiv under hela året.

Använd ett godkänd fästingmedel regelbundet. De går bland annat att få tag på
receptfritt på apoteket.

Fästingburna sjukdomar

Källor: Svenska Brukshundsklubben,
Merial, SVA och läkemedelsverket.

Borrelia och Anaplasma

Många fästingar bär med sig bakterier
som de infekterar värddjuret med - av
betydelse är Borrelia och Anaplasma

Hur man tar bort en fästing beskrivs på
sidan 31.
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Hundar i naturen
Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda
vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora.
Under tiden 1 mars till 20 augusti måste
du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår
av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att
hundar ska hindras från att springa lösa i
marker där det finns vilt.
Naturvårdsverkets tolkning av lagen
är att om en hund ska hindras från att
springa lös måste den i de allra flesta fall
hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under
tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får
hunden, om den är lös, vara högst någon
meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett
osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång”
eller ”koppeltvång” finns däremot inte i
lagstiftningen förutom i rennäringslagen
som i vissa fall kräver att hundar hålls i
band eller instängda.
Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den
mest känsliga tiden när djuren får sina
ungar. De marker som lagen syftar på är
praktiskt taget all naturmark, även större
parker och liknande.
•

Lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)

•

Rennäringslagen (1971:437)

kägaren, eller någon som företräder henne
eller honom.
Om hunden inte går att fånga riskerar
den att bli skjuten. En hundägare har
ett strikt ansvar att hunden inte orsaker
”skador eller avsevärd olägenheter”. Det
gäller inte bara vilt utan även till exempel betande tamdjur. Även en hund som
inte biter djuren, utan bara jagar dem i
en hage, är ett exempel på en skada eller
olägenhet.
I ett område där renskötsel bedrivs ska
hundar, som inte används i renskötseln,
kopplas. Detta gäller också när renar flyttas. Denna regel finns i rennäringslagen.
Här finns ett koppeltvång (”hållas i band”).

Kopplingstvång i nationalparker
I vissa fall gäller absolut kopplingstvång.
Då finns inget utrymme för egna tolkningar av lagen. I nationalparker gäller att
hund ska vara kopplad. I vissa nationalparker tillåts inte hundar alls.
Alla nationalparker har regler, så kallade
föreskrifter, där du kan läsa vad som gäller
i just det området. På Naturvårdsverkets
webbplats kan du hitta de föreskrifter som
gäller i Sveriges olika nationalparker.

I naturreservat
Full kontroll även annan tid
Även annan tid på året måste hunden
hållas under sådan tillsyn att den hindras
från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att
du kan stoppa den eller kalla in den om
den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan
det ska hunden gå i koppel eller i lina. En
lösspringande hund i naturen får kopplas
av en jakträttshavare. Det är ofta mar-

I de flesta naturreservat gäller kopplingstvång. I naturreservat med känsligt
djurliv eller många besökare är det oftast
så. Se informationsskylten vid entrén till
naturreservatet eller fråga din länsstyrelse eller kommun.
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Lokala och regionala beslut om
kopplingstvång
Länsstyrelsen kan besluta om kopplingstvång med stöd av jaktförordningen.
Beslutet kan gälla såväl under tiden 1
mars - 20 augusti som annan tid på året.
Kopplingstvång gäller till exempel i en
stor del av Östersjökustens skärgård.
Kommunen kan också införa lokala regler om exempelvis kopplingstvång och
hundförbud. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Närmare
information om vad som gäller just i din
kommun kan du få från kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd.

Hundägarens ansvar
Hundägare har så kallat ”strikt ansvar”
för sin hund. Det innebär att du till och
med kan hållas ansvarig för skada som
hunden orsakar även om någon annan
har hand om den. I ansvaret ingår också
att känna till vilka lagar och regler som
gäller.

Så här tar du bort en
fästing steg för steg

1.

Ta tag om fästingen med en fästingborttagare eller med en pincett
och dra rakt upp.

2.

Ta tag om fästingen så nära munnen på den som möjligt

3.

Dra sedan försiktigt rakt ut

4.

Efteråt kan du tvätta såret med
tvål och vatten och/eller med desinfektionsvätska

Om en del av fästingen finns kvar i såret

Du kan försöka ta bort resterna av fästingen med nål och pincett. Detta är dock
inte nödvändigt då det inte ökar risken
för infektionssmitta.
Myter och huskurer som du bör undvika

•

Undvik att smörja (så som med
smör, olja och bensin) eller att klämma på fästingen. Detta kan göra att
smittoämnen som fästingen har utsöndras lättare in i kroppen.

•

Fästingar ska inte vridas loss

Källa fasting.nu.
Jason i Söderåsens Nationalpark.
Foto: Jan Boberg
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